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Συμτακτική Ομάδα του 7ου - 8ου Τεύχους 2009 

Υπεύθυμη Ύλης: 

ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΤΡΙΟΤ  

Επιστημομικοί Σύμβουλοι: 
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ΛΑΜΠΡΟ ΛΙΑΒΑ, Καθηγηςήπ Δθμξμξσρικξλξγίαπ, Σμήμα Μξσρικώμ πξσδώμ, Δθμικό και 

Καπξδιρςοιακό Παμεπιρςήμιξ Αθημώμ 

Στα συγκεκριμέμα τεύχη επιστημομικοί κριτές ήταμ οι: 

ΑΝΑΣΑΙΑ ΓΔΩΡΓΑΚΗ, Δθμικό και Καπξδιρςοιακό Παμεπιρςήμιξ Αθημώμ 

ΑΝΣΩΝΗ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗ, Δλλημικό Αμξικςό Παμεπιρςήμιξ    

ΜΑΡΑΓΔΑ ΦΡΤΟΣΟΜΟΤ, Δθμικό και Καπξδιρςοιακό Παμεπιρςήμιξ Αθημώμ 

Επιστημομικοί Συμεργάτες: 

ΥΙΛΙΠΠΟ ΣΑΛΑΦΟΤΡΗ, Ωδείξ Αθημώμ 

ΜΙΦΑΛΗ ΠΑΣΔΑ, Ωδείξ Kodaly  

Συμτακτική Ομάδα:  

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΜΠΤΛΗ, ΔΛΔΝΗ ΣΟΤΣΙΑ ΛΟΤΛΑΚΗ, 

ΒΑΙΛΗ ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ, ΑΝΣΡΔΑ ΠΡΙΟΝΑ 

Μουσικά παραδείγματα: 

ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ 

Art Director - Σελιδοποίηση: 

ΠΑΤΛΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 

Δσχαοιρςξύμε θεομά όλξσπ όρξσπ έχξσμ ρσμεογαρςεί είςε ωπ κοιςέπ είςε ωπ μέλη ςηπ ρσμςακςικήπ 

ξμάδαπ μέχοι ςώοα. Σα ξμόμαςα ςωμ κοιςώμ, ςωμ μελώμ ςηπ ρσμςακςικήπ ξμάδαπ αλλά και ςωμ 

εκάρςξςε ρσμεογαςώμ δημξριεύξμςαι ρε κάθε έμςσπη έκδξρη νεχωοιρςά. 
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Σημείχμα Σύμςανηπ 

Η κσκλξτξοία ςξσ 7ξσ και 8ξσ ςεύυξσπ ςξσ πεοιξδικξύ ΜρΠΒ, αμ και νέτσγε από ςα υοξμικά 

όοια ςηπ θερμξθεςημέμηπ εναμημιαίαπ ςξσ έκδξρηπ, ρσμπίπςει με ςη μέα ηλεκςοξμική μξοτή ςξσ, 

γεγξμόπ πξσ πιρςεύξσμε όςι θα δώρει μέα ώθηρη ρςη ρσγκεκοιμέμη έκδξρη, ςόρξ ρςημ εσελινία ςηπ 

ύληπ πξσ θα πεοιέυει, όρξ και ρςξμ ςοόπξ διαυείοιρηπ ςξσ σλικξύ πξσ θα πεοιλαμβάμει. Η ρσμςακςική 

ξμάδα ρςξ διάρςημα ασςό είυε μα αμςιμεςχπίρει όλξ ςξ βάοξπ ςξσ μέξσ ηλεκςοξμικξύ ρυεδιαρμξύ, 

παοάλληλα και με ςη διενεγαγχγή ςξσ ςοίςξσ ρσμεδοίξσ ςηπ Δ.ΔΜ.Α.Π.Δ. πξσ έλαβε υώοα ςξ Μάιξ ςξσ 

2009. Φαμςαζόμαρςε όςι ξι αμαγμώρςεπ μαπ θα δείνξσμ ςημ απαιςξύμεμη επιείκεια, όρξ ατξοά ρςημ 

καθσρςέοηρη ςηπ έκδξρηπ ελπίζξμςαπ όςι ςα μελλξμςικά ξτέλη πξσ θα ποξκύφξσμ από ςη μέα 

ηλεκςοξμική μξοτή μα λειςξσογήρξσμ χπ ενιρξοοξπηςικόπ παοάγξμςαπ ενιλέχρηπ. 

Η ρσγκεκοιμέμη έκδξρη (διπλό ςεύυξπ 7-8)  δξμείςαι ρε ςέρρεοιπ εμόςηςεπ: α) άοθοα, β) 

παοξσριάρειπ εκπαιδεσςικξύ σλικξύ και διδακςικήπ μεθξδξλξγίαπ γ) μόμιμεπ ρςήλεπ: ρε ποώςη 

αμάγμχρη, ρε ποώςη ακοόαρη και δ) αμςαπξκοίρειπ.  

 Σςξ άοθοξ: «Βαρικέπ αουέπ ρυεδιαρμξύ εκπαιδεσςικξύ σλικξύ ρςημ εκπαίδεσρη από απόρςαρη: 

Γεμική θεώοηρη» ξι ρσγγοατείπ Ιωάμμηπ Γκιόρξπ, Μαοία Κξσςρξύμπα και Ηλίαπ Μασοξειδήπ, 

ποαγμαςεύξμςαι ςξσπ παιδαγχγικξύπ παοάγξμςεπ πξσ ποέπει μα λητθξύμ σπόφη ρςξ ρυεδιαρμό ςξσ 

σλικξύ, όρξ ατξοά ρςημ εν απξρςάρεχπ εκπαίδεσρη. Η ποξρέγγιρη κιμείςαι ατεμόπ ρςξ θεχοηςικό 

άνξμα, διεοεσμώμςαπ ςη διεθμή και ελλημική βιβλιξγοατία ςόρξ ρςξ παοελθόμ όρξ και ρςιπ ςοέυξσρεπ 

ενελίνειπ, και ατεςέοξσ ρςξμ ποακςικό, παοαθέςξμςαπ ρσγκεκοιμέμεπ ξδηγίεπ πξσ θα ποέπει μα 

λητθξύμ σπόφη καςά ςξ ρυεδιαρμό ςξσ εκπαιδεσςικξύ σλικξύ. Δνεςάζξμςαι ξι ςύπξι ςξσ εκπαιδεσςικξύ 

σλικξύ («ξδηγόπ δοάρηπ» και «ξ δάρκαλξπ ρε έμςσπη μξοτή»), η διαμόοτχρή ςξσπ μέρα από ςη 

υοήρη ςχμ ΤΠΔ (Τευμξλξγίεπ ςηπ Πληοξτξοίαπ και ςηπ Δπικξιμχμίαπ), καθώπ και η αλληλεπίδοαρη 

μαθηςεσξμέμξσ και εκπαιδεσςικξύ ξογαμιρμξύ, με βάρη ςημ έμμξια ςηπ «καθξδηγξύμεμηπ διδακςικήπ 

ρσμδιάλενηπ» κάςχ από ςξ ποίρμα ςηπ επαμάρςαρηπ πξσ ρσμςελέρςηκε εναιςίαπ ςηπ υοήρηπ ςχμ ΤΠΔ. 

Ο Αλέναμδοξπ Χαοκιξλάκηπ με ςξ άοθοξ ςξσ: «Μξσρική για παιδική υξοωδία ςξσ Αλέκξσ 

Ξέμξσ» επιυειοεί μα καςαδείνει ςξ ςμήμα ςξσ ρσμθεςικξύ έογξσ ςξσ Αλέκξσ Ξέμξσ, πξσ ρυεςίζεςαι με 

ςξ είδξπ ςξσ ςοαγξσδιξύ για παιδική υξοχδία. Αουικά παοαςίθεςαι μια ρσρςημαςική υοξμξλξγική 

καςάςανη ςχμ έογχμ ςξσ ρσμθέςη για παιδική υξοχδία και ρςη ρσμέυεια ενεςάζεςαι ςξ ιδεξλξγικό 

σπόβαθοξ πξσ διέπει κάπξιεπ από ςιπ ρσγκεκοιμέμεπ ρσμθέρειπ. Τελικόπ ρςόυξπ ςξσ άοθοξσ είμαι η 

επικαιοξπξίηρη ςχμ παιδικώμ υξοχδιακώμ έογχμ ςξσ Α. Ξέμξσ, ποξκειμέμξσ μα εμρχμαςχθξύμ -αμ 

ασςό είμαι επιθσμηςό από ςξμ εκάρςξςε διδάρκξμςα- ρςξ υοηριμξπξιξύμεμξ οεπεοςόοιξ, καθώπ και η 

αμάδεινη ςξσ παιδεσςικξύ οόλξσ ασςξύ ςξσ είδξσπ ςηπ ρύμθερηπ.  

«Η διδακςική ανιξπξίηρη ςωμ πξλλαπλώμ ςύπωμ μξημξρύμηπ ρςξ μάθημα ςηπ μξσρικήπ μέρω 

εμόπ ςοαγξσδιξύ», άοθοξ ςηπ Γεωογία Σαοικάκη, παοξσριάζει διδακςικέπ ποξςάρειπ, ρσρυεςίζξμςαπ 

ςη θεχοία ςξσ Gardner με ςη διδαρκαλία ςηπ μξσρικήπ. Σε ασςή ςημ καςεύθσμρη, η ρσγγοατέαπ 

υοηριμξπξιεί ςξ δημξςικό ςοαγξύδι «αλαλί» και ποξυχοεί ρςη διδακςική ςξσ ανιξπξίηρη μέρα από ςιπ 

ςοειπ εσοείεπ καςηγξοίεπ διδακςικήπ ανιξπξίηρηπ πξσ ποξςάθηκαμ από ςξμ ίδιξ ςξμ Gardner: ςιπ πύλεπ 

ειρόδξσ,  ςη υοήρη αμαλξγιώμ, μεςατξοώμ και  παοαδειγμάςχμ και ςξμ πσοήμα ςχμ θεμάςχμ. 

Δπιπλέξμ ρςόυξπ ςξσ άοθοξσ είμαι και η αμάδεινη ςηπ διαθεμαςικόςηςαπ μέρα ρςξ πλαίριξ ςξσ 

μαθήμαςξπ ςηπ μξσρικήπ, υχοίπ ςημ εμπλξκή εκπαιδεσςικώμ διατξοεςικώμ γμχρςικώμ αμςικειμέμχμ.  

Έμα από ςα πξλσρσζηςημέμα θέμαςα ρςξ υώοξ ςηπ εκπαίδεσρηπ απξςελεί η ανιξλόγηρη, η ξπξία 

ενεςάζεςαι ειδικόςεοα ρςξ μάθημα ςηπ μξσρικήπ, μέρα από ςξ άοθοξ ςηπ Γεωογίαπ Νεξτύςξσ 

Κσοιακίδξσ: «Η ανιξλόγηρη ςξσ μαθηςή ρςξ μάθημα ςηπ μξσρικήπ. Δνεςάζξμςαπ ςημ ανιξπιρςία ςωμ 

τύλλωμ ασςό-ανιξλόγηρηπ ςωμ μαθηςώμ». Αουικά ποξρεγγίζεςαι ό όοξπ ανιξλόγηρη μέρα από ςη 

διεθμή βιβλιξγοατία και αμαδεικμύεςαι η ρταιοικόςηςα ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ διαδικαρίαπ, ποξκειμέμξσ 

μα ςξμιρςξύμ όλξι ξι παοάγξμςεπ πξσ ποέπει μα λαμβάμξμςαι σπόφη, ρε αμςιδιαρςξλή ποξπ ςημ 

εμμξμή ςηπ μξμξδιάρςαςηπ ανιξλόγηρηπ ςξσ γμχρςικξύ πεδίξσ, πξσ εταομόζεςαι ρςξ εκπαιδεσςικό 
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μαπ ρύρςημα. Σςη ρσμέυεια παοαςίθεμςαι ξι επικοαςξύρεπ διεθμώπ μξοτέπ ανιξλόγηρηπ, ςα κοιςήοια 

πξσ ποέπει μα διακοίμξσμ ςιπ εκςιμήρειπ ςξσ εκπαιδεσςικξύ, καθώπ και ξι βαρικέπ ιδιόςηςεπ ςχμ 

μέρχμ ανιξλόγηρηπ. Τξ άοθοξ καςαλήγει με ςημ αματξοά ρςξμ ςξμέα ςηπ ασςξανιξλόγηρηπ, πξσ 

κεοδίζει έδατξπ ςα ςελεσςαία υοόμια διεθμώπ, καθώπ και ρςημ ανιξπιρςία ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ 

διαδικαρίαπ.  

 Τα μέλη ςηπ ξμάδαπ ρσγγοατήπ ςξσ βιβλίξσ μξσρικήπ ςηπ Δ’ Δημξςικξύ, με ςξ άοθοξ ςξσπ: 

«Ακοξώμαι – Σσμμεςέυω – Δημιξσογώ: διδακςική ανιξπξίηρη ςξσ σλικξύ ςωμ audio Cd’s πξσ 

ρσμξδεύξσμ ςξ διδακςικό πακέςξ Μξσρική ςηπ Δ’ Δημξςικξύ», επιυειοξύμ μα διαρατημίρξσμ ςα 

κοιςήοια με ςα ξπξία επιλέυθηκε ςξ ηυηςικό σλικό, καθώπ και ςη διδακςική ςξσ ρςξυξθερία. Δπιπλέξμ 

ποξςείμξσμ ςοόπξσπ διδακςικήπ ανιξπξίηρηπ ςξσ σλικξύ και ποξρπαθξύμ μα αμαδείνξσμ ςξσπ 

εμαλλακςικξύπ ςοόπξσπ με ςξσπ ξπξίξσπ ξ εκπαιδεσςικόπ μπξοεί μα ςξ ανιξπξιήρει ςόρξ ρςξ πλαίριξ 

ςξσ βιχμαςικξύ-εογαρςηοιακξύ υαοακςήοα ςξσ μαθήμαςξπ, όρξ και ρςξ διεοεσμηςικό-διαθεμαςικό 

ποξραμαςξλιρμό ςξσ. 

Σε ρσματέπ πεοιευόμεμξ –εκείμξ ςηπ εμεογηςικήπ ακοόαρηπ- με ςξ ποξηγξύμεμξ άοθοξ κιμείςαι 

και ςξ άοθοξ ςηπ Δ. Καοξύμπαληπ: «Ακοξάρειπ Έμςευμηπ Δσοωπαϊκήπ Μξσρικήπ ρςημ ςάνη: Κοιςήοια 

επιλξγήπ έογωμ. Οογάμωρη». Η ρσγγοατέαπ αματέοεςαι διενξδικά ρςα κοιςήοια ξογάμχρηπ και 

επιλξγήπ ςχμ κξμμαςιώμ, ςα ξπξία θα καθιρςξύμ ςημ ακοόαρη ςχμ κλαρικώμ κξμμαςιώμ χπ μια 

διαδικαρία αιρθηςικήπ απόλασρηπ, μέρα από ςοόπξσπ πξσ θα καςατέοξσμ μα κεμςοίρξσμ ςξ 

εμδιατέοξμ ςχμ μαθηςώμ. Αματέοξμςαι ςοόπξι «ξπςικξπξίηρηπ» ςξσ ήυξσ μέρα από ποξβξλή 

ποξρχπξγοατιώμ ρσμθεςώμ και απξρπαρμάςχμ ςαιμιώμ, καθώπ και παοαδείγμαςα υοήρηπ ςηπ 

κλαρικήπ μξσρικήπ ρςη ρύγυοξμη επξυή, όπχπ διατημίρειπ και ςαιμίεπ κιμξσμέμχμ ρυεδίχμ.  

Ακξλξσθξύμ ςοειπ διδακςικέπ παοξσριάρειπ με άμερη εταομξγή ρςη διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ 

ςηπ μξσρικήπ. Η ποώςη με ςίςλξ: «Ο Ααα!!! Και ςα παρυαλιμά δώοα», ςξσ Αμςοέα Ποιξμά είμαι έμα 

παιυμίδι με ρςόυξ ςημ καλλιέογεια τχμημάςχμ (α,ε,ι,ξ) χπ ακξσρςικώμ εοεθιρμάςχμ και ςημ 

αμςιρςξίυιρή ςξσπ με ςα αμάλξγα γοάμμαςα, ςη διάκοιρη ςξσ ςξμικξύ ύφξσπ και ςημ καλλιέογεια ςηπ 

οσθμικήπ αγχγήπ. Η δεύςεοη ςηπ Μαοίαπ Αογσοίξσ «Παίζξσμε παοξιμίεπ με ςξσπ μήμεπ ςηπ Άμξινηπ;» 

ρςξυεύει ρςη ρσμμεςξυή ςχμ παιδιώμ ρε ρύμξλα με ηυηοέπ κιμήρειπ, καλλιεογώμςαπ παοάλληλα ςημ 

ξμαδική εογαρία, ςημ ασςεμέογεια ρςξ οσθμό και ςημ εμίρυσρη ςηπ δημιξσογικήπ έκτοαρηπ. Σςξ 

ρσγκεκοιμέμξ διδακςικό ρυεδιαρμό ςίθεμςαι διαθεμαςικξί ρςόυξι μέρα από ςη υοήρη παοξιμιώμ πξσ 

αματέοξμςαι κσοίχπ ρςα καιοικά ταιμόμεμα ςχμ μημώμ, ρςιπ ρυεςικέπ γεχογικέπ εογαρίεπ ςχμ 

αμθοώπχμ, καθώπ και ρςημ αμθξτξοία ςηπ τύρηπ. Η ςοίςη ςηπ Δλέμηπ Τρξύςρια Λξσλάκη με ςίςλξ: 

«Η ώοα ςηπ καςαρκεσήπ» εκμεςαλλεύεςαι ςξ έθιμξ ςξσ Πάρυα ρυεςικά με ςξ βάφιμξ ςχμ ασγώμ και 

ποξςείμει ςημ σλξπξίηρη μιαπ απλήπ ηυηςικήπ καςαρκεσήπ πξσ θα απξδίδει ςξμ ήυξ ςηπ κόςαπ. Πέοα 

από ςημ παοάθερη ςξσ αμαλσςικξύ ςοόπξσ σλξπξίηρηπ ςξσ ασςξρυέδιξσ ξογάμξσ, ςίθεμςαι και ρςόυξι 

πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ ενξικείχρη ςχμ μαθηςώμ ρςημ καςαρκεσή ασςξρυέδιχμ ξογάμχμ και ςη υοήρη 

αμακσκλώριμχμ σλικώμ. 

Σςημ ςελεσςαία εμόςηςα ςξσ πεοιξδικξύ η Καςεοίμα και Αθημά Γέοαλή-Μόρυξσ παοξσριάζξσμ 

ςα βιβλία: «Λόγια από μεςάνι», (μια ιρςξοία με 20 μαμξσοίρμαςα) ςηπ Καςεοίμαπ Αμαγμώρςξσ, και «Ο 

κύοιξπ Μπξσ»  ςηπ Ταρξύλαπ Τριλιμέμηπ, εμώ ξ Βαρίληπ Μηςοόπξσλξπ  ςξ μξσρικό βιβλίξ ςξσ Τάκη 

Φαοαζή: «24 ςοαγξύδια ςξσ Μάμξσ Χαςζηδάκι, για μέξσπ πιαμίρςεπ» (διαρκεσή ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ 

κξμμαςιώμ). Ακξλξσθεί η αμςαπόκοιρη ςξσ Γιώογξσ Τρίοη από ςξ ρσμέδοιξ: “Music health and 

happiness”, πξσ διξογαμώθηκε από ςξ Royal Northen College of music (Manchester, 6-8 Νξεμβοίξσ, 

2008) και ςξ πεοιξδικό ξλξκληοώμεςαι με ςα κείμεμα ςωμ αμςαπξκοιςώμ ςξσ ςοίςξσ ρσμέδοιξσ ςηπ 

Δ.Δ.Μ.Α.Π.Δ. με ςίςλξ: «Η ρσμβξλή ςξσ εκπαιδεσςικξύ σλικξύ ρςη ρυξλική ποάνη: θεχοία και 

εταομξγή ρςη Μξσρική Δκπαίδεσρη» (Αθήμα, 8-10 Μαΐξσ, 2009). 

  

Για ςημ ξμάδα ρύμςανηπ ςξσ πεοιξδικξύ 

 Βασίλης Μητρόποσλος 
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ΜΑΡΙΑ  Ι .  ΚΟΤ ΣΟΤΜΠΑ  

ΗΛΙΑ  ΜΑΤ ΡΟΕ ΙΔΗ   

Βασικές αρχές σχεδιασμού1 

εκπαιδευτικού υλικού στην 

εκπαίδευση από απόσταση: 
 Γενική Θεώρηση 

Πεοίληφη  

Βαρικό ρςξιυείξ ρςημ εκπαίδεσρη από απόρςαρη, όπχπ 

άλλχρςε και ρε κάθε μξοτή εκπαίδεσρηπ, ρσμιρςά ςξ 

εκπαιδεσςικό σλικό. Για ςξ λόγξ ασςό θέμαςα ιδιαίςεοηπ 

ρσζήςηρηπ απξςελξύμ η βαούςηςα και η ιδιαιςεοόςηςα 

πξσ έυει ςξ εκπαιδεσςικό σλικό ρε ασςή ςη μξοτή 

εκπαίδεσρηπ, καθώπ και για ςιπ αλλαγέπ πξσ επιτέοει 

ρςιπ διαδικαρίεπ ςηπ διδαρκαλίαπ και μάθηρηπ. Μέρα ρε 

ασςό ςξ πλαίριξ, ρκξπόπ ςηπ παοξύραπ εογαρίαπ είμαι η 

διαποαγμάςεσρη ςχμ παιδαγχγικώμ παοαγόμςχμ πξσ 

ποέπει μα λητθξύμ σπόφη ρςξμ ρυεδιαρμό ςξσ 

εκπαιδεσςικξύ σλικξύ και ςχμ απξοοεόμςχμ αουώμ 

αματξοικά με ςξ πεοιευόμεμξ και ςημ μξοτή ςξσ. Η 

επενεογαρία ςχμ ζηςημάςχμ ασςώμ γίμεςαι μέρα από ςημ 

αμαρκόπηρη ςηπ διεθμξύπ και ςηπ ελλημικήπ 

βιβλιξγοατίαπ ςόρξ διαυοξμικά όρξ και ρςη ρσγυοξμία. 

Η ποξρέγγιρη ατξοά ςόρξ ςξ θεχοηςικό όρξ και ςξ 

ποακςικό μέοξπ ςξσ ρυεδιαρμξύ ςξσ εκπαιδεσςικξύ 

σλικξύ. Ατξοά, δηλαδή, κσοίχπ ςιπ θεχοηςικέπ 

ποξρεγγίρειπ, αλλά και ςιπ ποακςικέπ ξδηγίεπ πξσ 

ποξκύπςξσμ από ασςέπ.  

 

                                             

 

1 Τξ παοόμ άοθοξ εμπεοιέυεςαι ρςξ Αογσοίξσ, Μ., & Καμπύληπ,  

Π. (2009). Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική ππάξη:  

θεωπία και εφαπμογή στη μουσική εκπαίδευση. Ποακςικά 3ξσ Διεθμξύπ  

Σσμεδοίξσ, 8-10 Μαίξσ 2009, ΔΔΜΑΠΔ-ΔΙΝ. Αθήμα: ΔΔΜΑΠΔ 
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Ιωάννης Γκιόζος 
ΣΕΠ, ΕΑΠ 

Λέθηνξαο, Σηξαηηωηθή Σρνιή Επειπίδωλ 

Ο Ιωάννης Γκιόζος είλαη δηδάθηνξαο Φπζηθήο 

Αγωγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη Σπλεξγαδόκελν 

Εθπαηδεπηηθό Πξνζωπηθό ζην Ειιεληθό Αλνηθηό 

Παλεπηζηήκην ζην γλωζηηθό αληηθείκελν ηεο αλνηθηήο θαη 

εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο. Επίζεο είλαη εθιεγκέλνο 

Λέθηνξαο ζηελ Σηξαηηωηηθή Σρνιή Επειπίδωλ. Έρεη 

ζπκκεηάζρεη ζε πνιιά ζπλέδξηα θαη ζπκπόζηα, θαζώο 

θαη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Τα εξεπλεηηθά 

ελδηαθέξνληα θαζώο θαη ην δεκνζηεπκέλν έξγν ηνπ 

επηθεληξώλνληαη ζην ηνκέα ηεο θνηλωληθήο ηζηνξίαο ηνπ 

αζιεηηζκνύ θαη ηεο αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεωο 

εθπαίδεπζεο. 

Μαρία Κοσηζούμπα 

Επίθνπξνο Καζεγήηξηα, Τκήκα Επηζηήκεο 

Φπζηθήο Αγωγήο θαη Αζιεηηζκνύ (ΤΕΦΑΑ), 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

Η Μαρία Κοσηζούμπα είλαη Επίθνπξνο 

Καζεγήηξηα ηνπ Τκήκαηνο Επηζηήκεο Φπζηθήο Αγωγήο 

θαη Αζιεηηζκνύ (ΤΕΦΑΑ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 

Έρεη κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζηελ «Αλνηθηή θαη εμ 

Απνζηάζεωο Εθπαίδεπζε» από ην Ειιεληθό Αλνηθηό 

Παλεπηζηήκην (1999). Έρεη εξγαζηεί ηξία ρξόληα ζε 

δηαπνιηηηζκηθό ζρνιείν, είλαη Σπλεξγαδόκελν 

Εθπαηδεπηηθό Πξνζωπηθό ζην Ειιεληθό Αλνηθηό 

Παλεπηζηήκην ζην αληηθείκελν ηεο αλνηθηήο θαη εμ 

απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη παξνπζηάδεη πνηθίιν 

ζπγγξαθηθό έξγν. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιιά ζπλέδξηα 

θαη ζπκπόζηα ζηελ Ειιάδα θαη ην εμωηεξηθό, θαζώο θαη 

ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Τα εξεπλεηηθά 

ελδηαθέξνληα θαζώο θαη ην δεκνζηεπκέλν έξγν ηεο 

επηθεληξώλνληαη ζηελ ρνξνινγία θαη ηελ αλνηθηή θαη εμ 

απνζηάζεωο εθπαίδεπζε θαη, γεληθόηεξα, ζηηο 

αλζξωπηζηηθέο-θνηλωληθέο επηζηήκεο θαη ζε ζέκαηα 

εθπαηδεπηηθώλ θαηλνηνκηώλ. 

Ηλίας Μασροειδής 

ΣΕΠ, ΕΑΠ 

Ο Ηλίας Μασροειδής είλαη δηδάθηνξαο ρεκηθόο 

κεραληθόο. Αζρνιείηαη κε ηελ αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεωο 

εθπαίδεπζε από ην 1998. Από ην 2000 είλαη κέινο 

Σπλεξγαδόκελνπ Εθπαηδεπηηθνύ Πξνζωπηθνύ ζην 

Ειιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην ζην γλωζηηθό 

αληηθείκελν ηεο αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεωο 

εθπαίδεπζεο. Έρεη δεκνζηεύζεη πνιπάξηζκεο εξγαζίεο 

ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη πξαθηηθά 

ζπλεδξίωλ. Τα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα θαζώο θαη ην 

δεκνζηεπκέλν έξγν ηνπ επηθεληξώλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλνηθηήο θαη εμ 

απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο. 
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1. Διραγχγή 

Ζ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη μέρα απϊ ςημ πξλϋυοξμη πξοεία ςηπ χπ εκπαιδεσςική 

ποακςική καθιέοχρε και θερμξθέςηρε ςη δσμαςϊςηςα ςηπ τσρικήπ απξσρίαπ ςξσ διδάρκξμςα 

απϊ ςξ ρυξλείξ ή ςξμ εκπαιδεσςικϊ ξογαμιρμϊ. Ζ απξσρία ασςή έγιμε ποξρπάθεια μα 

καλστθεί μέρχ ςξσ ειδικόπ ρυεδιαρμέμξσ και διαμεμξμέμξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ πξσ ρςημ 

ξσρία ρσμιρςά “μια ποξκαςαρκεσαρμέμη και απξθηκεσμέμη διδαρκαλία”. Έςρι ςξ 

εκπαιδεσςικϊ σλικϊ ρε έμςσπη ή άλλη μξοτή, έγιμε απϊ ςημ ποόςη ρςιγμή έμα απϊ ςα 

ρημαμςικϊςεοα ζηςήμαςα ςηπ εκπαιδεσςικήπ ποακςικήπ αλλά και ςηπ έοεσμαπ ρςημ απϊ 

απϊρςαρη εκπαίδεσρη. ημ ςελεσςαία δεκαεςία, η ειραγχγή και η υοήρη ςχμ ςευμξλξγιόμ 

ςηπ πληοξτξοίαπ και ςηπ επικξιμχμίαπ (ΟΔ) ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη έυει 

δημιξσογήρει μέεπ ποξξπςικέπ και ποξκλήρειπ ρςξμ ρυεδιαρμϊ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ 

(Γκιϊρξπ, Ιξσςρξϋμπα και Λασοξειδήπ, 2007). α ποξραομξρςικά εκπαιδεσςικά ρσρςήμαςα 

και η αμάπςσνη εκπαιδεσςικώμ εογαλείχμ και εταομξγόμ ςα ξπξία είμαι διαθέριμα μέρχ ςξσ 

διαδικςϋξσ απξςελξϋμ ςξ μέξ πεδίξ ςηπ αμάπςσνηπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ ρςημ απϊ 

απϊρςαρη εκπαίδεσρη. 

Ρκξπϊπ λξιπϊμ ςηπ εογαρίαπ είμαι η διαποαγμάςεσρη ζηςημάςχμ πξσ ατξοξϋμ ςέρρεοιπ 

παιδαγχγικξϋπ παοάγξμςεπ πξσ ποέπει μα λητθξϋμ σπϊφη ρςξ ρυεδιαρμϊ ςξσ 

εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ, καθόπ επίρηπ και ςχμ απξοοεϊμςχμ αουόμ αματξοικά με ςξ 

πεοιευϊμεμξ και ςημ μξοτή ςξσ. Ζ επενεογαρία ςχμ ζηςημάςχμ ασςόμ γίμεςαι μέρα απϊ ςημ 

αμαρκϊπηρη ςηπ διεθμξϋπ και ςηπ ελλημικήπ βιβλιξγοατίαπ και αματέοεςαι ςϊρξ ρςξ 

θεχοηςικϊ ϊρξ και ρςξ ποακςικϊ μέοξπ ςξσ ρυεδιαρμξϋ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ. 

2. Οαιδαγχγικξί παοάγξμςεπ  

Για ςξμ ρυεδιαρμϊ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ είμαι ρημαμςικϊ μα ρσμσπξλξγιρθξϋμ 

ςέρρεοιπ παιδαγχγικξί παοάγξμςεπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη. 

Οοϊκειςαι για ςξσπ παοάγξμςεπ ςηπ ασςξμξμίαπ (autonomy), ςξσ ελέγυξσ (control), ςηπ 

αλληλεπίδοαρηπ (interaction) και ςηπ ποϊρβαρηπ (access).  

Ζ ασςξμξμία, και ειδικϊςεοα η ασςξμξμία ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ, είμαι έμα υαοακςηοιρςικϊ 

ρςξιυείξ ρςημ απϊ απϊρςαρη εκπαίδεσρη. Οοόςξπ πξσ σπαιμίυθηκε ςημ παοξσρίαρή ςηπ, 

ήςαμ ξ Αμεοικαμϊπ θεχοηςικϊπ Charles Wedemeyer πξσ υοηριμξπξιξϋρε ςξμ ϊοξ 

αμενάοςηςεπ ρπξσδέπ αματεοϊμεμξπ ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη (Keegan, 2000: 85). Ξ 

Wedemeyer θεχοξϋρε ϊςι η εκπαίδεσρη ρςημ ξπξία κάπξιξπ μαθαίμει λειςξσογόμςαπ χπ 

αμενάοςηςξπ άμθοχπξπ, δεμ είμαι απλόπ έμα ιδεόδεπ ρςξ πλαίριξ ςηπ δημξκοαςίαπ και ςηπ 

τιλελεϋθεοηπ τιλξρξτίαπ. Οαοάλληλα, απξςελεί και ςξμ ρςϊυξ μιαπ ιρςξοικά 

παοαςηοξϋμεμηπ ενέλινηπ ςηπ εκπαίδεσρηπ πξσ ρςαδιακά πεομά απϊ ασςϊμ πξσ μαθαίμει 

εναοςόμεμξπ απϊ άλλξσπ, ρε ασςϊμ πξσ μαθαίμει αμενάοςηςα. Ασςϊπ ϊμχπ πξσ αματέοθηκε 

ρςημ ασςξμξμία ήςαμ ξ Michael Moore. Υαοακςηοιρςικά ρε μία απϊ ςιπ ποόςεπ εογαρίεπ ςξσ 

με ςημ ξπξία επενεογάζεςαι έμα θεχοηςικϊ αμαλσςικϊ ρυήμα για ςημ εκπαίδεσρη απϊ 

απϊρςαρη, ποξρδιξοίζει χπ δϋξ κσοίαουεπ μεςαβληςέπ ςηπ ςημ απόρςαρη ςηπ διδαρκαλίαπ 

(distance teaching) και ςημ ασςξμξμία ασςξύ πξσ μαθαίμει (learner autonomy) (Moore, 1972). 

Ξ Moore ιρυσοίζεςαι ϊςι ασςϊπ πξσ μαθαίμει ρςξ πλαίριξ ςηπ εκπαίδεσρηπ απϊ απϊρςαρη 
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εναιςίαπ ςηπ απϊρςαρηπ ή ςξσ διαυχοιρμξϋ ςξσ απϊ ςξμ διδάρκξμςα σπξυοεξϋςαι μα 

αμαλάβει σφηλϊ βαθμϊ εσθϋμηπ για ςημ πξοεία ςηπ ρπξσδήπ ςξσ, με άλλα λϊγια μα 

ασςξμξμηθεί. 

Ρσματήπ άλλα ϊυι ςασςϊρημη με ςημ ασςξμξμία είμαι η έμμξια ςξσ ελέγυξσ. Ξι Garrison 

και Baynton (1987), Garrison (1989) και Baynton (1992) επενεογάρθηκαμ ςημ έμμξια ςξσ 

ελέγυξσ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία πξσ ρσμςελείςαι ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη και 

ςημ ϊοιραμ χπ ςημ δσμαςϊςηςα ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ μα επηοεάρει ςημ εκπαιδεσςική 

διαδικαρία. Δπιρήμαμαμ ϊςι ξ έλεγυξπ ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ απϊ μεοιάπ 

μαθηςεσϊμεμξσ εναοςάςαι απϊ ςοειπ παοάγξμςεπ. Ξ ποόςξπ αματέοεςαι ρςημ δσμαςϊςηςα ςξσ 

μαθηςεσϊμεμξσ μα παίομει απξτάρειπ. Ξ δεϋςεοξπ ατξοά ςιπ ικαμϊςηςεπ, δενιϊςηςεπ και ςα 

κίμηςοά ςξσ, εμό ξ ςοίςξπ ρςημ παοευϊμεμη ποξπ ασςϊμ σπξρςήοινη. 

Ζ αλληλεπίδοαρη, είμαι η πλέξμ επίκαιοη έμμξια ρςημ θεχοία ςηπ εκπαίδεσρηπ απϊ 

απϊρςαρη, μαζί με ασςή ςηπ αίρθηρηπ ςηπ παοξσρίαπ (social presence), λϊγχ ςηπ ειρϊδξσ 

ςχμ ΟΔ. πχπ υαοακςηοιρςικά επιρημαίμξσμ ξι Garrison and Shale (1990), η αμτίδοξμη 

επικξιμχμία και ρσμεπόπ η ασνημέμη αλληλεπίδοαρη είμαι ςξ κϋοιξ υαοακςηοιρςικϊ ςχμ 

ρϋγυοξμχμ ποξγοαμμάςχμ εκπαίδεσρηπ απϊ απϊρςαρη. Ξ Moore έυει ποξρδιξοίρει ςοειπ 

μξοτέπ αλληλεπίδοαρηπ (Moore, 1989): ςημ αλληλεπίδοαρη μαθηςεσξμέμξσ και διδάρκξμςα, 

ςημ αλληλεπίδοαρη ςχμ μαθηςεσξμέμχμ μεςανϋ ςξσπ και ςημ αλληλεπίδοαρη εκπαιδεσςικξϋ 

πεοιευξμέμξσ και μαθηςεσϊμεμξσ. Ξι Hillman, Willis και Gunawardena (1994) εμπλξϋςιραμ 

ςιπ ςοειπ παοαπάμχ μξοτέπ αλληλεπίδοαρηπ με μία ακϊμη πξσ ρυεςίζεςαι με ςημ εταομξγή 

ςχμ ΟΔ ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη. Οοϊκειςαι για ςημ αλληλεπίδοαρη μεςανϋ 

μαθηςεσϊμεμξσ και διεπατήπ. Λε ςημ αλληλεπίδοαρη εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ και 

μαθηςεσϊμεμξσ, έυει αρυξληθεί διενξδικά ξ Holmberg (1989) ειρηγξϋμεμξπ ςημ 

καθξδηγξύμεμη διδακςική ρσμδιάλενη χπ ςοϊπξ ρσγγοατήπ ςξσ έμςσπξσ εκπαιδεσςικξϋ 

σλικξϋ. 

έλξπ, η ποϊρβαρη είμαι θεμελιόδηπ παοάγξμςαπ για ςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη. 

Οοϊκειςαι για έμα ζήςημα πξσ ςέθηκε απϊ ςημ επξυή ςηπ εκπαίδεσρηπ με αλληλξγοατία. 

Λέρα απϊ ςημ έμμξια ςηπ ποϊρβαρηπ αματεοϊμαρςε κσοίχπ ρςα αίςια πεοιξοιρμξϋ ςηπ 

ποϊρβαρηπ ςχμ αμθοόπχμ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία ςα ξπξία έυξσμ πξλλέπ εκτάμρειπ. 

Ρςιπ μέοεπ μαπ, με ςημ είρξδξ ςχμ ΟΔ, η ρσζήςηρη επικεμςοόμεςαι ρςξ φητιακϊ υάρμα 

(digital divide) μεςανϋ αςϊμχμ ή κξιμχμιόμ πξσ γμχοίζξσμ μα υειοίζξμςαι και καςέυξσμ 

ασςέπ ςιπ ςευμξλξγίεπ και ασςόμ πξσ δεμ ςιπ γμχοίζξσμ ή δεμ ςιπ καςέυξσμ (Norris, 2001). 

Οαοϊλα ασςά, ςα αίςια ςξσ πεοιξοιρμξϋ ςηπ ποϊρβαρηπ ςχμ αμθοόπχμ ρςημ εκπαιδεσςική 

διαδικαρία μπξοεί μα είμαι τσλεςικά, διατσλικά, ξικξμξμικά, πξλιςιρμικά, γεχγοατικά κ.ά. 

(Shearer, 2003).    

3. Ασςξμξμία/έλεγυξπ και παοαδξριακϊ εκπαιδεσςικϊ 

σλικϊ  

Δϋξ είμαι ξι ςϋπξι ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ καςά ςξμ Rowntree (1992: 134-137) πξσ 

παοαδξριακά υοηριμξπξιξϋμςαι ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη. Ξ ποόςξπ ατξοά ςξμ 

Ξδηγϊ Δοάρηπ (reflective action guide) πξσ απαμςάςαι ρςιπ πεοιπςόρειπ ϊπξσ απαιςείςαι 

κοιςική ρκέφη για ςξ πόπ και ςξ γιαςί εμϊπ θέμαςξπ, και παοέυει καςεσθσμςήοιεπ γοαμμέπ 

είςε για ςξ πξσ θα αμαςοένει ξ ρπξσδαρςήπ για μα βοει ςιπ πηγέπ και ςιπ πληοξτξοίεπ ςξσ, 
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είςε για ςξμ ςοϊπξ πξσ θα ςιπ „αμαρϋοει‟ μέρα απϊ ποξρχπικά βιόμαςα και εμπειοίεπ. Ξ 

δεϋςεοξπ είμαι ξ Δάρκαλξπ ρε Έμςσπη Λξοτή (tutorial-in-print) ϊπξσ αμαλϋεςαι και 

διδάρκεςαι έμα ποξκαθξοιρμέμξ εϋοξπ γμόρηπ για έμα θέμα ρσμξδεσϊμεμξ επικξσοικά απϊ 

επιπλέξμ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ μη έμςσπηπ μξοτήπ. Ξ Δάρκαλξπ ρε Έμςσπη Λξοτή είμαι έμα 

είδξπ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ πξσ η ασςξμξμία ή ξ έλεγυξπ πξσ μπξοεί μα αρκήρει ξ 

μαθηςεσϊμεμξπ ρςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ είμαι πεοιξοιρμέμξπ. Ρςξμ αμςίπξδα βοίρκεςαι ξ Ξδηγϊπ 

Δοάρηπ. ξ εοόςημα λξιπϊμ πξσ αμακϋπςει, και ρςξ ξπξίξ καλξϋμςαι μα απαμςήρξσμ ϊρξι 

αμαπςϋρρξσμ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη, είμαι πξιξμ απϊ ςξσπ δϋξ 

ςϋπξσπ ποέπει μα επιλένξσμ.  

Ζ απάμςηρη ρςξ εοόςημα ασςϊ βοίρκεςαι ρςιπ επιρημάμρειπ ςχμ Garrison και Baynton 

(1987) ρυεςικά με ςημ δσμαςϊςηςα ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ μα επηοεάρει ςημ εκπαιδεσςική 

διαδικαρία. Ρσγκεκοιμέμα, αμ ξι μαθηςεσϊμεμξι έυξσμ ςημ ικαμϊςηςα μα πάοξσμ απξτάρειπ 

ρυεςικά με ςημ πξιϊςηςα και ςημ καςαλληλϊςηςα ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ 

και, παοάλληλα, έυξσμ ςιπ γμόρειπ και ςιπ δενιϊςηςεπ μα ςξ επενεογαρθξϋμ, ςϊςε μπξοεί μα 

ςξσπ υξοηγηθεί Ξδηγϊπ Δοάρηπ. Οοακςικά ςέςξιξ ποξτίλ έυξσμ μϊμξ ξι μαθηςεσϊμεμξι ρε 

επίπεδξ εκπϊμηρηπ διδακςξοικήπ διαςοιβήπ. Δπιπλέξμ, η επιλξγή ςξσ Ξδηγξϋ Δοάρηπ μπξοεί 

μα γίμει μϊμξ αμ ξ εκπαιδεσςικϊπ ξογαμιρμϊπ έυει εμεογξπξιήρει έμα ιρυσοϊ ρϋρςημα 

σπξρςήοινηπ ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ ϊυι μϊμξ ρε ρσμαιρθημαςικϊ επίπεδξ, αλλά κσοίχπ ρε 

ποακςικϊ επίπεδξ (βιβλιξθήκεπ, τοξμςιρςηοιακά μαθήμαςα κ.ά.). 

Λε βάρη ϊλα ςα παοαπάμχ ταίμεςαι ϊςι ξ Δάρκαλξπ ρε Έμςσπη Λξοτή είμαι ξ πλέξμ 

ρσμηθιρμέμξπ ςϋπξπ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ. Οαοϊλα ασςά, δεμ ρημαίμει ϊςι ςξ σλικϊ ασςϊ 

ποέπει μα μημ παοέυει καμέμα είδξπ ελέγυξσ ή ασςξμξμίαπ. Αμςίθεςα θα ποέπει μα γίμει 

καςαμξηςϊ ϊςι ϊρα αματέοθηκαμ παοαπάμχ ατξοξϋραμ ςημ ασςξμξμία ή ςξμ έλεγυξ ςξσ 

πεοιευξμέμξσ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ και ϊυι ςημ ασςξμξμία ρε ϊςι ατξοά ςξμ ςοϊπξ ή ςξμ 

υοϊμξ μελέςηπ ςξσ. Δπιπλέξμ, είμαι ζηςξϋμεμξ ρςιπ μέοεπ μαπ, ακϊμη και ρςα παιδιά ςξσ 

δημξςικξϋ, η αμάπςσνη δενιξςήςχμ εϋοερηπ ανιϊπιρςχμ πηγόμ πληοξτϊοηρηπ. Λε ασςή ςημ 

έμμξια είμαι εσκςαίξ ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ μα ποξςείμει εμαλλακςικέπ πηγέπ πληοξτϊοηρηπ 

και κσοίχπ ςοϊπξσπ ανιξλϊγηρήπ ςξσπ.  

4. Ασςξμξμία/έλεγυξπ και εκπαιδεσςικϊ σλικϊ με ςημ 

υοήρη ςχμ ΟΔ 

Λε ςημ υοήρη ςχμ ΟΔ δϊθηκε ατεμϊπ μεμ η δσμαςϊςηςα α) ςασςϊυοξμηπ ρϋμδερηπ και 

παοξσρίαρηπ άλληπ μξοτήπ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ (εικϊμα, ήυξπ, βίμςεξ, animation κ.ά.), β) 

ρϋμδερήπ ςξσ με άλλεπ πηγέπ πληοξτξοιόμ ρςξ διαδίκςσξ, γ) παοξυήπ αμαςοξτξδϊςηρηπ 

ρςξμ εκπαιδεσϊμεμξ και δ) τθημήπ διατξοξπξίηρηπ ςξσ ρςη βάρη ςχμ αμαγκόμ ςχμ 

εκπαιδεσξμέμχμ (customizability), ατεςέοξσ δε έγιμε εσκξλϊςεοη α) η αμαζήςηρη και 

πεοιήγηρη ρςξ σλικϊ και β) η επικαιοξπξίηρή ςξσ (Egan, Remde, Gomez, Landauer, Eberhardt, & 

Lochbaum, 1989). Οαοάλληλα, ςξ ζήςημα ςηπ ασςξμξμίαπ ή ςξσ ελέγυξσ ςέθηκε ρε μέα βάρη. 

Ιαι ασςϊ εναιςίαπ ςηπ ϋπαονηπ, πξλλέπ τξοέπ, σπεοκειμέμξσ (hypertext) και σπεορσμδέρμχμ 

(hyperlink) ρςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ πξσ φητιξπξιείςαι και διαμέμεςαι μέρχ ςξσ διαδικςϋξσ 

είςε μέρχ άλλχμ μέρχμ. Ρσγκεκοιμέμα, ξ μαθηςεσϊμεμξπ απϊκςηρε ασςϊμαςα έμα βαθμϊ 

ασςξμξμίαπ μα επιλένει ή μη ςξ σπεοκείμεμξ ή ςξσπ σπεορσμδέρμξσπ. Δπίρηπ απϊκςηρε 

ασςϊμαςα ςξμ έλεγυξ αματξοικά με ςξ βάθξπ ή ςημ έκςαρη ςηπ πεοιήγηρήπ ςξσ. 
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Οαοϊλα ασςά, ςξ φητιξπξιημέμξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ έυει και αομηςικά ρημεία. Δναιςίαπ 

ςηπ ϋπαονηπ σπεοκειμέμξσ και σπεορσμδέρμχμ μπξοεί μα είμαι «υαξςικϊ» και δϋρκξλξ ρςημ 

ξογάμχρη ςηπ αμάγμχρήπ ςξσ. Ξι Thuring, Hannemann και Haake (1995) επιρημαίμξσμ ςημ 

ϋπαονη αοκεςόμ εοεσμόμ πξσ δείυμξσμ ϊςι η δσμαςϊςηςα ςξσ μελεςηςή εμϊπ ςέςξιξσ κειμέμξσ 

μα θσμηθεί, καςαμξήρει και ξογαμόρει μξηςικά ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ, 

διεσκξλϋμεςαι απϊ ςημ ϋπαονη ρατξϋπ και καθξοιρμέμηπ δξμήπ ρε ασςϊ. Δεμ είμαι ςσυαίξ 

λξιπϊμ πξσ η Davis (2003) ειρηγείςαι ςημ δημιξσογία σλικξϋ πξσ παοέυει καςεσθϋμρειπ για 

ςξμ ςοϊπξ μελέςηπ ςξσ και καθξοιρμέμη και ρατή δξμή ξογάμχρηπ και παοξσρίαρήπ ςξσ. Ζ 

ρσγκεκοιμέμη μξοτή σλικξϋ ξμξμάζεςαι απϊ ςξσπ εοεσμηςέπ σπεοέγγοατξ (hyperdocuments) 

(Thuring, Hannemann & Haake, 1995). Αμςίθεςα, ςξ φητιξπξιημέμξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ πξσ 

δεμ έυει ρατή και διακοιςή δξμή βξηθάει ςξμ μαθηςεσϊμεμξ πξσ έυει αοκεςή γμόρη ρυεςικά 

με ςξ αμςικείμεμξ (Jacobson & Spiro, 1995). 

Δπιπλέξμ ςξ φητιξπξιημέμξ κείμεμξ παοξσριάζει κάπξιεπ ιδιαιςεοϊςηςεπ αματξοικά με 

ςημ αμαγμχριμϊςηςά ςξσ. Ρσγκεκοιμέμα διαβάζεςαι πιξ αογά (Gray & Shasha, 1989) και 

κξσοάζει εσκξλϊςεοα ςξσπ αμαγμόρςεπ (Wilkinson & Robinshaw, 1987). Για ςξ λϊγξ ασςϊ θα 

ποέπει μα ρσμσπξλξγιρθξϋμ εκςϊπ απϊ ςξσπ παοαδξριακξϋπ παοάγξμςεπ ςξσ μεγέθξσπ ςχμ 

γοαμμάςχμ, ςηπ απϊρςαρήπ μεςανϋ ςξσπ, ςηπ τχςειμϊςηςαπ και ςηπ αμςίθερήπ ςξσπ μέρα ρςξ 

έμςσπξ, και μέξι ϊπχπ ςξ μέγεθξπ ςηπ ξθϊμηπ, η αμάλσρη, ξ αοιθμϊπ ςχμ υαοακςήοχμ αμά 

γοαμμή, ξ αοιθμϊπ ςχμ γοαμμόμ αμά ξθϊμη/ρελίδα, ξ αοιθμϊπ ςχμ λένεχμ αμά 

ξθϊμη/ρελίδα κ.ά. (Muter & Maurutto, 1991). έλξπ, έοεσμεπ δείυμξσμ ϊςι ϊςαμ ςξ 

φητιξπξιημέμξ κείμεμξ έυει ςη μξοτή έμςσπηπ ρελίδαπ (page format) διεσκξλϋμει ςξμ 

αμαγμόρςη ρσγκοιςικά με ςημ διαδικαρία ςηπ κύλιρηπ (scrolling) (Pilot, Roussey & Thumin, 

1997), εμό η υοήρη παοαθϋοχμ πξσ αμξίγξσμ και κλείμξσμ μέρα ρςξ κείμεμξ (embedded 

text) διεσκξλϋμξσμ ασςϊμ πξσ ςξ μελεςά (Shneiderman, 1997). 

5. Αλληλεπίδοαρη και παοαδξριακϊ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ  

Ξ ποόςξπ πξσ ρσμέδερε ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ πξσ παοαδξριακά υοηριμξπξιείςαι ρςημ 

εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη με ςημ αλληλεπίδοαρη ήςαμ ξ Ρξσηδϊπ Borje Holmberg με βάρη 

ςημ έμμξια ςηπ Ιαθξδηγξύμεμηπ Διδακςικήπ σμδιάλενηπ (Guided Didactic Conversation). Ξ 

Holmberg αμςιλαμβάμεςαι ςημ εναςξμικεσμέμη μάθηρη χπ ςξ ρημαμςικϊςεοξ ρςξιυείξ ςηπ 

εκπαίδεσρηπ απϊ απϊρςαρη. Ζ εναςξμικεσμέμη μάθηρη, χρςϊρξ, δεμ ρσμιρςά απξμξμχμέμη 

και ιδιχςική μελέςη. Ρςηοίζεςαι ρςημ αμτίδοξμη επικξιμχμία και αλληλεπίδοαρη μεςανϋ ςξσ 

τξιςηςή και ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ξογαμιρμξϋ, ςημ ξπξία ξ Holmberg ξοίζει χπ Ιαθξδηγξϋμεμη 

Διδακςική Ρσμδιάλενη. Ζ διαδικαρία ασςή ποαγμαςξπξιείςαι ρε δϋξ επίπεδα. Ρςξ ποόςξ 

επίπεδξ ξ πξμπϊπ και ξ δέκςηπ ςηπ διαδικαρίαπ είμαι τσρικά ποϊρχπα πξσ αλληλεπιδοξϋμ 

μέρχ αλληλξγοατίαπ, ςηλετόμξσ και ποξρχπικήπ επατήπ. Ρςξ δεϋςεοξ επίπεδξ ξ δέκςηπ 

παοαμέμει έμα τσρικϊ ποϊρχπξ (ξ τξιςηςήπ). Ξ πξμπϊπ ϊμχπ παϋει μα είμαι πια έμα τσρικϊ 

ποϊρχπξ και γίμεςαι έμα δημιξϋογημα: ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ πξσ έυει ρσμήθχπ ςημ μξοτή 

έμςσπξσ κειμέμξσ. Ξ τξιςηςήπ καςά ςη διάοκεια ςηπ μελέςηπ ςξσ αλληλεπιδοά με ασςϊ μέρχ 

αμαρςξυαρμξϋ για ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ, εμό η υοήρη διαλεκςικξϋ ϋτξσπ ρςξ κείμεμξ απϊ 

ςξσπ ρσγγοατείπ ρσμβάλλει ρε ασςϊ.  

Ρςξ πλαίριξ ασςήπ ςηπ ποξρέγγιρηπ ξ Holmberg ποξρδιξοίζει ςιπ ακϊλξσθεπ αουέπ πξσ 

ποέπει μα διέπξσμ ςξ ρυεδιαρμϊ και ςημ αμάπςσνη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ (Holmberg 

1983:117): 1. Απλή και καςαμξηςή παοξσρίαρη ςξσ γμχρςικξϋ αμςικειμέμξσ μέρα απϊ α) ςημ 
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καςά ςξ δσμαςϊμ υοήρη ςηπ καθξμιλξσμέμηπ γλόρραπ, β) εσαμάγμχρςηπ γοατήπ και γ) 

μέςοια πσκμϊςηςα ςχμ πληοξτξοιακόμ δεδξμέμχμ. 2. Πηςέπ και αιςιξλξγημέμεπ ρσμβξσλέπ 

και ποξςοξπέπ ποξπ ςξμ μαθηςεσϊμεμξ χπ ποξπ ςξ ςι ποέπει και ςι δεμ ποέπει μα ποάνει και 

ρε ςι μα δόρει ιδιαίςεοη έμταρη. 3. Οοϊρκληρη για αμςαλλαγή απϊφεχμ, εοχςήρεχμ και 

κοίρεχμ ρε ρυέρη με ςξ ςι ποέπει μα γίμει απξδεκςϊ και ςι μα απξοοιτθεί. 4. Οοξρπάθειεπ 

για ρσμαιρθημαςική εμπλξκή ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ όρςε μα αμαπςϋνει ποξρχπικϊ εμδιατέοξμ 

για ςξ θέμα και για ςα εοχςήμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι με ασςϊ. 5. Οαοξσρίαρη ςξσ σλικξϋ με 

τιλικϊ και ποξρχπικϊ ϋτξπ μέρα απϊ ςη υοήρη ποξρχπικόμ και κςηςικόμ αμςχμσμιόμ. 6. 

Ξοιξθέςηρη ςχμ αλλαγόμ ςχμ θεμάςχμ μέρα απϊ ρατείπ αματξοέπ και ςσπξγοατικά μέρα, ή 

ρςημ πεοίπςχρη ςξσ ποξτξοικξϋ λϊγξσ (cd ήυξσ, καρέςεπ ήυξσ) με αλλαγή ςχμ εκτχμηςόμ 

ή ςχμ ξμιληςόμ. 

Ζ Mena (1992) επίρηπ ποϊςειμε ςημ αμάπςσνη εμϊπ αμτίδοξμξσ, αλληλεπιδοαρςικξϋ και 

διαλεκςικξϋ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ μέρχ ςηπ εμαλλαρρϊμεμηπ υοήρηπ α) ςηπ πληοξτϊοηρηπ 

ςχμ μαθηςεσξμέμχμ με ρςϊυξ ςημ καςαμϊηρη ςξσ σλικξϋ, β) ςξσ αμαρςξυαρμξϋ καςά ςξμ 

ξπξίξ ξι μαθηςεσϊμεμξι καλξϋμςαι αςξμικά ή ρσλλξγικά μα ρσρυεςίρξσμ ςα μέα δεδξμέμα με 

ςη δική ςξσπ ποαγμαςικϊςηςα και ςιπ γμόρειπ ςξσπ και μα εμβαθϋμξσμ ρςη γμόρη εμϊπ 

ρσγκεκοιμέμξσ θεμαςικξϋ πεδίξσ, γ) ςηπ αμςαλλαγήπ και ρσζήςηρηπ για ςημ ποξαγχγή ςηπ 

ρσμεογαςικήπ μάθηρηπ, δ) ςηπ ρυεςικξπξίηρηπ ςχμ δεδξμέμχμ για μα μπξοέρξσμ ξι 

μαθηςεσϊμεμξι μα εταομϊρξσμ ςη μέα γμόρη ρςη δική ςξσπ ποαγμαςικϊςηςα, ε) ςηπ 

επενεογαρίαπ όρςε η μέα γμόρη μα ξδηγήρει ρςημ ασςξγμχρία και ρς) ςηπ ανιξλϊγηρηπ μέρα 

απϊ πξικίλεπ μεθϊδξσπ έςρι όρςε ξι μαθηςεσϊμεμξι μα απξςιμξϋμ ςημ ποϊξδϊ ςξσπ και ςημ 

ικαμϊςηςά ςξσπ μα λϋμξσμ απξςελερμαςικά ρσματή ποξβλήμαςα. 

6. Αλληλεπίδοαρη και εκπαιδεσςικϊ σλικϊ με ςημ υοήρη 

ςχμ ΟΔ 

Αμ ςξ ζήςημα ςηπ ασςξμξμίαπ ή ςξσ ελέγυξσ ςέθηκε ρε μέα βάρη εναιςίαπ ςηπ υοήρηπ 

ςχμ ΟΔ, ρςξ ζήςημα ςηπ αλληλεπίδοαρηπ ρσμςελέρςηκε επαμάρςαρη. Ιαςαουήμ 

δημιξσογήθηκαμ ςα ποξραομξρςικά σπεομέρα (Adaptive Hypermedia), ρσρςήμαςα δηλαδή 

πξσ παοξσριάζξσμ ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ αμάλξγα με ςιπ μαθηριακέπ αμάγκεπ, ςα μαθηριακά 

ή γμχρςικά ρςσλ ή ςα εμδιατέοξμςα ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ ρσμπεοιτεοϊμεμα δσμαμικά καςά 

ςημ αλληλεπίδοαρή ςξσπ με ασςϊμ (Brusilovsky, 1996).  

ξ ζήςημα ϊμχπ ςηπ αλληλεπίδοαρηπ ρσμδέθηκε και με θεχοίεπ ςηπ μάθηρηπ. 

Ρσγκεκοιμέμα, ςξ φητιξπξιημέμξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ πξσ πεοιέυει σπεορσμδέρμξσπ και 

σπεοκείμεμξ μελεςήθηκε κάςχ απϊ ςξ ποίρμα ςχμ ποξρεγγίρεχμ ςξσ δξμιρμξϋ. Λέρα ρε 

ασςϊ ςξ θεχοηςικϊ πλαίριξ ξ Kintsch (1998) διέκοιμε ςη διαδικαρία καςαμϊηρηπ εμϊπ 

κειμέμξσ ρε ςοία επίπεδα. ξ ποόςξ αματέοεςαι ρςημ καςαμϊηρη ςηπ γλόρραπ και ςξσ 

μξήμαςξπ ςχμ λένεόμ ςηπ. ξ δεϋςεοξ ρςημ καςαμϊηρη ςχμ ποαγμαςξλξγικόμ ρςξιυείχμ ςξσ 

κειμέμξσ. έλξπ, σπάουει και έμα ςοίςξ επίπεδξ καςαμϊηρηπ πξσ ατξοά ςημ καςαμϊηρη ςξσ 

μξήμαςξπ ςξσ κειμέμξσ μέρχ ςηπ ρϋμδερηπ/εμξπξίηρηπ ςηπ ποξωπάουξσραπ γμόρηπ με ςημ 

καιμξϋογια. Ασςϊ ςξ ςελεσςαίξ επίπεδξ καςαμϊηρηπ ποξωπξθέςει ςημ αμάκληρη και ςημ 

ρσρυέςιρη ποξωπάουξσραπ ρσματξϋπ γμόρηπ με μέα. Ζ εμεογηςική εμπλξκή ςξσ αμαγμόρςη 

μέρχ ςηπ επιλξγήπ ςξσ ρσμδέρμξσ πξσ θα ακξλξσθήρει, ποξωπξθέςει ςημ διαδικαρία 

ρϋμδερηπ/εμξπξίηρηπ ςηπ ποξωπάουξσραπ γμόρηπ με ςημ καιμξϋογια. Ιαςά ρσμέπεια, με 
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βάρη ςη ρσγκεκοιμέμη θεχοία, ςξ σπεοκείμεμξ αλλά και ςξ σλικϊ πξσ εμπεοιέυξσμ ξι 

σπεορϋμδερμξι ποξάγξσμ ςημ εμεογηςική εμπλξκή ςξσ αμαγμόρςη με ςξ κείμεμξ.  

Για ςξσπ Spiro, Feltovitch, Jacobson, & Coulson (1992) ςξ φητιξπξιημέμξ εκπαιδεσςικϊ 

σλικϊ πξσ πεοιέυει σπεορσμδέρμξσπ και σπεοκείμεμξ έυει έμα ακϊμη πλεξμέκςημα καθόπ 

τέοει ςξμ αμαγμόρςη ρε επατή με ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ κειμέμξσ μέρα απϊ πξλλαπλέπ 

ποξρεγγίρειπ. Ζ ποξωπάουξσρα γμόρη παίζει έμαμ ρσγκεκοιμέμξ οϊλξ ρςη δϊμηρη ςηπ 

καιμξϋογιαπ. Διδικϊςεοα, η ποξωπάουξσρα γμόρη απξδξμείςαι και αμαδξμείςαι, αμαλϋεςαι 

και αμαρσμθέςεςαι ρσμευόπ για μα μπξοέρει μα αλληλεπιδοάρει με ςημ μέα. Ασςή ακοιβόπ 

ςημ διαδικαρία ςηπ απξδϊμηρηπ και αμαδϊμηρηπ ποξάγξσμ ςξ σπεοκείμεμξ και ξι 

σπεορϋμδερμξι δίμξμςαπ ρςξμ αμαγμόρςη ςημ δσμαςϊςηςα μα ποξρεγγίρει έμα ζήςημα απϊ 

πξλλέπ ποξρεγγίρειπ μέρα απϊ ςξσπ πξικίλξσπ ρσμδέρμξσπ. 

7. Οοϊρβαρη και εκπαιδεσςικϊ σλικϊ 

   Ρςξμ ρυεδιαρμϊ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ είμαι πξλϋ ρημαμςικϊ μα ρσμσπξλξγιρθεί 

ςξ ζήςημα ςηπ ποϊρβαρηπ ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ ρε ασςϊ. Ζ ποϊρβαρη μπξοεί μα επηοεαρθεί 

είςε απϊ ςα μέρα ή ςξσπ ςοϊπξσπ διαμξμήπ ςξσ σλικξϋ, είςε απϊ κάπξια ποξαπαιςξϋμεμα πξσ 

ποέπει μα έυει ξ μαθηςεσϊμεμξπ. Λια πιξ ειδικεσμέμη αμάλσρη ςχμ παοαπάμχ είμαι υοήριμη 

ρςξ ρημείξ ασςϊ. 

ξ πεοιευϊμεμξ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ είμαι ρε ςελική αμάλσρη λϊγξπ ή εικϊμα. Ρε 

ϊςι ατξοά ςξ λϊγξ, ασςϊπ μπξοεί μα διαςσπχθεί ποξτξοικά ή γοαπςά. Απ σπξθέρξσμε, για 

παοάδειγμα, ϊςι ρςξ πλαίριξ εμϊπ μαθήμαςξπ ακξϋμε έμαμ εοεσμηςή μα παοξσριάζει μια μέα 

θεχοία ή διαβάζξσμε ρυεςικά με ασςή ςημ θεχοία ρε έμα βιβλίξ ςξσ. Ρςημ εκπαίδεσρη απϊ 

απϊρςαρη δεμ μπξοξϋμε μα παοακξλξσθήρξσμε ςξμ εοεσμηςή βοιρκϊμεμξι ρςξμ ίδιξ υόοξ 

μαζί ςξσ, μπξοξϋμε ϊμχπ μα διαβάρξσμε ςξ βιβλίξ ςξσ. Λπξοξϋμε επίρηπ μα ακξϋρξσμε ςξμ 

εοεσμηςή με ςημ βξήθεια μίαπ καρέςαπ ή μα ςξμ δξϋμε με ςημ βξήθεια μιαπ βιμςεξςαιμίαπ.  

Ρε ϊλεπ ϊμχπ ςιπ πεοιπςόρειπ ξ λϊγξπ πξσ διαςσπόμει τθάμει ρε μαπ με ςημ 

διαμερξλάβηρη εμϊπ μέρξσ. Ασςϊ απξςελεί ςξ μέρξ ςηπ διαμξμήπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ. 

Ρςημ πεοίπςχρη ςηπ αμάγμχρηπ ςξσ βιβλίξσ, ςξ μέρξ είμαι ςξ ίδιξ ςξ βιβλίξ. Ρςιπ άλλεπ δϋξ 

πεοιπςόρειπ, ςξ μέρξ διαμξμήπ μπξοεί μα είμαι για παοάδειγμα α) μία καρέςα ήυξσ ή έμα CD 

ήυξσ πξσ διαμέμεςαι ςαυσδοξμικά ή πξσ μεςαδίδεςαι οαδιξτχμικά, β) έμα DVD πξσ 

διαμέμεςαι ςαυσδοξμικά, ή πξσ ποξβάλλεςαι ςηλεξπςικά ή πξσ αμαοςάςαι ρςξ διαδίκςσξ, γ) 

έμα εκπαιδεσςικϊ λξγιρμικϊ κ.α. Για ςιπ πεοιρρϊςεοεπ ϊμχπ απϊ ασςέπ ςιπ πεοιπςόρειπ 

απαιςείςαι ειδικϊπ ενξπλιρμϊπ και κάπξιεπ τξοέπ ειδικεσμέμη γμόρη. Για παοάδειγμα, ςξ μα 

ακξϋρξσμε ςξ οαδιϊτχμξ απαιςεί απλόπ ςημ ϋπαονη εμϊπ δέκςη οαδιξτόμξσ και καμία 

ιδιαίςεοη γμόρη, εμό ςξ μα καςεβάρξσμε ςξ αουείξ ήυξσ απϊ ςξ διαδίκςσξ απαιςεί ςημ 

ϋπαονη σπξλξγιρςή, ρϋμδερηπ ρςξ διαδίκςσξ και γμόρη υοήρηπ σπξλξγιρςόμ. ρξ ϊμχπ 

υοηριμξπξιξϋμε ενελιγμέμα ςευμξλξγικά μέρα διαμξμήπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ ςϊρξ 

ασνάμξσμε ςιπ απαιςήρειπ ρε ενξπλιρμϊ και γμόρειπ και, ρσμεπόπ, μπξοεί μα ελαςςόμξσμε 

ςξμ αοιθμϊ ςχμ μαθηςεσϊμεμχμ πξσ μπξοξϋμ μα έυξσμ ποϊρβαρη ρςξ σλικϊ.  

Ζ ποϊρβαρη ϊμχπ ςξσ μαθηςεσϊμεμξσ ρςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ μπξοεί μα επηοεαρθεί 

και εναιςίαπ κάπξιχμ ποξαπαιςξϋμεμχμ πξσ ποέπει μα έυει ξ μαθηςεσϊμεμξπ. 

Υαοακςηοιρςικϊ ςέςξιξ παοάδειγμα απξςελεί ρςιπ μέοεπ μαπ η γλόρρα. Έςρι η παγκϊρμια 

επικοάςηρη ςηπ αγγλικήπ γλόρραπ χπ κσοίαουηπ ρςημ επιρςήμη έυει δημιξσογήρει 
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ποξβλήμαςα ποϊρβαρηπ ρςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ. Ασςϊ ποακςικά ρημαίμει ϊςι ξι ρυεδιαρςέπ 

ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ ποέπει μα αμαζηςήρξσμ ποακςικέπ και εταομϊριμεπ λϋρειπ ρςξ 

ποϊβλημα. Για παοάδειγμα, θα μπξοξϋρε μα ποξβλετθεί η παοξυή σπξρςήοινηπ ρςημ 

καςαμϊηρη ςχμ αγγλικήπ γλόρραπ και, ειδικϊςεοα, ςχμ υοηριμξπξιξϋμεμχμ επιρςημξμικόμ 

ϊοχμ κάθε ρσγκεκοιμέμξσ γμχρςικξϋ αμςικειμέμξσ.  

Αμςί επιλϊγξσ 

Ρςημ εογαρία ρσζηςήθηκαμ ζηςήμαςα πξσ ατξοξϋμ ςέρρεοιπ παιδαγχγικξϋπ 

παοάγξμςεπ πξσ ποέπει μα λητθξϋμ σπϊφη ρςξ ρυεδιαρμϊ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ ρςημ 

απϊ απϊρςαρη εκπαίδεσρη και, ειδικϊςεοα, ςξσπ παοάγξμςεπ ςηπ ασςξμξμίαπ (autonomy), 

ςξσ ελέγυξσ (control), ςηπ αλληλεπίδοαρηπ (interaction) και ςηπ ποϊρβαρηπ (access). Οξια 

θα μπξοξϋρε μα ήςαμ η ρσμξπςική επιςξμή ϊλχμ ϊρχμ αματέοθηκαμ;  

Ζ δημιξσογία ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ ρςημ εκπαίδεσρη απϊ απϊρςαρη είμαι μια 

ποξρπάθεια ιρξοοξπίαπ μεςανϋ ςξσ ελέγυξσ πξσ παοέυεςαι ρςξμ μαθηςεσϊμεμξ και ςηπ 

ποϊρβαρηπ πξσ μπξοεί ασςϊπ μα έυει ρςξ σλικϊ και μεςανϋ ςηπ ασςξμξμίαπ ςξσ και ςξσ 

βαθμξϋ αλληλεπίδοαρηπ με ςξ σλικϊ. Οέοα ϊμχπ, απϊ ϊρα αματέοθηκαμ ρε ϊςι ατξοά ςημ 

θεχοία και ρε ϊςι ατξοά ςιπ αουέπ και ποξωπξθέρειπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ασςή, σπάουει και 

έμα ακϊμη ρςξιυείξ πξσ ρυεςίζεςαι με ςημ δημιξσογία ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ. Ασςϊ είμαι η 

δημιξσογική ταμςαρία και η επιμξηςικϊςηςα ςξσ ρσγγοατέα. Δίμαι με άλλα λϊγια η ςέυμη και 

ϊυι η επιρςήμη ςηπ ρσγγοατήπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ.  
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ΑΛΕΞΑΝΔ ΡΟ  ΦΑ ΡΚ Ι ΟΛΑΚΗ  

Μουσική για παιδική χορωδία του 

Αλέκου Ξένου2 

Οεοίληφη  

Ξ Αλέκξπ Νέμξπ καςέλαβε ςη θέρη ςξσ ρςημ ιρςξοία ςηπ 

έμςευμηπ μεξελλημικήπ μξσρικήπ χπ ξ ρσμθέςηπ ςηπ Αμςίρςαρηπ. 

Ζ εμαρυϊληρή ςξσ με ςη ρϋμθερη έογχμ για παιδική υξοχδία 

αλλά και ςοαγξσδιόμ για παιδιά δεμ μπξοεί ρε καμία 

πεοίπςχρη μα θεχοηθεί ςσυαίξ γεγξμϊπ. Ξι ιρςξοικέπ ρσμθήκεπ 

ςηπ κάθε επξυήπ, επέδοαραμ καςαλσςικά ρςημ απϊταρή ςξσ 

ποξπ ασςή ςημ καςεϋθσμρη, μία εμαρυϊληρη πξσ ϊμχπ τάμηκε 

μα ςξμ θέλγει και αογϊςεοα καθόπ επαμήλθε ρε ασςή άλλεπ δϋξ 

τξοέπ ρςη ζχή ςξσ καςά ςημ δεκαεςία ςξσ ‟80. α ςοαγξϋδια 

για παιδική υξοχδία μπξοξϋμ μα υχοιρςξϋμ υξμδοικά ρε δϋξ 

πεοιϊδξσπ: ρε ασςά πξσ γοάτςηκαμ καςά ςημ πεοίξδξ ςηπ 

Ιαςξυήπ και ρε ασςά πξσ γοάτςηκαμ ποξπ ςξ ςέλξπ ςηπ ζχήπ 

ςξσ ρσμθέςη. 

Ρςξ ρσγκεκοιμέμξ άοθοξ θα επικεμςοχθξϋμε ρςα έογα ςηπ 

ποόςηπ πεοιϊδξσ και ρςη ρσμέυεια θα μαπ απαρυξλήρει ξ 

ςελεσςαίξπ κϋκλξπ παιδικόμ ςοαγξσδιόμ πξσ είμαι ρσγυοϊμχπ 

και έμα απϊ ςα ςελεσςαία έογα ςξσ ρσμθέςη. 

Ρκξπϊπ μαπ είμαι μα καςαδείνξσμε ςξ έογξ ςξσ Αλέκξσ Νέμξσ ρε 

ρυέρη με ςξ είδξπ ςξσ ςοαγξσδιξϋ για παιδική υξοχδία, μα 

αμαρϋοξσμε και μα επικαιοξπξιήρξσμε κάπξια έογα πξσ μπξοεί 

μα εμδιατέοξσμ ϊρξσπ καςαπιάμξμςαι με ςξ παιδικϊ ςοαγξϋδι. 

Οαοάλληλα, θα ποξρπαθήρξσμε μα ρκιαγοατήρξσμε ςξ 

ιδεξλξγικϊ σπϊβαθοξ πξσ διέπει κάπξια απϊ ασςά. έλξπ, δεμ 

μπξοξϋμε παοά μα επιμείμξσμε ρςημ αμάδεινη ςξσ παιδεσςικξϋ 

οϊλξσ ασςξϋ ςξσ είδξσπ ρϋμθερηπ.  

 

Λένειπ κλειδιά: Οαιδική υξοχδία, παιδικϊ ςοαγξϋδι, 

Αμςίρςαρη, Ιαςξυή, Αλέκξπ Νέμξπ 

 

                                            

 

2 Ρσμςξμεσμέμη μξοτή ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ παοξσριάρςηκε ρςξ Α΄Οαμελλήμιξ 
  Ρσμέδοιξ για ςξ Οαιδικϊ οαγξϋδι πξσ διξογάμχρε η ΟΑΡΔΘΔΥΞΡ  
  ρςημ Αθήμα ςξ 2007  
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Αλέξανδπορ Υαπκιολάκηρ 

Μνπζηθνιφγνο 

Τπ.Γηδάθησξ, Σκήκα Μνπζηθψλ 

πνπδψλ, Ιφλην Παλεπηζηήκην 

Μεγάιε Μνπζηθή Βηβιηνζήθε ηεο 

Διιάδνο «Λίιηαλ Βνπδνχξε» 

 

Γελλήζεθε  ζηελ Αζήλα ην 1977. πνχδαζε ζην 

Πξφηππν Πεηξακαηηθφ Χδείν θαη ζην Διιεληθφ 

Χδείν, απ’ φπνπ απνθνίηεζε κε πηπρία Χδηθήο, 

Αξκνλίαο θαη Αληίζηημεο. Καηφπηλ, ζπνχδαζε 

ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Sheffield απ’ φπνπ 

απνθνίηεζε κε Bachelor in Music θαη Master in 

Music ζηε κνπζηθνινγία θαη ηε δηεχζπλζε 

νξρήζηξαο. Γηεηέιεζε αξρηκνπζηθφο ηεο 

University of Sheffield Students Symphony 

Orchestra θαη βνεζφο αξρηκνπζηθνχ ζηελ 

Sheffield Youth Orchestra ελψ έρεη δηεπζχλεη 

φια ηα νξρεζηξηθά ζχλνια ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηνπ Sheffield, ηελ Οξρήζηξα Γσκαηίνπ ηνπ 

Γεκνηηθνχ Χδείνπ Παηξψλ θαη ην Διιεληθφ 

πγθξφηεκα χγρξνλεο Μνπζηθήο. Έρεη πάξεη 

κέξνο κε αλαθνηλψζεηο ηνπ ζε δηεζλή θαη 

εγρψξηα κνπζηθνινγηθά ζπλέδξηα ελψ άξζξα 

ηνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ή επίθεηηαη λα 

δεκνζηεπζνχλ ζε κνπζηθνινγηθά θαη γεληθνχ 

ελδηαθέξνληνο πεξηνδηθά θαζψο θαη πξαθηηθά 

ζπλεδξίσλ. Δξγάδεηαη ζηε Μεγάιε Μνπζηθή 

Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο «Λίιηαλ Βνπδνχξε» 

σο κνπζηθνιφγνο, ελψ είλαη ππνςήθηνο 

δηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ 

ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ. 



 Μνπζηθή γηα παηδηθή ρνξσδία ηνπ 
 Αιέθνπ Ξέλνπ 

© ΔΔΜΑΠΔ / GAPMET 

ISSN 1790-773Υ   

|16 

 

Ξ Αλέκξπ Νέμξπ καςέλαβε ςη θέρη ςξσ ρςημ ιρςξοία ςηπ έμςευμηπ μεξελλημικήπ μξσρικήπ 

χπ ξ ρσμθέςηπ ςηπ Αμςίρςαρηπ, γεγξμϊπ πξσ τσρικά δεμ μπξοεί μα θεχοείςαι ςσυαίξ. Λε ςξ 

εμβλημαςικήπ ρημαρίαπ έογξ ςξσ «Ζ Ρσμτχμία ςηπ Αμςίρςαρηπ», αλλά και άλλα πξσ 

ποαγμαςεϋξμςαι ςξ ίδιξ θέμα, ατεμϊπ αμέδεινε μία απϊ ςιπ ιρςξοικϊςεοεπ και ρημαμςικϊςεοεπ 

πεοιϊδξσπ ςηπ μεξελλημικήπ ιρςξοίαπ ςηπ ξπξίαπ ήςαμ και ξ ίδιξπ εμεογϊπ ρσμμέςξυξπ, 

ατεςέοξσ καθϊοιρε ςημ πεοαιςέοχ καλλιςευμική τήμη ςξσ χπ ρσμθέςη, παοϊλξ πξσ ςξ έογξ 

έυει παιυθεί μποξρςά ρε κξιμϊ ελάυιρςεπ τξοέπ. Ζ ηυξγοάτηρή ςξσ ϊμχπ απϊ ςξμ Δσθϋμιξ 

Ιαβαλιεοάςξ με ςημ Ρσμτχμική Ξουήρςοα ςηπ Δλλημικήπ Παδιξτχμίαπ διέρχρε ςξ έογξ απϊ 

ςημ λήθη3 και ςξ παοέδχρε ρςξσπ εοεσμηςέπ και ςξσπ μξσρικϊτιλξσπ αςϊτιξ και εμαογέπ.  

Για αοκεςά υοϊμια η «Ρσμτχμία ςηπ Αμςίρςαρηπ» απξςελξϋρε έμα απϊ ςα λίγα δείγμαςα 

δξσλειάπ ςξσ Νέμξσ πξσ μπξοξϋρε ξ εμδιατεοϊμεμξπ μα αμαζηςήρει και μα ακξϋρει όρςε μα 

διαμξοτόρει μία, έρςχ και, απξρπαρμαςική άπξφη πεοί ςξσ έογξσ ςξσ ρσμθέςη. μχπ ξ 

Νέμξπ ήςαμ ρσμθέςηπ 120 έογχμ και ϊυι μϊμξ εμϊπ. Ιαθ‟ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ζχήπ ςξσ 

καςαπιάρςηκε με διάτξοεπ τϊομεπ και μξοτέπ ρϋμθερηπ εμό είμαι υαοακςηοιρςικϊ ϊςι η τχμή 

ήςαμ έμα απϊ ςα αγαπημέμα ςξσ μξσρικά μέρα, ατξϋ ρσμέθερε αοκεςά έογα για υξοχδιακά 

ρϋμξλα ή ρϊλξ τχμή ή και ςα δϋξ.  

Ζ εμαρυϊληρή ςξσ με ςη ρϋμθερη έογχμ για παιδική υξοχδία αλλά και ςοαγξσδιόμ για 

παιδιά δεμ μπξοεί ρε καμία πεοίπςχρη μα θεχοηθεί ςσυαίξ γεγξμϊπ. Ξι ιρςξοικέπ ρσμθήκεπ 

ςηπ κάθε επξυήπ, ϊπχπ θα δξϋμε παοακάςχ, επέδοαραμ καςαλσςικά ρςημ απϊταρή ςξσ ποξπ 

ασςή ςημ καςεϋθσμρη, μία εμαρυϊληρη πξσ ϊμχπ τάμηκε μα ςξμ θέλγει και αογϊςεοα καθόπ 

επαμήλθε ρε ασςή άλλεπ δϋξ τξοέπ ρςη ζχή ςξσ καςά ςημ δεκαεςία ςξσ ‟80.  

α ςοαγξϋδια για παιδική υξοχδία μπξοξϋμ μα υχοιρςξϋμ υξμδοικά ρε δϋξ πεοιϊδξσπ: 

ρε ασςά πξσ γοάτςηκαμ καςά ςημ πεοίξδξ ςηπ Ιαςξυήπ και ρε ασςά πξσ γοάτςηκαμ ποξπ ςξ 

ςέλξπ ςηπ ζχήπ ςξσ ρσμθέςη. Ασςϊ ϊμχπ δεμ ρημαίμει ϊςι ςα έογα πξσ γοάτςηκαμ καςά ςημ 

ποόςη πεοίξδξ είυαμ ϊλα χπ θέμα ςξσπ ςξμ πϊλεμξ. Ζ ιδεξλξγική τϊοςιρη ποέπει μα 

θεχοείςαι δεδξμέμη αμ αμαλξγιρςεί καμείπ και ςιπ ςεςαμέμεπ ρσμθήκεπ ςηπ επξυήπ. Άλλχρςε, 

ρυεδϊμ ϊλα ςα έογα ςξσ Νέμξσ εμτξοξϋμςαι απϊ ιδεξλξγική πμξή, μιαπ και ξ ρσμθέςηπ ςξσπ 

ήςαμ έμαπ βαθϋςαςα πξλιςικξπξιημέμξπ άμθοχπξπ με ιδέεπ και πιρςεϋχ ςα ξπξία σπξρςήοιζε 

ρθεμαοά, πάμςξςε ϊμχπ δίυχπ ταμαςιρμϊ και ακοϊςηςεπ. Ξ Νέμξπ θεχοξϋρε ϊςι ξι 

ρξριαλιρςικέπ ςξσ ιδέεπ ήςαμ μξμίμχπ παοξϋρεπ ρε κάθε κξιμχμική ςξσ ποάνη, άοα και ρςημ 

ςέυμη ςξσ.  

Δπαμεουϊμεμξι ρςα ςοαγξϋδια ςξσ για παιδική υξοχδία θα επιθσμξϋραμε κας‟ αουήμ μα 

επικεμςοχθξϋμε ρςα έογα ςηπ ποόςηπ πεοιϊδξσ. Δδό ρημειόμξσμε ϊςι ξ Αλέκξπ Νέμξπ 

διεςέλερε σπεϋθσμξπ μξσρικξϋ εκπξλιςιρμξϋ ςξσ ΔΚΑΡ (Υαοκιξλάκηπ, 2006, ρ. 175) για έμα 

ικαμϊ υοξμικϊ διάρςημα καςά ςη διάοκεια ςηπ παοαμξμήπ ςξσ ρςημ Δλεϋθεοη Δλλάδα. 

 Ιαςά ςη διάοκεια ςχμ εςόμ ςηπ Ιαςξυήπ ξ Νέμξπ ρσμέθερε ςα παοακάςχ έογα για 

παιδική υξοχδία:  

                                            

 

3 Αλέκξσ Νέμξσ σμτχμικά έογα Δσθϋμιξπ Ιαβαλιεοάςξπ, Ρσμτχμική Ξουήρςοα ςηπ Δλλημικήπ Παδιξτχμίαπ. 

Έμχρη Εακσμθίχμ ΕΘ/361/92. Ρςξ CD πεοιλαμβάμξμςαι και ςα έογα πάοςακξπ και Ο Διγεμήπ δεμ πέθαμε 
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1. Σα ελλημόπξσλα ςξ λέμε (1943-1945) ρε ρςίυξσπ Γεοάριμξσ Ρςαϋοξσ για 

μξμϊτχμη παιδική υξοχδία με ρϊλξ τχμή και πιάμξ. ξ ςοαγξϋδι ασςϊ 

ποξέουεςαι απϊ ςημ, άςσπη, ρσλλξγή με ςίςλξ Σοαγξύδια πξσ γοάτςηκαμ ρςη 

πεοίξδξ ςξσ εθμικξαπελεσθεοχςικξύ μαπ αγώμα (Λπξσκξσβάλαπ, 2003, 169 – 

170). 

2. Ο ποώςξπ αμςάοςηπ ή Λαμώληπ Γλέζξπ (1942) ρε ρςίυξσπ Ρςάθη Οοχςαίξσ. ξ 

έογξ ασςϊ ςοαγξσδιέςαι είςε απϊ αμδοική είςε απϊ γσμαικεία είςε απϊ παιδική 

υξοχδία (Λπξσκξσβάλαπ, 2003, ρ. 175). 

3. Εήςχ ςα Αεςόπξσλα ή Ύμμξπ ςχμ Αεςόπξσλχμ (1944) ρε ρςίυξσπ Γεοάριμξσ 

Ρςαϋοξσ (Λπξσκξσβάλαπ, 2003, ρ. 175). 

4. Σ’ Αεςόπξσλα ςξ λέμε (1944) ρε ρςίυξσπ Γεοάριμξσ Ρςαϋοξσ (Λπξσκξσβάλαπ, 

2003, ρ. 175). 

5. Παιδικά Σοαγξύδια (1944) ρε ρςίυξσπ ςξσ Βαρίλη Πόςα. Οοϊκειςαι για κϋκλξ 

δεκαπέμςε παιδικόμ ςοαγξσδιόμ για παιδική υξοχδία και πιάμξ (Λπξσκξσβάλαπ, 

2003, ρ. 176). 

Απϊ ςημ απλή αμάγμχρη και μϊμξ ςχμ ςίςλχμ ςχμ παοαπάμχ ςοαγξσδιόμ καμείπ 

αμςιλαμβάμεςαι ςημ θεμαςξλξγία ςχμ πεοιρρϊςεοχμ. ξ αμςιρςαριακϊ ςξσπ πεοιευϊμεμξ είμαι 

ποξταμέπ και ασςαπϊδεικςξ. 

 Ρημαμςικϊ θα ήςαμ μα θσμηθξϋμε εδό ςξ ρϋμθημα ςηπ ΔΟΞΜ απϊ ςημ επξυή εκείμη: 

Πξλεμάμε και ςοαγξσδάμε. Ζ μξσρική υοηριμξπξιξϋςαμ χπ μέρξ για ςημ αμαπςέοχρη ςξσ 

ηθικξϋ ςχμ αγχμιζϊμεμχμ. Ξ Νέμξπ, αλλά και άλλξι ρσμθέςεπ ςηπ επξυήπ, έγοαφαμ αοκεςά 

αμςιρςαριακά ςοαγξϋδια, εμό ανίζει μα ρημειόρξσμε ϊςι δϋξ απϊ ςα ςοαγξϋδια ήςαμ γοαμμέμα 

για ςημ μεαμική αμςιρςαριακή ξογάμχρη Αεςϊπξσλα4. Ξ Νέμξπ, ϊπχπ αματέοει και ξ Υάοηπ 

Ρακελλαοίξσ «ίδοσρε ρςιπ Ιξοσρυάδεπ, ςημ έδοα ςηπ ΟΔΔΑ, ςημ ποόςη κι ίρχπ ςη μξμαδική για 

ςα ελλημικά ποάγμαςα υξοχδία απϊ παιδιά και μάλιρςα παιδιά υχοίπ καμία μξσρική μϊοτχρη 

ή ποξπαίδεια- πξσ ποϊτςαρε κι έδχρε κάμπξρεπ ρσμασλίεπ ρςξ ξοειμϊ και μακοιά απϊ κάθε 

πξλιςιρςική εκδήλχρη υχοιϊ» (Ρακελλαοίξσ, 1983, ρ. 86). Λάλιρςα ρε ασςή ςημ υξοχδία ξ 

ρσμθέςηπ είυε υοηριμξπξιήρει χπ μαέρςοξ έμα παιδί δέκα εςόμ με ςξ ϊμξμα Λιυάληπ, γεγξμϊπ 

ποαγμαςικά εμςσπχριακϊ και οηνικέλεσθξ.  

 α ςοαγξϋδια ασςά είυαμ, θα μπξοξϋρε μα πει καμείπ, διςςϊ οϊλξ: απ‟ ςη μια ςημ 

αμαπςέοχρη και ςημ υαλϋβδχρη ςξσ ηθικξϋ, απϊ ςημ άλλη ςημ παίδεσρη ςχμ παιδιόμ ςηπ 

επξυήπ, ςα ξπξία λϊγχ ςχμ ρσμθηκόμ πξσ επικοαςξϋραμ δεμ είυαμ πξλλέπ εσκαιοίεπ 

καλλιέογειαπ. 

Δδό θα θέλαμε μα επιρημάμξσμε μια σπξφία μαπ η ξπξία ρσγκεμςοόμει αοκεςέπ 

πιθαμϊςηςεπ μα απξδειυθεί αληθιμή: πξλλά απϊ ςα ςοαγξϋδια πξσ αματέοξμςαι απϊ ςξμ 

Διξμϋρη Λπξσκξσβάλα ρςξμ καςάλξγξ έογχμ ςξσ Αλέκξσ Νέμξσ δεμ ποξρδιξοίζξσμ ςξ είδξπ 

ςηπ υξοχδίαπ πξσ ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί. Ασςϊ ατήμει αοκεςά μεγάλξ πεδίξ εομημείαπ απϊ 

ςημ πλεσοά ςξσ εοεσμηςή, ατξϋ είμαι ρυεδϊμ ρίγξσοξ ϊςι ξπξιξδήπξςε διαθέριμξ ρυήμα ςηπ 

επξυήπ είυε ςημ εσκαιοία μα ςα ςοαγξσδήρει, άοα και παιδικέπ υξοχδίεπ. α έογα ασςά 

άλλχρςε διέπξμςαι απϊ απλέπ και εϋκξλεπ μελχδίεπ. Ίρχπ λξιπϊμ ςξ οεπεοςϊοιξ για ςημ 

                                            

 

4 Ζ ξογάμχρη ςχμ Αεςϊπξσλχμ ατξοξϋρε παιδιά μέυοι 15 εςόμ. Ήςαμ η ξογάμχρη – ποξθάλαμξπ ποιμ απϊ ςημ 

έμςανη ρςημ ΔΟΞΜ. 
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παιδική υξοχδία ςηπ επξυήπ πξσ είυε δημιξσογήρει ξ Νέμξπ μα ήςαμ εσοϋςεοξ απϊ ασςϊ πξσ 

πιρςεϋξσμε. 

 ελεσςαίξ απϊ ςα έογα για παιδική υξοχδία εκείμηπ ςηπ πεοιϊδξσ είμαι η ρσλλξγή 

ςοαγξσδιόμ ρε πξίηρη Βαρίλη Πόςα, ςα ξπξία εκδϊθηκαμ ςξ 1946 απϊ ςιπ εκδϊρειπ ςξσ 

Οαμελλημίξσ Λξσρικξϋ Ρσλλϊγξσ. Ξ Νέμξπ και ξ Πόςαπ είυαμ ρσμεογαρςεί και ρε άλλεπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ ρςα πλαίρια ςξσ αμςιρςαριακξϋ αγόμα, με ρημαμςικϊςεοη ϊλχμ ςη ρσμεογαρία 

ςξσπ ρςιπ θεαςοικέπ παοαρςάρειπ πξσ δίμξμςαμ ρε διάτξοεπ πϊλειπ και υχοιά απϊ ςξμ 

πεοιξδεϋξμςα θίαρξ ςξσ ΔΑΛ/ΔΚΑΡ πξσ είυε δημιξσογήρει ξ Πόςαπ. Οοέπει μα ποξρευθεί ϊςι 

ςα εμ λϊγχ ςοαγξϋδια διατέοξσμ απϊ ςα άλλα ςηπ ίδιαπ πεοιϊδξσ γιαςί δεμ εμπεοιέυξσμ 

πξλεμικά ή αμςιρςαριακξϋ ςϋπξσ μξήμαςα αλλά αμςίθεςα ρςϊυξπ είμαι ςξ άγγιγμα και ςξ 

εοέθιρμα ςηπ παιδικήπ φσυήπ. πχπ αματέοει και ξ Τξίβξπ Αμχγειαμάκηπ: «Ζ μικοή ρσλλξγή 

παιδικόμ ςοαγξσδιόμ ςξσ Αλέκξσ Νέμξσ πάμχ ρε ρςίυξσπ ςξσ Βαρίλη Πόςα μπξοξϋμε 

αδίρςαυςα μα πξϋμε πχπ έουεςαι μα καλϋφει έμα κεμϊ, ρσμβάλλξμςαπ ξσριαρςικά ρςημ 

ποξρπάθεια πξσ γίμεςαι ςελεσςαία για ςημ καςάλληλη πμεσμαςική ςοξτή ςξσ παιδιξϋ. ξ 

υαοακςηοιρςικϊ ρςημ εογαρία ςξσ κσοίξσ Νέμξσ, είμαι (sic) η ασθϊομηςη και απλή μελχδική 

γοαμμή, πξσ δίμει ρςα ςοαγξϋδια μία δοξρεοϊςηςα ςϊρξ ρϋμτχμη ρςξ πμεϋμα και ρςξ ϋτξπ 

ςξσπ» (Αμχγειαμάκηπ, 2005, ρ. 617 – 618). Οαοακάςχ, ξ Αμχγειαμάκηπ αματέοεςαι και ρςξ 

ελλημικϊ υοόμα πξσ εμσπάουει ρε ασςά ςα ςοαγξϋδια. Ιαλϊ θα ήςαμ ξι δάρκαλξι μξσρικήπ μα 

δξσμ και μα μελεςήρξσμ ςα εμ λϊγχ ςοαγξϋδια καθόπ είμαι πιθαμϊ μα ποξκϋφξσμ πξλλαπλά 

ξτέλη για ςξσπ μαθηςέπ. Άλλχρςε, γμόμη μαπ είμαι ϊςι μία απϊ ςιπ ποόςεπ ρσρςημαςικέπ 

ποξρπάθειεπ για ςη δημιξσογία παιδικξϋ ςοαγξσδιξϋ δεμ ανίζει μα βοίρκεςαι εκςϊπ 

οεπεοςξοίξσ. 

 Διεοεσμόμςαπ ςα πξιξςικά υαοακςηοιρςικά ςχμ εμ λϊγχ ςοαγξσδιόμ πξσ γοάτςηκαμ 

καςά ςη διάοκεια ςηπ Αμςίρςαρηπ, διαπιρςόμει καμείπ ϊςι ποϊκειςαι για έογα πξσ 

υαοακςηοίζξμςαι απϊ απλέπ μελχδίεπ, εϋκξλξ μα εμςσπχθξϋμ ρςξ μσαλϊ ςχμ υξοχδόμ και ξι 

ξπξίεπ είμαι έςρι γοαμμέμεπ όρςε μα έυξσμ άμερξ απξςέλερμα. Ξ Νέμξπ εκείμη ςημ επξυή 

έκαμε ξσριαρςικά ςα ποόςα ςξσ βήμαςα χπ ρσμθέςηπ και πξλλά απϊ ςα ρσμθεςικά ςξσ 

εσοήμαςα διέπξμςαι απϊ ςιπ χδειακέπ ςξσ καςεσθϋμρειπ και επιοοξέπ. Οαοϊλα ασςά ςα 

ρσγκεκοιμέμα έογα δείυμξσμ ςξ δοϊμξ πξσ θα ακξλξσθήρει ξ ρσμθέςηπ αογϊςεοα. 

Ρσγκοιμϊμεμα με ςιπ ϋρςεοεπ ρσμθέρειπ ςξσ Νέμξσ μπξοξϋμε μα διαπιρςόρξσμε ςιπ 

καςεσθσμςήοιεπ γοαμμέπ, ςημ καςξπιμή ςξσ ενέλινη και χοιμϊςηςα η ξπξία ποξκϋπςει 

αογϊςεοα χπ τσρικϊ απϊςξκξ. 

Λεςά απϊ μία μακοά πεοίξδξ απξυήπ απϊ ςημ ρϋμθερη ςοαγξσδιόμ για παιδική υξοχδία, 

ξ Νέμξπ επαμήλθε ρςξ είδξπ ασςϊ ρςη δεκαεςία ςξσ „80, ϊπχπ ποξκϋπςει απϊ ςξμ 

δημξριεσμέμξ καςάλξγξ έογχμ ςξσ. Οοϊκειςαι για ςα Παιδικά Σοαγξύδια ρε πξίηρη Υάοη 

Ρακελλαοίξσ Ξ Υάοηπ Ρακελλαοίξσ (1923 – 2007) ήςαμ παιδαγχγϊπ εμςαγμέμξπ απϊ μχοίπ ρςξ 

ΔΑΛ. Ρσμεογάρςηκε με ςξμ Λιυάλη Οαπαμαϋοξ ρςη δημιξσογία ςξσ αμαγμχρςικξϋ ςηπ ΟΔΔΑ 

(Οξλιςική Δπιςοξπή Δθμικήπ Απελεσθέοχρηπ) για ςημ Δ΄ και Ρς΄ ςάνη με ςίςλξ Δλεύθεοη 

Δλλάδα. Λεςά ςξμ πϊλεμξ σπηοέςηρε ρςημ ποχςξβάθμια εκπαίδεσρη ρε διάτξοεπ θέρειπ, εμό 

ρσμέγοαφε και πλήθξπ άοθοχμ για ζηςήμαςα εκπαίδεσρηπ. Διεςέλερε διεσθσμςήπ ςηπ εςήριαπ 

έκδξρηπ «Δπιθεόοηρη Οαιδικήπ Κξγξςευμίαπ» (αμόμσμξ άοθοξ, Πιζξρπάρςηπ, 2/2/2007, ρ. 

20). α ςοαγξϋδια ασςά, ϊπχπ αματέοεςαι και ρςημ υειοϊγοατη παοςιςξϋοα, ξλξκληοόθηκαμ 

απϊ ςξμ ρσμθέςη ρςιπ 16 Λαοςίξσ 1983 (Λπξσκξσβάλαπ, 2003, 178 – 179). Ζ ημεοξμημία και ςξ 

έςξπ ρϋμθερηπ ξτείλει μα ποξβλημαςίρει ςξμ εοεσμηςή. Ξ λϊγξπ είμαι ϊςι ξ Ρακελλαοίξσ ρε 

ατιεοχμαςικϊ άοθοξ ςξσ αματέοει ϊςι καςά ςη διάοκεια ςξσ υειμόμα 1943-4 γμχοίρςηκε με 
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ςξμ ρσμθέςη και έγιμαμ τίλξι και ρσμεογάςεπ. Ξ Νέμξπ παοέμειμε μαζί με ςξμ Ρακελλαοίξσ 

πεοίπξσ έμα μήμα καςά ςη διάοκεια ςξσ ξπξίξσ «μελξπξίηρε και ϊρα πξιήμαςά μξσ 

πεοιλαμβάμει ςξ έογξ ςξσ Παιδικά Σοαγξύδια» (Ρακελλαοίξσ, 2005, ρ. 582). Τσρικά δεμ 

μπξοξϋμε μα είμαρςε απϊλσςα βέβαιξι ϊςι ποϊκειςαι για ςξ ίδιξ έογξ, παοϊλξ πξσ ξ ςίςλξπ 

ξμξιάζει. Ξι επιμεληςέπ ςηπ ρσλλξγήπ εϋρςξυα εμςξπίζξσμ ςξ ζήςημα (Νέμξπ, 2006) αλλά δεμ 

παίομξσμ θέρη ϊρξμ ατξοά ςημ πεοιξδξλϊγηρη και έμςανη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ κϋκλξσ ρςα 

έογα πξσ γοάτςηκαμ είςε ρςημ πεοίξδξ ςηπ Αμςίρςαρηπ είςε αογϊςεοα για ςξμ απλξϋρςαςξ 

λϊγξ ϊςι ςα παλαιϊςεοα ςοαγξϋδια απϊ ςημ πεοίξδξ ςηπ Αμςίρςαρηπ δεμ ρόζξμςαι, 

ςξσλάυιρςξμ ποξπ ςξ παοϊμ. Αμ θα θέλαμε μα ποξβξϋμε ρε κάπξια διαιρθηςική και ίρχπ 

κάπχπ παοακιμδσμεσμέμη εκςίμηρη θα λέγαμε ϊςι ξ ρσμθέςηπ είμαι πιθαμϊμ μα είυε αουικά 

ρσμθέρει κάπξια μξσρική πάμχ ρςα πξιήμαςα ςξσ Ρακελλαοίξσ. Αμ δευθξϋμε ασςϊ ςξ γεγξμϊπ 

θα ποέπει μα θέρξσμε χπ έςξπ ρϋμθερηπ ςξσ εμ λϊγχ έογξσ ςξμ υειμόμα ςξσ 1943-44. Ξ 

Νέμξπ, ϊπχπ καςαμαοςσοεί και ρςα αδημξρίεσςα απξμμημξμεϋμαςά ςξσ, έυαρε δϋξ τξοέπ ςξ 

ποξρχπικϊ ςξσ αουείξ καςά ςη διάοκεια ςχμ εςόμ ςξσ πξλέμξσ. Δίμαι πιθαμϊ λξιπϊμ η 

ρσγκεκοιμέμη παοςιςξϋοα μα βοιρκϊςαμ αμάμερα ρε ασςά πξσ υάθηκαμ και ςξ 1983 μα 

αμαρσμέθερε απϊ μμήμηπ ϊλξ ςξ έογξ. Βέβαια είμαι αμαμτίβξλξ γεγξμϊπ ϊςι ςα ρσγκεκοιμέμα 

ςοαγξϋδια διατέοξσμ ρε καλλιςευμικϊ βάθξπ απϊ ςα ςοαγξϋδια πξσ με βεβαιϊςηςα γμχοίζξσμε 

ϊςι γοάτςηκαμ ςημ πεοίξδξ ςηπ Ιαςξυήπ. Αμ δευθξϋμε λξιπϊμ ςξμ ιρυσοιρμϊ ϊςι ςα ςοαγξϋδια 

ςξσ Ρακελλαοίξσ μελξπξιήθηκαμ αουικά ςξμ υειμόμα ςξσ 1943-4 ςϊςε δεμ μπξοξϋμε παοά μα 

δευθξϋμε και ϊςι η ςελική ςξσπ ρϋμθερη και επενεογαρία τέοει ϊλα ςα υαοακςηοιρςικά ςηπ 

ϋρςεοηπ γοατήπ ςξσ Νέμξσ, ςημ ξπξία είυε πλέξμ με ρςιβαοϊ ςοϊπξ διαμξοτόρει ρςη δεκαεςία 

ςξσ ‟80. πχπ και μα έυει πάμςχπ ςξ ζήςημα, γεγξμϊπ είμαι ϊςι ρήμεοα ςα ρσγκεκοιμέμα 

ςοαγξϋδια είμαι διαθέριμα ρςξσπ διδάρκξμςεπ και ςξσπ διεσθσμςέπ υξοχδιόμ για μα ςα 

υοηριμξπξιήρξσμ επξικξδξμηςικά. α ςοαγξϋδια ασςά πεοιλαμβάμξμςαι ρε μία ρσλλξγή μαζί 

με ςξμ κϋκλξ παιδικόμ ςοαγξσδιόμ ρε πξίηρη ςξσ Γιόογξσ Λξσοέλξσ ρςξμ ξπξίξ θα 

αματεοθξϋμε παοακάςχ, η ξπξία κσκλξτϊοηρε ςξ 2006 απϊ ςξμ Ρϋλλξγξ Δαρκάλχμ και 

Μηπιαγχγόμ Εακϋμθξσ «Διξμϋριξπ Ρξλχμϊπ» ρε επιμέλεια Διξμϋρη Ρεμιςέκξλξσ και Διξμϋρη 

Λπξσκξσβάλα. 

 Ξ ςελεσςαίξπ κϋκλξπ παιδικόμ ςοαγξσδιόμ πξσ θα μαπ απαρυξλήρει είμαι ρσγυοϊμχπ 

και έμα απϊ ςα ςελεσςαία έογα ςξσ ρσμθέςη. Ξι ρςίυξι είμαι ςξσ Γιόογξσ Λξσοέλξσ (1912 – 

1993), ξ ξπξίξπ διεςέλερε καθηγηςήπ ςηπ Ρσρςημαςικήπ Τιλξρξτίαπ ρςξ Αοιρςξςέλειξ 

Οαμεπιρςήμιξ Ηερραλξμίκηπ. α πξιήμαςα γοάτςηκαμ ρςα ςέλη ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ ‟40 ή ρςιπ 

αουέπ ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ „50 επ‟ ατξομή ςηπ γέμμηρηπ ςηπ Αλίκηπ, κϊοηπ ςξσ Αλέκξσ και ςηπ 

Άμμαπ Νέμξσ. Ξ ποχςϊςσπξπ ςίςλξπ ςηπ πξιηςικήπ ρσλλξγήπ ήςαμ Σα ςοαγξύδια ςηπ μικοήπ 

Αοιέλλαπ. Ξ Νέμξπ ςελείχρε ςημ μελξπξίηρή ςξσπ ρςιπ 30 Μξεμβοίξσ 1988 και ςα ατιέοχρε 

ρςξμ Γιόογξ Λξσοέλξ. Οοϊκειςαι για ξκςό, ρσμξλικά, ςοαγξϋδια για μξμϊτχμη παιδική 

υξοχδία a cappella. ξ υαοακςηοιρςικϊ ρςξιυείξ ςχμ ρσμθέρεχμ ασςόμ ςξσ Νέμξσ είμαι για 

άλλη μία τξοά η απλϊςηςα και η μελχδικϊςηςα. ξ ρσμαιρθημαςικϊ ρςξιυείξ είμαι νεκάθαοα 

παοϊμ γεγξμϊπ απξλϋςχπ καςαμξηςϊ αμ αμαλξγιρςεί καμείπ ςημ ατξομή για ςημ ρσγγοατή 

ςχμ πξιημάςχμ. Ρςα ρσγκεκοιμέμα ςοαγξϋδια εουϊμαρςε και πάλι ξσριαρςικά «αμςιμέςχπξι» 

με ςξμ όοιμξ δημιξσογικϊ ξίρςοξ ςξσ ρσμθέςη.  

 Δπιρημαίμξσμε ϊςι εκςϊπ απϊ ςημ έμςσπη έκδξρη ςχμ παοαπάμχ ςοαγξσδιόμ εκκοεμεί 

και η έκδξρη και κσκλξτξοία ςξσπ ρε CD, η ξπξία αμαμέμεςαι. ςαμ ασςή η ποχςξβξσλία 

ξλξκληοχθεί ξ εμδιατεοϊμεμξπ θα μπξοεί μα έυει μία πληοέρςεοη εικϊμα ςχμ δϋξ ασςόμ 

έογχμ.   
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 Λεςά ςημ παοξσρίαρη ϊλχμ ςχμ έογχμ πξσ έυει ρσμθέρει ξ Αλέκξπ Νέμξπ και ςα ξπξία 

ατξοξϋμ ςα παιδιά θα είυε εμδιατέοξμ μα αμαοχςηθξϋμε για ςξ καςά πϊρξμ ασςή η μξσρική 

είμαι «διδακςική» ή «εκπαιδεσςική». Για ςα ςοαγξϋδια πξσ ποξέουξμςαι απϊ ςη δεκαεςία ςξσ 

1940 μπξοξϋμε ρυεςικά εϋκξλα μα αμςιλητθξϋμε ςξμ εκπαιδεσςικϊ ςξσπ, ρε ρσμάοςηρη 

τσρικά με ςημ υοήρη ςξσπ για ςημ ςϊμχρη ςξσ τοξμήμαςξπ, υαοακςήοα. Ξ ρσμθέςηπ γοάτει με 

ρκξπϊ ςα ςοαγξϋδια ςξσ μα υοηριμξπξιηθξϋμ απϊ υξοχδίεπ αεςϊπξσλχμ αμά ςημ Δλλάδα. Ωπ 

μξσρικϊπ ρίγξσοα θεχοεί ςη μξσρική χπ μέρξ καλλιέογειαπ και μϊοτχρηπ, χπ αμαπϊρπαρςξ 

μέοξπ ςηπ δημιξσογικήπ διδαρκαλίαπ. Δίμαι μάλλξμ δϋρκξλξ μα διατχμήρει καμείπ με ςξμ 

παοαπάμχ ιρυσοιρμϊ. Για ςα ςοαγξϋδια ςξσ ρε πξίηρη Βαρίλη Πόςα είμαι εμταμέρςαςη η 

υοήρη ςξσπ και γίμεςαι ακϊμη διασγέρςεοη η υοηριμϊςηςά ςξσπ μεςά ςημ αμάγμχρη ςξσ 

κειμέμξσ ςξσ Τξίβξσ Αμχγειαμμάκη. α ςοαγξϋδια πξσ ποξέουξμςαι απϊ ςη δεκαεςία ςξσ 1980 

(ξι επιτσλάνειπ μαπ ρυεςικά με ςημ πεοιξδξλϊγηρη ςχμ ςοαγξσδιόμ ρε πξίηρη Υάοη 

Ρακελλαοίξσ παοαμέμξσμ) είμαι πλέξμ καλλιςευμήμαςα. Οοϊκειςαι για ςοαγξϋδια πξσ 

απεσθϋμξμςαι ρε παιδιά πξσ έυξσμ κάπξια μξσρική εμπειοία και ξ Νέμξπ δείυμει μα ςα γοάτει 

με γμόμξμα ςξ γεγξμϊπ ϊςι η μξσρική εκπαίδεσρη ρςημ Δλλάδα έυει μπει ρε κάπξιξ 

ρσγκεκοιμέμξ δοϊμξ. Δεμ είμαι ςοαγξϋδια «ειραγχγικά» για ςημ παιδική υξοχδία. Οοϊκειςαι 

για ςοαγξϋδια πξσ απαιςξϋμ γμόρειπ, κσοίχπ απϊ ςξσπ διδάρκαλξσπ και μαέρςοξσπ παιδικόμ 

υξοχδιόμ πξσ θα κληθξϋμ μα ςα διδάνξσμ και μα ςα διεσθϋμξσμ. Τσρικά ασςϊ δεμ απξκλείει 

ςημ υοήρη ςξσπ ρςξ δημξςικϊ ρυξλείξ. Άλλχρςε ςα παιδιά πλέξμ διδάρκξμςαι ρσρςημαςικά 

μξσρική απϊ ςξ δημξςικϊ. ελικά, μάλλξμ καςαλήγξσμε ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι ςα ςοαγξϋδια και 

ςχμ δϋξ πεοιϊδχμ έυξσμ ρατέρςαςξ παιδεσςικϊ υαοακςήοα και ποξραμαςξλιρμϊ. Ζ 

διξοαςικϊςηςα ςξσ ρσμθέςη και η ικαμϊςηςά ςξσ μα μπξοεί μα ατξσγκοαρςεί ςιπ αμάγκεπ ςηπ 

επξυήπ κάμει μα νευχοίρξσμ ξι παλαιϊςεοεπ ρσμθέρειπ απϊ εκείμεπ ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 1980, 

ϊμχπ δεμ μπξοξϋμε παοά μα δευςξϋμε ϊςι ϊλα ασςά ςα ςοαγξϋδια έυξσμ και μία ρατέρςαςη 

εκπαιδεσςική υοξιά πξσ δεμ ποέπει μα πεομάει απαοαςήοηςη.      

 Ρσμπεοαρμαςικά θα λέγαμε ϊ,ςι ποoρπαθήραμε μα καςαδείνξσμε ςξ έογξ ςξσ Αλέκξσ 

Νέμξσ ρε ρυέρη με ςξ είδξπ ςξσ ςοαγξσδιξϋ για παιδική υξοχδία. Ρςϊυξπ μαπ δεμ ήςαμ μα 

ποξβξϋμε ρε αιρθηςική, καλξλξγική ή επιρςημξμική αμάλσρη ςχμ παοξσριαζϊμεμχμ έογχμ. 

Ρκξπϊπ μαπ ήςαμ μα αμαρϋοξσμε και μα επικαιοξπξιήρξσμε κάπξια έογα πξσ μπξοεί μα 

εμδιατέοξσμ ϊρξσπ καςαπιάμξμςαι με ςξ παιδικϊ ςοαγξϋδι. Οαοάλληλα, ποξρπαθήραμε μα 

ρκιαγοατήρξσμε ϊρξ ρσμςξμϊςεοα γιμϊςαμ ςξ ιδεξλξγικϊ σπϊβαθοξ πξσ διέπει κάπξια απϊ 

ασςά. έλξπ, δεμ μπξοξϋμε παοά μα επιμείμξσμε ρςημ αμάδεινη ςξσ παιδεσςικξϋ οϊλξσ ασςξϋ 

ςξσ είδξσπ ρϋμθερηπ. πχπ ελπίζξσμε μα απξδείυθηκε πεοίςοαμα, η Δλλημική μξσρική 

δημιξσογία έυει πξλλέπ πςσυέπ πξσ πεοιμέμξσμ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ μα ςιπ αμακαλϋφει. 
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ΑΡ Ι ΚΑΚΗ ΓΕΨΡΓ Ι Α  

 

Διδακτική αξιοποίηση των 

πολλαπλών τύπων νοημοσύνης 

στο μάθημα της μουσικής μέσω 

ενός τραγουδιού 

Οεοίληφη 

Ρκξπϊπ ςηπ παοξϋραπ εογαρίαπ είμαι μα παοξσριάρει 

διδακςικέπ ποξςάρειπ ανιξπξίηρηπ ςηπ θεχοίαπ ςχμ 

πξλλαπλόμ ςϋπχμ μξημξρϋμηπ ςξσ Gardner, με ατεςηοία ςη 

δ/λία ςξσ δημξςικξϋ ςοαγξσδιξϋ «Αλαλί» και μέρα απϊ ςοειπ 

εσοείεπ καςηγξοίεπ διδακςικήπ ανιξπξίηρηπ πξσ ποξςάθηκαμ 

απϊ ςξμ ίδιξ ςξμ Gardner (1999): ςιπ πϋλεπ ειρϊδξσ, ςη υοήρη 

αμαλξγιόμ, μεςατξοόμ και παοαδειγμάςχμ και ςξμ πσοήμα 

ςχμ θεμάςχμ. Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ επιυειοείςαι μα διαταμεί 

πόπ ςξ θεχοηςικϊ σπϊβαθοξ ςηπ εμ λϊγχ θεχοίαπ μπξοεί μα 

απξςελέρει έμαμ ξδηγϊ δϊμηρηπ ςηπ διδαρκαλίαπ ρςξ μάθημα 

ςηπ Λξσρικήπ πξσ διαρταλίζει ςιπ ποξωπξθέρειπ 

εμιαιξπξίηρηπ και διαθεμαςικήπ ποξρέγγιρηπ ςηπ γμόρηπ, 

ικαμξπξιόμςαπ ςασςϊυοξμα ϊφειπ ςηπ διατξοεςικϊςηςαπ ςχμ 

μαθηςόμ, και πόπ η δημιξσογικϊςηςα ςξσ ίδιξσ ςξσ 

εκπαιδεσςικξϋ Λξσρικήπ, είμαι δσμαςϊμ μα δημιξσογήρει 

εσκαιοίεπ για πoλσεπίπεδεπ παοεμθεςικέπ εμβαθϋμρειπ και 

ποξεκςάρειπ ρςξσπ διάτξοξσπ ςϋπξσπ μξημξρϋμηπ πέοα ςηπ 

μξσρικήπ, μέρα ρςα πλαίρια ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Λξσρικήπ, 

και υχοίπ απαοαίςηςα ςημ εμπλξκή εκπαιδεσςικόμ άλλχμ 

γμχρςικόμ πεοιξυόμ. 

  

Λένειπ Κλειδιά: πξλλαπλή μξημξρϋμη (multiple 

intelligence), μξσρική μξημξρϋμη, πϋλεπ ειρϊδξσ (entry 

points).
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Γεωπγία απικάκη 
Τπ.Γηδάθησξ,  

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ 
Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ 

 

Η Γεσξγία αξηθάθε γελλήζεθε ζηα Υαληά. 

Δίλαη απφθνηηνο ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο 

Ηξαθιείνπ θαη ηνπ ηκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

Καηέρεη πηπρία Χδηθήο, Δηδηθνχ Αξκνλίαο, 

Αληίζηημεο, Φνχγθαο απφ ην Διιεληθφ Χδείν 

Αζελψλ θαη Γίπισκα χλζεζεο. Δξγάδεηαη σο 

δαζθάια θαη παξάιιεια δηδάζθεη Αλψηεξα 

Θεσξεηηθά (Αξκνλία, Αληίζηημε, Φνχγθα), ζην 

Βεληδέιεην Χδείν Υαλίσλ (παξάξηεκα 

Διιεληθνχ Χδείνπ Αζελψλ). Δίλαη ππνςήθηα 

δηδάθηνξαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, κε 

επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνλ θ. Αλδξέα 

Υαξαιάκπνπο. Σα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα 

ζρεηίδνληαη κε ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο 

πξναγσγήο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο κνπζηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ηηο 

ζηάζεηο θαη ηηο πξάμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(δηακφξθσζε – αιιαγή), θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο αλάπηπμε. 
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Διραγχγή 

Ξ Gardner ξοίζει ςη μξημξρϋμη χπ ςημ «φσυξβιξλξγική ικαμϊςηςα ςξσ αςϊμξσ μα επιλϋει 

ποξβλήμαςα ή μα επιμξεί καςαρςάρειπ πξσ έυξσμ ανία ρςξ πλαίριξ μιαπ ρσγκεκοιμέμηπ 

κξσλςξϋοαπ» (Gardner, 1999). Ζ θεχοία ςξσ Howard Gardner (1983) για ςημ πξλλαπλή 

μξημξρϋμη ποξέκσφε απϊ ςημ αμηρσυία ςξσ για ςημ επικοαςξϋρα άπξφη για ςη μξημξρϋμη, η 

ξπξία πεοιξοίζξμςαμ ρε μεοικέπ γμχρςικέπ ικαμϊςηςεπ, με απξςέλερμα μα αγμξείςαι η 

δσμαςϊςηςα θεόοηρηπ ςξσ μεσοικξϋ ρσρςήμαςξπ χπ «ξμξειδξϋπ αματξοικά με ςημ αμάπςσνη 

ςχμ διάτξοχμ γμχρςικόμ ρσρςημάςχμ» (Gardner, Torff & Hatch. 1998, p. 35). Έςρι, 

σπξρςήοινε ϊςι η μξημξρϋμη δεμ είμαι μία ξλική ξμςϊςηςα πξσ ποξρδιξοίζεςαι απϊ αμενάοςηςεπ 

δενιϊςηςεπ ξι ξπξίεπ ρσμεογάζξμςαι για μα παοάγξσμ μία γεμική μξημξρϋμη. Αμςίθεςα, 

απξςελείςαι απϊ διακοιςέπ, μξμάδεπ, αλληλξεναοςόμεμεπ και αλληλξρσρυεςιζϊμεμεπ, ξι ξπξίεπ 

μξοτξπξιξϋμςαι ρε ςϋπξσπ (Gardner 1982,1983). 

Λέυοι ρήμεοα, έυξσμ ποξςαθεί εμμέα διατξοεςικξί ςϋπξι μξημξρϋμηπ, εμμέα εμδείνειπ – 

κοιςήοια, πξσ καθέμα ρσμειρτέοει ρςη μάθηρη με ςξ δικϊ ςξσ ςοϊπξ. Ασςξί ξι ςϋπξι 

μξημξρϋμηπ, πξσ δημιξσογξϋμςαι χπ μεσοξβιξλξγικέπ δσμαςϊςηςεπ, είμαι η 

γλχρρική/λεκςική, η λξγικξμαθημαςική, η ρχμαςική/κιμαιρθηςική, η ξπςική/υχοική, η 

μξσρική, η διαποξρχπική, η εμδξποξρχπική, η ξικξλξγική ή τσριξγμχρςική και η σπαονιακή. 

Ιάθε άςξμξ, καςέυει κάπξια ικαμϊςηςα ή ποξςίμηρη ρε κάθε ςϋπξ μξημξρϋμηπ πξσ 

μπξοεί μα διατξοξπξιείςαι απϊ άςξμξ ρε άςξμξ. μχπ, ϊλξι ασςξί ξι ςϋπξι ρσλλειςξσογξϋμ με 

ςοϊπξσπ μξμαδικξϋπ ρςξ κάθε άςξμξ (Gardner, 1983). Απϊ ασςή ςη ρκξπιά, η ρσμέογειά ςξσπ, 

με ςη ρσμδσαρμέμη δοάρη και επεμέογεια καθεμιάπ με διατξοεςικϊ ςοϊπξ αλλά και η 

δσμαςϊςηςά ςξσπ μα αλληλεπιδοξϋμ με ςέςξιξ ςοϊπξ όρςε μα εμιρυϋξσμ η μια ςημ άλλη ρςημ 

επίςεσνη κξιμξϋ απξςελέρμαςξπ, αμαδεικμϋξσμ ςη μξσρική μξημξρϋμη χπ ςϋπξ μξημξρϋμηπ 

ιρϊςιμξσ με ςη γλχρρική/λεκςική και ςη λξγική/μαθημαςική, ρςιπ ξπξίεπ παςοξπαοάδξςα 

δίδεςαι έμταρη ρςημ εκπαίδεσρη. Λάλιρςα, ξ ίδιξπ ξ Gardner (1983) ςη διέκοιμε απϊ ςξσπ 

άλλξσπ ςϋπξσπ, αματέοξμςαπ ϊςι έυει, ίρχπ, πεοιρρϊςεοξ ρσγκιμηριακϊ και πξλιςιρμικϊ 

βάοξπ. 

πχπ αματέοει ξ Τλξσοήπ (2006), η θεχοία ςχμ πξλλαπλόμ ςϋπχμ μξημξρϋμηπ, αμ και 

δε δημιξσογήθηκε για εκπαιδεσςικξϋπ ρκξπξϋπ, βοήκε μεγάλη εταομξγή ρςξ υόοξ ςηπ 

εκπαίδεσρηπ., και ξ ίδιξπ ξ Gardner έκαμε ποξςάρειπ για ςη διδακςική ςηπ ανιξπξίηρη, ξι 

ξπξίεπ διαιοξϋμςαι ρε ςοειπ εσοείεπ καςηγξοίεπ. Ζ ποόςη, ατξοά ρςιπ «πϋλεπ ειρϊδξσ». Ασςέπ 

ρσμιρςξϋμ γεμικϊςεοεπ ποξρεγγίρειπ ξι ξπξίεπ θα ρσμςελέρξσμ όρςε μα εμεογξπξιηθξϋμ ξι 

κσοίαουξι ςϋπξι μξημξρϋμηπ ςχμ μαθηςόμ και μα διαρσμδεθξϋμ με ςα κεμςοικά θέμαςα ςξσ 

ρυξλικξϋ ποξγοάμμαςξπ. Ξι πϋλεπ ειρϊδξσ (entry points) είμαι επςά: η ατηγημαςική 

(narrational entry) πξσ απξβλέπει ρςη ρσρυέςιρη με ςη γλχρρική μξημξρϋμη, η πϋλη ςηπ 

πξρξςικξπξίηρηπ (quantitative) και ςηπ λξγικήπ πξσ απξρκξπεί ρςημ εμεογξπξίηρη ςηπ 

λξγικξμαθημαςικήπ μξημξρϋμηπ, η θεμελιακή / σπαονιακή (foundational) πϋλη πξσ 

παοαπέμπει ρςημ αμάπςσνη ςηπ εμδξποξρχπικήπ και διαποξρχπικήπ μξημξρϋμηπ, η κξιμχμική 

πϋλη πξσ δίμει ςημ εσκαιοία ξμαδξπξίηρηπ ςχμ μαθηςόμ, αμάληφηπ οϊλχμ και αμάπςσνηπ 

εμρσμαρθηςικόμ δενιξςήςχμ, η αιρθηςική πϋλη πξσ ερςιάζει ρςα αιρθηςηοιακά υαοακςηοιρςικά 

εμϊπ θέμαςξπ και η πϋλη ςχμ υειοχμακςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ (hands on approach) πξσ 
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πεοιλαμβάμει ςημ άμερη εμπλξκή ςξσ αςϊμξσ με ςα σλικά πξσ αμαπαοιρςξϋμ έμα θέμα, ϊπχπ 

κιμήρειπ ςξσ ρόμαςξπ, ρσμςξμιρμϊ κιμήρεχμ, υοήρη μξσρικόμ ξογάμχμ κ.λπ. Ζ δεϋςεοη 

ποϊςαρη διδακςικήπ ανιξπξίηρηπ ατξοά ρςη υοήρη «αμαλξγιόμ, μεςατξοόμ και 

παοαδειγμάςχμ» και η ςοίςη ρςξμ «πσοήμα ςχμ θεμάςχμ» πξσ μελεςόμςαι ρςξ ρυξλείξ, ρε ϊλα 

ςα μαθήμαςα ςξσ ρυξλικξϋ ποξγοάμμαςξπ.  

Ρςημ παοξϋρα εογαρία, επιυειοείςαι η διδακςική ανιξπξίηρη ςχμ πξλλαπλόμ ςϋπχμ 

μξημξρϋμηπ μέρα απϊ ςιπ ςοειπ ασςέπ εσοείεπ ποξρεγγίρειπ. Ατεςηοία απξςελεί ςξ δημξςικϊ 

ςοαγξϋδι «Αλαλί!», ςξ ξπξίξ ποξρτέοεςαι για δ/λία ρςιπ μικοϊςεοεπ ςάνειπ ςξσ δημξςικξϋ 

ρυξλείξσ εναιςίαπ ςηπ υοήρηπ μϊμξ ςχμ τθϊγγχμ ρξλ και μι, ξι ξπξίξι είμαι ξογαμχμέμξι ρε 

απλά οσθμικά ρυήμαςα ςεςάοςχμ και ξγδϊχμ, και με ςιπ διδακςικέπ ποξεκςάρειπ πξσ μπξοξϋμ 

μα δημιξσογηθξϋμ μέρχ ςηπ ανιξπξίηρηπ ςχμ πξλλαπλόμ ςϋπχμ μξημξρϋμηπ, θα μπξοξϋρε μα 

ποξρεγγιρςεί με εμδιατέοξμςα ςοϊπξ ρε μεγαλϋςεοεπ ςάνειπ, ϊπξσ ξι μαθηςέπ δεμ είμαι 

αοκεςά έμπειοξι μξσρικά. 

 «Αλαλί»    

Δημξςικϊ ςοαγξϋδι (βλ. Ρςασοίδηπ, 1985) 

 

 

ρεδηάγξακκα επηλνεκέλεο νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο παξηηηνχξαο ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ «Αιαιί» 
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Λξσρική μξημξρϋμη 

Ξ ςϋπξπ ασςϊπ μξημξρϋμηπ ρυεςίζεςαι με δενιϊςηςεπ απϊδξρηπ, ρϋμθερηπ και εκςίμηρηπ 

μξσρικόμ ποξςϋπχμ. Ρσμξπςικά, η καλλιέογεια ςηπ μξσρικήπ μξημξρϋμηπ μέρχ ςξσ 

ρσγκεκοιμέμξσ ςοαγξσδιξϋ, επιςσγυάμεςαι με ςξσπ παοακάςχ ςοϊπξσπ: 

 Τχμηςική καλλιέογεια μέρχ ςξσ ςοαγξσδιξϋ. 

 Πσθμική απαγγελία και οσθμική ρσμξδεία με ηυηοέπ κιμήρειπ, με οσθμικά ϊογαμα 

ακαθϊοιρςξσ οσθμικξϋ ϋφξσπ κ.λπ. 

 Διδαρκαλία οσθμικόμ ανιόμ: 8ξ και 4ξ. 

 Διδαρκαλία οσθμικόμ ρυημάςχμ 8ξ 8ξ 4ξ / 8ξ 8ξ 4ξ/8ξ 8ξ 8ξ 8ξ 8ξ 8ξ 4ξ . 

 Ακξσρςική διάκοιρη ςχμ τθϊγγχμ ρξλ και μι. 

 Διάοθοχρη ςξσ μξσρικξϋ λϊγξσ ρε τοάρειπ. 

 Δημιξσογία «μξσρικξϋ» διαλϊγξσ. Για παοάδειγμα, η μια ξμάδα ςοαγξσδά: 

«Αλαλί! Αλαλί!» και η άλλη απξκοίμεςαι: «Έςρι κάμει ςξ πξσλί». 

 Διδαρκαλία ςξσ μέςοξσ ςχμ 2/4: ιρυσοϊ και αρθεμέπ μέοξπ ςξσ μέςοξσ, διάκοιρη 

μέρχ ςηπ επιλξγήπ καςάλληλχμ ηυηςικόμ ξογάμχμ, κιμήρεχμ κ.λπ. 

 Δπιρήμαμρη ρσμτχμίαπ μξσρικξϋ και πξιηςικξϋ λϊγξσ: Ζ ςξμιρμέμη ρσλλαβή ςχμ 

λένεχμ ρσμπίπςει με ςξ ιρυσοϊ μέοξπ ςξσ μέςοξσ, ξ μξσρικϊπ λϊγξπ σπακξϋει, 

«αμαπμέει», ϊπχπ και ξ πξιηςικϊπ. 

 Δλεϋθεοξπ ασςξρυεδιαρμϊπ με 4α και 8α ή διάλξγξπ αμάμερα ρε εκπαιδεσςικϊ 

μαθηςή ή μαθηςή με μαθηςή, ϊπξσ ξ έμαπ παίζει έμα οσθμικϊ ρυήμα με 4α και 8α 

και ξ άλλξπ επαμαλαμβάμει ή ρσμπληοόμει με 4α και 8α έςρι όρςε για ασςϊμ, ςξ 

ϊλξ άκξσρμα, μα έυει ξλξκληοχμέμξ μξσρικϊ μϊημα. 

 Ακοϊαρη έογχμ εμπμεσρμέμχμ απϊ ςξ κελάηδημα ςχμ πξσλιόμ απϊ ςη μξσρική 

τιλξλξγία. 

Γλχρρική μξημξρύμη 

Ξ ςϋπξπ ασςϊπ μξημξρϋμηπ υοηριμξπξιείςαι ϊςαμ διαβάζξσμε, γοάτξσμε ή ποξρπαθξϋμε 

μα καςαμξήρξσμε ςημ ξμιλία καθόπ ακξϋμε. Ωπ ςοϊπξπ αμάπςσνηπ, ποξςείμεςαι η αμαδϊμηρη 

ςξσ πξιηςικξϋ λϊγξσ με σπξκαςαρςάρειπ ρςξμ παοαδειγμαςικϊ (ρσμειομικϊ) και ςξ 

ρσμςαγμαςικϊ άνξμα. Ξ εκπαιδεσςικϊπ πέοα απϊ ςξ «Αλαλί!», ποξςείμει τχμέπ άλλχμ ζόχμ, 

πξσ αμςιρςξιυξϋμ ρςξ οσθμϊ λϊγξσ ςχμ ρςίυχμ ςξσ δξρμέμξσ ςοαγξσδιξϋ και διατξοξπξιεί ςη 

ρσμέυεια με ςοϊπξ πξσ μα ςαιοιάζει ρςξ δίρςιυξ. Οαοάδειγμα: «Γαβ! Γαβ! Έςρι κάμει ςξ 

ρκσλί!».  

Ξσριαρςικά, ποϊκειςαι για σπξκαςαρςάρειπ ρςξμ παοαδειγμαςικϊ άνξμα, ατξϋ ςα παιδιά 

αμςικαθιρςξϋμ επιμέοξσπ γλχρρικά ρημεία με άλλα ςα ξπξία, ϊμχπ, βοίρκξμςαι ρςημ ίδια 

λειςξσογική ςάνη (χπ ϊοξι) ρςξμ ρσμςαγμαςικϊ άνξμα. Λε ςη θεόοηρη ςηπ γλόρραπ απϊ ςημ 

ξπςική γχμία ςξσ παοαδειγμαςικξϋ (ρσμειομικξϋ) άνξμα πεομξϋμε απϊ ςη γοαμμαςική ςχμ 

μξοτξ-ρσμςακςικόμ ταιμξμέμχμ ρςημ «πξιηςική Γοαμμαςική» καςά ςξμ Jakobson (βλ.  ρυεςικά 

Οαπαδξγιαμμάκηπ 1997) . Ρςημ πεοίπςχρη ασςή, η μξσρική απξςελεί μήςοα διαμϊοτχρηπ ςχμ 

γλχρρικόμ επιλξγόμ καθόπ, η ξμξιξκαςαληνία και η ιρξςξμία ασςόμ ςχμ επιλξγόμ θα ποέπει 

μα ςαιοιάζει με ςξ ςασςϊυοξμξ άκξσρμα ςξσ μέλξσπ και ςξσ οσθμξϋ. 
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Ρςη ρσμέυεια, ςα παιδιά, βοίρκξσμ δικέπ ςξσπ τοάρειπ, επιμξξϋμ δικξϋπ ςξσπ διαλϊγξσπ 

με βάρη οσθμικά ρυήμαςα ςξσ ςοαγξσδιξϋ (π.υ. 8ξ  8ξ  4ξ  / 8ξ  8ξ  4ξ και 8ξ  8ξ  8ξ  8ξ  8ξ  8ξ  

4ξ, και αμάλξγα με ςξ μέξ γλχρρικϊ πλαίριξ πξσ δημιξσογείςαι, διατξοξπξιξϋμ ςα μξσρικά 

και ηυηςικά ϊογαμα με ςα ξπξία θα επιλένξσμ μα ςξ ρσμξδεϋρξσμ. Ασςή η δσμαςϊςηςα 

αμαδϊμηρηπ εμϊπ κειμέμξσ, με αμςικαςαρςάρειπ λένεχμ ή τοάρεχμ ρςξ ρσμςαγμαςικϊ ή ςξμ 

παοαδειγμαςικϊ άνξμα δίμει ςη δσμαςϊςηςα ρςα παιδιά μα καςαμξήρξσμ ςη λειςξσογία ςχμ 

ϊοχμ ςηπ ποϊςαρηπ και μα ενξικειχθξϋμ με γλχρρικά ταιμϊμεμα και ρσμςακςικέπ δξμέπ ρςξ 

πλαίριξ κειμέμχμ, ϊπξσ η λειςξσογία ςξσπ γίμεςαι καςαμξηςή διαιρθηςικά, υχοίπ μα απαιςείςαι 

γμόρη ρυεςικήπ γοαμμαςικήπ ή ρσμςακςικήπ ξοξλξγίαπ. Έςρι ςα παιδιά γμχοίζξσμ  πξικίλεπ 

δσμαςϊςηςεπ έκτοαρηπ, διατξοεςικήπ ρημαριξδϊςηρηπ ςξσ ίδιξσ ςϋπξσ ρε διατξοεςικά 

ρσμτοαζϊμεμα, με απξςέλερμα μα γίμεςαι καςαμξηςϊπ ξ μηυαμιρμϊπ εμεογξπξίηρηπ ςηπ 

γλόρραπ για ςημ παοαγχγή μξήμαςξπ. (βλ. και Οαπαυοήρςξσ Αθαμαρία, Αουαία Δλλημικά & 

ΟΔ). 

Ξπςική-υχοική μξημξρϋμη 

Ξ ςϋπξπ ασςϊπ μξημξρϋμηπ υοηριμξπξιείςαι ρςη υχοική διεσθέςηρη αμςικειμέμχμ καθόπ 

και για ςξμ ποξραμαςξλιρμϊ μαπ ρςξ υόοξ. Ωπ ςοϊπξπ αμάπςσνηπ ποξςείμεςαι η μεςαςοξπή 

ήυχμ ρε ρϋμβξλα και ςξ αμςίθεςξ Ιαςά ςη διαδικαρία ασςή, ξι μαθηςέπ υοηριμξπξιξϋμ δικά 

ςξσπ ρϋμβξλα (γεχμεςοικά ρυήμαςα, κξσκίδεπ, αρςεοάκια, ήλιξσπ κ.λπ.) για μα 

ξπςικξπξιήρξσμ ςιπ οσθμικέπ ανίεπ ή ςη μξοτξλξγική δξμή ςξσ ςοαγξσδιξϋ, με επιμξημέμεπ 

απϊ ςα ίδια γοατικέπ αμαπαοαρςάρειπ “graphic notation” (βλ. ρυεδιάγοαμμα παοαπάμχ) ή 

δείυμξσμ ςημ κίμηρη ςηπ μελχδίαπ με ςξ υέοι ςξσπ και ρςη ρσμέυεια ςημ απξςσπόμξσμ ρςξ 

υαοςί. Ρςη ρσμέυεια μξιοάζξμςαι μεςανϋ ςξσπ ασςέπ ςιπ επιμξημέμεπ παοςιςξϋοεπ και 

ποξρπαθξϋμ μα ςιπ απξκχδικξπξιήρξσμ.  

α παιδιά μέρα απϊ ασςήμ ςημ παιγμιόδη διαδικαρία, ενεοεσμξϋμ ςξμ ήυξ και ςιπ 

ξογαμχμέμεπ δξμέπ ςξσ, αμαπςϋρρξσμ ςημ ικαμϊςηςα εκςίμηρηπ ςχμ διαρςημάςχμ ςξσ υόοξσ 

και ςξσ υοϊμξσ και ςημ ικαμϊςηςα αμαπαοάρςαρηπ και ενχςεοίκεσρηπ ςξσ ςοϊπξσ με ςξμ ξπξίξ 

αμςιλαμβάμξμςαι ςα μξσρικά ρςξιυεία. Δπίρηπ, η διατξοξπξίηρη ςηπ εκςέλερηπ ςχμ 

επιμξημέμχμ ασςόμ παοςιςξϋοχμ, καςαδεικμϋει ςημ αμαγκαιϊςηςα ξικειξπξίηρηπ εμϊπ κξιμξϋ 

ςοϊπξσ κχδικξπξίηρηπ ςχμ μξσρικόμ ρκέφεχμ, γεγξμϊπ πξσ μπξοεί μα ξδηγήρει ρςη 

ρσρςημαςικϊςεοη διδαρκαλία ςηπ ρσμβαςικήπ μξσρικήπ ρημειξγοατίαπ. 

Λαθημαςική - λξγική  μξημξρϋμη 

Ξ ςϋπξπ ασςϊπ μξημξρϋμηπ υοηριμξπξιείςαι ρςα Λαθημαςικά. Γεμικϊςεοα, ατξοά ρςιπ 

ρυέρειπ αιςίαπ – απξςελέρμαςξπ και ρςιπ λϋρειπ ποξβλημάςχμ. Ωπ ςοϊπξι αμάπςσνηπ 

ποξςείμξμςαι: 

α) Διαίοερη ςχμ οσθμικώμ ανιώμ 

α παιδιά μέρχ ςηπ διδακςικήπ ποξρέγγιρηπ ρςη Λξσρική, ξδηγξϋμςαι ρςξ ρσμπέοαρμα 

ϊςι κάθε 4ξ σπξδιαιοείςαι ρε δσξ 8α και ϊςι δσξ 8α αμςιρςξιυξϋμ ρε έμα 4ξ. 

β)Μξοτξλξγική ποξρέγγιρη 
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Ζ πξιηςική μξοτή είμαι καςαμεμημέμη ρε 3 ίρα μέοη, ϊπξσ ςξ ςοίςξ μέοξπ είμαι 

επαμάληφη ςξσ ποόςξσ. Ξπϊςε, ςξ «ϊλξ», ςξ ςοαγξϋδι δηλ. πεοιέυει 3 /3 και κάθε ρςοξτή 

είμαι ςξ έμα απϊ ςα ςοία ίρα μέοη, γεγξμϊπ πξσ κάμει αματξοά ρςα κλάρμαςα. Δπίρηπ, η 

μξσρική τϊομα είμαι καςαμεμημέμη ρε δσξ δίμεςοεπ τοάρειπ, α - α & α΄ - α, ϊπξσ ςξ α΄ είμαι 

μια παοαλλαγή ςξσ α, ξι ξπξίεπ επαμαλαμβάμξμςαι δσξ τξοέπ ρε κάθε ρςοξτή, για 8 + 8 = 16 

υςϋπξσπ. 

γ) Δοχςήρειπ ςχμ ξπξίχμ ξι απαμςήρειπ απαιςξύμ διαδξυικέπ ποξρθέρειπ ή 

πξλλαπλαριαρμό 

Για παοάδειγμα: «Οϊρεπ τξοέπ ακξϋγεςαι ςξ α, ή ςξ α΄ ή ςξ α –α και ςξ ά – α»,  Ξι 

απαμςήρειπ μπξοξϋμ μα δξθξϋμ αβίαρςα απϊ ςξσπ μαθηςέπ, αμ, για παοάδειγμα, ξ 

εκπαιδεσςικϊπ παίζει ρε έμα μξσρικϊ ϊογαμξ ςη μελχδία και ξι μαθηςέπ μεςοξϋμ με ςα 

δάυςσλα και ςοαγξσδξϋμ ή κιμξϋμςαι. Ωπ παοαλλαγή, μπξοεί μα ζηςηθεί απϊ ςξσπ μαθηςέπ μα 

μεςοήρξσμ πϊρεπ τξοέπ ακξϋγεςαι ςξ κελάηδημα ςξσ πξσλιξϋ «Αλαλί!» ρσμξλικά ή για 

πϊρξσπ υςϋπξσπ δεμ ακξϋγεςαι. 

Δπίρηπ, ρςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ξι μαθηςέπ κιμξϋμςαι, πέοα απϊ ςιπ μαθημαςικέπ 

διαδικαρίεπ πξσ ακξλξσθξϋμ για μα σπξλξγίρξσμ ςξ απξςέλερμα, καλλιεογείςαι η 

υχοξυοξμική ρσλλξγιρςική ςξσπ ικαμϊςηςα. 

Ρχμαςική-κιμαιρθηςική μξημξρϋμη 

Ξ ςϋπξπ ασςϊπ μξημξρϋμηπ ανιξπξιείςαι ρςημ άθληρη, ςξ υξοϊ, ρςξ θέαςοξ ή απλόπ ρε 

καςαρςάρειπ ςηπ καθημεοιμήπ ζχήπ πξσ απαιςξϋμ κίμηρη και επιδενιϊςηςα. Οοξωπξθέςει ςημ 

ικαμϊςηςα ςχμ αςϊμχμ μα υοηριμξπξιξϋμ ϊλξ ή μέοξπ  ςξσ ρόμαςϊπ ςξσπ για μα επιλϋξσμ 

ποξβλήμαςα (Τλξσοήπ, 2006).Ασςϊπ ξ ςϋπξπ μξημξρϋμηπ μπξοεί μα αμαπςσυθεί μέρχ ςηπ 

ελεϋθεοηπ κίμηρηπ ή ακξλξσθία κιμήρεχμ, ακξϋγξμςαπ ςξ ςοαγξϋδι, ή μέρχ ςηπ κίμηρηπ με 

κλειρςά μάςια πξσ απξμξμόμει ςξ άςξμξ απϊ ςιπ κσοίαουεπ ξπςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ δέυεςαι 

ϊςαμ έυει ςα μάςια αμξιυςά, ή ρσμδσαρμϊπ παινίμαςξπ ρε οσθμικά ϊογαμα με κίμηρη, διάκοιρη 

ςξμιρμέμξσ – αδϋμαςξσ μέοξσπ ςξσ μέςοξσ, ςξμιρμέμχμ – άςξμχμ ρσλλαβόμ μέρχ ςηπ 

μεςατξοάπ ςξσ βάοξσπ ςξσ ρόμαςξπ ή υοήρη ςχμ επιπέδχμ ςξσ υόοξσ για ςημ αμάδεινη 

ρςξιυείχμ ςηπ πξιηςικήπ ή μξσρικήπ τϊομαπ. Δπίρηπ, ρσμξδεία ςξσ ςοαγξσδιξϋ με μαλακά και 

βαοιά υςσπήμαςα ρςα μξσρικά ϊογαμα, με ςα δάυςσλα ή με ςημ παλάμη, ή με ρσμδσαρμϊ 

διατξοεςικόμ ςοϊπχμ παινίμαςξπ ρςξ ίδιξ ϊογαμξ, ςξ άγγιγμα ςχμ ξπξίχμ δημιξσογεί 

διατξοεςική αίρθηρη ςηπ ατήπ. 

Διαποξρχπική μξημξρϋμη 

Ξ ςϋπξπ ασςϊπ μξημξρϋμηπ υοηριμξπξιείςαι ρςιπ ρυέρειπ με ςξσπ άλλξσπ αμθοόπξσπ, ςημ 

εομημεία κξιμχμικόμ ρημάςχμ και ςημ ποϊβλεφη ςχμ κξιμχμικόμ ρημάςχμ. Ζ αμάπςσνη ςηπ 

διαποξρχπικήπ μξημξρϋμηπ ςχμ παιδιόμ ποαγμαςξπξιείςαι μέρα απϊ ςη ρσμεογαρία ςχμ 

παιδιόμ ρςιπ ξμάδεπ, με ςιπ ιδέεπ πξσ αμςαλλάρξσμ εμςϊπ ςηπ ξμάδαπ για ςημ εκδήλχρη μιαπ 

μξσρικήπ ρσμπεοιτξοάπ, με ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρςημ επίλσρη ποξβλημάςχμ μξσρικόμ ή άλληπ 

τϋρηπ, ςημ απϊ κξιμξϋ ενεοεϋμηρη ςχμ ήυχμ και ςχμ ηυηςικόμ δξμόμ, και ςημ 

αμαςοξτξδϊςηρη πξσ δίμξσμ και παίομξσμ. 
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Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ϊςαμ έμα παιδί λέει οσθμικά μια τοάρη και ςξ άλλξ καλείςαι μα ςη 

ρσμπληοόρει όρςε ξ διάλξγξπ μα έυει ξλξκληοχμέμξ «μϊημα», ασςϊ ςξσ αμαπςϋρρει ςημ 

ικαμϊςηςα αμςίληφηπ ςχμ ποξθέρεχμ ςξσ μημϋμαςξπ ςξσ άλλξσ, ποξκειμέμξσ μα καςαρςεί 

απξςελερμαςικϊςεοη η επικξιμχμία. Ξι μξσρικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, επίρηπ, αμαπςϋρρξσμ 

εμρσμαιρθηςικέπ δενιϊςηςεπ, ατξϋ ςα παιδιά μαθαίμξσμ μα μπαίμξσμ ρςη θέρη ςξσ άλλξσ, μα 

εκςιμξϋμ και μα ρέβξμςαι ςημ ποξρπάθειά ςξσ, μα καςαμξξϋμ ςιπ εμδευϊμεμεπ δσρκξλίεπ ρςημ 

εκδήλχρη μιαπ μξσρικήπ ρσμπεοιτξοάπ και μα μημ διακχμχδξϋμ ςη μαθηριακή διαδικαρία. 

Δμδξποξρχπική μξημξρϋμη 

Ξ ςϋπξπ ασςϊπ μξημξρϋμηπ υοηριμξπξιείςαι ρςημ καςαμϊηρη και ςημ ποϊβλεφη απϊ ςξ 

άςξμξ ςηπ δικήπ ςξσ ρσμπεοιτξοάπ καθόπ και ρςξμ ποξρδιξοιρμϊ ϊφεχμ ςξσ εασςξϋ ςξσ και 

ςηπ ποξρχπικϊςηςάπ ςξσ. 

Ζ αςξμική έκθερη ςξσ μαθηςή ρςημ ξμάδα ςηπ ςάνηπ ποξκειμέμξσ μα εκδηλόρει μια 

μξσρική ρσμπεοιτξοά, ςξσ αμαπςϋρρει ςημ ασςξπεπξίθηρη, ςημ ασςξρσγκέμςοχρη, ςξμ 

έλεγυξ ςχμ ρσμαιρθημάςχμ ςξσ και ςη υαλιμαγόγηρη ςηπ παοϊομηρηπ, ςημ απϊδξρη 

ποξρχπικήπ ανίαπ ρςξμ εασςϊ ςξσ, ςη βίχρη πξιξςικόμ υαοακςηοιρςικόμ πξσ ςξμ ξδήγηραμ 

ρε μια επιςσυή παοξσρία, και μεςατξοά ασςξϋ ςξσ ςοϊπξσ ποξρχπικήπ επίςεσνηπ ρε άλλεπ 

καςαρςάρειπ. Δπίρηπ, η έκθερη ςξσ εασςξϋ μέρα απϊ ξμαδικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, βξηθά, ρςημ 

αμάπςσνη ςηπ εμδξποξρχπικήπ μξημξρϋμηπ ςχμ μξμαυικόμ μαθηςόμ, πξσ ρσυμά 

πεοιγοάτξμςαι χπ μςοξπαλξί. 

Τσριξγμχρςική ή ξικξλξγική μξημξρϋμη 

Ζ διαδικαρία καςαρκεσήπ ασςξρυέδιχμ μξσρικόμ ξογάμχμ μξσρικήπ ρσμξδείαπ με 

τσρικά σλικά (πέςοεπ, νϋλξ, μαλλί, πήλιμεπ γλάρςοεπ, γσαλί κ.λπ.), η απξμίμηρη ςξσ 

κελαηδήμαςξπ ςχμ πξσλιόμ με μξσρικά ϊογαμα ή με ςη τχμή, η δημιξσογία μιαπ ηυξ – 

ιρςξοίαπ π.υ. με μαγμηςξτχμημέμα κελαηδήμαςα πξσλιόμ ή με ηυξπξίηςεπ λένειπ (ςρίξσ!, 

κξϋκξσ!), μπξοεί μα ξδηγήρει ςξσπ μαθηςέπ ρςημ αμάπςσνη εσαιρθηρίαπ απέμαμςι ρςη τϋρη, 

και κας‟ επέκςαρη, μα ρσμςείμει ρςημ αμάπςσνη ςηπ τσριξγμχρςικήπ ςξσπ μξημξρϋμηπ. 

Δπίρηπ, με ατξομή ςξ κεμςοικϊ θέμα ςξσ πξιήμαςξπ, μπξοεί μα γίμει διαθεμαςική 

ποξρέγγιρη με ςη Λελέςη Οεοιβάλλξμςξπ, ϊπξσ μπξοεί μα γίμει λϊγξπ για ςα πςημά, για ςξσπ 

κιμδϋμξσπ πξσ εγκλείει η ενατάμιρη ξλιγάοιθμχμ πληθσρμόμ απϊ ςημ ξικξλξγική καςαρςοξτή 

ςξσ πλαμήςη και για ςα απλά ποάγμαςα πξσ μπξοξϋμ μα κάμξσμ ςα ίδια ςα παιδιά για ςημ 

ποξρςαρία ςχμ πξσλιόμ (μα μημ καςαρςοέτξσμ ςιπ τχλιέπ ςχμ πξσλιόμ ή ςα ασγά ςξσπ, μα 

τςιάνξσμ τχλιέπ για ςα υελιδϊμια, μα ρσμμεςάρυξσμ ρε μια δεμςοξτϋςεσρη, μα τςιάνξσμ 

ατίρεπ ρςη γειςξμιά ςξσπ για ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ, μα ρςείλξσμ μια επιρςξλή 

ρςξμ κσμηγεςικϊ ρϋλλξγξ ςηπ πεοιξυήπ ςξσπ κ.λπ.) 

Σπαονιακή μξημξρϋμη 

Ζ σπαονιακή μξημξρϋμη ρυεςίζεςαι με ςημ ικαμϊςηςα πξσ έυει ξ άμθοχπξπ μα μπξοεί μα 

τιλξρξτεί, για ςξμ εασςϊ ςξσ, ςη ζχή ςξσ, ςξμ κϊρμξ, δηλ. μα θέςει και μα απαμςά ρε βαρικά 
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σπαονιακά ζηςήμαςα. Απϊ ασςή ςη διαδικαρία ποξκϋπςει ξ ιδαμικϊπ μαπ εασςϊπ και ξ ιδαμικϊπ 

κϊρμξπ ρςξμ ξπξίξ θέλξσμε μα ζήρξσμε.  

Ζ αμάπςσνη ςηπ σπαονιακήπ μξημξρϋμηπ, ανιόμει λεπςξϋπ υειοιρμξϋπ απϊ ςημ πλεσοά 

ςξσ εκπαιδεσςικξϋ, καθόπ η αγαθή αιριξδξνία διαπεομά ςημ παιδική φσυή. Ωρςϊρξ, με 

ατεςηοία ςξ κεμςοικϊ θέμα ςξσ δημξςικξϋ ςοαγξσδιξϋ, θα μπξοξϋραμ μα ςεθξϋμ ξοιρμέμα 

εοχςήμαςα - διλήμμαςα για ςιπ υαοέπ ςηπ ζχήπ ρςξσπ αμθοόπξσπ, δημιξσογόμςαπ ποξεκςάρειπ 

– αμαλξγίεπ για ςη ζχή ςχμ πξσλιόμ, ϊπχπ για παοάδειγμα: 

- Έυξσμ ςα πξσλιά ρσμαιρθήμαςα;  

-α πξσλιά υαίοξμςαι ςη ζχή ϊπχπ ξι άμθοχπξι;  

-Άοαγε, ρςημ κξιμχμία ςχμ πξσλιόμ είμαι δσμαςϊμ μα σπάουξσμ ταιμϊμεμα αμάλξγα ςηπ 

κξιμχμικήπ και πξλιςιρμικήπ ζχήπ ςχμ αμθοόπχμ;  

Ρσζήςηρη 

Απϊ ςξμ ξοιρμϊ ασςϊ και ςημ πεοιγοατή ςηπ θεχοίαπ ποξκϋπςει ϊςι η μξημξρϋμη μπξοεί 

μα ασνηθεί μέρα απϊ ςημ αλληλεπίδοαρη ςχμ φσυξβιξλξγικόμ και πεοιβαλλξμςικόμ 

παοαγϊμςχμ, και δεμ είμαι αμεςάβληςη και ρςαθεοή καθ‟ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ζχήπ ςχμ 

αςϊμχμ (Τλξσοήπ, 2006). Δπίρηπ, διαταίμεςαι ϊςι η μξημξρϋμη απξςελείςαι απϊ ςοία μέοη: ςιπ 

δενιϊςηςεπ, ςη δσμαςϊςηςα μα διαμξοτχθεί έμα ποξψϊμ πξσ θα εκςιμηθεί απϊ ςξμ πξλιςιρμϊ 

κάπξιξσ και ςη δσμαςϊςηςα επίλσρηπ ποξβλήμαςξπ, γεγξμϊπ πξσ επιςοέπει ρςα παιδιά μα 

αμαπςϋνξσμ μια ιδιαίςεοη μξημξρϋμη (Οξλλάςξσ, 2008). Ασςϊ ρημαίμει ϊςι πέοα απϊ ςξ τσρικϊ 

ποξικιρμϊ ςξσ αςϊμξσ, ρημαμςικϊ οϊλξ ρςη ζχή ςξσ αςϊμξσ, παίζει η καλλιέογεια δενιξςήςχμ, 

η ξπξία ρσμςελείςαι ρςξ άςξμξ δια βίξσ και η ξπξία επηοεάζεςαι ςϊρξ απϊ ςημ πξιϊςηςα ςηπ 

αλληλεπίδοαρηπ αμάμερα ρςξ άςξμξ και ρςξ πεοιβάλλξμ, ϊρξ και απϊ ςη ρσυμϊςηςα εσκαιοιόμ 

για ενάρκηρη ρε ρσγκεκοιμέμεπ καςαρςάρειπ με ρκϊπιμξ και μεθξδεσμέμξ ςοϊπξ έςρι όρςε μα 

ασνηθξϋμ ξι πιθαμϊςηςεπ μα επέλθει μάθηρη και μεςατξοά ασςήπ ςηπ μάθηρηπ ρε παοϊμξιεπ 

καςαρςάρειπ ή ρε καςαρςάρειπ ρςημ ποαγμαςική ςξσπ ζχή (Λιυαλξπξϋλξσ, 2007). 

Ρςημ ποξςειμϊμεμη διδακςική εταομξγή, έγιμε ποξρέγγιρη εμςϊπ ςξσ πλαιρίξσ ςξσ 

μαθήμαςξπ ςηπ Λξσρικήπ, ανιξπξιόμςαπ χπ ρςοαςηγικέπ ςιπ ςοειπ εσοείεπ καςηγξοίεπ πξσ 

ποξςάθηκαμ  απϊ ςξμ ίδιξ ςξμ Gardner: ςιπ πϋλεπ ειρϊδξσ, ςη υοήρη αμαλξγιόμ, μεςατξοόμ 

και παοαδειγμάςχμ και ςξμ πσοήμα ςχμ θεμάςχμ.  

Αματξοικά με ςημ ποόςη εσοεία καςηγξοία, η ποξρέγγιρη ςξσ ςοαγξσδιξϋ μέρα ρςα 

πλαίρια ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Λξσρικήπ, λειςξϋογηρε χπ αιρθηςική πϋλη και πϋλη 

υειοχμακςικόμ - βιχμαςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ (hands on activities) πξσ παοέπεμφε ρε 

ποξρεγγίρειπ πξσ ρσμβάλλξσμ ρςημ εμεογξπξίηρη ςηπ μξσρικήπ, κιμαιρθηςικήπ και ξπςικήπ / 

υχοικήπ μξημξρϋμηπ, και ρςη ρσμέυεια, ρςξιυεία ςξσ ςοαγξσδιξϋ (μξσρικά, μξοτξλξγικά, 

πξιηςικά, γλχρρικά κ.λπ.), αμαδϋθηκαμ χπ πϋλεπ ειρϊδξσ για ςημ ανιξπξίηρη ςχμ σπϊλξιπχμ 

ςϋπχμ μξημξρϋμηπ.  

Αματξοικά με ςη δεϋςεοη εσοεία καςηγξοία, η διδακςική ανιξπξίηρη ςχμ πξλλαπλόμ 

ςϋπχμ μξημξρϋμηπ με ςη υοήρη αμαλξγιόμ, μεςατξοόμ και παοαδειγμάςχμ, ποξςάθηκε ρςιπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ατξοξϋραμ ρςημ αμάπςσνη ςηπ τσριξκοαςικήπ και σπαονιακήπ 

μξημξρϋμηπ. Ωρςϊρξ, ϊπχπ ποξςείμει ξ ίδιξπ ξ Gardner, (ϊπχπ αματέοεςαι ρςξ Τλξσοήπ, 

2006), η υοήρη αμαλξγιόμ, μεςατξοόμ και παοαδειγμάςχμ ξτείλει μα ρσμξδεϋει ςιπ πϋλεπ 
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ειρϊδξσ, για μα εμεογξπξιξϋμςαι ςα εμδιατέοξμςα ςχμ μαθηςόμ και μα διαρταλίζεςαι η 

δέρμεσρή ςξσπ για πεοαιςέοχ διεοεϋμηρη και βαθϋςεοη καςαμϊηρη ςχμ σπϊ μελέςη θεμάςχμ  

Ζ ςοίςη εσοεία καςηγξοία πξσ ατξοά ρςη διαδικαρία διείρδσρηπ ρςιπ πσοημικέπ γμόρειπ 

πξσ ατξοξϋμ ρςξ μάθημα ςηπ Λξσρικήπ, ποξςάθηκε η διαδικαρία ποξόθηρήπ ςξσπ μέρα απϊ 

πξλλαπλέπ παοαρςάρειπ ςξσ πεοιευξμέμξσ (multiple representations of content) πξσ 

ατξοξϋραμ ρςξιυεία ςηπ μξσρικήπ χπ μέοξπ  και χπ ϊλξ, μξσρικέπ έμμξιεπ, μξοτξλξγικά 

ρςξιυεία κ.λπ. Ξι πξλλαπλέπ αμαπαοαρςάρειπ ποξρτέοξσμ εμαλλακςικά γμχρςικά ρυήμαςα 

και μξηςικά πλαίρια ποξπ ςξσπ μαθηςέπ και ασνάμξσμ ςιπ πιθαμϊςηςεπ μα γίμει καςαμξηςϊ ςξ 

θέμα ατξϋ απεσθϋμεςαι ρε έμα εσοϋςεοξ ρϋμξλξ μαθηςόμ και εμεογξπξιξϋμςαι ςα 

ρσγκεκοιμέμα εμδιατέοξμςα, ξι δενιϊςηςεπ και ξι ςϋπξι μξημξρϋμηπ πξσ διαθέςξσμ (Τλξσοήπ, 

ϊ.π.).  

Ξι πξλλαπλέπ αμαπαοαρςάρειπ εμϊπ θέμαςξπ ρςηοίζξμςαι ρςημ αουή ςηπ 

διαθεμαςικϊςηςαπ και ςηπ αλληλξσυίαπ ατξϋ ςα θέμαςα δεμ ποξχθξϋμςαι απξμξμχμέμα ξϋςε 

ποξβάλλξμςαι ρε νευχοιρςή μξοτή πεοιυαοακχμέμηπ γμόρηπ (Τλξσοήπ, 2006). Ρςη 

ρσγκεκοιμέμη διδακςική εταομξγή, η διαθεμαςική ποξρέγγιρη έγιμε εμςϊπ ςξσ πλαιρίξσ ςξσ 

μαθήμαςξπ ςηπ Λξσρικήπ, με ςη μξοτή πξλσεπίπεδχμ παοεμθεςικόμ εμβαθϋμρεχμ, γεγξμϊπ ςξ 

ξπξίξ δεμ καθιρςά απαοαίςηςα αμαγκαία ςη ρσμεογαρία ςξσ εκπαιδεσςικξϋ Λξσρικήπ με 

άλλξσπ εκπαιδεσςικξϋπ ςξσ ρυξλείξσ. Ασςϊ, δε ρημαίμει ϊςι απϊ ςξ μάθημα ςηπ Λξσρικήπ δεμ 

είμαι δσμαςϊμ μα αμαδσθξϋμ ρυέδια εογαρίαπ (Project), με ςα ξπξία ξι μαθηςέπ θα 

αρυξληθξϋμ ρςα πλαίρια άλλχμ μαθημάςχμ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ Ρπξσδόμ. 

Λε ςξμ αματεοθέμςα ςοϊπξ ποξρέγγιρηπ, ςξ μάθημα ςηπ Λξσρικήπ, μεγιρςξπξιεί ςη 

δημιξσογία ποξωπξθέρεχμ αμάπςσνηπ ςχμ πξλλαπλόμ ςϋπχμ μξημξρϋμηπ και δϋμαςαι μα 

ρσμβάλει ρςημ αμάπςσνή ςξσπ, καςά ςοϊπξ πξσ δεμ απξμακοϋμει ςξ μάθημα απϊ ςξσπ ρςϊυξσπ 

ςξσ αλλά ανιξπξιεί γμόρειπ και εμπειοίεπ απϊ άλλεπ γμχρςικέπ πεοιξυέπ για μα κιμηςξπξιήρει 

πξικιλξςοϊπχπ ςξσπ μαθηςέπ. Οαοάλληλα, μια ςέςξια διδακςική ποξρέγγιρη θα μπξοξϋρε μα 

ρσμβάλλει ρςημ ερχςεοική ρσμξυή ςχμ γμόρεχμ ςχμ μαθηςόμ και μα εμιρυϋρει ςα μαθηριακά 

απξςελέρμαςα ρςη μξσρική. Έςρι, ασνάμεςαι η πιθαμϊςηςα ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Λξσρικήπ μα 

ικαμξπξιεί ϊφειπ ςηπ διατξοεςικϊςηςαπ ςχμ μαθηςόμ (εςξιμϊςηςά ςξσπ για μάθηρη ρςη 

Λξσρική, διατξοεςικϊςηςα ικαμξςήςχμ, δσμαςξςήςχμ, μξσρικόμ εμπειοιόμ, αμαγκόμ, 

ποξρχπικόμ αμαζηςήρεχμ και εμδιατεοϊμςχμ, μαθηριακϊ ποξτίλ κ.λπ.). Άλλχρςε, η 

δσμαςϊςηςα διατξοξπξίηρηπ ςηπ διδαρκαλίαπ πξσ δσμηςικά ανιξπξιεί ςη θεχοία ςχμ 

πξλλαπλόμ ςϋπχμ μξημξρϋμηπ ρςξ πλαίριξ ςχμ ρυξλικόμ μαθημάςχμ, έυει ποξςαθεί απϊ 

ρσμεογάςεπ και μεμξμχμέμξσπ επιρςήμξμεπ  ϊπχπ ςξμ Armstrong (1994), ςημ Tomlinson (1999) 

κ.ά. 

Ωρςϊρξ, η εταομξγή ςηπ θεχοίαπ ςχμ πξλλαπλόμ ςϋπχμ μξημξρϋμηπ, ϊπχπ ρσμβαίμει 

άλλχρςε και ρε κάθε δ/λία, απαιςεί ςξ ρυεδιαρμϊ δοαρςηοιξςήςχμ αμάλξγχμ με ςξ μαθηριακϊ 

και αμαπςσνιακϊ επίπεδξ ςχμ μαθηςόμ, και ςη δημιξσογία ςχμ καςάλληλχμ για ασςϊ ςξ ρκξπϊ 

ρσμθηκόμ (ενεϋοερη σλικόμ και μέρχμ, καςάλληλη διεσθέςηρη ςηπ διάςανηπ ςχμ θοαμίχμ για 

κίμηρη, αμάλξγη κξιμχμική ξογάμχρη ςηπ ςάνηπ, δημιξσογία εμϊπ αρταλξϋπ ρσμαιρθημαςικά 

πεοιβάλλξμςξπ μάθηρηπ για μα μπξοέρξσμ ξι μαθηςέπ μα εκτοαρςξϋμ κ.λπ.).  

Δπίρηπ, ανιόμει  η επιμξηςικϊςηςα και η εσελινία ςξσ εκπαιδεσςικξϋ, μα λειςξσογήρξσμ 

χπ μξυλϊπ αμάπςσνηπ ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ ςχμ μαθηςόμ. Ασςϊ επιςσγυάμεςαι ϊςαμ ξ 

εκπαιδεσςικϊπ δημιξσογεί καςαρςάρειπ πξσ απαιςξϋμ δημιξσογική επίλσρη, πσοξδξςεί ςη 

ρκέφη και ςξμ ποξβλημαςιρμϊ ςχμ μαθηςόμ, βξηθά ρςημ αποϊρκξπςη οξή ςηπ δ/λίαπ, 
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δημιξσογόμςαπ ξμαλή μεςάβαρη απϊ ςη μια δοαρςηοιϊςηςα ρςημ άλλη, ρσμβάλλει ρςημ 

εμιαιξπξίηρη και ρσρυέςιρη ςηπ γμόρηπ, ςϊρξ εμςϊπ ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Λξσρικήπ, ϊρξ και 

ανιξπξιόμςαπ εμπειοίεπ ςχμ μαθηςόμ απϊ άλλα διδακςικά αμςικείμεμα, και εμ ςέλει, ανιόμει 

απϊ ςξμ εκπαιδεσςικϊ μα ρκξπεί ςη δ/λία χπ ςέυμη, ςημ επιςήδεσρη ςηπ ξπξίαπ έυει βιόρει απϊ 

ςη μαθηςεία ςξσ ρςη μξσρική. 

Ρσμπεοάρμαςα – Οοξςάρειπ 

Ζ διαδικαρία ποξρέγγιρηπ ςηπ γμόρηπ απϊ διατξοεςικέπ ξπςικέπ γχμίεπ μέρχ ςχμ 

πξλλαπλόμ ςϋπχμ μξημξρϋμηπ, ασνάμει ςιπ πιθαμϊςηςεπ κιμηςξπξίηρηπ ςξσ εμδιατέοξμςξπ 

εκπαιδεσςικόμ και μαθηςόμ και ασνάμει ςη δσμαςϊςηςα επιλξγήπ  ςξσ ςοϊπξσ εομημείαπ ςηπ 

γμόρηπ, έςρι πξσ μα ςαιοιάζει ρςημ ιδιαιςεοϊςηςα ςξσ καθεμϊπ. Ζ εμιαιξπξίηρη ςηπ γμόρηπ και 

η διαθεμαςική ποξρέγγιρή ςηπ, μπξοεί μα λειςξσογήρει χπ ποϊκληρη πξσ θα ςξσπ βξηθήρει μα 

μαθαίμξσμ μα διακοίμξσμ μέεπ ρυέρειπ αμάμερα ρςιπ δενιϊςηςεπ και ςιπ γμόρειπ διατξοεςικόμ 

επιρςημξμικόμ πεδίχμ (Jehue & Carlisle, 2000), γεγξμϊπ πξσ θα ρσμβάλει ρςημ πεοαιςέοχ 

καςαμϊηρη ςηπ ιδιαιςεοϊςηςαπ ςηπ ίδιαπ ςηπ Λξσρικήπ, ρςημ ποξόθηρη καιμξταμόμ ςοϊπχμ 

ρσμδσαρμξϋ και διαυείοιρηπ ςηπ μξσρικήπ γμόρηπ, με άλλεπ γμόρειπ και εμπειοίεπ πξσ 

ποξέουξμςαι απϊ διατξοεςικά εκπαιδεσςικά πλαίρια, θα ρσμςείμει ρςη μεςατξοά γμόρηπ απϊ 

ςη Λξσρική ρε άλλα πεδία, και ςασςϊυοξμα θα διατχςίρει ςη ρυέρη ςηπ Λξσρικήπ με άλλα 

πεδία ή άλλξσπ ςϋπξσπ μξημξρϋμηπ. 

Δπίρηπ, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςημ αμαλξγία διδακςικξϋ υοϊμξσ ρςη Λξσρική ρε ρυέρη με 

ςα άλλα μαθήμαςα ςξσ Οοξγοάμμαςξπ Ρπξσδόμ, η θεχοία ςχμ πξλλαπλόμ ςϋπχμ 

μξημξρϋμηπ, πέοα απϊ εϋκξλα απξμμημξμεϋριμξ ξδηγϊ για ςη δϊμηρη ςηπ δ/λίαπ, μπξοεί μα 

απξςελέρει ςασςϊυοξμα και ξδηγϊ για πξλσεπίπεδεπ - παοεμθεςικέπ εμβαθϋμρειπ ρςξσπ 

διάτξοξσπ ςϋπξσπ μξημξρϋμηπ, πέοα ςηπ μξσρικήπ, καςά ςη δ/λία – μάθηρη. Λε ασςϊμ ςξμ 

ςοϊπξ, ςξ μάθημα ςηπ Λξσρικήπ, μέρα απϊ καςάλληλα ρυεδιαρμέμεπ και ξογαμχμέμεπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ, με μϋνειπ, εοχςήρειπ και διλήμμαςα πξσ διεσοϋμξσμ πεοαιςέοχ ςξμ 

ποξβλημαςιρμϊ ρε ρσγκεκοιμέμα ρημεία πξσ άπςξμςαι άλλχμ ςϋπχμ μξημξρϋμηπ πέοα ςηπ 

μξσρικήπ, είμαι δσμαςϊμ μα ρσμβάλλει ρςημ πξλϋπλεσοη αμάπςσνη ςξσ παιδιξϋ και ρςημ 

κιμηςξπξίηρη ϊλχμ ςχμ μξοτόμ ρκέφηπ (κοιςική, δημιξσογική, ρςξυαρςική, αμαρςξυαρςική 

κ.λπ), αμςαπξκοιμϊμεμη ςασςϊυοξμα ρςξ ρϋγυοξμξ οϊλξ ςξσ ρυξλείξσ για εμιαιξπξίηρη ςηπ 

γμόρηπ μέρα απϊ διαθεμαςικέπ και διεπιρςημξμικέπ ποξρεγγίρειπ.  
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ΓΕΨΡΓ Ι Α  ΝΕΟΥΤΣΟΤ ΚΤΡ Ι ΑΚΙ ΔΟΤ  

H αξιολόγηση του μαθητή στο 

μάθημα της μουσικής. Εξετάζοντας 

την αξιοπιστία των φύλλων  

αυτο-αξιολόγησης των μαθητών 

Οεοίληφη 

ξ ρυξλείξ θεχοείςαι χπ έμαπ υόοξπ ποξρχπικήπ και 

κξιμχμικήπ ατϋπμιρηπ ςξσ μαθηςή. Ξ κάθε εκπαιδεσςικϊπ 

καλείςαι μα πάοει θέρη, μα παοέμβει μεςαοοσθμιρςικά. Απϊ ςξ 

οϊλξ ςξσ μεςαδϊςη και οσθμιρςή ςηπ παιδαγχγικήπ 

διαδικαρίαπ, ξ εκπαιδεσςικϊπ αμαλαμβάμει οϊλξ ρσμεογάςη, 

ρσμξδξιπϊοξσ και βξηθξϋ ςξσ μαθηςή αμαζηςόμςαπ μέξσπ 

ςοϊπξσπ ρςα διάτξοα παιδαγχγικά ποξβλήμαςα. 

Ξι έμςξμξι οσθμξί ςϊρξ ρςημ καθημεοιμϊςηςά μαπ ϊρξ και ρςη 

επαγγελμαςική μαπ ζχή κάμξσμ πιξ επιςακςική ςημ αμάγκη για 

ξογαμχμέμη εκπαίδεσρη. Ξ ρϋγυοξμξπ εκπαιδεσςικϊπ καλείςαι 

μα ανιξλξγεί ςιπ επιδοάρειπ πξσ αρκεί πάμχ ρςα παιδιά και μα 

δξκιμάζει μέξσπ ςοϊπξσπ για ςη μέςοηρη ςχμ απξςελερμάςχμ 

ςξσπ. Για ασςϊ και η ανιξλϊγηρη είμαι έμα απϊ ςα θέμαςα πξσ 

δικαιξλξγημέμα εγείοει ςξ εμδιατέοξμ ςχμ εκπαιδεσςικόμ.  

H παοξϋρα μελέςη πεοιλαμβάμει ςη θεχοηςική μελέςη ςηπ 

ανιξλϊγηρηπ και ρςηοίζεςαι ρε ρυεςική βιβλιξγοατία, με 

ιδιαίςεοη αματξοά ρςξ μάθημα ςηπ Λξσρικήπ. Δπίρηπ, 

ποξςείμξμςαι μέρα ανιξλϊγηρηπ ςχμ μαθηςόμ με έμταρη ρε 

τϋλλα ασςξ-ανιξλϊγηρηπ  και ςη  διεοεϋμηρη ςηπ ανιξπιρςίαπ 

ςξσπ. 

 

Λένειπ Κλειδιά: Δεσςεοξβάθμια Δκπαίδεσρη, ρσγκοιςική 

ανιξλϊγηρη, ασςϊ-ανιξλϊγηρη, εςεοξ-ανιξλϊγηρη, portfolios, 

τϋλλα ασςϊ-ανιξλϊγηρηπ 
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Γεωπγία Νεοθύηος Κςπιακίδος 
Τπ.Γηδάθησξ, 

Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ 
Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ 
 

H Γεσξγία Κπξηαθίδνπ Νενθχηνπ είλαη 

κνπζηθνπαηδαγσγφο θαη ππεξεηεί εδψ θαη 

δεθαελλέα ρξφληα ζε ζρνιεία ηεο  Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν. Πξαγκαηνπνίεζε 

πηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (ΒΑ 

Hons θαη ΜMus)  ζην Colchester Institute θαη 

ζην παλεπηζηήκην ηνπ Sheffield Αγγιίαο 

αληηζηνίρσο. Δδψ θαη έλα ρξφλν είλαη Βνεζφο 

Γηεπζχληξηα. Δίλαη Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο ηνπ 

Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ. Έρεη δηδάμεη ζην Σκήκα Δπηζηεκψλ 

ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ζην 

πξφγξακκα Πξνυπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο 

Τπνςήθησλ Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο. Έρεη δεκνζηεχζεη άξζξα 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε δηάθνξα 

πεξηνδηθά ηεο Κχπξνπ θαη έρεη παξνπζηάζεη 

επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε δηεζλή ζπλέδξηα. Η 

πξψηε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηεο « Μνπζηθή 

…Μαζαίλω»(2005) ρξεζηκνπνηείηαη ζε επξεία 

θιίκαθα απφ ζπλαδέιθνπο ζηνλ Κππξηαθφ θαη 

Διιεληθφ ρψξν.  

  



 H αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο.  
Δμεηάδνληαο ηελ αμηνπηζηία ησλ θχιισλ απην-αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ 

© ΔΔΜΑΠΔ / GAPMET 

ISSN 1790-773Υ   

|34 

A‟ Λέοξπ  

Ζ ανιξλϊγηρη γεμικά 

Διραγχγή 

α ςελεσςαία υοϊμια ςξ θέμα ςηπ ανιξλϊγηρηπ καςέυει ποχςαουικϊ οϊλξ ρςα 

εκπαιδεσςικά δοόμεμα ατξϋ απξςελεί αμαπϊρπαρςξ ρςξιυείξ ςηπ διαδικαρίαπ διδαρκαλίαπ- 

μάθηρηπ.  Ρε διάτξοεπ υόοεπ ςξσ κϊρμξσ δίμεςαι μεγάλη ρημαρία ρςξ εμ λϊγχ θέμα. Γι ασςϊ 

η ανιξλϊγηρη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ρσρςήμαςξπ απξςελεί επιςακςική αμάγκη. Για μα σπάουει 

ρσμευήπ μεςαοοϋθμιρη και ρσμευήπ βελςίχρη ρε έμα εκπαιδεσςικϊ ρϋρςημα, πξσ ρςϊυξ έυει 

ςη μεγαλϋςεοη απξςελερμαςικϊςηςα και ςη ρσμευή αμαβάθμιρη ςηπ πξιϊςηςαπ ςηπ 

εκπαίδεσρηπ, η ανιξλϊγηρη ποέπει μα είμαι ποχςαουικήπ ρημαρίαπ και μα απξςελεί 

ρσλλξγική διαδικαρία ϊλχμ ςχμ εμπλεκξμέμχμ ρςημ εκπαίδεσρη όρςε μα επιςσγυάμεςαι 

ρσμευήπ βελςίχρη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ρσρςήμαςξπ μέρα απϊ καιμξςϊμεπ μεθϊδξσπ.  

Οόπ ϊμχπ ξοίζεςαι ξ ϊοξπ ″ανιξλϊγηρη″ ρςη βιβλιξγοατία;  

H λένη ανιξλϊγηρη ϊπχπ δείυμει η εςσμξλξγία (άνιξπ + λέγχ) ρημαίμει:  

“η απξςίμηρη /εκςίμηρη ςηπ ανίαπ ποξρώπξσ ή έογξσ με ρσγκεκοιμέμα κοιςήοια. 

Ανιξλξγώ ρημαίμει καςαςάρρχ-απξδίδχ ρε κάπξιξμ κάςι ρύμτχμα με ςημ ανία και ςη 

ρημαρία ςξσ. Δίμαι δηλ. η διαδικαρία με ςημ ξπξία ποξρδίδξσμε ανία ή εκτοάζξσμε 

ςημ κοίρη μαπ για ςξμ ςοόπξ εογαρίαπ, για ςα επιςεύγμαςα, για ςιπ δενιόςηςεπ, 

ικαμόςηςεπ εμόπ ποξρώπξσ”. 

Ρε πξιξ βαθμϊ ϊμχπ αμςαπξκοίμξμςαι ξι ανιξλξγήρειπ ςχμ μαθηςόμ μαπ αματξοικά με 

ςημ ποαγμαςική διάρςαρη ςξσ ϊοξσ; Λεςανϋ ςχμ εκπαιδεσςικόμ επικοαςεί η άπξφη ϊςι ξι 

πεοιρρϊςεοξι απϊ ασςξϋπ ανιξλξγξϋμ κσοίχπ ςη γμόρη. Αμ ϊμχπ η ανιξλϊγηρη γίμει με 

ρταιοικϊςηςα, ξι εκπαιδεσςικξί θα έυξσμ ςημ εσκαιοία:  

1. μα καςαμξήρξσμ καλϋςεοα ςξσπ μαθηςέπ, 

2. μα καθξοίρξσμ ςημ έκςαρη ςηπ επιςσυίαπ ςχμ διδακςικόμ ςξσπ ρςϊυχμ, 

3. μα βελςιόρξσμ ςημ εκπαιδεσςική ενέλινη ςξσπ, 

4. μα εμιρυϋρξσμ ςη μξσρική αμάπςσνη, ςημ ποϊξδξ και ςα επιςεϋγμαςα ςχμ 

μαθηςόμ ςξσπ, 

5. μα ερςιάρξσμ ρε ρςοαςηγικέπ διδαρκαλίαπ και  

6. μα αμαθεχοήρξσμ ςξσπ ρκξπξϋπ επαμαςοξτξδϊςηρηπ ςξσπ, 

7. μα βξηθήρξσμ ρςημ επικϋοχρη και ρςη ρσμευή βελςίχρη ςξσ Λξσρικξϋ 

Αμαλσςικξϋ Οοξγοάμμαςξπ  

8. μα ενακοιβόρξσμ ςξμ ςοϊπξ πξσ μαθαίμξσμ  ξι μαθηςέπ  ασνάμξμςαπ ςα κίμηςοά 

ςξσπ για μάθηρη.  

ι ανιξλξγξϋμ ξι εκπαιδεσςικξί μξσρικξί;  

Ρίγξσοα εκςϊπ απϊ ςξ γμχριξλξγικϊ, ςξμ κξιμχμικϊ-ρσμαιρθημαςικϊ και φσυξκιμηςικϊ 

ςξμέα, ποέπει μα ανιξλξγείςαι η γμόρη, ξι ρςάρειπ, ςα εμδιατέοξμςα αλλά και ςα ιδιαίςεοα 

ςαλέμςα ςχμ μαθηςόμ. Δπιποϊρθεςα, θα ποέπει μα ανιξλξγείςαι η πξοεία και η διαδικαρία 

ςηπ εογαρίαπ ςξσ μαθηςή, η ποξεςξιμαρία και η επιλξγή ςξσ σλικξϋ, η επιμξμή και η 



 H αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο.  
Δμεηάδνληαο ηελ αμηνπηζηία ησλ θχιισλ απην-αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ 

© ΔΔΜΑΠΔ / GAPMET 

ISSN 1790-773Υ   

|35 

ικαμϊςηςά ςχμ μαθηςόμ καθόπ, επίρηπ,  η πξιϊςηςα και ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ ςελικξϋ 

ποξψϊμςξπ, π.υ. μιαπ μξσρικήπ ρϋμθερηπ. Ηα ποέπει μα λαμβάμξμςαι σπϊφη ςα δξμικά 

ρςξιυεία ςξσ έογξσ, ξι ςευμικέπ και ξι δενιϊςηςεπ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ. Λε βάρη ςα 

παοαπάμχ, ανιξλξγξϋμςαι έμμερα ςϊρξ ξι παιδαγχγικέπ ικαμϊςηςεπ ϊρξ και η 

απξςελερμαςικϊςηςα ςξσ εκπαιδεσςικξϋ όρςε μα βοεθξϋμ μέξι ςοϊπξι αμαςοξτξδϊςηρηπ. 

Οξιεπ ξι διάτξοεπ μξοτέπ ανιξλϊγηρηπ; 

 Ρςξ ρημείξ ασςϊ θα αματεοθξϋμε ρε διάτξοεπ μξοτέπ ανιξλϊγηρηπ ϊπχπ: 

1. Η Αουική (placement εvaluation). 

 Οοαγμαςξπξιείςαι για μα ενακοιβχθεί αμ ξ μαθηςήπ καςέυει ςημ ποξηγξϋμεμη ϋλη και 

ρε πξιξ βαθμϊ, πξια ςα ποξηγξϋμεμα επιςεϋγμαςά ςξσ αλλά και πξια ςα εμδιατέοξμςά ςξσ. 

Για ςη μξοτή ασςή μπξοεί μα υοηριμξπξιηθξϋμ δξκίμια εςξιμόςηςαπ (readiness tests), δξκίμια 

κλίρεχμ (aptitude tests), ποξκαςαοςικά δξκίμια (pre-tests) και διάτξοα είδη παοαςηοήρεχμ. 

2. Η σμευήπ ή Διαμξοτχςική (Formative evaluation). 

Ζ ρσγκεκοιμέμη ανιξλϊγηρη ποξςείμεςαι για μα ταμεί η απξςελερμαςικϊςηςα ςηπ 

διδακςικήπ ποάνηπ και η καςαλληλϊςηςα ςηπ διδαρκαλίαπ. Λε ςη διαμξοτχςική ανιξλϊγηρη, 

διαπιρςόμεςαι η ποϊξδξπ ςξσ μαθηςή καςά ςη διάοκεια ςηπ διδαρκαλίαπ και 

αμαςοξτξδξςείςαι ςϊρξ ξ εκπαιδεσςικϊπ ϊρξ και ξ μαθηςήπ με ρςξιυεία πξσ  ρυεςίζξμςαι με 

διάτξοα ποξβλήμαςα πξσ ατξοξϋμ ρςη διδαρκαλία - μάθηρη. Δεμ ρυημαςίζεςαι μϊμξ μια 

εικϊμα για ςα επιςεϋγμαςα ςξσ μαθηςή αλλά και για ςημ πξοεία και ςημ ποϊξδξ ποξπ ασςά ςα 

επιςεϋγμαςα.  Ξ εκπαιδεσςικϊπ θα απξταρίρει αμ θα ποξυχοήρει ρςημ καςάκςηρη άλληπ 

ϋληπ ή πξια ρςοαςηγική θα εταομϊρει για μα θεοαπεϋρει αδσμαμίεπ πξσ αμακαλϋτθηκαμ. 

Άοα ποέπει μα καςαγοάτεςαι ςϊρξ η αςξμική ϊρξ και η ξμαδική ποξρπάθεια. Ζ ρσμευήπ 

ανιξλϊγηρη ποέπει μα γίμεςαι με πξλλξϋπ ςοϊπξσπ ρε κάθε μάθημα: ρσμευή παοακξλξϋθηρη 

ςχμ ςοϊπχμ εογαρίαπ καςά ςη διάοκεια ςξσ μαθήμαςξπ, αμάπςσνη ςηπ ςευμικήπ εοχςήρεχμ, 

παοακξλξϋθηρη ή ακοϊαρη ξλξκληοχμέμηπ  εογαρίαπ, ρσζήςηρη με ςξσπ μαθηςέπ για ςημ 

εογαρία ςξσπ. Για ςξ είδξπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ ανιξλϊγηρηπ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ 

δξκίμια κσοιόςηςαπ (mastery tests) και παοαςηοήρειπ. 

3. Η Διαγμχρςική (diagnostic evaluation)  

Δίμαι η ρσμέυεια ςηπ διαμξοτχςικήπ ανιξλϊγηρηπ. Ρςϊυξπ ςηπ είμαι μα ταμξϋμ ςα 

βαθϋςεοα αίςια ςχμ ποξβλημάςχμ αδσμαμίαπ ςχμ μαθηςόμ και μα ποξρδιξοιρςξϋμ ςα αίςια 

πξσ επιδοξϋμ αμαρςαλςικά ρςη μάθηρη, σπξδεικμϋξμςαπ ρςοαςηγικέπ για αμςιμεςόπιρή ςξσπ. 

Για ςη διαγμχρςική ανιξλϊγηρη μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ ειδικά ποξπαοαρκεσαρμέμα 

δξκίμια καθόπ και πξικιλίεπ παοαςηοήρεχμ. 

4. Σελική (Summative evaluation)  

Οοαγμαςξπξιείςαι ρςξ ςέλξπ μιαπ εμϊςηςαπ για μα καθξοιρςεί η έκςαρη επίςεσνηπ ςχμ 

διδακςικόμ ρςϊυχμ (καθόπ και η απξςελερμαςικϊςηςα ςηπ διδαρκαλίαπ) και υοηριμξπξιείςαι 

για ςη βαθμξλξγία ή για ςημ πιρςξπξίηρη επιςεϋγμαςξπ. Λπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί και ρςξ 

ςέλξπ ςηπ υοξμιάπ όρςε μα αμςληθξϋμ πληοξτξοίεπ για ςημ καςαλληλϊςηςα ςχμ ρςϊυχμ ςξσ 

μαθήμαςξπ και μα παοθξϋμ απξτάρειπ γεμικϊςεοξσ εμδιατέοξμςξπ, π.υ. ςοξπξπξιήρειπ ρςξ 

αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα, επιλξγή μαθηςόμ για διάτξοξσπ ρκξπξϋπ κ.ς.λ. Για ςημ ςελική 

ανιξλϊγηρη μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ δξκίμια επιςεσγμάςχμ, ανιξλξγήρειπ εογαριώμ ςχμ 
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μαθηςώμ, εκςιμήρειπ/ κοίρειπ πάμχ ρςημ όλη  επίδξρη ςξσ μαθηςή. α ϊογαμα μέςοηρηπ 

μπξοεί μα είμαι ςα ίδια ϊπχπ εκείμα ςηπ ρσμευξϋπ ανιξλϊγηρηπ αλλά επιδεικμϋεςαι 

μεγαλϋςεοη ασρςηοϊςηςα ρςημ καςαρκεσή ςξσπ και ρςιπ διαδικαρίεπ πξσ θα ακξλξσθηθξϋμ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ η ανιξλϊγηρη δεμ γίμει ρχρςά μπξοεί μα λειςξσογήρει αομηςικά για ςξμ 

μαθηςή αταιοόμςαπ ςξσ ςξ κίμηςοξ για εογαρία. 

Tι ποέπει μα διακοίμει έμα μέρo μέςοηρηπ, εκςίμηρηπ, ανιξλόγηρηπ;  

Ρςημ ανιξλϊγηρη ποέπει μα υοηριμξπξιείςαι έμα ρϋρςημα ςξ ξπξίξ: 

 μα είμαι νεκάθαοξ, 

 μα είμαι εϋυοηρςξ, 

 μα έυει εσεογεςικϊ απξςέλερμα ρςη μάθηρη, 

 μα υοειάζεςαι λίγξ υοϊμξ για μα ξλξκληοχθεί. 

ςαμ νεκαθαοιρςεί ςι θα ανιξλξγηθεί, ρςη ρσμέυεια, θα υοηριμξπξιηθξϋμ αμάλξγεπ 

μέθξδξι, ποξρεγγίρειπ, ςευμικέπ και μέρα. α μέρα ανιξλϊγηρηπ δεμ θα ποέπει μα 

ρςεοξϋμςαι βαρικέπ ιδιϊςηςεπ ϊπχπ είμαι η:   

ΔΓΚΤΡΟΣΗΣΑ: θα ποέπει μα καλϋπςει έμα μέοξπ ή μα είμαι αμςιποξρχπεσςική ςηπ ϋληπ 

πξσ διδάυςηκε αλλά και μα αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ και δενιϊςηςεπ ρςιπ ξπξίεπ 

αρκήθηκαμ ξι μαθηςέπ. Ιαλϋπςει ςξ πεοιευϊμεμξ ρσγκεκοιμέμηπ διδακςικήπ εμϊςηςαπ ή 

μέοξσπ ςηπ πξσ ξοίρςηκε για ενέςαρη, π.υ. αμ ρςϊυξπ είμαι μα ανιξλξγηθξϋμ ξι ικαμϊςηςέπ 

ςχμ μαθηςόμ ρςξ μα απξδίδξσμ ρχρςά και με ακοίβεια ςξ ϋφξπ δϋξ διατξοεςικόμ μξςόμ, 

ςϊςε θα ποέπει μα γίμει αμάλξγη επιλξγή ςοαγξσδιξϋ πξσ θα βξηθήρει ρε ασςϊ, όρςε, ςϊρξ 

μα πεοιλαμβάμει ςξ ρσγκεκοιμέμξ διάρςημα, ϊρξ και μα είμαι ρςημ έκςαρη ςχμ μαθηςόμ. Αμ 

ϊμχπ η ανιξλϊγηρη θα ερςιάρει ρςημ ικαμϊςηςά ςχμ μαθηςόμ μα ςοαγξσδξϋμ με άμερη ρε 

μξοτή καμϊμα ςϊςε θα επιλεγεί έμα διατξοεςικϊ ςοαγξϋδι για μα διδαυθεί η πξλστχμία. Δάμ 

η εγκσοϊςηςα δεμ είμαι ρίγξσοη, η εμπλξκή και άλλξσ εκπαιδεσςικξϋ θα είμαι ρίγξσοα 

υοήριμη. 

ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ: Αμ η ανιξλϊγηρη επαμαλητθεί κάςχ απϊ ςιπ ίδιεπ ρσμθήκεπ θα ποέπει μα 

δόρει ςα ίδια απξςελέρμαςα, άοα μα έυει ρσμέπεια.  Οξλϋ ρημαμςικϊ οϊλξ παίζει η 

αμςικειμεμικϊςηςα ςξσ εκπαιδεσςικξϋ. 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΟΣΗΣΑ: α απξςελέρμαςα ςηπ ανιξλϊγηρηπ θα ποέπει μα είμαι ίδια απϊ 

διατξοεςικξϋπ ενεςαρςέπ ή αμενάοςηςξσπ παοαςηοηςέπ. 

Β‟ Λέοξπ 

Λέρα Λέςοηρηπ-Ανιξλϊγηρηπ 

Ξ κάθε μαθηςήπ θα ποέπει μα ανιξλξγείςαι αμάλξγα με ςιπ ικαμϊςηςεπ και ςιπ δενιϊςηςέπ 

ςξσ (ρσγκοιςική ανιξλϊγηρη). Ξ εκπαιδεσςικϊπ ποέπει μα νακαθαοίζει ρςξ μαθηςή ςι ζηςά. Ξι 

μαθηςέπ ποέπει μα γμχοίζξσμ με ακοίβεια ςι ποξρπαθξϋμ μα κάμξσμ αλλά και πόπ ποέπει μα 

ςξ κάμξσμ. Ηεχοείςαι αμαγκαίξ μα γίμεςαι ςακςική ρσλλξγή δεδξμέμχμ ϊπχπ: 
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Δξκίμια (tests)-γοαπςά ή ποξτξοικά 

 Δξκίμια ϋπξσ Έκθερηπ (essay tests), ρςα ξπξία ξ μαθηςήπ παοάγει ςημ 

απάμςηρη ρϋμτχμα με ςξ δικϊ ςξσ ςοϊπξ ρκέφηπ. ξ αομηςικϊ ασςξϋ ςξσ 

ςοϊπξσ ανιξλϊγηρηπ είμαι ξ σπξκειμεμιρμϊπ ρςη βαθμξλϊγηρη εμό ςξ θεςικϊ ϊςι 

ξ καθηγηςήπ εκςιμά καλϋςεοα ςιπ ικαμϊςηςεπ ςχμ μαθηςόμ. α δξκίμια θα 

ποέπει μα μημ έυξσμ μϊμξ γμχριξλξγικϊ πεοιευϊμεμξ (εοχςήρειπ γμόρεχμ 

ιρςξοίαπ, μξοτξλξγίαπ, βιξγοατικϊ ρσμθέςη κλπ). 

 Δξκίμια Αμςικειμεμικξϋ ϋπξσ (objective tests) ϊπχπ: Οξλλαπλήπ Eπιλξγήπ 

(multiple choice), Οξλλαπλήπ Απάμςηρηπ (multiple option), Ξοθϊ/ Κάθξπ (true/ 

false), Ρσρυέςιρηπ (matching), Ρσμπλήοχρηπ (completion) και Ρϋμςξμηπ 

Απάμςηρηπ (short answer.) 

Δπίρηπ, μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ τϋλλα πξσ μα ρσμδσάζξσμ ςημ κοιςική ρκέφη με 

ςη δημιξσογική ταμςαρία.   

Λέθξδξπ παοαςήοηρηπ 

Οοξρτέοεςαι για θέμαςα πξσ έυξσμ ρυέρη με ςημ αλληλεπίδοαρή ςχμ μαθηςόμ, ςη 

δημιξσογία ξμάδχμ, ςη ρσζήςηρη, ςιπ εοχςήρειπ, ςιπ απαμςήρειπ πξσ δίμξμςαι κλπ. Ξ 

καθηγηςήπ επιδιόκει μα παοαςηοήρει ςοειπ ςοϊπξσπ έκτοαρηπ: εκςέλερη, δημιξσογικϊςηςα 

και αμςαπϊκοιρη. H καςαγοατή ςχμ παοαςηοήρεχμ μπξοεί μα γίμεςαι με ρημειόρειπ, 

τχςξγοάτηρη, βιμςεξρκϊπηρη, ηυξγοάτηρη, κ.α. Δοχςήρειπ πξσ μπξοξϋμ μα απξςελέρξσμ 

εμδεικςικϊ δείγμα ανιξλϊγηρηπ με παοαςήοηρη είμαι ξι ενήπ: 

- Απξλαμβάμξσμ ςη μξσρική ξι μαθηςέπ;  

- Οοξρπαθξϋμ μα εκτοαρςξϋμ μξσρικά με ςξ δικϊ ςξσπ ςοϊπξ;  

- Δείυμξσμ εμδιατέοξμ για ςημ αμάπςσνη και βελςίχρη ςηπ ςευμικήπ ρςξ παίνιμξ 

ςχμ μξσρικόμ ξογάμχμ; 

- ξσπ αοέρει μα υοηριμξπξιξϋμ πξικιλία ηυηςικόμ μέρχμ για δημιξσογικέπ 

εογαρίεπ; Ρσμμεςέυξσμ εμεογά καςά ςη διάοκεια ςξσ μαθήμαςξπ και λαμβάμξσμ 

απξτάρειπ και εσθϋμεπ; Δείυμξσμ ςημ απαιςξϋμεμη ρσμεογαρία ϊςαμ εογάζξμςαι 

ξμαδικά;  

- Ανιξπξιξϋμ, διατξοξπξιξϋμ και αμαπςϋρρξσμ ςιπ μξσρικέπ έμμξιεπ πξσ νέοξσμ;  

Λέθξδξπ διαλϊγξσ 

Λε ςημ εκμαίεσρη, μπξοξϋμ μα ενακοιβχθξϋμ ςα ρσμαιρθήμαςα ςχμ παιδιόμ για έμα 

ειδικϊ θέμα. Ζ μέθξδξπ ασςή ποξρτέοεςαι για μα εμςξπιρςξϋμ αδσμαμίεπ και μα 

διαπιρςχθξϋμ επιςεϋγμαςα ςχμ παιδιόμ ειδικϊςεοα ρςξμ ςξμέα πξσ έυει ρυέρη με ςη 

ρσμαιρθημαςική ςξσπ ρσμπεοιτξοά. Αμαπςϋρρξμςαι, επίρηπ, δενιϊςηςεπ για επξικξδξμηςική 

κοιςική και ανιξλϊγηρη.   

Λέθξδξπ πληοξτξοιόμ 

Ζ ρσλλξγή πληοξτξοιόμ για ςξ σπϊβαθοξ ςξσ παιδιξϋ, είςε απϊ ςξσπ γξμείπ ςξσ, είςε 

απϊ ςημ/ςξμ ρϋμβξσλξ, βξηθξϋμ ςξμ εκπαιδεσςικϊ μα ρυημαςίρει εμπεοιρςαςχμέμη γμόμη 

για ςξ παιδί. 
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Λέθξδξπ Ληυαμικόμ Λέρχμ 

Ζ υοήρη ςχμ μηυαμικόμ μέρχμ χπ μέρξ ανιξλϊγηρηπ θεχοείςαι πξλϋ υοήριμη. 

α portfolios (τάκελξπ επιςεσγμάςχμ) 

Ρε ασςϊ μπξοξϋμ μα ρσμπεοιλητθξϋμ ςα επιςεϋγμαςα ςχμ μαθηςόμ καςά ςη διάοκεια 

ξπξιαρδήπξςε υοξμιάπ. Ξ εκπαιδεσςικϊπ, εκ ςχμ ποξςέοχμ, θα ποέπει μα απαμςήρει ξ ίδιξπ 

ρςιπ πιξ κάςχ εοχςήρειπ: 

1. Αμ ςξ portfolio είμαι καλή ιδέα. 

2. Αμ πιρςεϋει ρςημ ανία ςξσ portfolio  ρςη μξσρική αμάπςσνη ςξσ παιδιξϋ. 

Λέρα ρςα portfolios μπξοεί μα ρσμπεοιλητθξϋμ:  

 Ρσμθέρειπ. 

 Ρϋμςξμεπ γοαπςέπ αρκήρειπ (dictee κλπ). 

 Αμςίγοατα με έκθερη ςηπ ποξϊδξσ ςξσ μαθηςή. 

 εκμήοια με ςιπ εκςελέρειπ ςξσ μαθηςή. 

 Δοχςημαςξλϊγια με βάρη ςη κοιςική ρκέφη. 

 Τχςξγοατίεπ ή ποξγοάμμαςα για ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρε διάτξοεπ εκδηλόρειπ. 

 μέρα και ένχ απϊ ςξ ρυξλείξ. 

 Ρσλλξγή απϊ άοθοα ετημεοίδχμ και πεοιξδικόμ. 

 Projects. 

 Ξςιδήπξςε άλλξ (ρσμεμςεϋνειπ, ρυϊλια ρσμμαθηςόμ- καθηγηςόμ κλπ). 

Λέθξδξπ ασςξανιξλϊγηρηπ – Ανιξπιρςία ςχμ τϋλλχμ 

ασςξανιξλϊγηρηπ ςχμ μαθηςόμ  

ύγυοξμξι ποξβλημαςιρμξί ρςξ θέμα ςηπ ασςξ-ανιξλόγηρηπ 

α ςελεσςαία 25 υοϊμια έυει δξθεί μεγάλη έμταρη ρςξμ ςξμέα ςηπ ασςξανιξλϊγηρηπ 

(Kusnic & Finley,1993). Ιαςά ςξμ Klenowski (1995) ξ ϊοξπ ασςξ-ανιξλϊγηρη ξοίζεςαι χπ “ η 

απξςίμηρη /εκςίμηρη ςηπ ανίαπ  μιαπ εμέογειαπ εμόπ αςόμξσ με ρσγκεκοιμέμα κοιςήοια και ξ 

εμςξπιρμόπ ςχμ δσμαςξςήςχμ ςξσ και αδσμαμιώμ ςξσ με ρςόυξ ςημ αμαβάθμιρη ςχμ 

διδακςικώμ ςξσ απξςελερμάςχμ (learning outcomes)’’ . Ασςϊπ ξ ξοιρμϊπ δείυμει ςιπ 

ποξξπςικέπ ςηπ ασςξ-ανιξλϊγηρηπ και δίμει έμταρη ρςημ αμαμεμϊμεμη ανιξπιρςία ςηπ. Ξ 

Klenowski πιρςεϋει ϊςι  η θεςική επίδοαρη ςηπ ασςξ-ανιξλϊγηρηπ μπξοεί μα σπάονει κάςχ 

απϊ ςιπ ενήπ ποξωπξθέρειπ:  

 ςαμ ξ καθηγηςήπ και ξ μαθηςήπ διαποαγμαςεϋξμςαι ςα κοιςήοια ςηπ ασςξ-

ανιξλϊγηρηπ 

 ςαμ ξ διάλξγξπ μεςανϋ καθηγηςή-μαθηςή επικεμςοόμεςαι ρςημ κοιςική ςχμ 

απξςελερμάςχμ 

 ςαμ ςα τϋλλα ασςξ-ανιξλϊγηρηπ ξδηγξϋμ ρε βαθμξλξγία (απϊ ςξ μαθηςή μϊμξ 

ή ρε ρσμεογαρία με ςξμ καθηγηςή). 

Ξι ρϋγυοξμεπ επιρςημξμικέπ απϊφειπ σπξρςηοίζξσμ ϊςι η εμπλξκή ςχμ μαθηςόμ ρςη 

μαθηριακή διαδικαρία αμαπςϋρρει δημιξσογικά ςη μξημξρϋμη ςξσπ και απξδίδει πξλϋ 
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καλϋςεοα εκπαιδεσςικά απξςελέρμαςα. Ξ πίμακαπ 1 ςξσ J.Ross et. (2002-a) δείυμει πξια είμαι 

ςα ρςάδια για μα τςάρει ξ μαθηςήπ ρςημ απξςελερμαςικϊςηςα  μέρχ ςηπ ασςξανιξλϊγηρηπ. 

                            

Πίνακαρ 1: J.Ross et. (2002-a) 

Ξ μαθηςήπ ανιξλξγόμςαπ ςξμ εασςϊ ςξσ για μα τςάρει ρςξ ςελικϊ απξςέλερμα (self 

efficacy), πεομά μέρα απϊ ςοία βαρικά ρςάδια: ςημ ασςξπαοαςήοηρη (self observation), ςημ 

ασςξκοιςική (self judgement) και ςημ ασςό-αμςίδοαρη (self reaction) για ςξ πϊρξ 

ικαμξπξιημέμξπ είμαι με ςξ απξςέλερμα. Ωπ εκ ςξϋςξσ, η ανία ςηπ εμπλξκήπ ςχμ μαθηςόμ 

ρςημ ασςξανιξλϊγηρη: 

 απξςελεί ςξμ καλϋςεοξ ςοϊπξ για μα αλλάνει η αμςίληφη πξσ έυει κάπξιξπ για 
ςη ρσμπεοιτξοά ςξσ, 

 ςξμίζει ϊςι η μάθηρη είμαι ασςξκαςεσθσμϊμεμη (self-directed) και 
ασςξενεοεϋμηςη (self-discovered), 

 εμιρυϋει ςημ αμεναοςηρία αλλά και ςημ ασςξεκςίμηρη. 
 

Ξ ϊοξπ ασςξ-ανιξλϊγηρη έυει ρυέρη και με ςη μεςαγμώρη ατξϋ ξι απξτάρειπ και η κοιςική 

πξσ κάμει ςξ άςξμξ γίμξμςαι με βάρη ςξσ ςι γμχοίζει (Bransford, Brown& Cocking, 1999).  

Οϊρξ ανιϊπιρςη είμαι η μέθξδξπ ςηπ ασςξ-ανιξλϊγηρηπ; 

Λεοικξί εοεσμηςέπ εκτοάζξσμ ςημ άπξφη ϊςι η ασςξανιξλϊγηρη απξςελεί ανιϊπιρςξ 

παοάδειγμα ανιξλϊγηρηπ( Aschbacher, 1991; Newman, 1997; Wiggins 1993;1998) καθόπ ξι 

μαθηςέπ: 

 δημιξσογξϋμ κάςι πξσ υοειάζεςαι σφηλϊςεοξ επίπεδξ ρκέφηπ,  

 αμαγκάζξμςαι μα ρσμπεοιτεοθξϋμ με πειθαουία, 

 λειςξσογξϋμ με διατάμεια (π.υ. η πξοεία, ςα κοιςήοια και ςα επίπεδα είμαι 

γμχρςά ρε ϊλξσπ), 

 έυξσμ ςημ εσκαιοία για αμαςοξτξδϊςηρη και επαμάληφη καςά ςη διάοκεια ςηπ 

εογαρίαπ.  

Έμα μεγάλξ πξρξρςϊ εκπαιδεσςικόμ ρςξ ενχςεοικϊ υοηριμξπξιεί εσοέχπ ςα τϋλλα 

ανιξλϊγηρηπ ςχμ μαθηςόμ ςϊρξ για ρκξπξϋπ εςεοξανιξλϊγηρηπ ϊρξ και ασςξανιξλϊγηρηπ. 

Οαοϊλα ςαϋςα, ξι εκπαιδεσςικξί έυξσμ αμτιβξλίεπ για ςημ ανιξπιρςία ςχμ εκςιμήρεχμ ςχμ 

μαθηςόμ για ςξμ εασςϊ ςξσπ ή για ςξσπ ρσμμαθηςέπ ςξσπ. Ξι αμτιβξλίεπ ςξσπ ερςιάζξσμ ρςξ 

σπξκειμεμιρμϊ πξσ μπξοεί μα διέπει ςιπ απϊφειπ ςχμ μαθηςόμ. Οξλλέπ τξοέπ, μάλιρςα, 
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επικοαςεί η άπξφη ϊςι ξι “καλξί μαθηςέπ” σπξςιμξϋμ ςξμ εασςϊ ςξσπ για διάτξοα 

επιςεϋγμαςά ςξσπ εμό άλλξι μαθηςέπ πξσ δεμ αμςιλαμβάμξμςαι ςιπ απαιςήρειπ μιαπ 

εκςέλερηπ, σπεοςιμξϋμ ςα επιςεϋγμαςά ςξσπ. Δπικοαςεί επίρηπ και η άπξφη ϊςι ξι μαθηςέπ 

είμαι πιξ σπεϋθσμξι ρςξ μα κάμξσμ ασςξ-ανιξλϊγηρη για ςιπ μξσρικέπ ςξσπ γμόρειπ αλλά 

είμαι λιγϊςεοξ ανιϊπιρςξι ρςξ μα ανιξλξγξϋμ ςιπ μξσρικέπ ςξσπ ικαμϊςηςεπ (Darrow, Johnson, 

Miller & Williamson, 2002). Γι ασςϊ πξλλξί απϊ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ οχςξϋμ με ρσυμϊςηςα αμ 

η ασςξανιξλϊγηρη:  

 είμαι μια ανιϊπιρςη μέθξδξπ ανιξλϊγηρηπ; 

 ποξρτέοει έγκσοεπ απξδείνειπ; 

 βελςιόμει ςη δενιξςευμία ςξσ μαθηςή ρςξ μξσρικϊ ϊογαμξ; 

 Απξςελεί εμδεδειγμέμη  μέθξδξ ανιξλϊγηρηπ; 

Ρσυμά και ξι μαθηςέπ εκτοάζξσμ ςιπ αμτιβξλίεπ ςξσπ για ςη υοήρη ςχμ τϋλλχμ 

ασςξανιξλϊγηρηπ. Ρυϊλια μαθηςόμ ϊπχπ «δεμ πιρςεύχ πχπ είμαρςε ικαμξί για μα 

βαθμξλξγήρξσμε» ή «ξι μαθηςέπ μπξοεί μα γοάφξσμ παοαπλαμηςικά ρυόλια ατξύ ςα τύλλα 

ασςξανιξλόγηρηπ μπξοεί μα επηοεάρξσμ ρςη βαθμξλξγία ςξμ καθηγηςή» ή «σπάουξσμ 

μαθηςέπ πξσ μπξοεί μα νεγελάρξσμ ςξμ καθηγηςή ςξσπ βάζξμςαπ βαθμξύπ πξσ δεμ ςξσπ 

ανίζξσμ» δείυμξσμ ςημ επιτϋλανη ςχμ μαθηςόμ για ςη μέθξδξ ςηπ ανιξλϊγηρηπ. 

Δμδεικςικά, παοαθέςξσμε χπ παοαδείγμαςα ςα πιξ κάςχ τϋλλα ασςξ-ανιξλϊγηρηπ ϊπξσ 

ξ μαθηςήπ θα ποέπει μα ανιξλξγήρει ςξμ εασςϊ ςξσ καςά ςη διάοκεια ή μεςά ςξ πέοαπ μιαπ 

εογαρίαπ (δημιξσογικήπ, ακξσρςικήπ κλπ):  
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Ρσζήςηρη 

Ζ ανιξλϊγηρη ςχμ μαθηςόμ έυει μεγάλη επίδοαρη ρςα μελλξμςικά ςξσπ ρυέδια και γι 

ασςϊ δεμ ποέπει μα είμαι επιταμειακή ή πεοιρςαριακή. Ζ ρσρςημαςική υοήρη ςχμ 

διαδικαριόμ ςηπ ανιξλϊγηρηπ αλλά και ςηπ ασςϊ-ανιξλϊγηρηπ έυει πξλλά πλεξμεκςήμαςα. 

Ταίμεςαι πχπ η ασςξ-ανιξλϊγηρη ξδηγεί ρε πιξ σφηλά επίπεδα ςημ εκπαίδεσρη και βελςιόμει 

ςιπ ρςάρειπ ςχμ μαθηςόμ απέμαμςι ρςξ μάθημα (Henry, 1994; Nelson et.al., 1995). Ζ 

ποξθσμία, επίρηπ, ςξσ καθηγηςή για ρσμεογαρία ρςημ ανιξλϊγηρη ςχμ μαθηςόμ απξςελεί 

έμδεινη για ςξσπ μαθηςέπ ϊςι ξι ίδιξι είμαι σπεϋθσμα και ικαμά άςξμα.  

Λε ςημ ανιξλϊγηρη, αμαμέμεςαι ξι μαθηςέπ μα θέςξσμ σφηλϊςεοξσπ ρςϊυξσπ και ασςϊ 

ρσμεπάγεςαι  ςημ ποαγμαςική ποξρπάθεια. H ρσμμεςξυή ςχμ μαθηςόμ ρςημ ασςξανιξλϊγηρή 

ςξσπ θα τέοει εσεογεςικά απξςελέρμαςα ρςημ παιδεία καθόπ αμ ξι μαθηςέπ ρσμηθίρξσμ ρε 

ςέςξιξσ είδξσπ διεογαρίεπ θα είμαι πιξ ακοιβείπ ρςιπ εκςιμήρειπ ςξσπ. έλξπ, η εμαρυϊληρή 

ςξσπ με ςημ ανιξλϊγηρη θα ξδηγήρει ρε αμαβάθμιρη ςηπ πξιϊςηςαπ ςηπ εκπαίδεσρηπ ϊπξσ θα 

ενσπηοεςείςαι η πλειξμϊςηςα ςχμ μαθηςόμ. Έςρι, εμδευξμέμχπ, ξι ρημεοιμξί εκπαιδεσςικξί 

θα καςξοθόρξσμ μα ανιξλξγξϋμ με ακοίβεια ςημ  ποϊξδξ ςχμ μαθηςόμ ςξσπ εμπλέκξμςαπ 

ςξσπ ίδιξσπ ρε μια διαδικαρία πξσ άμερα ςξσπ ατξοά.  
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ΚΑ ΣΕΡ Ι ΝΑ  ΑΠΟΣΟΛΙ ΔΟΤ   

ΦΡΤΑΝ ΘΗ  ΖΕΠΑ ΣΟ Τ   

Ακροώμαι – υμμετέχω – Δημιουργώ:  

Διδακτική αξιοποίηση του ηχητικού 

υλικού των Audio Cd που 

συνοδεύουν το Διδακτικό Πακέτο  

«Μουσική Ε΄ Δημοτικού» 

Οεοίληφη  

Ρςξ πλαίριξ ςηπ Οοάνηπ «Ρσγγοατή μέχμ βιβλίχμ και παοαγχγή 

σπξρςηοικςικξϋ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ με βάρη ςξ ΔΔΟΟΡ και ςα 

ΑΟΡ για ςξ Δημξςικϊ και ςξ Μηπιαγχγείξ» (Γ΄ Ι.Ο.Ρ. /ΔΟΔΑΔΙ ΘΘ)  

παοάυθηκαμ και διαμεμήθηκαμ ρςα ρυξλεία ςηπ Οοχςξβάθμιαπ 

Eκπαίδεσρηπ ςξ τθιμϊπχοξ ςξσ 2008, 14 φητιακξί δίρκξι (Audio 

CD) για ςξ μάθημα ςηπ Λξσρικήπ Αγχγήπ. Ξι φητιακξί ασςξί 

δίρκξι ρσμξδεϋξσμ ςα μέα Διδακςικά Οακέςα Λξσρικήπ για ςξ 

Δημξςικϊ πξσ είυαμ ειραυθεί ρςα ρυξλεία ςξ ρυξλικϊ έςξπ 2007 – 

2008. Ρςξ Διδακςικϊ Οακέςξ «Λξσρική Δ΄ Δημξςικξϋ» 

αμςιρςξιυξϋμ 4 Audio CD ςα ξπξία ρσμιρςξϋμ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ 

ςξσ καθόπ πεοιλαμβάμξσμ ϊλα ςα ηυηςικά και μξσρικά 

παοαδείγμαςα πξσ επιλέυθηκαμ απϊ ςη ρσγγοατική ξμάδα και 

εμςάυθηκαμ ρςη διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ϊπχπ ασςή 

αμαπςϋρρεςαι ρςξ Βιβλίξ Λαθηςή, ρςξ εςοάδιξ Δογαριόμ και 

ρςξ Βιβλίξ Δκπαιδεσςικξϋ ςξσ Διδακςικξϋ Οακέςξσ. Ρςημ 

παοξϋρα ειρήγηρη χπ ποξπ ςξ ηυηςικϊ σλικϊ ςηπ Δ΄ Δημξςικξϋ 

αματεοϊμαρςε: α) ρςα κοιςήοια με ςα ξπξία επιλέυθηκε, β) ρςη 

διδακςική ςξσ  ρςξυξθερία  γεμικϊςεοα, γ) ρςη διδακςική ςξσ 

ανιξπξίηρη και ειδικϊςεοη ρςξυξθερία ςξσ ρε ρυέρη με 

εμδεικςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ Διδακςικξϋ Οακέςξσ και δ) ρε 

εμαλλακςικξϋπ ςοϊπξσπ με ςξσπ ξπξίξσπ ξ Δκπαιδεσςικϊπ 

Λξσρικήπ μπξοεί μα ςξ ανιξπξιήρει ρςξ πλαίριξ ςξσ βιχμαςικξϋ 

και εογαρςηοιακξϋ υαοακςήοα ςξσ μαθήμαςξπ  αμαδεικμϋξμςαπ 

ςξ διεοεσμηςικϊ – διαθεμαςικϊ ποξραμαςξλιρμϊ  ςξσ.  

 
 

Λένειπ κλειδιά: Διδακςικϊ Οακέςξ Λξσρικήπ Δ΄ Δημξςικξϋ, Audio 

CD‟s (ηυηςικϊ σπξρςηοικςικϊ σλικϊ), εμεογηςική μξσρική 

ακοϊαρη, μξσρικέπ δενιϊςηςεπ, διδακςική ρςξυξθερία. 
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Καηεπίνα Αποζηολίδος  

Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ16 

Ζ Καηεξίλα Απνζηνιίδνπ  γελλήζεθε 

ζηελ Αζήλα θαη εξγάζηεθε σο εθπαηδεπηηθφο 

Μνπζηθήο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Δξγάζηεθε ζηελ ηειενπηηθή εθπνκπή «Ο Κφζκνο 

ηεο Μνπζηθήο» θαη δίδαμε κνπζηθή ζην 

Μνληεζζνξηαλφ Κέληξν Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο, ζηε 

Μνπζηθή ρνιή Ηιηζίσλ, ζην Αηηηθφ  Χδείν 

Υνιαξγνχ θαη ζην Μνπζηθφ Γπκλάζην – Λχθεην 

Παιιήλεο. Τπήξμε κέινο ηεο πληαθηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνχ «Μνπζηθήο Πξάμηο» θαη 

αξζξνγξαθνχζε ζην παηδηθφ πεξηνδηθφ 

«πλεξγαζία». πκκεηείρε ζε Οκάδα χληαμεο  

ξνγξακκάησλ πνπδψλ Μνπζηθήο γηα ηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη  ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

(1997). Τπήξμε επηκνξθψηξηα ζηε Β΄ Φάζε 

Δπηκφξθσζεο ζηα ΓΔΠΠ θαη ΑΠ θαη ηα λέα 

εθπ/θά παθέηα. Απνηέιεζε κέινο ηεο Οκάδαο 

πγγξαθήο ηνπ Γηδαθηηθνχ Παθέηνπ «Μνπζηθή Δ΄ 

Γεκνηηθνχ» (ΟΔΓΒ 2007). Ζ Καηεξίλα απεβίσζε ην 

2009.  

Υπςζάνθη Ζεπάηος  

Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ16 

Ζ Υξπζάλζε Εεπάηνπ γελλήζεθε ζηε 

Μειβνχξλε Απζηξαιίαο θαη είλαη Δθπαηδεπηηθφο 

Μνπζηθήο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Δίλαη 

θάηνρνο Πηπρίνπ Πηάλνπ (Χδείν Αζελψλ) θαη 

Γηπιψκαηνο Πηάλνπ (Αζήλαηνλ Χδείν – 

ATHENEUM). Δίλαη ηειεηφθνηηε ζην Σκήκα 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο ζην Πάληεην 

Παλεπηζηήκην Τπήξμε πλεξγάηξηα εξεπλήηξηα 

ζηελ Έξεπλα Πεδίνπ γηα ηε Μνπζηθή Αγσγή ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, κέινο ηεο Οκάδαο 

χληαμεο θαη Δηζεγεηψλ ηνπ  Βηβιίνπ Καζεγεηή  Α΄ 

Σάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ γηα ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο 

(ΟΔΓΒ) (1999), κέινο ηεο Γξακκαηείαο ηήξημεο ηεο 

Οκάδαο Δξγαζίαο γηα Θέκαηα Μνπζηθήο 

Πιεξνθνξηθήο – Δμ απνζηάζεσο κάζεζεο – 

χγρξνλα κέζα επηθνηλσλίαο ηνπ ΤΠΔΠΘ θαη κέινο 

ησλ Δπηζηεκνληθψλ Οκάδσλ Δηδηθνηήησλ γηα ηε 

ζχληαμε νδεγηψλ θαη  πξνδηαγξαθψλ θαη έθζεζεο – 

εηζήγεζεο θξηηεξίσλ θαη αμηνιφγεζεο ηνπ 

παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ην 

Οινήκεξν Γεκνηηθφ ρνιείν. Τπήξμε επηκνξθψηξηα 

ζηε Β΄ Φάζε Δπηκφξθσζεο ζηα ΓΔΠΠ θαη ΑΠ 

θαη ηα λέα εθπ/θά παθέηα.    Απνηειεί κέινο ηεο 

Οκάδαο πγγξαθήο ηνπ Γηδαθηηθνχ Παθέηνπ 

«Μνπζηθή Δ΄ Γεκνηηθνχ». (Α.Απνζηνιίδνπ, 

Υ.Εεπάηνπ, ΟΔΓΒ 2007) 

 

 



 Αθξνψκαη – πκκεηέρσ – Γεκηνπξγψ: 
Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ερεηηθνχ πιηθνχ ησλ audio cd πνπ ζπλνδεχνπλ ην δηδαθηηθφ παθέην «Μνπζηθή Δ΄ Γεκνηηθνχ» 
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1. Audio cd‟s  και διδακςικά πακέςα μξσρικήπ αγχγήπ 

ρςημ ποχςξβάθμια εκπαίδεσρη 

1.1. Ξ ρυεδιαρμϊπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ 

Ρςξ πλαίριξ ςηπ Οοάνηπ «Ρσγγοατή μέχμ βιβλίχμ και παοαγχγή σπξρςηοικςικξϋ 

εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ με βάρη ςξ ΔΔΟΟΡ και ςα ΑΟΡ5 για ςξ Δημξςικϊ και ςξ Μηπιαγχγείξ» 

(Γ΄ Ι.Ο.Ρ. /ΔΟΔΑΔΙ6 ΘΘ)  παοάυθηκαμ και διαμεμήθηκαμ ρςα ρυξλεία ςηπ Οοχςξβάθμιαπ 

Δκπαίδεσρηπ, ςξ τθιμϊπχοξ ςξσ 2008, 14 φητιακξί δίρκξι (Audio CD) για ςξ μάθημα ςηπ 

Λξσρικήπ Αγχγήπ. Ξι φητιακξί ασςξί δίρκξι πεοιέυξσμ ςα ηυηςικά και μξσρικά 

παοαδείγμαςα πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςα μέα Διδακςικά Οακέςα Λξσρικήπ για ςξ Δημξςικϊ7 

πξσ είυαμ ειραυθεί ρςα ρυξλεία ςξ ρυξλικϊ έςξπ 2007 – 2008 καθόπ και ςοαγξϋδια απϊ ςξ 

Αμθξλϊγιξ οαγξσδιόμ   Α΄ - Ρς΄ Δημξςικξϋ. 

Λε ςημ παοαπάμχ Οοάνη ςξσ ΣΟ.Δ.Ο.Η. και ςξσ Ο.Θ. δϊθηκε η δσμαςϊςηςα ρςξσπ 

ρσγγοατείπ, καςά ςη διαμϊοτχρη ςχμ διδακςικόμ εμξςήςχμ, μα επιλένξσμ ρσγκεκοιμέμα 

μξσρικά και ηυηςικά παοαδείγμαςα και μα ςα εμρχμαςόρξσμ ρε δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ 

πεοιγοάτξμςαι ρςη οξή ςχμ κειμέμχμ ςχμ βιβλίχμ. Οαοάλληλα ποξβλεπϊςαμ ρςξ ΔΔΟΟΡ & 

ΑΟΡ (ΣΟΔΟΗ & Ο.Θ, 2003) ςα παοαδείγμαςα ασςά μα είμαι διαθέριμα για ςξμ εκπαιδεσςικϊ με 

ςημ παοαγχγή ςξσ αμςίρςξιυξσ σπξρςηοικςικξϋ ηυηςικξϋ σλικξϋ (Audio CD) ρε άμερη 

ρϋμδερη με ςα Διδακςικά Οακέςα. Ασςϊ ρημαίμει ϊςι δϊθηκε η δσμαςϊςηςα μα δημιξσογηθξϋμ 

δοαρςηοιϊςηςεπ με βάρη ςιπ ακοξάρειπ ρσγκεκοιμέμχμ μξσρικόμ έογχμ ή ηυηςικόμ 

παοαδειγμάςχμ.  

Οοϊκειςαι επξμέμχπ ξσριαρςικά για έμαμ ρυεδιαρμϊ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ (ρυξλικϊ 

βιβλίξ – Audio CD) πξσ πεοιλαμβάμει ρςξσπ άνξμέπ ςξσ ςημ εμεογηςική ακοϊαρη μξσρικήπ  

ϊπξσ – ρε αμςίθερη με ςημ παθηςική ακοϊαρη - ξι μαθηςέπ ρσμμεςέυξσμ εμεογηςικά 

(Λακοξπξϋλξσ & Βαοελάπ, 2001). Ξι μαθηςέπ αμςαπξκοίμξμςαι με ςξ ρόμα ςξσπ, ςη τχμή 

ςξσπ, ςημ εκςέλερη ρε μξσρικά ϊογαμα, ςημ κίμηρη, ςη ζχγοατική κ.ά. καςά ςημ ακοϊαρη 

ςηπ μξσρικήπ ή ςχμ ηυηςικόμ εοεθιρμάςχμ.           

1.2  Δμεογηςική ακοϊαρη 

Ζ  μξσρική εκπαίδεσρη είμαι εκπαίδεσρη ρςημ εμεογηςική ακοϊαρη (Madaule, 1996). 

«Λέρχ ςηπ εμεογηςικήπ ακοϊαρηπ ςηπ μξσρικήπ διεσοϋμεςαι η μξσρική αμςίληφη ςχμ παιδιόμ 

και εμπλξσςίζεςαι ςη ταμςαρία και ςξ απϊθεμα ςχμ δημιξσογικόμ ςξσπ ιδεόμ». (Ward, 

1998). Για ςξμ Elliot η μξσρικϊςηςα πεοιλαμβάμει και ςημ ικαμϊςηςα ακοϊαρηπ. «Ζ μξσρική 

ακοϊαρη είμαι μια διαδικαρία γμχρςική και δξμική ςημ ξπξία ξ εκπαιδεσςικϊπ Λξσρικήπ 

                                            

 

5 ΔΔΟΟΡ: Διαθεμαςικϊ Δμιαίξ Ολαίριξ Οοξγοάμμαςξπ Ρπξσδόμ, ΑΟΡ: Αμαλσςικϊ Οοϊγοαμμα Ρπξσδόμ.  
6 ΙΟΡ: Ιξιμξςικϊ Ολαίριξ Ρςήοινηπ, ΔΟΔΑΔΙ:  Δπειυειοιριακϊ Οοϊγοαμμα Δκπαίδεσρηπ και Αουικήπ Δπαγγελμαςικήπ 
Ιαςάοςιρηπ.  
7 Οοϊκειςαι για ςα ποόςα Διδακςικά Οακέςα για ςξ μάθημα ςηπ Λξσρικήπ ρςξ Δημξςικϊ: α) Λξσρικήπ Γ΄ - Δ΄ 
Δημξςικξϋ, β) Λξσρικήπ Δ΄ Δημξςικξϋ και γ) Λξσρικήπ Ρς΄ Δημξςικξϋ. 
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ανιξπξιεί για μα θέρει ρςξσπ μαθηςέπ «μξσρικέπ ποξκλήρειπ» και «μξσρικά ποξβλήμαςα» ςα 

ξπξία καλξϋμςαι μα λϋρξσμ μέρα ρε ασθεμςικϊ μξσρικϊ πεοιευϊμεμξ ξλξκληοχμέμχμ 

μξσρικόμ δημιξσογιόμ». Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ αμαδεικμϋεςαι ξ «ποανιακϊπ» υαοακςήοαπ ςηπ 

μξσρικήπ8 (Elliot, 1995).  

Αματξοέπ ρςξμ ϊοξ «εμεογηςική ακοϊαρη» χπ ςοϊπξ εογαρίαπ και ποαγμάςχρηπ ςχμ 

ρκξπόμ ςηπ Λξσρικήπ Αγχγήπ ρσμαμςξϋμε ρςξ ΔΔΟΟΡ  «…η μξσρική αγχγή απξβλέπει ρςη 

γεμικϊςεοη καλλιέογεια ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ και ςηπ ποξρχπικϊςηςαπ ςχμ μαθηςόμ, μέρα 

απϊ ςημ εμεογηςική ακοϊαρη, ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ μξσρικήπ δημιξσογίαπ και εκςέλερηπ»   

(ΣΟΔΟΗ & Ο.Θ., 2003). Δπίρηπ ρςξ ποξηγξϋμεμξ Οοϊγοαμμα Ρπξσδόμ Λξσρικήπ Αγχγήπ με 

βάρη ςξ Δμιαίξ Ολαίριξ Οοξγοαμμάςχμ Ρπξσδόμ αματέοεςαι: «Ζ ενεοεϋμηρη ςχμ 

δσμαςξςήςχμ ςηπ τχμήπ και ςχμ ξογάμχμ, η εμεογηςική ακοϊαρη και η αμςαπϊκοιρη ρςξμ 

ήυξ με κίμηρη, με ζχγοατική, με γοατικέπ παοαρςάρειπ…, ασςξρυεδιαρμϊ, πξλϋςευμεπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ είμαι μεοικξί απϊ ςξσπ ςοϊπξσπ εογαρίαπ πξσ ποξςείμξμςαι» (ΣΟΔΟΗ & Ο.Θ,  

2000) 

Για ποόςη τξοά χρςϊρξ δίμεςαι ρςξμ εκπαιδεσςικϊ έμα εμιαίξ πακέςξ εκπαιδεσςικξϋ 

σλικξϋ: Βιβλίξ Λαθηςή - εςοάδιξ Δογαριόμ – Βιβλίξ Δκπαιδεσςικξϋ και Audio CD για ςξμ 

ρυεδιαρμϊ και ςημ ποαγμαςξπξίηρη δοαρςηοιξςήςχμ εμεογηςικήπ ακοϊαρηπ ρςημ ςάνη. 

Δμδεικςικά αματέοξσμε ρυξλικά βιβλία άλλχμ υχοόμ πξσ πεοιλαμβάμξσμ επίρηπ 

ακοξάρειπ μξσρικόμ και ηυηςικόμ παοαδειγμάςχμ και ρσμξδεϋξμςαι απϊ αμςίρςξιυξ 

σπξρςηοικςικϊ ηυηςικϊ σλικϊ: The Music Connection9 (Silver Burdett Ginn, Ζ.Ο.Α), 

Musicassette  (Bayerischer Schulbuch – Verlag, Γεομαμία).   

2. Audio cd‟s διδακςικξϋ πακέςξσ «Λξσρική Δ΄ 

Δημξςικξϋ» 

Ρςξ Διδακςικϊ Οακέςξ «Λξσρική Δ΄ Δημξςικξϋ» αμςιρςξιυξϋμ 4 Audio CD ςα ξπξία 

ρσμιρςξϋμ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςξσ, καθόπ πεοιλαμβάμξσμ ϊλα ςα  μξσρικά και ηυηςικά 

παοαδείγμαςα πξσ εμςάυθηκαμ απϊ ςη ρσγγοατική ξμάδα ρςη διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ 

ϊπχπ ασςή αμαπςϋρρεςαι ρςξ Βιβλίξ Λαθηςή, ρςξ εςοάδιξ Δογαριόμ και ρςξ Βιβλίξ 

Δκπαιδεσςικξϋ ςξσ Διδακςικξϋ Οακέςξσ.  

2.1 Ιοιςήοια επιλξγήπ ςξσ ηυηςικξϋ σλικξϋ 

Ιοιςήοια επιλξγήπ ςχμ μξσρικόμ και ηυηςικόμ παοαδειγμάςχμ ρςξ Διδακςικϊ Οακέςξ 

«Λξσρική Δ΄ Δημξςικξϋ» ήςαμ: α) η καςαλληλϊςηςά ςξσπ για ςημ ηλικία ςχμ μαθηςόμ, β) ςξ 

μελχδικϊ και οσθμικϊ  εμδιατέοξμ ςξσπ γ) η εϋληπςη δξμή ςξσπ, δ) η εσδιάκοιςη παοξσρία 

ςχμ σπϊ ενέςαρη ρςξιυείχμ ρε ασςά, ε) η σφηλξϋ επιπέδξσ εκςέλερη ςξσπ, ρς) η 

αμςιποξρχπεσςικϊςηςά ςξσπ για ςξ είδξπ ςηπ μξσρικήπ ρςξ ξπξίξ αμήκξσμ,  ζ) η πξιϊςηςα 

ςχμ ρςίυχμ και ςχμ ιδεόμ πξσ εκτοάζξσμ (ςα ςοαγξϋδια) και η) ξι δσμαςϊςηςεπ πξσ 

ποξρτέοξσμ για διαθεμαςικέπ ποξεκςάρειπ - διαρσμδέρειπ. 

                                            

 

8 Για ςημ ποανιακή θεχοία ςηπ μξσρικήπ βλέπε D.J.Elliot “Music Matters” A New Philosophy of music 
education (ρελ. 69), O.U.P., 1995.   
9 Ζ μέα έκδξρη (2005) ξμξμάζεςαι Silver Burdett Making Music  (Pearson Education, Ζ.Ο.Α). 
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2.2. α είδη ςηπ μξσρικήπ ρςξ ηυηςικϊ σλικϊ 

α 4 Audio CD‟s ςξσ Διδακςικξϋ  Οακέςξσ «Λξσρική Δ΄ Δημξςικξϋ» απξςελξϋμςαι 

ρσμξλικά απϊ 127 μξσρικά και ηυηςικά παοαδείγμαςα (tracks). ξ ηυηςικϊ ασςϊ σλικϊ 

ποξέουεςαι απϊ έμα εσοϋ τάρμα μξσρικόμ ιδιχμάςχμ: ςη λεγϊμεμη «κλαρική» μξσρική, ςη 

βσζαμςιμή εκκληριαρςική μξσρική, ςημ ελλημική παοαδξριακή μξσρική,  ςημ παοαδξριακή 

μξσρική άλλχμ λαόμ, ςημ ethnic και world music, ςημ ελλημική έμςευμη μξσρική, ςη ςζαζ, ςη 

οξκ, ςημ ηλεκςοξμική, ςη οέγκε και ςημ πξπ μξσρική. 

Ζ ςανιμϊμηρη ςχμ 127 track καςά είδξπ ςηπ μξσρικήπ παοαςίθεςαι ρςξμ Πίμακα 1:  

ΕΙΔΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟ  TRACKS 

Κιαζηθή 40 

Βπδαληηλή εθθιεζηαζηηθή 5 

Διιεληθή παξαδνζηαθή 14 

Παξαδνζηαθή άιισλ ιαψλ/ 

Ethnic θαη World Music 
8 

Διιεληθή έληερλε κνπζηθή 35 

Σδαδ, ξέγθε,  ξνθ, ειεθηξνληθή, πνπ 19 

Λνηπά είδε 6 

χλνιν 127 

Πίνακαρ 1: Τπνζηεξηθηηθφ ερεηηθφ πιηθφ ηνπ Γηδαθηηθνχ Παθέηνπ «Μνπζηθή Δ΄ Γεκνηηθνχ»  - θαηάηαμε ζε  είδε κνπζηθήο. 

 

2.3. Γεμικϊςεοη διδακςική ρςξυξθερία ςχμ ακοξάρεχμ ςξσ 

ηυηςικξϋ σλικξϋ  

ξ ηυηςικϊ σλικϊ για ςξ Διδακςικϊ Οακέςξ  «Λξσρική Δ΄ Δημξςικξϋ» επιςελεί 

γεμικϊςεοα πέμςε λειςξσογίεπ: α) εμςάρρεςαι ασςϊμξμα ρε δοαρςηοιϊςηςεπ εμεογηςικήπ 

ακοϊαρηπ, β) «επεμδϋει» δοαρςηοιϊςηςεπ μξσρικήπ εκςέλερηπ, γ) απξςελεί έμασρμα για 

δοαρςηοιϊςηςεπ μξσρικήπ δημιξσογίαπ, δ) εμςάρρεςαι ρε δοαρςηοιϊςηςεπ ανιξλϊγηρηπ και ε) 

σπξρςηοίζει ςημ εκμάθηρη ςχμ ςοαγξσδιόμ απϊ ςξ εςοάδιξ Δογαριόμ και απϊ ςα Αμθξλϊγια 

οαγξσδιόμ ςξσ Βιβλίξσ Λαθηςή και ςξσ Βιβλίξσ Δκπαιδεσςικξϋ. 

Αμαλϋξμςαπ ςη γεμική διδακςική ρςξυξθερία χπ ποξπ ασςέπ ςιπ λειςξσογίεπ 

επιρημαίμξσμε ϊςι:. 

Ρςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ εμεογηςικήπ ακοϊαρηπ ποχςαουικϊπ ρςϊυξπ είμαι μα αμαπςσυθεί η 

εσαιρθηρία και η αμςιληπςικϊςηςα ςηπ ακξήπ ςχμ μαθηςόμ και η ικαμϊςηςά ςξσπ μα 

διακοίμξσμ ςα επιμέοξσπ ρςξιυεία μιαπ μξσρικήπ δημιξσογίαπ, αλλά και μα παοακξλξσθξϋμ 

ρσγκεμςοχμέμα ςημ ενέλινή ςηπ. 

Ρςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ εκςέλερηπ, ξι ξπξίεπ «επεμδϋξμςαι» με ηυξγοατημέμη μξσρική, 

επιδιόκεςαι ποχςαουικά ξι μαθηςέπ μα ρσμμεςέυξσμ φσυξκιμηςικά, γμχρςικά και 

ρσμαιρθημαςικά όρςε μα βελςιχθεί η μξσρική ςξσπ καςαμϊηρη και μα αμαπςσυθξϋμ 

δενιϊςηςεπ πξσ ατξοξϋμ ςημ εκςέλερη με μξσρικά ϊογαμα, με ςη τχμή και ςξ  ρόμα καθόπ 

και δενιϊςηςεπ  πξσ ατξοξϋμ ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ εκςελέρεχμ ασςόμ. 

Ρςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ μξσρικήπ δημιξσογίαπ, ξι ξπξίεπ έυξσμ χπ «ατεςηοία» μξσρικέπ 

ακοξάρειπ, ξι μαθηςέπ καλλιεογξϋμ δενιϊςηςεπ ρϋμθερηπ και ασςξρυεδιαρμξϋ μέρα απϊ ςξ 
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ςοαγξϋδι και ςημ εκςέλερη ρε μξσρικά ϊογαμα.  

Ρςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ μξσρικήπ ανιξλϊγηρηπ καλλιεογξϋμςαι  δενιϊςηςεπ ςξσ γμχρςικξϋ 

και ρσμαιρθημαςικξϋ ςξμέα καθόπ η ποξρέγγιρη ςηπ μξσρικήπ επικεμςοόμεςαι ρςα 

γμχοίρμαςά ςηπ και ςημ αιρθηςική ςηπ ανία, καθόπ και ρςη ρσρυέςιρη με ςημ κξιμχμική ςηπ 

διάρςαρη, ςξ υόοξ και ςξμ υοϊμξ. 

 Ρςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ εκμάθηρηπ ςοαγξσδιόμ ξι ακοξάρειπ ρςξυεϋξσμ ρε μια ποόςη 

ποξρέγγιρη ςχμ ςοαγξσδιόμ μέρα απϊ σφηλξϋ επιπέδξσ εκςελέρειπ ςξσπ. Ξι μαθηςέπ 

παοαςηοξϋμ ςξμ ςοϊπξ εομημείαπ, ςημ εμξουήρςοχρη και ςξ ϋτξπ ςηπ μξσρικήπ ρε 

διατξοεςικά μξσρικά ιδιόμαςα. 

Ηα ποέπει εδό μα επιρημάμξσμε ϊςι η  «μξσρική ακοϊαρη χπ δοαρςηοιϊςηςα είμαι 

ρσμσταρμέμη και αλληλέμδεςη με ςιπ άλλεπ μξσρικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ» (Ρέογη, 1994) και 

ακϊμη ϊςι ξι παοαπάμχ υαοακςηοιρμξί ςχμ μξοτόμ δοαρςηοιξςήςχμ είμαι καθαοά 

ςσπξλξγικξί και ποξκϋπςξσμ απϊ ςξ ρςξιυείξ πξσ ποχςεϋει ρε κάθε δοαρςηοιϊςηςα. Ρςημ 

ποαγμαςικϊςηςα, μια δοαρςηοιϊςηςα μπξοεί μα απξςελεί  ρϋμθερη δϋξ ή παοαπάμχ μξοτόμ 

π.υ. μια δοαρςηοιϊςηςα μξσρικήπ εκςέλερηπ εμέυει και ςηδιάρςαρη ςηπ μξσρικήπ ακοϊαρηπ 

αλλά και ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ εκςελέρεχμ απϊ ςξσπ μαθηςέπ. 

2.4. Διδικϊςεοη ρςξυξθερία και διδακςική ανιξπξίηρη ςχμ 

ακοξάρεχμ ςξσ ηυηςικξϋ σλικξϋ 

Οαοαθέςξσμε εμδεικςικά παοαδείγμαςα δοαρςηοιξςήςχμ εμεογηςικήπ ακοϊαρηπ, 

εκςέλερηπ μξσρικήπ και ανιξλϊγηρηπ καθόπ και εκμάθηρηπ ςοαγξσδιόμ ρςξ Διδακςικϊ 

Οακέςξ «Λξσρική Δ΄ Δημξςικξϋ» πξσ πεοιλαμβάμξσμ ςημ ανιξπξίηρη ςξσ ηυηςικξϋ σλικξϋ, ρε 

ρυέρη με εμμέα ειδικϊςεοξσπ ρςϊυξσπ διδαρκαλίαπ.: 

Οοόςξπ ρςϊυξπ είμαι η καςαμϊηρη ςχμ βαρικόμ ρσρςαςικόμ ςχμ μξσρικόμ ήυχμ και 

βιχμαςική εμπέδχρη ςχμ μξσρικόμ γμόρεχμ και εμμξιόμ. Για ςημ εκπλήοχρή ςξσ ρςξ 

Ιετάλαιξ 2 «Ηέλειπ μα γίμειπ ενεοεσμηςήπ ςξσ ήυξσ;» (Βιβλίξ Λαθηςή) ξι μαθηςέπ 

ποξρεγγίζξσμ βιχμαςικά ςημ έμμξια ςξσ ηυξυοόμαςξπ ςηπ αμθοόπιμηπ τχμήπ μέρα απϊ ςημ 

εμεογηςική ακοϊαρη εμϊπ απξρπάρμαςξπ απϊ ςη «Ρσμέλεσρη ςχμ ζόχμ» (CD 1) ρε κείμεμξ 

ςξσ Οεοικλή Ιξοξβέρη και μξσρική ςξσ Γιόογξσ Ιξσοξσπξϋ. Οαοαςηοξϋμ πόπ ξ λσοικϊπ 

ςοαγξσδιρςήπ  - Ρπϋοξπ Ρακκάπ – υειοίζεςαι ςξ ηυϊυοχμα ςηπ τχμήπ ςξσ χπ εογαλείξ 

έκτοαρηπ. 

Ωπ ποξπ ςξμ ίδιξ ρςϊυξ, ρςξ Ιετάλαιξ 3 «Ζ έμςαρη ςξσ ήυξσ» (εςοάδιξ Δογαριόμ) ξι 

μαθηςέπ επεκςείμξσμ και ατξμξιόμξσμ ςιπ έμμξιεπ και ςξσπ «ρσμβαςικξϋπ» ϊοξσπ 

πεοιγοατήπ ςηπ δσμαμικήπ αγχγήπ πξσ παοξσριάρςηκαμ και διεοεσμήθηκαμ ρςξ Βιβλίξ 

Λαθηςή. Οοϊκειςαι για μια ξογαμχμέμη ακοϊαρη πξσ επιδιόκει ςη ρσγκέμςοχρη και ςημ 

εγοήγξορη ςχμ μαθηςόμ. Ξι μαθηςέπ ακξϋμ – μεςανϋ άλλχμ – ςημ «Ιαςαιγίδα» (Allegro) (CD 

1), ςέςαοςξ μέοξπ απϊ ςημ Έκςη Ρσμτχμία (Οξιμεμική) ςξσ Κξϋμςβιυ Βαμ Λπεςϊβεμ -   η 

ξπξία παοξσριάζει έμςξμεπ μεςαβξλέπ δσμαμικήπ αγχγήπ. Οαοακξλξσθξϋμ ςημ ενέλινη ςξσ 

έογξσ και παοάλληλα απαμςξϋμ γοαπςόπ ρε εοχςήρειπ ςξσ εςοαδίξσ Δογαριόμ πξσ 

ατξοξϋμ ςξ νεκίμημα και ςξ ςέλξπ ςξσ έογξσ, ςξ ϋτξπ και ςξ υαοακςήοα ςξσ. Εηςείςαι απϊ 

ςξσπ μαθηςέπ: α) μα παοαςηοήρξσμ ϊςι ςξ έογξ νεκιμά ριγά (piano), β) μα διακοίμξσμ ϊςι 

αμέρχπ μεςά ακξλξσθεί crescendo, γ) μα πεοιγοάφξσμ λεκςικά ςα ρσμαιρθήμαςα πξσ ςξσπ 

ποξκάλερε η αουή ςξσ έογξσ και δ) μα διακοίμξσμ ςξ ηυϊυοχμα ςξσ μξσρικξϋ ξογάμξσ πξσ 

«πεοιγοάτει» ςξμ ήλιξ λίγξ ποιμ ςξ ςέλξπ ςηπ ακοϊαρηπ ανιξλξγόμςαπ και ςημ έμδεινη 
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δσμαμικήπ πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ ρημείξ ασςϊ (τλάξσςξ πξσ παίζει piano).   

Δεϋςεοξπ ρςϊυξπ είμαι η καςαμϊηρη ςηπ δξμήπ ςχμ μξσρικόμ έογχμ.  Ρςξ Ιετ. 7 

«Λξοτή Α Β, Α Β Α και Πϊμςξ»  (Βιβλίξ Λαθηςή) επξμέμχπ, ξι έμμξιεπ ςξσ μαθήμαςξπ 

αμαπςϋρρξμςαι μέρα απϊ δοαρςηοιϊςηςεπ εμεογηςικήπ ακοϊαρηπ. Ξι μαθηςέπ ποξρεγγίζξσμ 

ςη διμεοή μξοτή, ςημ ςοιμεοή μξοτή και ςη μξοτή Πϊμςξ μέρα απϊ ςημ ακοϊαρη αμςίρςξιυα 

ςχμ ενήπ έογχμ: “Yellow Submarine” ςχμ Beatles (Λξοτή Α Β), “Vanita di vanita” ςξσ 

Angelo Branduardi (Λξοτή Α Β Α) και «Ιξμρέοςξ» ςξσ Λάμξσ Υαςζιδάκι (Λξοτή Πϊμςξ) (CD 

1). Εηςείςαι απϊ ςξσπ μαθηςέπ μα διακοίμξσμ ςη διαδξυή ςχμ διατξοεςικόμ μεοόμ και μα 

ανιξλξγήρξσμ πξια μξοτή αμςιρςξιυεί ρε  κάθε μξσρική δημιξσογία. 

οίςξπ ρςϊυξπ είμαι η καλλιέογεια ςχμ μξσρικόμ δενιξςήςχμ μέρα απϊ ςημ εκςέλερη με 

μξσρικά ϊογαμα, με ςη τχμή, με ςξ ρόμα και με  ςημ κίμηρη. Ρςξ Ιετάλαιξ 21 «Πσθμικϊ 

μξσρικϊ ςανίδι» (εςοάδιξ Δογαριόμ) έυξσμε δοαρςηοιϊςηςα εκςέλερηπ  με παοάλληλη 

ακοϊαρη μξσρικήπ. Ξι μαθηςέπ ακξϋμ ςξ ςοαγξϋδι “Battu” (CD 4) απϊ ςξ Λπεμίμ ςηπ Δσςικήπ 

Ατοικήπ εμό παοάλληλα υςσπξϋμ ρε κλάβεπ και απξδίδξσμ μεγαλϊτχμα έμα οσθμικϊ 

ostinato πξσ διακοίμεςαι ρςημ αουή ςξσ ςοαγξσδιξϋ: 

 
 

Ρςη ρσμέυεια η δοαρςηοιϊςηςα επεκςείμεςαι μξσρικξκιμηςικά και ξι μαθηςέπ 

ασςξρυεδιάζξσμ, καςά ξμάδεπ, μια «υξοξγοατία» εκτοάζξμςαπ και βιόμξμςαπ με κίμηρη ςξ 

οσθμϊ και ςξ υαοακςήοα ςηπ μξσρικήπ. 

Ρςξ ίδιξ κετάλαιξ 21 (Βιβλίξ Λαθηςή) ξι μαθηςέπ ακξϋμ ςξ ςοαγξϋδι «Ζ μπϊρρα – μϊβα 

ςξσ ζαυαοξπλαρςείξσ» (CD 4) ρε ρςίυξσπ ςηπ Λαοιαμίμαπ Ιοιεζή και μξσρική Δημήςοη 

Λαοαγκϊπξσλξσ  και εκςελξϋμ  με ηυηοέπ κιμήρειπ ςξσ ρόμαςξπ (body percussion) ςξ 

οσθμικϊ ρυήμα ρςξ Βιβλίξ ςξσπ: 

 
 

Ρςξ Ιετ. 23 « Ξι μξσρικέπ ςξσ κϊρμξσ» (Βιβλίξ Λαθηςή) ξι μαθηςέπ ακξϋμ δϋξ 

παοαδξριακά ςοαγξϋδια, ςξ “La Mariposa” απϊ ςη Βξλιβία και ςξ “Fatou Yo” απϊ ςη 

Ρεμεγάλη (CD 4), και ρςη ρσμέυεια μαθαίμξσμ ςα ςοαγξϋδια, ξι παοςιςξϋοεπ ςχμ ξπξίχμ 

βοίρκξμςαι ρςξ εςοάδιξ Δογαριόμ με ςξσπ ασθεμςικξϋπ ρςίυξσπ ρε τχμηςικϊ αλτάβηςξ ρςα 

αγγλικά και ρςα ελλημικά.   

έςαοςξπ ρςϊυξπ είμαι η αμάπςσνη ςηπ δενιϊςηςαπ μξσρικήπ δημιξσογίαπ. Ρςξ Ιετ. 7 

«Λξοτή Α Β, Α Β Α και Πϊμςξ» ρςξ Βιβλίξ Λαθηςή ξι μαθηςέπ ποξρεγγίζξσμ μέρα απϊ 

μξσρικέπ ακοξάρειπ ςη διμεοή, ςοιμεοή και οϊμςξ μξοτή (CD 1). Ρςξ εςοάδιξ Δογαριόμ 

ακξλξσθξϋμ δοαρςηοιϊςηςεπ μξσρικξϋ ασςξρυεδιαρμξϋ και ρϋμθερηπ με βάρη ςιπ μξοτέπ 

ασςέπ. 

Ξι μαθηςέπ ασςξρυεδιάζξσμ αςξμικά ρςξ μεςαλλϊτχμξ δσξ μελχδίεπ ςιπ ξπξίεπ 

ρσμθέςξσμ ρε μξοτή Α Β ή Α Β Α. Ρςη ρσμέυεια, ξι μαθηςέπ δημιξσογξϋμ  ξμαδξρσμεογαςικά 

μια ρϋμθερη ρε μξοτή οϊμςξ Α Β Α Γ Α Δ Α Δ. έρρεοιπ μαθηςέπ παίζξσμ 
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μαζί ρε μεςαλλϊτχμα  ςα μέςοα με ςημ έμδεινη tutti (μέοξπ Α). Ρςα μέςοα με ςημ έμδεινη solo 

ασςξρυεδιάζξσμ διαδξυικά – ξ καθέμαπ μϊμξπ ςξσ – μια μελχδία (μέοη Β, Γ, Δ και Δ). 

 
 

Ζ μξσρική ακοϊαρη ρσμδέεςαι γεμικϊςεοα με ςη δημιξσογία μξσρικήπ. 

 «Δίμαι απαοαίςηςξ ςα παιδιά μα ακξϋμ μια μεγάλη πξικιλία μξσρικήπ όρςε μα τςιάνξσμ 

έμα απϊθεμα ιδεόμ για ςιπ δικέπ ςξσπ μξσρικέπ δημιξσογίεπ. Ακξϋγξμςαπ ηυξγοατημέμη 

μξσρική πξσ ρσμδέεςαι με μξσρικέπ δξμέπ και υαοακςηοιρςικά με ςα ξπξία έυξσμ δξσλέφει 

ςα παιδιά εμιρυϋει μια βαθϋςεοη καςαμϊηρη ςξσπ. Αμςίρςξιυα, η ακοϊαρη  ηυξγοατημέμηπ 

μξσρικήπ απξςελεί έμασρμα για ςημ ειραγχγή μιαπ μέαπ ιδέαπ. (Young, 1998: 128)           

  Οέμπςξπ ρςϊυξπ: η διεϋοσμρη ςξσ μξσρικξϋ «ηυξςξπίξσ» ςχμ μαθηςόμ μέρα απϊ ςη 

γμχοιμία με έμα εσοϋ τάρμα  μξσρικόμ ιδιχμάςχμ απϊ ςημ ελλημική και παγκϊρμια   

δημιξσογία. Ρςξ Ιετάλαιξ 23 «Ξι μξσρικέπ ςξσ Ιϊρμξσ» (Βιβλίξ Λαθηςή) ξι μαθηςέπ ακξϋμ 

υαοακςηοιρςικά παοαδείγμαςα απϊ ςημ  παοαδξριακή  μξσρική  διατϊοχμ λαόμ (ethnic 

music) και ςη world music(CD 4)  πξσ ρσμδσάζει ρςξιυεία απϊ διάτξοξσπ μξσρικξϋπ 

πξλιςιρμξϋπ με ςημ πξπ,  ςη οξκ και ςη ςζαζ μξσρική. 

Ρςημ ποόςη δοαρςηοιϊςηςα ςξσ Βιβλίξσ Λαθηςή ξι μαθηςέπ ακξϋμ ςα ςοαγξϋδια, ςξ “La 

Mariposa” απϊ ςη Βξλιβία και ςξ “Fatou Yo” απϊ ςη Ρεμεγάλη και παοαςηοξϋμ ξμξιϊςηςεπ και 

διατξοέπ μεςανϋ ςξσπ π.υ.: ρςξ ποόςξ ςοαγξϋδι ςξ οσθμικϊ σπϊβαθοξ, ςξ ιδιαίςεοξ 

ηυϊυοχμα και ξ ηυηςικϊπ «ϊγκξπ» παοάγξμςαι κσοίχπ με παοαδξριακά ϊογαμα εμό ρςξ 

δεϋςεοξ υοηριμξπξιξϋμςαι και ηλεκςοξμικά μέρα. Οαίζξσμ και ρςα δϋξ ςοαγξϋδια ρςα 

ξογαμικά μέοη πμεσρςά ϊογαμα. κ.ά.  

 Δπιδιόκεςαι ρςημ εμϊςηςα ασςή – μεςανϋ άλλχμ -  ξι μαθηςέπ μα γμχοίρξσμ μξσρικά 

ακξϋρμαςα απϊ άλλξσπ λαξϋπ, μα εκςιμήρξσμ ςη μξσρική ςξσπ δημιξσογία και μα 

ρσμειδηςξπξιήρξσμ   - έρςχ και διαιρθηςικά – ϊςι η πξλιςιρμική διατξοεςικϊςηςα δεμ 

απξςελεί εμπϊδιξ για ςημ επικξιμχμία και ςξμ αλληλξρεβαρμϊ μεςανϋ ςχμ αμθοόπχμ10.  

Έκςξπ ρςϊυξπ είμαι η εμεογξπξίηρη ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ και ςηπ ταμςαρίαπ  ςχμ 

μαθηςόμ μέρα απϊ διαθεμαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ. Ρςξ Ιετάλαιξ 17 «Λξσρική για ϊλξσπ» 

(εςοάδιξ Δογαριόμ) ξι μαθηςέπ ποαγμαςξπξιξϋμ μια δοαρςηοιϊςηςα εμεογηςικήπ ακοϊαρηπ 

μέρχ ςηπ «δημιξσογικήπ γοατήπ» (creative writing). Ιαθόπ ακξϋμ ςη μξσρική ατήμξσμ ςη 

ταμςαρία ςξσπ ελεϋθεοη και ρσμπληοόμξσμ ρςξ εςοάδιξ Δογαριόμ μια ταμςαρςική 

καςαυόοηρη ρςξ ημεοξλϊγιξ εμϊπ αρςοξμαϋςη. ξ έογξ πξσ ακξϋμ ρσμέθερε ξ Βαγγέληπ 

Οαπαθαμαρίξσ για ςξσπ ςίςλξσπ ςηπ ςαιμίαπ επιρςημξμικήπ ταμςαρίαπ “Blade Runner” (CD 3) 

ςξσ Πίμςλεω Ρκξς. 

                                            

 

10 «Ξι υαοακςηοιρςικξί ήυξι εμϊπ μξσρικξϋ ρσρςήμαςξπ (ηυξυοόμαςα, οσθμξί, κ.ά.) μπξοξϋμ μα θέλνξσμ ή μα 
απχθήρξσμ ςξσπ ακοξαςέπ γιαςί εμπλέκξσμ ξικεία και μη ξικεία κξιμχμικά πεοιβάλλξμςα ρςα ξπξία έυει 
εμρχμαςχθεί η μξσρική ποάνη. (Elliot, 1995). 
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Έβδξμξπ ρςϊυξπ είμαι ρϋμδερη ςηπ μξσρικήπ με άλλεπ ςέυμεπ. Ρςξ Ιετάλαιξ 16 «Οαίζχ, 

κιμξϋμαι και υξοεϋχ με ςη μξσρική» (Βιβλίξ Λαθηςή) έυξσμε δοαρςηοιϊςηςα ϊπξσ ξι μαθηςέπ 

ακξϋμ ςη ρϋμθερη «Μασςία» (CD 3)  πξσ έγοαφε ξ ράολι ράπλιμ για ςημ ςαιμία βχβξϋ 

κιμημαςξγοάτξσ “A Day‟s Pleasure” και «αμαλαμβάμξσμ» οϊλξσπ επιβαςόμ ρςξ καςάρςοχμα 

εμϊπ σπξςιθέμεμξσ κοξσαζιεοϊπλξιξσ πξσ βοίρκεςαι ρε τξσοςξσμιρμέμη θάλαρρα.  Ρσμδέξσμ 

έςρι διαιρθηςικά - μέρχ ςξσ  θεαςοικξϋ και κιμηςικξϋ ςξσπ ασςξρυεδιαρμξϋ -  ρςξιυεία ςηπ 

κίμηρηπ (βάοξπ, υόοξπ, υοϊμξπ, οξή) με ςη μξσρική. Δπίρηπ, ξι μαθηςέπ μέρα απϊ ςημ 

ακοϊαρη καςαμξξϋμ ςη λειςξσογία και ςη ρημαρία ςηπ μξσρικήπ ρςξ βχβϊ κιμημαςξγοάτξ. 

 γδξξπ ρςϊυξπ είμαι η αμάδεινη ςηπ πξλιςιρμικήπ λειςξσογίαπ και ςξσ κξιμχμικξϋ   

υαοακςήοα ςηπ μξσρικήπ. Ρςξ Ιετάλαιξ 12 «Μα ςα πξϋμε;» (Βιβλίξ Λαθηςή και εςοάδιξ 

Δογαριόμ) ξι μαθηςέπ, με έμασρμα ςξ κείμεμξ και ςιπ εικϊμεπ ςξσ Βιβλίξσ Λαθηςή και ςξσ 

εςοαδίξσ Δογαριόμ πξσ ατξοξϋμ θοηρκεσςικά γεγξμϊςα και έθιμα αγεομόμ ςξσ 

Δχδεκαημέοξσ, ακξϋμ και μαθαίμξσμ ςξ Απξλσςίκιξ ςχμ Υοιρςξσγέμμχμ καθόπ και κάλαμςα 

ςξσ Δχδεκαημέοξσ απϊ ςξμ Οϊμςξ, ςη Εάκσμθξ και ςξσπ Τξϋομξσπ Θκαοίαπ (CD 1), ςα ξπξία 

βοίρκξμςαι ρςξ Αμθξλϊγιξ οαγξσδιόμ ςξσ Βιβλίξσ Λαθηςή.  Ρςη ρσμέυεια,  ρσζηςξϋμ γϋοχ 

απ‟ ασςά και πεοιγοάτξσμ δικέπ ςξσπ εμπειοίεπ ρε ρυέρη με ςημ παοαδϊρειπ ςξσ 

Δχδεκαημέοξσ. ξ πεοιευϊμεμξ διδαρκαλίαπ ςηπ εμϊςηςαπ παοξσριάζεςαι χπ αμαπϊρπαρςξ 

μέοξπ μιαπ κξιμχμικήπ ποαγμαςικϊςηςαπ η ξπξία μπξοεί είςε μα ποξέουεςαι απϊ ςξ παοελθϊμ 

είςε μα  αματέοεςαι ρςξ παοϊμ αμςλόμςαπ ρςξιυεία απϊ ςξ παοελθϊμ.  

Δπίρηπ, ρςξ Ιετάλαιξ 4 «Ζ παςοίδα ςοαγξσδάει (28η Ξκςχβοίξσ)» ξι μαθηςέπ 

διαβάζξσμ ςξ κείμεμξ και παοαςηοξϋμ ςιπ εικϊμεπ ςξσ βιβλίξσ ςξσπ πξσ αματέοεςαι ρε 

γεγξμϊςα απϊ ςξ έπξπ ςξσ 40‟, ςημ Ιαςξυή και ςημ απελεσθέοχρη και μέρα απϊ ακοξάρειπ 

ρυεςικξϋ ηυηςικξϋ σλικξϋ και μξσρικήπ (ραςιοικϊ επιθεχοηριακϊ ςοαγξϋδι, «παοατοάρειπ 

ςοαγξσδιόμ», μελξπξιημέμα έογα ςηπ μεϊςεοηπ ελλημικήπ πξίηρηπ, κ.ά) (CD 1) ποξρεγγίζξσμ 

ςημ κξιμχμική ποαγμαςικϊςηςαπ εκείμηπ ςηπ επξυήπ. Οαοάλληλα μέρα απϊ ςημ ακοϊαρη και 

ςημ εκμάθηρη ςχμ ςοαγξσδιόμ ξι μαθηςέπ γμχοίζξσμ ςξ κξιμχμικξ – πξλιςικϊ πλαίριξ μέρα 

ρςξ ξπξίξ δημιξσογήθηκαμ ςα ςοαγξϋδια και αμςιλαμβάμξμςαι ϊςι η μξσρική γεμμιέςαι ρε 

ρσγκεκοιμέμεπ ιρςξοικέπ και κξιμχμικέπ ρσμθήκεπ11. Έςρι ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ επιςελεί μια 

διςςή λειςξσογία: αμαπςϋρρει απϊ ςη μια  ςιπ δενιϊςηςεπ ακοϊαρηπ και εκςέλερηπ ςχμ 

μαθηςόμ και απϊ ςημ άλλη καλλιεογεί ςιπ δενιϊςηςεπ ανιξλϊγηρηπ ςηπ μξσρικήπ.    

2.4. Δμαλλακςικέπ ποξρεγγίρειπ ςξσ ηυηςικξϋ σλικξϋ 

Ρςξ ειραγχγικϊ ρημείχμα ςξσ Βιβλίξσ Δκπαιδεσςικξϋ επιρημαίμεςαι ϊςι:  

«ξ Βιβλίξ Λαθηςή και ςξ εςοάδιξ Δογαριόμ, καθόπ και ςξ Βιβλίξ Δκπαιδεσςικξϋ 

απξςελξϋμ εογαλεία, ξδηγξϋπ και πηγέπ έμπμεσρηπ για ςξσπ μαθηςέπ και ςξμ εκπαιδεσςικϊ, 

ξ ξπξίξπ ατξϋ λάβει σπϊφη ςη ρςξυξθερία ςηπ κάθε διδακςικήπ εμϊςηςαπ, μπξοεί μα 

εμπλξσςίζει και μα ποξραομϊζει ςξ πεοιευϊμεμϊ ςηπ ρςιπ αμάγκεπ και ςιπ δσμαςϊςηςεπ ςηπ 

ςάνηπ ςξσ» (Απξρςξλίδξσ, Εεπάςξσ, 2007:7).  

 To σπξρςηοικςικϊ ηυηςικϊ σλικϊ μπξοεί μα απξςελέρει βάρη για ςη δημιξσογική 

αμαρϋρςαρη (Ιξσλξσμπαοίςρη, 2003) ποξςάρεχμ ςξσ Διδακςικξϋ Οακέςξσ. Ρςξ Βιβλίξ 

                                            

 

11 Σύκθφλα κε  ηολ D.J.Elliot (1995): «έλα ζσγθεθρηκέλο κοσζηθό ηδίφκα … ζ αλ ηελ πέηρα ποσ πεηηέηαη κέζα ζε κηα 
ι ίκλε  δεκηοσργεί επάι ι ε ι οσς οκόθεληροσς θύθι οσς θοηλφληθώλ θαη ποι ηηηζκηθώλ λοεκάηφλ ποσ περηβάι ι οσλ ηα ίδηα ηα 
ετεηηθά γεγολόηα»  
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Δκπαιδεσςικξϋ πεοιλαμβάμξμςαι εμδεικςικξί ςοϊπξι δημιξσογικήπ αμαρϋρςαρηπ διδακςικόμ 

ποξςάρεχμ ςξσ Βιβλίξ Λαθηςή και ςξσ εςοαδίξσ Δογαριόμ π.υ. ρςξ Ιετάλαιξ 3 «Ζ έμςαρη 

ςξσ ήυξσ» χπ Δμαλλακςική ποϊςαρη διδαρκαλίαπ ποξςείμεςαι: «Ξι μαθηςέπ μα απξδίδξσμ 

κιμηςικά ή εικαρςικά, με διατξοεςικξϋπ ςϊμξσπ υοχμάςχμ, ςιπ αλλαγέπ έμςαρηπ μιαπ 

μξσρικήπ πξσ ακξϋμ». Λπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί ςξ ηυηςικϊ σλικϊ ςηπ διδακςικήπ εμϊςηςαπ  

(π.υ. «Ιαςαγίδα» απϊ ςημ 6η  Ρσμτχμία ςξσ Λπεςϊβεμ) (CD 1) ή άλλξ ηυηςικϊ σλικϊ πξσ 

πεοιλαμβάμεςαι ρςα Audio CD Λξσρικήπ Αγχγήπ.  

Λια άλλη διάρςαρη ςηπ ανιξπξίηρηπ ςξσ σπξρςηοικςικξϋ ηυηςικξϋ σλικξϋ απξςελεί η 

διαθεμαςική ςξσ διαρϋμδερη με ςξ πεοιευϊμεμξ ρυξλικόμ βιβλίχμ άλλχμ μαθημάςχμ. Έςρι 

θα δξθεί η δσμαςϊςηςα αμάπςσνηπ ςηπ ρσμεογαρίαπ μεςανϋ ςχμ εκπαιδεσςικόμ μιαπ ρυξλικήπ 

μξμάδαπ αλλά και η εταομξγή ςηπ διαθεμαςικήπ ποξρέγγιρηπ, ςξ αμςικείμεμξ ςηπ ξπξίαπ 

«είμαι η δϊμηρη ςηπ αμαπαοάρςαρηπ  μιαπ έμμξιαπ, μιαπ καςάρςαρηπ, μιαπ ποξβλημαςικήπ, 

μέρχ ςηπ ρϋγκλιρηπ πεοιρρϊςεοχμ επιρςημόμ» (Maingain & Dufour, 2003). 

Οαοαθέςξσμε εμδεικςικά παοαδείγμαςα διαθεμαςικήπ διαρϋμδερηπ ςξσ ηυηςικξϋ σλικξϋ 

ςξσ Διδακςικξϋ Οακέςξσ «Λξσρική Δ΄ Δημξςικξϋ» με άλλα ρυξλικά βιβλία ςηπ  ίδιαπ ςάνηπ: 

Ρςξ Βιβλίξ Λαθηςή ςηπ Γλόρραπ Δ΄ Δημξςικξϋ, εμϊςηςα 3, «28η Ξκςχβοίξσ» (ρελ.45) 

ποξςείμεςαι ξι μαθηςέπ μα τςιάνξσμ έμα λεϋκχμα με ρςίυξσπ ςοαγξσδιόμ ςηπ Ρξτίαπ Βέμπξ ή 

με πξιήμαςα μελξπξιημέμα απϊ ςξμ Λίκη Ηεξδχοάκη. Ρςo CD1 ςξσ Διδακςικξϋ Οακέςξσ 

Λξσρικήπ σπάουξσμ ςοαγξϋδια πξσ ρσμδέξμςαι με εκείμη ςημ πεοίξδξ, ρςα ξπξία μπξοξϋμ  

ξι μαθηςέπ μπξοξϋμ μα αμαζηςήρξσμ ςξσπ ρςίυξσπ. 

Ρςξ εςοάδιξ Δογαριόμ ςηπ Θρςξοίαπ Δ΄ Δημξςικξϋ, Ιετάλαιξ 18 «Οέορεπ και Άβαοξι 

ρσμμαυξϋμ εμαμςίξμ ςξσ Βσζαμςίξσ» (ρελ. 24) παοαςίθεςαι κείμεμξ – πηγή απϊ ςξμ «Ακάθιρςξ 

Όμμξ» (ποϊκειςαι για ςξ ποξξίμιξ ςξσ, ςξ Ιξμςάκιξ «η Σπεομάυχ Ρςοαςηγό») καθόπ και 

κείμεμξ ςηπ Δλέμηπ Γλϋκαςζη – Αοβελέο πξσ υαοακςηοίζει ςξ Ιξμςάκιξ χπ «αοιρςξϋογημα ςηπ 

βσζαμςιμήπ σμμξγοατίαπ». Ρςξ  CD 3 ςξσ Διδακςικξϋ Οακέςξσ ξι μαθηςέπ μπξοξϋμ μα 

ακξϋρξσμ  ςξ Ιξμςάκιξ «η Σπεομάυχ Ρςοαςηγό» όρςε μα καςαμξήρξσμ γιαςί 

υαοακςηοίζεςαι χπ αοιρςξϋογημα.  

3. Δπίλξγξπ 

Ξι μξσρικέπ ακοξάρειπ ςξσ ηυηςικξϋ σλικξϋ ρςξ Διδακςικϊ Οακέςξ «Λξσρική Δ΄ 

Δημξςικξϋ» ρσμδέξμςαι – ϊπχπ αμαλϋθηκε παοαπάμχ  - με γεμικϊςεοξσπ ρςϊυξσπ ςηπ 

μξσρικήπ εκπαίδεσρηπ. ξ ηυηςικϊ σλικϊ δεμ απξςελεί απλόπ έμα ρσμπληοχμαςικϊ αλλά 

ρσμιρςά αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςξσ Διδακςικξϋ Οακέςξσ. 

Ξι μαθηςέπ μέρα απϊ ςη λειςξσογική  ακοϊαρη ςξσ ηυηςικξϋ σλικξϋ ποξρεγγίζξσμ 

βιχμαςικά ςιπ μξσρικέπ έμμξιεπ, αμαπςϋρρξσμ ςιπ μξσρικέπ ςξσπ δενιϊςηςεπ, γμχοίζξσμ έμα 

εσοϋ τάρμα μξσρικόμ ιδιχμάςχμ, αμακαλϋπςξσμ ςιπ πξλλαπλέπ πςσυέπ ςχμ μξσρικόμ 

έογχμ, εκτοάζξσμ ςιπ εσαιρθηρίεπ και ςη δημιξσογικϊςηςά ςξσπ και καλλιεογξϋμ ςημ κοιςική 

ςξσπ ρκέφη και ςξ αιρθηςικϊ ςξσπ κοιςήοιξ. Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ μπξοεί μα δημιξσογηθεί μια 

σπξδξμή, όρςε ϊςαμ αογϊςεοα, ρε μεγαλϋςεοη ηλικία έοθξσμ ναμά ρε επατή με ασςά ςα 

μξσρικά εοεθίρμαςα, ςιπ έμμξιεπ, και ςα μξσρικά ιδιόμαςα μα έυξσμ μια ποχςαουική  

αμάμμηρη ςηπ ξσρίαπ ςξσπ και ςηπ αιρθηςικήπ απϊλασρηπ πξσ ποξρέλαβαμ απϊ ςημ 

ποξρέγγιρή ςξσπ καςά ςα μαθηςικά υοϊμια. Ασςϊ μπξοεί μα ςξσπ βξηθήρει  μα γίμξσμ 

εσαίρθηςξι και κοιςικξί ακοξαςέπ πξσ δεμ θα αοκξϋμςαι ρςα μξσρικά ποϊςσπα πξσ 

επιβάλλξμςαι μαζικά. α παοαπάμχ ποέπει μα ρυεςιρςξϋμ με έμα πλαίριξ 
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πξσ πξλϋ εϋρςξυα ποξρδιξοίρςηκε μέρα απϊ ςιπ θέρειπ ςξσ θοσλικξϋ Ρσμπξρίξσ ςξσ 

Tanglewood ςξ 1967: «Απϊ ςημ ίδια ςξσπ ςη τϋρη, ξι ςέυμεπ ποξάγξσμ ςημ ποξρχπική 

αμάπςσνη ςξσ αςϊμξσ. Ζ αμάπςσνη ασςή ρσμδέεςαι ρςεμά με βαρικέπ αμθοόπιμεπ ανίεπ, πξσ 

θα ποέπει μα ρσμδέξσμ ςη μξσρική εκπαίδεσρη με ςημ εσοϋςεοη κξιμχμία… 

Ξι ανίεπ ξϋςε διδάρκξμςαι αλλά ξϋςε επιβάλλξμςαι ρςξσπ αμθοόπξσπ  - αμαπςϋρρξμςαι 

καθόπ ςξ άςξμξ ρσρυεςίζει μέεπ εμπειοίεπ και εμξοάρειπ με ποξηγξϋμεμεπ. Ζ εκπαίδεσρη θα 

ποέπει μα βξηθά ςξ σπξκείμεμξ μα είμαι ρε θέρη μα εοεσμά, μα αμαγμχοίζει και μα 

αμαπςϋρρει μέεπ ξσμαμιρςικέπ ανίεπ καθ‟ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ζχήπ ςξσ». (Mark,1978)  

4. Δσυαοιρςίεπ 

Δσυαοιρςξϋμε θεομά ςη Βαριλική  Εεπάςξσ για ςη βξήθεια ςηπ. 
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ΕΤΓΕΝ Ι Α ΚΑΡΟ ΤΜ ΠΑΛΗ  

Ακροάσεις Έντεχνης Ευρωπαϊκής 

Μουσικής στην τάξη: 
Κριτήρια Επιλογής Έργων. Οργάνωση. 

 

 

Οεοίληφη 

Ζ ακοϊαρη έμςευμηπ εσοχπαψκήπ μξσρικήπ είμαι έμα 

αμαπϊρπαρςξ κξμμάςι ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ μξσρικήπ. 

Οχπ ποέπει μα ξογαμχθεί ξϋςχπ όρςε ξι μαθηςέπ μα μημ ςημ 

θεχοξϋμ σπξυοέχρη αλλά απϊλασρη; 

Λε πξια κοιςήοια θα ποέπει μα επιλέγξμςαι ςα ποξπ ακοϊαρη 

έογα έμςευμηπ εσοχπαψκήπ μξσρικήπ όρςε ξι μαθηςέπ μα 

απξκςήρξσμ μια πιξ θεςική ρςάρη απέμαμςι ρςη μξσρική ασςή; 

Οχπ μια ακοϊαρη έμςευμηπ εσοχπαψκήπ μξσρικήπ μπξοεί μα 

ποξραομξρςεί ρςα εμδιατέοξμςα ςχμ μαθηςόμ και μα ςξσπ 

κεμςοίρει ςξ εμδιατέοξμ; 

Ρςημ παοξϋρα εογαρία, δίμξμςαι απαμςήρειπ ρςα παοαπάμχ 

εοχςήμαςα καθόπ και παοαδείγμαςα έογχμ, ϊπχπ ασςά 

ξογαμόμξμςαι ρε μια μξσρική ακοϊαρη. 

 

 

Λένειπ κλειδιά: Ακοϊαρη, εσοχπαψκή μξσρική, ξπςικξπξίηρη, 

πεοιγοατή 
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Δσγεμία Καοξύμπαλη 
 

Eκπαιδεσςικϊπ μξσρικήπ ΟΔ16, 
Λξσρικξλϊγξπ 

 
Ζ Δπγελία Καξνχκπαιε γελλήζεθε 

ζηελ Αζήλα ην 1974. Δίλαη απφθνηηνο ηνπ 
Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Δζληθνχ 
θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 
Παξάιιεια ζπνχδαζε πηάλν (δίπισκα 
πηάλνπ, ηάμε Μαξίλαο Λακπξηλνχδε) θαη 
αλψηεξα ζεσξεηηθά (πηπρίν Φνχγθαο, ηάμε 
Νηθεθφξνπ Νεπξάθε) ζην Δζληθφ Χδείν. Απφ 
ην 1998 εξγάδεηαη σο εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο 
ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 



 Ακποάζειρ Ένηεσνηρ Εςπωπαϊκήρ Μοςζικήρ ζηην ηάξη: 
Κπιηήπια Επιλογήρ Έπγων. Οπγάνωζη. 
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Ζ κοιςική ακοϊαρη απξςελεί έμα αμαπϊρπαρςξ κξμμάςι ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ μξσρικήπ 

καθόπ είμαι έμα απϊ ςξ πέμςε βαρικά πεδία ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ μξσρικήπ 

καςά ςξμ Keith Swanwick12. Ξ ρκξπϊπ ςχμ ακοξάρεχμ έογχμ έμςευμηπ εσοχπαψκήπ μξσρικήπ 

είμαι μα απξλαμβάμξσμ [ξι μαθηςέπ] ςημ καλή μξσρική, μα ςημ εκςιμξύμ και μα επιδιώκξσμ μα 

ςημ ακξύμ ρϋμτχμα με ςξ Διαθεμαςικϊ Δμιαίξ Ολαίριξ Οοξγοάμμαςξπ Ρπξσδόμ Λξσρικήπ 

Αγχγήπ13. λξ και πεοιρρϊςεοξι εκπαιδεσςικξί μξσρικήπ ποξβλημαςίζξμςαι ρυεςικά με ςξ 

πόπ η έμςευμη εσοχπαψκή μξσρική θα μπξοξϋρε μα «αγγίνει» έμαμ μέρξ μαθηςή, ςξσ ξπξίξσ 

ςα ακξϋρμαςα είμαι μηδαμιμά ρυεςικά με ςξ ρσγκεκοιμέμξ είδξπ. Απϊ ςημ ποξρχπική επατή 

ςηπ γοάτξσραπ με ςξσπ μαθηςέπ έγιμε αμςιληπςϊ ϊςι η έμςευμη εσοχπαψκή μξσρική μξιάζει 

άγμχρςη και ακαςαμϊηςη και γι‟ ασςϊ ςξ λϊγξ έυξσμ αομηςική εικϊμα γι‟ ασςήμ. Ωπ εκ 

ςξϋςξσ ξ ρκξπϊπ ςχμ ακοξάρεχμ έμςευμηπ εσοχπαψκήπ μξσρική θα ποέπει μα είμαι η 

καςαμϊηρη ςηπ μξσρικήπ ασςήπ απϊ ςξσπ μαθηςέπ. Ιαςά ςη διάοκεια ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ 

μξσρικήπ, ρε πξλλέπ πεοιπςόρειπ, ζηςείςαι η ποξρχπική άπξφη ςχμ μαθηςόμ. Δδό ανίζει μα 

ρημειχθεί ϊςι ϊλεπ ξι απϊφειπ είμαι ρεβαρςέπ, δεμ σπάουει «ρχρςϊ» και «λάθξπ» και γι‟ 

ασςϊμ ακοιβόπ ςξμ λϊγξ δεμ θα ποέπει μα υοηριμξπξιξϋμςαι απϊ ςξμ/ςημ εκπαιδεσςικϊ 

μξσρικήπ ρςεοεϊςσπεπ εκτοάρειπ ςξσ ςϋπξσ: «μαι», «μάλιρςα», «καλά», αλλά μα δίμξμςαι 

κίμηςοα για ρσζήςηρη και ελεϋθεοη διαςϋπχρη ςχμ απϊφεχμ. 

Ρςη ρημεοιμή επξυή η εικϊμα επικοαςεί ςξσ ήυξσ. Ωπ εκ ςξϋςξσ, μία μξσρική ακοϊαρη 

μπξοεί μα «ξπςικξπξιηθεί» ρςξ βαθμϊ πξσ ασςϊ είμαι δσμαςϊμ. Ζ «ξπςικξπξίηρη» μιαπ 

μξσρικήπ ακοϊαρηπ ρε μία ρυξλική ςάνη μπξοεί μα γίμει με δϋξ ςοϊπξσπ: 

 Λε ποξβξλή ποξρχπξγοατιόμ ςξσ ρσμθέςη ςξσ ή ποξρόπχμ – ρσμςελερςόμ, πξσ 

ρυεςίζξμςαι με ξπξιξδήπξςε ςοϊπξ με ςξ ποξπ ακοϊαρη έογξ. Απϊ ςημ ποξρχπική επατή  

ςηπ γοάτξσραπ με ςξσπ μαθηςέπ είμαι ταμεοϊ ϊςι εμδιατέοξμςαι μα δξσμ πχπ ήςαμ 

εμταμιριακά ξι διάτξοξι ρσμθέςεπ έμςευμηπ εσοχπαψκήπ μξσρικήπ. Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ 

κεμςοίζεςαι ςξ εμδιατέοξμ ςχμ μαθηςόμ και (ϊυι ρπάμια) μπξοεί μα απξςελέρει ατξομή 

για ρσζήςηρη (π.υ. ρυεςικά με ςιπ αλλαγέπ ςχμ αιρθηςικόμ ποξςϋπχμ καςά ςξ πέοαρμα 

ςξσ υοϊμξσ). 

 Λε ποξβξλή απξρπαρμάςχμ απϊ ςαιμίεπ ϊπχπ: Fantasia – 1940 και Fantasia 2000.  

α έογα ςα ξπξία μπξοξϋμ ξι μαθηςέπ μα «ακξϋρξσμ» ξπςικξπξιημέμα απϊ ςιπ παοαπάμχ 

ςαιμίεπ είμαι ςα ενήπ: 

 

                                            

 

12 ξ πεοιευϊμεμξ ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ μξσρικήπ καςαυχοείςαι  

ρε πέμςε βαρικά επίπεδα ρϋμτχμα με ςξμ Keith Swanwick (Swanwick, 1979)  

ςα ξπξία είμαι ςα ενήπ: 

 Ρϋμθερη (composition). Οοϊκειςαι για μξοτξπξίηρη μίαπ μξσρικήπ ιδέαπ, καςαρκεσή εμϊπ μξσρικξϋ 
αμςικειμέμξσ, ϊυι αμαγκαρςικά με ςη υοήρη μξσρικόμ ρσμβϊλχμ. 

 Βιβλιξγοατικέπ ρπξσδέπ (literature). Οοϊκειςαι για ρπξσδέπ βιβλιξγοατικξϋ ςϋπξσ γϋοχ απϊ ςη 
μξσρική (ιρςξοικέπ και μξσρικξλξγικέπ ρπξσδέπ, μελέςη και ρσγγοατή κοιςικήπ κ.ς.λ.) 

 Ιοιςική ακοϊαρη (audition). Οοϊκειςαι για κάθε άκξσρμα πξσ πεοιέυει ςξ ρςξιυείξ ςηπ ποξρχπικήπ 
αμςαπϊκοιρηπ. 

 Απϊκςηρη δενιξςήςχμ (skills). Οοϊκειςαι για διάκοιρη ςχμ ήυχμ, έλεγυξ ςχμ μξσρικόμ σλικόμ, 
δενιϊςηςεπ μξσρικήπ αμάγμχρηπ και γοατήπ. 

 Λξσρική εκςέλερη (performance). Οοϊκειςαι για ςημ ίδια ςη μξσρική «παοξσρία» χπ ταιμϊμεμξ πξσ 
ενελίρρεςαι ρε ρσγκεκοιμέμξ υόοξ και υοϊμξ. 

13 Σπ.Δ.Ο.Η. – Οαιδαγχγικϊ Θμρςιςξϋςξ (2001) Οοξγοάμμαςα Ρπξσδόμ Λξσρικήπ Αγχγήπ, Τ.Δ.Ι. 1336, ς. Β‟, 18 
Ξκςχβοίξσ 2001 
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 Beethoven, Ludwig, van, σμτχμία αο.6.: Δεμ ακξλξσθξϋμςαι καςά γοάμμα ξι 

ποξγοαμμαςικξί ςίςλξι ςχμ μεοόμ ςηπ ρσμτχμίαπ, αλλά ςξ ρσγκεκοιμέμξ απϊρπαρμα  

είμαι πξλϋ εσυάοιρςξ ρςξσπ μαθηςέπ. 

 Gershwin, George, Γαλάζια Ραφχδία: ξ ρσγκεκοιμέμξ έογξ δεμ είμαι πεοιγοατικϊ, 

ξϋςε ποξγοαμμαςικϊ ξϋςε και ρυεςίζεςαι με κάπξια ιρςξοία. Ρςημ ςαιμία Fantasia 2000 

ποξβάλλεςαι μία ιρςξοία αλλά ασςή έυει επιμξηθεί ασθαίοεςα ρςα studio ςηπ Walt 

Disney.  

 Stravinsky, Igor, Ζ ιεοξςελερςία ςηπ άμξινηπ: ξ έογξ σπάουει ρςημ ςαιμία Fantasia 

(1940) και είμαι βαριρμέμξ, ϊυι ρςξ αουικϊ λιμποέςξ, αλλά ρςξ λιμποέςξ ςξσ υξοεσςή 

– υξοξγοάτξσ Maurice Bézar (ςξ ξπξίξ παοξσριάρςηκε για ποόςη τξοά ρςιπ 

Βοσνέλλεπ ςξ 1959). 

 Stravinsky, Igor, Σξ πξσλί ςηπ τχςιάπ: Απϊρπαρμα ςξσ μπαλέςξσ σπάουει ρςημ ςαιμία 

Fantasia 2000.  

Ξι μαθηςέπ ακξϋμε πξλϋ πιξ εσυάοιρςα έμα έογξ πξσ πεοιγοάτει κάςι. Γι‟ ασςϊμ ακοιβόπ ςξμ 

λϊγξ έμα απϊ ςα κοιςήοια επιλξγήπ κάπξιξσ έογξσ θα ποέπει μα είμαι ςξ αμ ασςϊ πεοιγοάτει 

κάςι. Δμδεικςικά αματέοξμςαι κάπξια ρυέδια  ακοξάρεχμ έογχμ έμςευμηπ εσοχπαψκήπ 

μξσρικήπ ςα ξπξία πεοιγοάτξσμ κάςι. 

 Couperin, François, Pièces de clavecin, quatorzième ordre, Le rossignol en amour14, La 

linotte éfaroucheé15, Les fauvettes plaintives16, Le rossignol vainqueur17. Αματέοξσμε 

ρςξσπ μαθηςέπ ϊςι ςα ποξπ ακοϊαρη κξμμάςια έυξσμ ςίςλξσπ πεοιγοατικξϋπ και 

ρυεςίζξμςαι με ςξμ κϊρμξ ςχμ πξσλιόμ ποξρκαλόμςαπ ςξσπ μαθηςέπ μα μαμςέφξσμ ςι θέλει 

μα πεοιγοάφει ξ ρσμθέςηπ. Ζ διαδικαρία πξσ ποξςείμξσμε είμαι η ενήπ: Ακοϊαρη 

επιλεγμέμξσ απξρπάρμαςξπ. Ρσζήςηρη με ςξσπ μαθηςέπ ρυεςικά με ςξ ςι θα μπξοξϋρε μα 

πεοιγοάτεςαι ρςξ κξμμάςι. Αματξοά ςξσ ςίςλξσ ςξσ κξμμαςιξϋ και επαμάληφη ακοϊαρηπ 

ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ απξρπάρμαςξπ. Ρσζήςηρη με ςξσπ μαθηςέπ ρυεςικά με ςξ καςά πϊρξ 

θεχοξϋμ επιςσυημέμη ή ϊυι ςημ πεοιγοατή ςξσ Couperin.  

 Debussy, Claude, Μσυςεοιμά, Γιξοςέπ: Οοξβξλή ποξρχπξγοατίαπ ςξσ Debussy 

αματέοξμςαπ ϊςι είμαι ξ ρσμθέςηπ ςξσ εμ λϊγχ έογξσ. Ακοϊαρη ξλϊκληοξσ ςξσ μέοξσπ. 

Ρσζήςηρη με ςξσπ μαθηςέπ ρυεςικά με ςξ ςι πιρςεϋξσμ ϊςι θέλει μα πεοιγοάφει ξ Debussy 

με ςη ρσγκεκοιμέμη μξσρική. Αματξοά ρςξσπ μαθηςέπ ςξσ ςι λέει ξ ίδιξπ ξ ρσμθέςηπ για ςξ 

έογξ ασςϊ18. Ακοϊαρη ξλϊκληοξσ ςξσ εμ λϊγχ μέοξσπ και ρσζήςηρη ρυεςικά με ςξ καςά 

πϊρξμ ξ Debussy «πεομά» ςελικά ασςϊ πξσ θέλει ρςξμ ακοξαςή ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ 

μέοξσπ.  

 Liszt, Franz, 12 Etudes d’ execution transcendante, S.139 , αο. 4, Mazeppa Presto: 

Οοξβξλή ποξρχπξγοατίαπ ςξσ Liszt. Ακοϊαρη εμϊπ απξρπάρμαςξπ 1΄ ή ςξ πξλϋ 2΄ςξσ εμ 

λϊγχ έογξσ.  Ρσζήςηρη με ςξσπ μαθηςέπ ρυεςικά με ςημ αςμϊρταιοα και ςα ρσμαιρθήμαςα 

πξσ ποξκαλεί η ακοϊαρη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ απξρπάρμαςξπ. Αματξοά ρςξσπ μαθηςέπ ςξσ 

                                            

 

14 μςτο. ξ εοχςεσμέμξ αηδϊμι 
15 μςτο. Ξ ςοξμαγμέμξπ ρπίμξπ 
16 μςτο. α παοαπξμιάοικα χδικά πςημά. 
17 μςτο. ξ αηδϊμι μικηςήπ. 
18

 Ξ Debussy αματέοει ρε γοάμμα ςξσ ϊςι ςξ μέοξπ Γιξοςέπ «είμαι η κίμηρη, ξ υξοεσςικϊπ οσθμϊπ ςηπ αςμϊρταιοαπ 

με ςιπ νατμικέπ λάμφειπ ςξσ τχςϊπ πξσ πεομάμε μέρα ρςη γιξοςή και αμακαςεϋξμςαι με ασςήμ, αλλά ςξ τϊμςξ 
μέμει». 
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ςι πεοιγοάτει ςξ έογξ ασςϊ19. Ακοϊαρη ξλϊκληοξσ ςξσ έογξσ και ρσζήςηρη ρυεςικά με ςξ 

καςά πϊρξμ ξ Liszt επιςσγυάμει μα αγγίνει ςξσπ ακοξαςέπ.  

 Vivaldi, Antonio, Οι 4 επξυέπ: Σπϊδεινη ποξπ ςξσπ μαθηςέπ ϊςι ςξ έογξ ασςϊ ςξσ Vivaldi 

πεοιγοάτει ρκημέπ απϊ ςιπ 4 επξυέπ ςξσ υοϊμξσ20 ποξρκαλόμςαπ ςξσπ μα αμαγμχοίρξσμ 

ςιπ ρκημέπ πξσ πεοιγοάτει ξ ρσμθέςηπ. Ακοϊαρη εμϊπ απξρπάρμαςξπ 1΄ με 2΄. Ρσζήςηρη 

με ςξσπ μαθηςέπ ρυεςικά με ςξ ςι θα μπξοξϋρε μα πεοιγοάτει ςξ απϊρπαρμα ασςϊ. 

Αματξοά ρςξσπ μαθηςέπ ςξσ ςι πεοιγοάτεςαι ρςξ εμ λϊγχ μέοξπ και ακοϊαρη ξλϊκληοξσ 

ςξσ μέοξσπ. Ρσζήςηρη με ςξσπ μαθηςέπ.  

Ξι μαθηςέπ ακξϋμε πξλϋ πιξ εσυάοιρςα έμα έογξ πξσ εμπεοιέυει κάπξια «ενχμξσρική» 

ιρςξοία. Δμδεικςικά, αματέοξσμε παοαδείγμαςα ακοξάρεχμ έογχμ έμςευμηπ εσοχπαψκήπ 

μξσρικήπ: 

- Beethoven, Ludwig, van, ξμάςα για πιάμξ opus 90.  

- Chopin, Frederic, ξμάςα αο.2 ρε ρι ύτερη ελάρρξμα έογξ 35, ςοίςξ μέοξπ. 

Ακοϊαρη ςξσ μέοξσπ ασςξϋ. Ρσζήςηρη με ςξσπ μαθηςέπ ρυεςικά με ςημ 

αςμϊρταιοα και ςα ρσμαιρθήμαςα πξσ ποξκαλεί η ακοϊαρη ςξσ απξρπάρμαςξπ. 

Λεοικξί μαθηςέπ θα αμαγμχοίρξσμ ϊςι ασςϊ είμαι ςξ «πέμθιμξ εμβαςήοιξ». 

Δνιρςϊοηρη ρςξσπ μαθηςέπ ςηπ ιρςξοίαπ ςξσ απξρπάρμαςξπ ασςξϋ21.  

- Haydn, Franz, Joseph, σμτχμία αο.94, δεύςεοξ μέοξπ, Andante.  

- Mozart, Wolfgang, Amadeus, Ein Musikalischer Spass K.522, δεύςεοξ μέοξπ 

Menuetto: Maestoso και ςέςαοςξ μέοξπ, Presto.  

ξ εμδιατέοξμ ςχμ μαθηςόμ κεμςοίζεςαι πεοιρρϊςεοξ ϊςαμ κάπξιξ έογξ έμςευμηπ 

εσοχπαψκήπ μξσρικήπ είμαι ρσμδεδεμέμξ με ςημ επικαιοϊςηςα και ρσγκεκοιμέμα ϊςαμ κάπξιξ 
                                            

 

19 Mazeppa ξμξμάζεςαι έμα πξίημα ςξσ Victor Hugo και πεοιγοάτει ςη μξίοα ςξσ ξμόμσμξσ ήοχα, ξ ξπξίξπ έυει 

δεθεί ρε έμα άλξγξ απϊ ςξσπ ευθοξϋπ ςξσ και διαρυίζει ςιπ οχρικέπ πεδιάδεπ πεοιμέμξμςαπ ςξ θάμαςϊ ςξσ. ξ 

έογξ πεοιγοάτει ςξμ ξομηςικϊ καλπαρμϊ ςξσ αλϊγξσ και ςημ εναμςληςική καςάοοεσρή ςξσ. ξ θοιαμβεσςικϊ 

ςέλξπ ςξσ έογξσ ρυεςίζεςαι με ςημ σπϊθερη ςξσ πξιήμαςξπ: ςελικά ξ Mazeppa ρόζεςαι απϊ ςξσπ Ιξζάκξσπ ςχμ 

ξπξίχμ και γίμεςαι βαριλιάπ. 

20
 Ξ Antonio Vivaldi έυει γοάφει ρημαμςικϊ αοιθμϊ έογχμ πξσ τέοξσμ πεοιγοατικξϋπ ςίςλξσπ. ξ πιξ γμχρςϊ απϊ 

ασςά είμαι η ρειοά κξμρέοςχμ για βιξλί με ςίςλξ Οι ςέρρεοιπ επξυέπ ϊπξσ εμπεοιέυξμςαι άμερξι σπαιμιγμξί 
ρκημόμ πξσ λαμβάμξσμ υόοα καςά ςιπ ςέρρεοιπ επξυέπ ςξσ υοϊμξσ. Ξ ίδιξπ ξ ρσμθέςηπ έυει ρημειόρει ρε πξλλά 
ρημεία ςξσ έογξσ ςιπ ρκημέπ πξσ πεοιγοάτει 

[[ΆΆμμξξιιννηη  11ξξ    μμέέοοξξππ]] Απ  ταμςαρςξϋμε λξιπϊμ...άμξινη...ςα πξσλάκια κελαηδάμε...Έμα αμάλατοξ αεοάκι αουίζει και 
νερπά μία απϊςξμη καςαιγίδα και μεςά απϊ ασςήμ... ςα πξσλιά ρσμευίζξσμ ςξ κελάηδημά ςξσπ, εμό ςξ αμάλατοξ 
αεοάκι ςα υαψδεϋει... 

[[ΆΆμμξξιιννηη 22ξξ μμέέοοξξππ]] Ρςα λιβάδια  κξπάδια βϊρκξσμ ,ξι βξρκξί κξιμξϋμςαι ελατοά και έμαπ ρκϋλξπ κάπξσ 
γαβγίζει....    

[[ΆΆμμξξιιννηη 33ξξ μμέέοοξξππ]] ξ μξσομξϋοιρμα ςξσ δάρξσπ κσοιαουεί...ςα ρκσλιά πξσ τσλάμε ςα κξπάδια  γαβγίζξσμ... 

[[ΙΙααλλξξκκααίίοοιι 11ξξ μμέέοοξξππ]] Ιαλξκαίοι...ζέρςη πξσ ποξκαλεί αδσμαμία...ξ κξϋκξπ λαλεί...ςξ πεοιρςέοι και ςξ καμαοίμι 
κάμξσμ ςημ εμτάμιρή ςξσπ...νατμικά ξ καιοϊπ υαλάει... 

[[ΙΙααλλξξκκααίίοοιι 22ξξ μμέέοοξξππ]] Ξ καιοϊπ έυει καλξρϋμη ποξρχοιμά...Ξ κξσοαρμέμξπ υχοικϊπ νσπμά απϊ ςξμ ήρσυξ ϋπμξ 
ςξσ ϊυι μϊμξ απϊ ςιπ μϋγεπ αλλά και απϊ ςα αρςοαπϊβοξμςα ςηπ μπϊοαπ πξσ ακξλξσθεί... 

[[ΙΙααλλξξκκααίίοοιι 33ξξ μμέέοοξξππ]] Λία  καλξκαιοιμή μπϊοα... 

[[ΤΤθθιιμμϊϊππχχοοξξ 11ξξ μμέέοοξξππ]] Τθιμϊπχοξ...έμαπ υξοϊπ αγοξςόμ νεκιμάει... 

[[ΤΤθθιιμμϊϊππχχοοξξ 22ξξ μμέέοοξξππ]] ....και έμαπ μεθσρμέμξπ άμςοαπ εμταμίζεςαι... 

[[ΤΤθθιιμμϊϊππχχοοξξ 33ξξ μμέέοοξξππ]] Ξι κσμηγξί βγαίμξσμ για κσμήγι... 

[[ΥΥεειιμμόόμμααππ 11ξξ μμέέοοξξππ]] Υειμόμαπ...κοϋξ και υιϊμι...ξι άμθοχπξι ςοέμξσμ απϊ ςξ κοϋξ... 

[[ΥΥεειιμμόόμμααππ 22ξξ μμέέοοξξππ]] Δμό ένχ κάμει κοϋξ, μέρα ρςξ ρπίςι η ξικξγέμεια έυει αμαμμέμξ ςξ ςζάκι και κάθεςαι γϋοχ 
απϊ ασςϊ... 

[[ΥΥεειιμμόόμμααππ 33ξξ μμέέοοξξππ]] Ένχ κάπξιξπ ποξρπαθεί μέρα ρςξ υιϊμι μα ιρξοοξπήρει αλλά πέτςει...η μάυη ςχμ αμέμχμ 
νεκιμά... 
21 Το θοκκάηη ασηό αληηθαηοπηρίδεη ηελ υστηθή θαηάζηαζε  ηοσ Chopin ηελ εποτή εθείλε (1837). Ο ζσλζέηες ζ τεδίαδε λα 
παληρεσηεί ηε Maria Wodzinska αι ι ά ηα ζ τέδηα ηοσ δελ πραγκαηοποηήζεθα λ θαη ο ζσλζέηες έδεζε ζηηγκές ζι ίυε ς θαη 
απογοήηεσζες. Το θοκκάηη ασηό αργόηερα ελζφκαηώζεθε  ζηε ζολάηα αρ.2 ζε ζη ύθεζε ει άζ ζολα opus 35. 



 Ακποάζειρ Ένηεσνηρ Εςπωπαϊκήρ Μοςζικήρ ζηην ηάξη: 
Κπιηήπια Επιλογήρ Έπγων. Οπγάνωζη. 
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απϊρπαρμα ακξϋγεςαι ρε διατημίρειπ / κιμξϋμεμα ρυέδια ή ρε έογα δημξτιλξϋπ μξσρικήπ 

(popular music)22. Δίμαι λξιπϊμ ρημαμςικϊ ξ εκπαιδεσςικϊπ μξσρικήπ μα παοακξλξσθεί ςημ 

επικαιοϊςηςα και μα είμαι εμημεοχμέμξπ γι‟ ασςήμ. Ιαςά ςημ ποξεκλξγική πεοίξδξ ςξσ 2000 

έγιμε μία απϊπειοα μξσρικήπ ακοϊαρηπ ςξσ έογξσ Carmina Burana ςξσ Carl Orff με ατξομή 

ςξ γεγξμϊπ ϊςι απξςέλερε μξσρικϊ ρήμα για ςημ έμαονη πξλιςικήπ διατήμιρηπ. Ζ μεςάτοαρη 

ςχμ ρςίυχμ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ έογξσ (η ξπξία μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί καςά ςημ ακοϊαρη 

απξρπαρμάςχμ ςξσ έογξσ) σπάουει ρςξ ποϊγοαμμα ςηπ ρσμασλίαπ πξσ έγιμε ρςξ Λέγαοξ 

Λξσρικήπ Αθημόμ ρςιπ 19 Δεκεμβοίξσ 1994, ϊπξσ και παοξσριάρςηκε ςξ ρσγκεκοιμέμξ έογξ. 

ρξμ ατξοά ςξσπ Έλλημεπ ρσμθέςεπ, ξι μαθηςέπ ακξϋμ με μεγαλϋςεοη εσυαοίρςηρη 

έογα ςα ξπξία βαρίζξμςαι ρε παοαδξριακά ςοαγξϋδια. Ξι 36 Δλλημικξί υξοξί για ξουήρςοα 

ςξσ Μίκξσ Ρκαλκόςα, ςα  44 παιδικά κξμμάςια πάμχ ρε ελλημικξύπ ρκξπξύπ και ξι 8 

μηριώςικξι ελλημικξί υξοξί ςξσ Γιάμμη Ιχμρςαμςιμίδη είμαι μεοικά απϊ ασςά. έλξπ, ϊςαμ 

ξογαμόμξμςαι μξσρικέπ ακοξάρειπ ςχμ Γιάμμη Ιχμρςαμςιμίδη και Λάμξσ Υαςζιδάκι θα ποέπει 

μα ποξςείμξμςαι ξι μαθηςέπ μα ακξϋμ και ςοαγξϋδια δημξτιλξϋπ μξσρικήπ ςχμ 

ρσγκεκοιμέμχμ ρσμθεςόμ ποξκειμέμξσ μα αμαπςσυθεί ρσζήςηρη και κοιςική ςξπξθέςηρη, 

ρυεςικά με ςξ πξιξ είδξπ μξσρικήπ ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ ρσμθεςόμ ςξσπ αοέρει πεοιρρϊςεοξ 

και γιαςί.  
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22 Ωπ  «δημξτιλήπ μξσρική» (popular music),  ξοίζξμςαι διάτξοα είδη μξσρικήπ ςα ξπξία θεχοξϋμςαι ϊςι έυξσμ 
μικοϊςεοη ανία και ϊςι έυξσμ απλξϋρςεοεπ δξμέπ ρε ρυέρη με ςη λϊγια εσοχπαψκή μξσρική (Samama, 2001; 
Wicke, 1994). 



 

 

ΑΝΔΡΕ Α ΠΡ Ι ΟΝΑ  

Ο Ααα!!! και τα πασχαλινά δώρα 

Ρςϊυξι ςξσ παιυμιδιξϋ  

 • η καλλιέογεια ςχμ τχμημάςχμ α, ε,  ι,  ξ, χπ ακξσρςικά 

εοεθίρμαςα και η  αμςιρςξίυηρη  ςξσπ με ςα αμάλξγα 

γοάμμαςα.  

•  ξ μελχδικϊπ ποξραμαςξλιρμϊπ ρυεςικά με ςη διάκοιρη ςξσ 

ςξμικξϋ ϋφξσπ.   

• η καλλιέογεια ςηπ οσθμικήπ αγχγήπ. 

Διδακςική ποξρέγγιρη 

Διαβάζξσμε ρςα παιδιά ςημ ιρςξοία:  

Οι άγιεπ μέοεπ ςηπ γιξοςήπ ςξσ Πάρυα πληριάζξσμ. 

 Ο τίλξπ μαπ ξ Αααα!!! έυει  διπλή υαοά! Απόφε θα έοθει 

η μξμά και θα ςξσ τέοει ςα Παρυαλιμά δώοα. Ο Αααα!!! είμαι 

εμθξσριαρμέμξπ, γιαςί κάθε Παρυαλιά η  μξμά ςξσ τέομει  

εκπληκςικά  δώοα. Ζ μαμά, όμχπ, ςξμ ρσμβξσλεύει μα πάει μα 

κξιμηθεί γιαςί η ώοα ήδη έυει πεοάρει. Αύοιξ, θα είμαι η πξιξ 

καςάλληλη μέοα για μα υαοεί ςα δώοα ςξσ νεκξύοαρςξπ. 

 Ο Ααα!!!  πξσ νέοει πόρξ ρημαμςική είμαι η νεκξύοαρη, 

για μα είμαι δσμαςόπ, γεοόπ και ένσπμξπ, ςοέυει γοήγξοα ρςξ 

κοεβάςι ςξσ… 

Λια μύυςα με όμξοτα όμειοα πεομά και ςξ επόμεμξ 

ποχιμό η μξμά ςξμ επιρκέπςεςαι γεμίζξμςαπ εκπλήνειπ ςξ 

δχμάςιό ςξσ. Ένι μεγάλα υοχμαςιρςά πακέςα ςσλιγμέμα με 

κόκκιμεπ κξοδέλεπ ςξμ πεοιμέμξσμ για μα ςα αμξίνει! 

Ο  τίλξπ μαπ ξ Αααα!!!  όμχπ έυει ιδιαίςεοξ ςοόπξ μα 

εκδηλώμει ςξμ εμθξσριαρμό όςαμ ςξσ τέομξσμ δώοα. Ιαι αμ 

όλξι μαπ ρσμήθχπ κάμξσμε ΑΑΑΑ!!! Ή ΩΩΩΩ!!, ξ Αααα!!! 

υοηριμξπξιεί ςξ ςελεσςαίξ γοαμμαςάκι από κάθε παιυμίδι για μα 

αματχμήρει ςημ έκπληνή ςξσ. Για ακξύρςε… 

© ΔΔΜΑΠΔ / GAPMET 

ISSN 1790-773Υ 

 

 

 

 

 

 

Ανδπέαρ Ππιονάρ 

Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ16 

 

Ο Αλδξέαο Πξηνλάο είλαη Πηπρηνχρνο 
Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηεο ρνιήο 
Καιψλ Σερλψλ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο,  
Γηπισκαηνχρνο δεμηνηερλίαο πηάλνπ κε ηνλ 
Νηθφια Αζηξηλίδε, ηειεηφθνηηνο ηνπ βαζηθνχ 
Μνπζηθνπαηδαγσγηθνχ θχθινπ ζπνπδψλ 
KODALY θαη έρεη παξαθνινπζήζεη ην 
κνλνεηή θχθιν εξγαζηεξίνπ 
κνπζηθνζεξαπείαο ηεο Νηφξαο Φαιηνπνχινπ. 
Δξγάδεηαη απφ ην 1996-ζήκεξα σο Μφληκνο 
Δθπαηδεπηηθφο Μνπζηθήο Αγσγήο (Π.Δ. 16) 
ζηελ Δθπαηδεπηηθή Πεξηθέξεηα Νίθαηαο-
Πεηξαηά. Σν 2009 ήηαλ κέινο ηεο νκάδαο 
αμηνινγεηψλ ηνπ Π.Η. γηα ηα δηδαθηηθά 
εγρεηξίδηα Μνπζηθήο Αγσγήο Α΄θαη Β΄ 
Γεκνηηθνχ. Απφ ην 1999-ζήκεξα Γηεπζχλεη 
ηελ Παηδηθήο Υνξσδίαο θαη Οξρήζηξαο ORFF 
ζην Χδείν Υ.Α.Ν. Νίθαηαο θαη απφ ην 2004-
ζήκεξα είλαη Μφληκνο ζπλνδφο πηάλνπ θαη 
θαιιηηερληθφο ζπλεξγάηεο ζηα ρνξσδηαθά 
ζχλνια ηεο Αλδξηθήο Υνξσδίαο Νίθαηαο. 
Δίλαη Γελ. Γξακκαηέαο ηεο Έλσζεο 
Δθπαηδεπηηθψλ Μνπζηθήο Αγσγήο 
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΔΔΜΑΠΔ), 
Μέινο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο γηα ηε Μνπζηθή 
Δθπαίδεπζε.(ΔΔΜΔ), Μέινο ηεο πληαθηηθήο 
Δπηηξνπήο ηεο ΔΔΜΑΠΔ γηα ην επηζηεκνληθφ 
πεξηνδηθφ Μνπζηθή ε Πξώηε Βαζκίδα. θαη 
ρξεκάηηζε Μέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Νίθαηαο 2006-2008.  
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- Έυξσμε ποξεςξιμάρει ςξμ πίμακα ςηπ ςάνηπ με ςιπ αμςίρςξιυεπ εικϊμεπ ςχμ παιυμιδιόμ. 

- Ρςη ρσμέυεια αμαπαοιρςξϋμε τχμηςικά ςιπ λένειπ, υοηριμξπξιόμςαπ μϊμξ ςξ ςελεσςαίξ 

γοάμμα απϊ ςιπ παοακάςχ λένειπ. Τοξμςίζξσμε μα ακξλξσθξϋμε ςξ ςξμικϊ ϋφξπ πξσ 

σπξδεικμϋξσμ ςα ςξνάκια με ςευμική glissando23.                                                                      

 Για ςη λένη παπξύςρια ςοαγξσδάμε : - αααα, με κίμηρη ςηπ τχμήπ απϊ φηλϊ 

ςξμικϊ ϋφξπ ρε υαμηλϊςεοξ και δείυμξσμε ςασςϊυοξμα και με ςξ υέοι αλλά και 

με ςξ ρόμα ςημ κίμηρη. 

Ιαλξϋμε ςα παιδιά μα μαμςέφξσμ ςξ παιυμίδι. 

 Για ςη λένη λαμπάδεπ ςοαγξσδάμε :εεεεπ, με κίμηρη ςηπ τχμήπ απϊ υαμηλϊ 

ςξμικϊ ϋφξπ ρε φηλϊ, και αμςίρςξιυη κίμηρη ρόμαςξπ.  

 Για ςη λένη μπάλα, κοαςξϋμε ρςαθεοά ςξ αααα και βαδίζξσμε πλάγια ρε εσθεία 

γοαμμή. Αμάλξγεπ ιδέεπ βοίρκξσμε και για ςιπ άλλεπ καςαλήνειπ. 

       

Οα-πξϋ-ςρια                λα-μπά-δεπ                     κξ-κξ-οά-κι                          ασ-γό      

    

Λπά-λα                      ρξ-κξ-λά-ςεπ                  κξϋ-κλεπ                        Ιξσ-δξσ-μά-κια    

 

- Λϊλιπ ςα παιδιά καςαμξήρξσμ ςη διαδικαρία, μπξοξϋμε μα ειράγξσμε ςξ ρσγκεκοιμέμξ 

παιυμίδι με ςξ οσθμικϊ ςοαγξϋδι και παλαμάκια:  

                      Λέρα ρςξ κξσςάκι   (ςι –ςι, ςι- ςι, α,  α )24
      

                      Έμα παιυμιδάκι         (ςι –ςι, ςι –ςι, α, α)      

                                          Σι μα είμ’ ασςό;         

- Ιαλξϋμε έμα παιδί μα αμαλάβει ςξ οϊλξ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ. Κέμε οσθμικά ϊλξι μαζί ςξ 

παοαπάμχ ςοαγξσδάκι εμφσυόμξμςαπ ςημ ςάνη και ςξ παιδί, διαλέγξμςαπ κοστά έμα 

παιυμίδι απϊ ςξμ πίμακα, ςξ παοξσριάζει ρςημ ςάνη με ςξμ ίδιξ ςοϊπξ πξσ ςξ 

παοξσριάραμε κι εμείπ, σπξδεικμϋξμςαπ έμα άλλξ παιδί για μα απαμςήρει. 

- ςαμ απαμςήρει ρχρςά, ϊλη η ςάνη ςοαγξσδά οσθμικά επιβεβαιόμξμςαπ ςημ απάμςηρη: 

                                            

 

23
 Glissando: Γλίρςοημα ςηπ τχμήπ. 

24
 Πσθμικέπ ρσλλαβέπ ςξσ Λξσρικξπαιδαγχγικξϋ ρσρςήμαςξπ Kodaly, για ςημ καςαμϊηρη ςηπ οσθμικήπ απϊδξρηπ 

μιαπ τοάρηπ. 
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                                       Λποάβξ βοήκαμε ρχρςά,  (ςι- ςι, ςι- ςι, ςι- ςι, α)   

                                       ςξ δχοάκι ασςϊ  παιδιά. 

                                       Λποάβξ βοήκαμε ρχρςά 

                                           Εήςχ μαπ παιδιά!             

        

- Ρε πεοίπςχρη λαμθαρμέμηπ απάμςηρηπ, ξ ποόςξπ μαθηςήπ ςξ ναμαδείυμει ρςημ ςάνη εμό 

αμαζηςά κάπξιξμ άλλξ παιδί για μα ςξσ απαμςήρει. 



 

 

Μ ΑΡΙ Α ΑΡΓΤΡ Ι ΟΤ  

Παίζουμε παροιμίες με τους μήνες 

της Άνοιξης; 

 

Ξ λαϊπ μαπ ρσμήθιζε μα τςιάυμει παοξιμίεπ για κάθε μήμα, 

ποξρπαθόμςαπ μα απξδόρει ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ καθεμϊπ 

ρ΄ασςέπ. Ξι παοξιμίεπ αματέοξμςαμ κσοίχπ ρςα καιοικά 

ταιμϊμεμα ςξσ μήμα, ρςιπ γεχογικέπ εογαρίεπ με ςιπ ξπξίεπ 

αρυξλξϋμςαμ ξι άμθοχπξι εκείμη ςημ πεοίξδξ αλλά και ρςημ 

αμθξτξοία ςηπ τϋρηπ.  

 

Λεθξδξλξγία διδακςικήπ ποξρέγγιρηπ με 

λϊγξ, οσθμϊ και κίμηρη 

Ρςϊυξι  

Ζ ρσμμεςξυή ςχμ παιδιόμ ρε ρϋμξλα με ηυηοέπ κιμήρειπ, 

μικοά κοξσρςά ϊογαμα, λϊγξ και κίμηρη: 

 ασνάμει ςημ ικαμϊςηςά ςξσπ για ρσγκέμςοχρη και 

σπεσθσμϊςηςα. 

 βξηθά ςα παιδιά μα εογαρςξϋμ ξμαδικά. 

 βξηθά ςα παιδιά μα ασςεμεογήρξσμ με ςo οσθμϊ. 

 εμιρυϋει ςη δημιξσογική έκτοαρη. 

Διαθεμαςικξί ρςϊυξι 

 Γλόρρα: απξμμημξμεϋξσμε ξμϊμαςα, τςιάυμξσμε ποξςάρειπ, 

οχςάμε και απαμςάμε. 

 Λαθημαςικά: εναρκξϋμαρςε ρε οσθμικά μξςίβα. 

 Λελέςη Οεοιβάλλξμςξπ: Ζ ρημαρία και η υοήρη ςξσ μεοξϋ. 

Διάοκεια: 15΄ - 20 ΄ 

Διδακςική ποξρέγγιρη 

- Ρε κϋκλξ, ρσζηςάμε για ςξμ κάθε μήμα νευχοιρςά και για 

ςα ιδιαίςεοα υαοακςηοιρςικά ςξσ. Οοξρπαθξϋμε μα 

είμαρςε, ϊρξ ςξ δσμαςϊμ γίμεςαι, πεοιρρϊςεοξ 

παοαρςαςικξί και πεοιγοατικξί, μεςατέοξμςαπ μέρα ρςημ 

ςάνη ςξ αμξινιάςικξ κλίμα. 
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Μαπία Απγςπίος 
 

Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ16 
Τπ.Γηδ.Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ 

Ηφλην Παλεπηζηήκην 
 
 

Ζ Μαξία Αξγπξίνπ ππεξεηεί ζηελ 
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε σο κνπζηθφο. 
Παξάιιεια είλαη πηπρηνχρνο ηεο ρνιήο 
Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηνπ Διιεληθνχ 
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) κε εηδίθεπζε 
ζηνλ Διιεληθφ Πνιηηηζκφ θαη θάηνρνο ΜΑ 
ζηηο πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε ηεο ρνιήο 
Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηνπ ΔΑΠ. Δίλαη 
ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθψλ 
πνπδψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ. Απφ ην 
2004-2010 ήηαλ απνζπαζκέλε ζηε ζέζε ηεο 
ππεπζχλνπ Αγσγήο Τγείαο ΠΔ Πεηξαηά κε 
έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζην ρψξν ησλ 
Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ. Δίλαη Πξφεδξνο ηεο 
Έλσζεο Δθπαηδεπηηθψλ Μνπζηθήο Αγσγήο 
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΔΔΜΑΠΔ). 
Έρεη ηελ επζχλε θαη ηελ επηκέιεηα ησλ 
παηδαγσγηθψλ εθδφζεσλ ηεο ΔΔΜΑΠΔ 
θαζψο θαη πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ 
πξνγξακκάησλ ηνπηθήο θαη εζληθήο εκβέιεηαο 
γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε 
πγεία. πκκεηέρεη ζε ζπλέδξηα θαη ζπκπφζηα 
ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ζε 
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα παξνπζηάδνληαο 
πνηθίιν ζπγγξαθηθφ έξγν. Δίλαη επηθεθαιήο 
ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ηνπ δηδαθηηθνχ 
παθέηνπ γηα ηε Μνπζηθή ζηηο ηάμεηο Α΄ θαη Β΄ 
Γεκνηηθνχ (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην – ΟΔΓΒ, 
2009).  
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- Απαγγέλξσμε κάθε μία παοξιμία, ενηγόμςαπ ςι εμμξεί. Κέμε ρςα παιδιά πϊρξ ρημαμςική 

είμαι η βοξυή για ςξσπ γεχογξϋπ (κας‟ επέκςαρη μπξοξϋμε μα μιλήρξσμε και για ςξ 

μεοϊ, ςη ρπαςάλη και ςη ρημαρία ςξσ). 

- Απαγγέλξσμε κάθε παοξιμία, ασςξρυεδιάζξμςαπ οσθμικά. ημ λέμε αοκεςέπ τξοέπ μέυοι 

μα απξκςήρξσμε ςξμ ίδιξ οσθμϊ ρςξ λϊγξ μαπ.  

- Έυξσμε καςαρκεσάρει πλαρςικξπξιημέμεπ καοςέλεπ ρςιπ ξπξίεπ αμαγοάτξμςαι ξι 

παοξιμίεπ νευχοιρςά με εσαμάγμχρςη γοαμμαςξρειοά.  

 

Καιώο ηνλε ηνλ Μάξηε, ην ρξπζνκάξηε! 

 

Όμω Κνπηζνθιέβαξε, 

λα ΄ξζεη ν Μάξηεο κε ραξά 

θαη κε ινύινπδα πνιιά! 

 

Ο Μάξηεο ν πεληάγλωκνο, 

επηά θνξέο ερηόληζε 

θαη πάιη ην κεηάληωζε 

πνπ δελ εμαλαρηόληζε. 

Σνπ Απξίιε ε βξνρή, 

θάζε θόκπνο θαη θινπξί! 

 

Αλ βξέμεη ν Απξίιεο δώδεθα 

θη ν Μάεο κηα θαη θίλα25, 

αμίδεη ην ειαθόπνπιν 

κ΄όιε ηελ ειαθίλα! 

 

Απξίιεο κε ηα ινύινπδα 

θαη Μάεο κε ηα ξόδα. 

 

- Δπαμαλαμβάμξσμε κάθε παοξιμία με ςα παιδιά, τςιάυμξμςαπ οσθμικά μξςίβα ςα ξπξία 

υςσπάμε με παλαμάκια.  

Σξσ Αποίλη η βοξυή             (ΟΑΚΑΛΑΙΘ)  ΟΑΣΡΖ         (ΟΑΚΑΛΑΙΘ) ΟΑΣΡΖ 

Κάθε κϊμπξπ και τλξσοί!     (ΟΑΚΑΛΑΙΘ)  ΟΑΣΡΖ          (ΟΑΚΑΛΑΙΘ) ΟΑΣΡΖ 

 

Ρςη ρσμέυεια, ρκξοπιζϊμαρςε ρςξ υόοξ και «ςοαγξσδάμε» οσθμικά ςιπ παοξιμίεπ.  

 

- ςαμ έυξσμε απξταρίρει ςξ οσθμϊ πξσ θα δόρξσμε ρςημ παοξιμία μαπ, βοίρκξσμε 

ςοϊπξσπ  μα ςιπ «παίνξσμε» με ηυηοέπ κιμήρειπ ρςξ ρόμα μαπ. Διαλέγξσμε μα μάθξσμε 

ποόςα μια παοξιμία για κάθε μήμα και,  ρςη ρσμέυεια, βοίρκξσμε ςιπ ηυηοέπ κιμήρειπ 

πξσ θα ςημ μςϋρξσμε μξσρικά.    

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή θα μαπ βξηθήρει έμα υειοξςϋμπαμξ, πάμχ ρςξ ξπξίξ με ςξμ 

αμςίυειοα ή με ςξ μεραίξ δάκςσλξ αλλά και με μπαγκέςα, θα υςσπάμε υαοακςηοιρςικά ςξ 

οσθμικϊ μξςίβξ πξσ έυξσμε επιλένει (   ΟΑΣΡΖ  ΟΑΣΡΖ ).   

                                            

 

25 Τίμα: φιλή βοξυή πξσ έυει διάοκεια 



 Ο Ααα!!!  
θαη ηα παζραιηλά δψξα 

© ΔΔΜΑΠΔ / GAPMET 

ISSN 1790-773Υ   

|64 

- Υχοίζξσμε ςα παιδιά ρε δϋξ ξμάδεπ. Λια ξμάδα για ςξμ Λάοςη και μια για ςξμ Αποίλη. 

α παιδιά επιλέγξσμ ςιπ παοξιμίεπ ή ςημ παοξιμία πξσ ςξσπ αοέρει πεοιρρϊςεοξ και 

ποξεςξιμάζξσμε έμα οσθμικϊ διάλξγξ μεςανϋ ςξσπ καθόπ η μια ξμάδα οχςά και η άλλη 

απαμςά, π.υ: 

Α΄ΞΛΑΔΑ: Πξιξπ είμαι, πξιξπ είμαι ξ μήμαπ ξ καλόπ; 

B΄ΞΛΑΔΑ: Ιαλώπ ςξμε ςξμ Λάοςη, ςξ υοσρξμάοςη! 

---------- 

B΄ΞΛΑΔΑ: Πξιξπ είμαι, πξιξπ είμαι ξ μήμαπ ξ καλόπ; 

Α΄ΞΛΑΔΑ: Σξσ Αποίλη η βοξυή 

Ιάθε κόμπξπ και τλξσοί! 

 

- Ρςη ρσμέυεια, ποξκαλξϋμε ςα παιδιά μα βοξσμ κι άλλα ξμϊμαςα για ςξσπ μήμεπ. Ζ δική 

μαπ παοέμβαρη θα ςα βξηθήρει μα μάθξσμ κάπξια καιμξϋογια: 

Ηέλεςε μα μάθξσμε ςα ξμόμαςα ςξσ Λάοςη και ςξσ Αποίλη; 

Απ δξύμε πχπ υαοακςηοίζει ςξμ Μάοςη και ςξμ Αποίλη ξ λαόπ μαπ, 

μέρα από ςημ ελλημική παοάδξρη: 

 

Μάοςηπ  

- Αμξινιάςηπ, γιαςί τέομει ςημ Άμξινη 

και ςα υελιδϊμια. 

- Φοσρξμάοςηπ, γιαςί ξι μέοεπ 

μεγαλόμξσμ και ξ ήλιξπ γίμεςαι πιξ 

λαμπεοϊπ.. 

- Υσςεσςήπ, γιαςί τσςεϋξσμε πξλλά 

αμξινιάςικα λξσλξϋδια.  

- Πεμςάγμχμξπ, καθόπ εϋκξλα μπξοεί 

μα αλλάνει γμόμη και μια μα κάμει 

κοϋξ ςρξσυςεοϊ, μια μα έυει 

λαμπεοή ζερςαριά. 

 

Αποίληπ 

- Βοξυεοόπ, ξι βοξυέπ ςξσ είμαι εσεογεςικέπ και χτέλιμεπ για ςα 

αμπέλια.  

- Αμθόμημαπ, γιαςί ξι γεχογξί ρπέομξσμ βαμβάκι, καλαμπϊκι,  

- τσςεϋξσμ λάυαμα, καπμϊ, κ.ά.  

- Καμπαδιάοηπ, καθόπ ασςϊ ςξ μήμα γιξοςάζξσμε ςξ Οάρυα. 
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- Ιεοαράοηπ, γιαςί ρε διάτξοεπ πεοιξυέπ ςηπ Δλλάδαπ  

- ποχςξβγαίμξσμ ςα κεοάρια.  

- Αγιχογίςηπ, απϊ ςη μεγάλη γιξοςή ςξσ Αγίξσ Γεχογίξσ. 

 

Δνακςειμϊμεμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ:  

Λε ςα ξμϊμαςα πξσ υαοακςηοίζξσμ ςξσπ μήμεπ, μπξοξϋμε μα παίνξσμε οσθμικά 

παιυμίδια. Λε ςη βξήθεια ςξσ power point παοξσριάζξσμε πίμακεπ Δλλήμχμ και νέμχμ 

ζχγοάτχμ.  

Λξσρική 

Λπξοξϋμε μα κλείρξσμε ςιπ δοαρςηοιϊςηςέπ μαπ, ακξϋγξμςαπ, ςοαγξσδόμςαπ και υξοεϋξμςαπ 

ςα Λαμξσράκια (παοαδξριακϊ δημξςικϊ ςοαγξϋδι), με ςη Λαοίζα Ιχυ.   

Βιβλιξγοατία 

Αμςζξσλάςξσ-Πεςρίλα, Δ., Δάτμη, Δ. & Δάτμη, Μ. (1983). Βάγια, βάγια ςχμ βαγιώμ. Αθήμα: Oι τίλξι 
ςξσ Λξσρείξσ Δλλημικήπ Καψκήπ έυμηπ.  

Ισοιακίδξσ – Μέρςξοξπ, Α. (1982). Οι δώδεκα μήμεπ και ςα λαξγοατικά. Αθήμα: Δκδ. Οαγκϊρμια 
Ρϋγυοξμη παιδεία – Λαλλιάοηπ.  

Κξσκάςξπ, Δ. (1978). Μεξελλημικξί παοαμιόμσθξι. Αθήμα: Δομήπ.  

Κξσκάςξπ, Δ. (1952). Ιεταλλξμίςικα γμχμικά. Αθήμα. 

Κξσκάςξπ, Δ. (1988). Παρυαλιμά και ςηπ Άμξινηπ. Αθήμα: Τιλιππϊςηπ.  

Οξλίςηπ, Μ.Γ. (1900). Παοξιμίαι. ςξμ.Β΄. Αθήμα 

ρξςάκξσ – Ιαοβέλη, Α. (1986). Καξγοατικό ημεοξλόγιξ – Οι δώδεκα μήμεπ και ςα έθιμά ςξσπ. Αθήμα: 
Οαςάκηπ. 



 

 

ΕΛΕΝΗ ΣΟ ΤΣ Ι Α  ΛΟΤΛΑ ΚΗ  

Η ώρα της κατασκευής 

 

Λιλόμςαπ για ςξ Οάρυα, η ποόςη εικϊμα πξσ μαπ έουεςαι 

δεμ είμαι εκείμη ςχμ κϊκκιμχμ ασγόμ;  Γι‟ασςϊ και εμείπ, θα 

τςιάνξσμε μια απλή καςαρκεσή, έμα ηυηςικϊ παιυμίδι πξσ θα 

μαπ δόρει ςξμ ήυξ ςηπ …κϊςαπ! 

 

Φωηογπαθία: Πξνζήθε Μνπζείν Λατθψλ Οξγάλσλ, Πιάθα. 

Ασςϊ είμαι ςξ ηυηςικϊ αμςικείμεμξ –παιυμίδι, πξσ  

παοϊμξιξ θα τςιάνξσμε κι εμείπ. Λπξοείςε μα βοείςε ρςη 

βιςοίμα ςξσ σπϊγειξσ ςξσ Λξσρείξσ Καψκόμ Ξογάμχμ. Δκεί 

εκθέςξσμ ςα ιδιϊτχμα ϊογαμα και ςα ηυηςικά αμςικείμεμα, ςα 

πεοιρρϊςεοα απϊ ςα ξπξία είμαι καςαρκεσαρμέμα για παιδιά ή 

απϊ παιδιά.  

Ρςϊυξι 

 Μα παοάγξσμε ήυξ με ςξ ασςξρυέδιξ ϊογαμξ.  

 Μα υοηριμξπξιήρξσμε άυοηρςα σλικά, για μα ςα 

αμακσκλόρξσμε με ένσπμξ ςοϊπξ.  

Διαθεμαςικξί ρςϊυξι 

 Ρσζήςηρη για ςα Δλλημικά λαψκά ϊογαμα. 

 Ρσζήςηρη για ςα παιυμίδια πξσ έπαιζαμ ξι γξμείπ, αλλά και ξι 

παππξϋδεπ ςχμ παιδιόμ. 

 Γμχοιμία με ςξ οεςρίμι. Ρσζηςάμε με ςα παιδιά για ςξμ 

θασμαρςϊ ασςϊ υσμϊ ςξσ πεϋκξσ, ςιπ ιδιϊςηςεπ και ςη υοήρη 

ςξσ ρςα μξσρικά ϊογαμα. 
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Ελένη Σζούηζια Λοςλάκη 

Μνπζηθνπαηδαγσγφο 

 

Ζ Διέλε Σζνχηζηα Λνπιάθε είλαη 

κνπζηθνπαηδαγσγφο. Γηδάζθεη θιάνπην κε 

ξάκθνο θαη ηα καζήκαηα ηεο κνπζηθήο 

πξνπαηδείαο θαη πξνζεσξίαο, ζην Χδείν  

Kodaly θαη ζην Χδείν Tiegerman. πνχδαζε 

πηάλν θαη αλψηεξα ζεσξεηηθά ζην Δζληθφ 

Χδείν.  πνχδαζε θαιακέληα θινγέξα ζηελ 

Διιεληθή πληερλία Φινγέξαο απφ Καιάκη 

θαη Φιάνπην κε ξάκθνο ζην Χδείν Kodaly. 

Παξαθνινχζεζε γηα δχν ρξφληα 

Μνπζηθνθηλεηηθή θαη Ρπζκηθή Αγσγή ζηα 

πζηήκαηα  Orff - Dalcroze ζηε ρνιή 

Μσξαΐηε. (1989 - 1991) Δπίζεο ζπνχδαζε 

γηα ηξία ρξφληα ζην ηκήκα Δπαγγεικαηηθήο 

Μεηεθπαίδεπζεο ζηε Γηεχζπλζε Υνξσδίαο 

θαη ζην Μνπζηθνπαηδαγσγηθφ χζηεκα 

Kodaly (1998 - 2001) θαη απνθνίηεζε απφ ην 

Χδείν Kodaly. πκκεηείρε ζε πνιιά 

κνπζηθνθηλεηηθά θαη παηδαγσγηθά ζεκηλάξηα. 

πνχδαζε Γεκνζηνγξαθία ζηε  ρνιή 

Γεκνζηνγξαθίαο «΄Οκεξνο» (1981 - 1984). 

Γλσξίδεη αγγιηθά (Certificate of Proficiency in 

English). Ήηαλ αξρηζπληάθηξηα ηνπ ζεαηξηθνχ 

πεξηνδηθνχ «Εθθύθιεκα» (1983 -84 ). Απφ 

ηελ άλνημε ηνπ 1999, είλαη δηεπζχληξηα ηεο 

πληαθηηθήο Δπηηξνπήο ησλ «Ρπζκώλ», 

έθδνζε ηνπ Διιεληθνχ πιιφγνπ 

Μνπζηθνθηλεηηθήο Αγσγήο Κ. Οξθ. Δίλαη 

επίζεο κέινο ηεο πληαθηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

«Μνπζηθή ζε Πξώηε βαζκίδα», έθδνζε ηεο 

ΔΔΜΑΠΔ. Γίδαμε πηάλν, ζεσξία θαη ζνιθέδ 

ζε σδεία θαη ζρνιεία, θαζψο θαη θιάνπην κε 

ξάκθνο. ( Χδείν Αηηηθήο, ρ. Μαηέυ, ρ. Μ. 

Αεδνλνπνχινπ, Μνπζηθφ Γπκλάζην Ηιίνπ). 

Δίλαη ηαθηηθφ κέινο  ηεο Έλσζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ Μνπζηθήο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, (ΔΔΜΑΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο 

πληερλίαο Φινγεξνπαηθηψλ. 

Δίλαη κέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ηνπ 

δηδαθηηθνχ παθέηνπ γηα ηε Μνπζηθή ηεο Α΄ θαη 

Β΄ Γεκνηηθνχ (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην-

ΟΔΓΒ, 2009). 

 

 

 



 Ζ ψξα ηεο θαηαζθεπήο 
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Σλικά  

 Έμα κξσςί απϊ παςαςάκια – άδειξ τσρικά! 

 Ρυξιμί – υοχμαςιρςϊ, ή απλϊ ρπάγκξ 

 Υαοςί και μαοκαδϊοξσπ για μα ζχγοατίρξσμ 

 Υαοςξμέμιξ παςοϊμ ςηπ κϊςαπ και φαλιδάκια για μα ςξ κϊφξσμ 

 Φαλίδι , καοτί , ρτσοί και ρξσβλί πξσ θα υοηριμξπξιήρξσμε εμείπ 

 Ιξλξτόμιξ, δηλ.οεςρίμι. Αγξοάζξσμε τςημϊ οεςρίμι, ςξ ξπξίξ μπξοξϋμε μα 

ποξμηθεσςξϋμε ρε ϊλξσπ ςξσπ μξσρικξϋπ ξίκξσπ. Δνηγξϋμε ρςα παιδιά, πχπ ςξ 

υοηριμξπξιξϋμ ξι μξσρικξί πξσ παίζξσμ έγυξοδα ϊογαμα καθόπ με ασςϊ γλιρςοά ςξ 

δξνάοι με εσκξλία ρςιπ υξοδέπ ςξσ ξογάμξσ.  

Ζ καςαρκεσή μαπ βήμα-βήμα  

 Ιϊβξσμε ρε βάθξπ 2 εκ., ρε δϋξ διαμεςοικά αμςίθεςα ρημεία ςη διάμεςοξ ςξσ αμξιυςξϋ 

μέοξσπ ςξσ κξσςιξϋ. 

 Λε ςξ ρξσβλί, υαοάζξσμε ςημ ςοϋπα πξσ θα αμξίνξσμε με ςξ καοτί και ςξ ρτσοί, ρςξ 

κέμςοξ ςξσ μεςαλλικξϋ πάςξσ ςξσ κξσςιξϋ. 

 Λξιοάζξσμε ρςα παιδιά μα κϊφξσμ ςξ παςοϊμ ςηπ κϊςαπ και μα ςξ ζχγοατίρξσμ. ξσπ 

δίμξσμε και ςα λεσκά υαοςιά, μα ςα κϊφξσμ ρςξ πεοίγοαμμα ςξσ κξσςιξϋ, μα  ςα 

ζχγοατίρξσμ και μα ςα κξλλήρξσμ για μα ςξ διακξρμήρξσμ. 

 Οεομάμε ςξ ρυξιμί απϊ ςημ ςοϋπα ςξσ πάςξσ και ςξ ρςεοεόμξσμε με κϊμπξ μέρα ρςξ κξσςί 

(ςξ ρυξιμί 25-30 εκ. μα κοέμεςαι κάςχ απϊ ςξ κξσςί). 

 Ρςεοεόμξσμε ςημ κϊςα ρςα δϋξ αμξίγμαςα πξσ κάμαμε με ςξ φαλίδι. 

 Ρπάμε ςξ κάθε οεςρίμι ρε πέμςε ένι κξμμάςια και ςξ μξιοάζξσμε αμςίρςξιυα ρςα παιδιά.  

 

Δνηγξϋμε ρςα παιδιά ϊςι ςοίβξμςαπ ςξ ρυξιμί με ςξ οεςρίμι και κοαςόμςαπ ςξ οεςρίμι ρτιυςά 

ρςξ ρυξιμί ποξρπαθξϋμε μα και καςεβάρξσμε γοήγξοα ςξ υέοι ρςξ ρυξιμί, για μα παοαυθεί ξ 

ήυξπ ςηπ . . . κϊςαπ!   

Εχγοατίζξσμε ςξ ασςξρυέδιξ μξσρικϊ ϊογαμξ παιυμίδι μαπ ανιξπξιόμςαπ ςξ παςοϊμ πξσ 

βοίρκεςαι ρςξ βιβλίξ και ςξ ςεςοάδιξ Λξσρικήπ για ςξμ μαθηςή ςηπ Α΄Δημξςικξϋ. 

Βιβλιξγοατία  

Αογσοίξσ, Λ., ρξϋςρια – Κξσλάκη, Δ., & Λαγαλιξϋ, Λ. (2009). Λξσρική Α΄ και Β΄Δημξςικξύ. Βιβλίξ 
Δκπαιδεσςικξύ. Αθήμα: ΞΔΔΒ. 

Ξικξμϊμξσ, Τ.  (2000). «ξ κξκξοάκι». Πεοιξδικό Ρσθμξί. εϋυ. 32. Αθήμα: ΔΡΛΑ. 
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Αναγνώστου Κατερίνα 

«Λόγια από μετάξι»,  
Μια ιστορία με 20 νανουρίσματα 

 

απϊ ςημ  

ΚΑ ΣΕΡ Ι ΝΑ ΓΕΡΑ ΛΗ –  Μ ΟΦΟ Τ  

  

ξ βιβλίξ ςηπ Ιαςεοίμαπ Αμαγμόρςξσ «Κϊγια απϊ μεςάνι,  Λια ιρςξοία με 20 

μαμξσοίρμαςα» κσκλξτϊοηρε ςξ 2008 απϊ ςιπ εκδϊρειπ «ΔΘΟΣΥΞ», ρςη ρειοά «δχοάκια 

για ρέμα». 

ξ παοαμϋθι νεκιμά με έμαμ γλάοξ πξσ πέςανε φηλά ρςξμ ξσοαμϊ, βαρςόμςαπ ρςξ 

οάμτξπ ςξσ μια ρπξσδαία είδηρη… Λαζί ςξσ νεκιμά και ςξ ςανίδι ςηπ ζχήπ εμϊπ μχοξϋ. Απϊ 

ςημ αγχμία ςηπ γσμαίκαπ, πξσ θα γίμει μηςέοα, για ςξμ εουξμϊ ςξσ μχοξϋ μέυοι ςξ ποόςξ 

ςξσ πεοπάςημα, ϊλα μπλέκξμςαι αομξμικά ρ‟ έμα παοαμϋθι πξσ ταμςάζει πέοα για πέοα 

αληθιμϊ… 

Λέρα απϊ ςιπ ρελίδεπ ςξσ βιβλίξσ, με ςημ σπέοξυη, οξμαμςική εικξμξγοάτηρη ςηπ 

Έτηπ Καδά, ξι αμαγμόρςεπ θα έυξσμ ςημ εσκαιοία μα παοακξλξσθήρξσμ ςιπ Λξίοεπ πξσ 

έουξμςαι μα εσυηθξϋμ ρςξ μχοϊ, ςξ ποόςξ μπαμάκι ςξσ βοέτξσπ, ςξ νατμικϊ νϋπμημά ςξσ 

μέρα ρςη μϋυςα, ςξ παιυμίδι ςξσ με ςιπ μεοάιδεπ και ςξσπ ήοχεπ ςχμ παοαμσθιόμ. 

 Ιαι αογϊςεοα, θα ακξϋρξσμ ςιπ εσυέπ και ςα ςαυςαοίρμαςα ρσγγεμόμ και τίλχμ, θα 

παοεσοεθξϋμ ςη βάπςιρή ςξσ, ϊπξσ θα πάοει ς‟ ξμξμαςάκι ςξσ,  θα ςξ ρσμξδεϋρξσμ ρςξμ 

ποόςξ ςξσ πεοίπαςξ ρςξ πάοκξ. Ιαθόπ κσλάει γοήγξοα ξ υοϊμξπ, γοήγξοα θα μεγαλόμει 

και ςξ μχοϊ… Ιάθε ςξσ κίμηρη θα είμαι έμα κξρμξψρςξοικϊ γεγξμϊπ. λα θα θέλει μα ς‟ 

αγγίνει και μα ςα δξκιμάρει…  

Ρε κάθε μικοϊ ςξσ βήμα, ρε κάθε ςξσ καςϊοθχμα, θα ςξ ρσμςοξτεϋει έμα γλσκϊ 

ςοαγξσδάκι, έμα ςοστεοϊ μαμξϋοιρμα…  

Απϊ ςα είκξρι  μαμξσοίρμαςα πξσ ρσμξδεϋξσμ ςξ μχοϊ ρςξ μεγάλχμά ςξσ, ςα δέκα 

έυξσμ μελξπξιηθεί απϊ ςξσπ Βαγγέλη Ιαλημέοη – Γιόογξ Λικοϊ – Γιάμμη Λαοαγκϊ και 

εομημεϋξμςαι απϊ ςιπ Κιζέςα Ιαλημέοη – Ιαςεοίμα Οαλαιξθξδόοξσ – Μάρια Γκϊτα, ρςξ CD 

πξσ εμπεοιέυεςαι μέρα ρςξ βιβλίξ. 

Οοϊκειςαι για μελχδικά και ρσμάμα ρϋγυοξμα μαμξσοίρμαςα πξσ θα κάμξσμ κάθε 

μαμξϋλα μα αμσπξμξμεί μα τςάρει η όοα ςξσ ϋπμξσ για μα ςοαγξσδήρει ρςξ αγγελξϋδι 

ςηπ….  
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Σασούλα Σσιλιμένη 

« Ο κύριος Μπου» 

εκδ. Δίπςσυξ, Αθήμα 2008 

 

απϊ ςημ  

ΑΘΗΝΑ ΓΕ ΡΑ ΛΗ -Μ ΟΦΟΤ  

 

ξ βιβλίξ « ξ κϋοιξπ Λπξσ » ςηπ αρξϋλαπ ριλιμέμη κσκλξτϊοηρε ςξμ Ξκςόβοιξ ςξσ 

2008 απϊ ςιπ εκδϊρειπ Δίπςσυξ ρςη ρειοά ιρςξοίεπ για ςξ μηπιαγχγείξ. 

Ξ ήοχαπ ςηπ ιρςξοίαπ είμαι ξ άκηπ ξ οξμάοαπ, ή αλλιόπ ξ κϋοιξπ Λπξσ. Ξ άκηπ 

είμαι πξλϋ πλακαςζήπ και ςξσ αοέρει μα κάμει ρε ϊλξσπ « μπξσ » για μα ςξσπ ςοξμάνει. 

Δκείμξι νατμιάζξμςαι, ςοξμάζξσμ, γλιρςοξϋμ, πέτςξσμ … Ξι ρκαμςαλιέπ ςξσ κσοίξσ Λπξσ 

είυαμ θασμαρςά απξςελέρμαςα: η δαρκάλα έπερε απϊ ςη ρκάλα, η Αοαμπέλα καςάπιε μια 

καοαμέλα και ρςη γιαγιά έπεραμ ςα γσαλιά.  

Ζ ρσγγοατέαπ καλεί ςξσπ μικοξϋπ αμαγμόρςεπ μα δόρξσμ ςξ δικϊ ςξσπ ςέλξπ ρςημ 

ιρςξοία δημιξσογόμςαπ κι άλλεπ ρκαμςαλιέπ ςξσ άκη. Έπειςα δίμει κι εκείμη ςη δική ςηπ 

λϋρη, ϊπξσ ξ κϋοιξπ Λπξσ – πξσ πια απξκαλϋπςεςαι ϊςι είμαι μπαλϊμι – κάμει ξ ίδιξπ « 

μπξσμ! », ϊςαμ αγκαλιάζει ςημ αγαπημέμη ςξσ, ςημ Οιμέζα ςη Λπξσμπξϋ. 

Ζ Διαςρέμςα Οαοίρη εικξμξγοατεί ςξσπ ήοχεπ ςξσ βιβλίξσ απξςσπόμξμςαπ ςιπ 

εκτοάρειπ τϊβξσ ρςα ποϊρχπά ςξσπ και μαπ παοξσριάζει ρςαδιακά, απϊ ρελίδα ρε ρελίδα 

ςη τιγξϋοα ςξσ κσοίξσ Λπξσ απξκαλϋπςξμςαπ ςημ ςασςϊςηςά ςξσ.  

Λέρα απϊ ασςή ςημ έμμεςοη ιρςξοία η αρξϋλα ριλιμέμη τέομει ςα παιδιά ρε επατή 

με ςξ ρσμαίρθημα ςξσ τϊβξσ και ρςξυεϋει ρςημ αμςιμεςόπιρή ςξσ, αλλά και ρςημ απξςοξπή 

απϊ ςημ ποϊκληρη τϊβξσ ρςξμ άλλξ.  

Ρςξ ςέλξπ ςξσ βιβλίξσ σπάουξσμ ρελίδεπ δοαρςηοιξςήςχμ, ξι ξπξίεπ είμαι δσμαςϊμ μα 

απεσθσμθξϋμ και ρε παιδιά ποόςηπ ρυξλικήπ ηλικίαπ. Ξι μικοξί αμαγμόρςεπ καλξϋμςαι μα 

ρσζηςήρξσμ για ςξ ρσμαίρθημα ςξσ τϊβξσ, μα δημιξσογήρξσμ ξμξιξκαςάληκςα δίρςιυα, μα 

ζχγοατίρξσμ ςξμ άκη ςξμ οξμάοα κι ακϊμη, μα αρυξληθξϋμ με παοξιμίεπ και λαψκέπ 

εκτοάρειπ, μα μεςοήρξσμ και μα γμχοίρξσμ ςα γεχμεςοικά ρυήμαςα. 

ξ βιβλίξ ρσμξδεϋεςαι απϊ CD πξσ πεοιλαμβάμει ϊλη ςημ ιρςξοία ηυξγοατημέμη. Ζ 

μξσρική είμαι ςξσ Τόςη Λσλχμά και ςοαγξσδά η Διαλευςή Ιαμπάκξσ. 
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«24 τραγούδια του Μάνου Φατζιδάκι, για νέους 

πιανίστες»  
(Πλήρης έκδοση) 

Λεςαγοατή: άκηπ Ταοαζήπ 

Δκδϊρειπ: fagotto  

απϊ ςξμ 

ΒΑ  Ι ΛΗ Μ ΗΣΡΟ ΠΟΤΛΟ  

 

ξ βιβλίξ «24 ςοαγξϋδια ςξσ Λάμξσ Υαςζιδάκι» πξσ πεοιλαμβάμει ςιπ ξμόμσμεπ 

μεςαγοατέπ για πιάμξ ςξσ άκη Ταοαζή, έουεςαι μα ποξρςεθεί ρςημ ελλημική μξσρική 

βιβλιξγοατία αμαμεόμξμςαπ ατεμϊπ ςξ οεπεοςϊοιξ ςηπ πιαμιρςικήπ τιλξλξγίαπ, 

αμαδεικμϋξμςαπ ατεςέοξσ ςξ έογξ ςξσ ρσμθέςη Λάμξσ Υαςζιδάκι μέρα απϊ μια εκπαιδεσςική 

διάρςαρη. 

Ζ πλήοηπ έκδξρη πεοιλαμβάμει δϋξ ςεϋυη πξσ πεοιέυξσμ ςα 24 ςοαγξϋδια ρε 

πιαμιρςική γοατή, καθόπ και ρε μξοτή μξσρικόμ ξδηγόμ, πληοξτξοίεπ για ςημ ποξέλεσρη 

ςχμ ςοαγξσδιόμ, έμα πλήοεπ παοάοςημα ςχμ υοηριμξπξιξϋμεμχμ μξσρικόμ ϊοχμ και, 

ςέλξπ, έμα cd πξσ πεοιέυει ϊλα ςα κξμμάςια ςξσ βιβλίξσ εομημεσμέμα απϊ ςξ δημιξσογϊ ςξσ, 

άκη Ταοαζή, ϊπχπ επίρηπ και μεοικέπ παοαλλαγέπ επιλεγμέμχμ κξμμαςιόμ για μικοά 

μξσρικά ρϋμξλα.  

ρξ ατξοά ρςη μξσρική ρημειξγοατία, εκείμξ πξσ ποέπει μα επιρημάμξσμε θεςικά 

είμαι η πξλϋ εμπεοιρςαςχμέμη υοήρη ςχμ εομημεσςικόμ ρσμβϊλχμ (ρϋμβξλα δσμαμικόμ, 

τοαζαοίρμαςξπ, οσθμικήπ αγχγήπ, έκτοαρηπ) η ξπξία ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ ακοϊαρη ςξσ 

cd, απξςελεί ατξομή για ςξμ εκπαιδεσϊμεμξ πιαμίρςα μα διειρδϋρει ρςημ ξσρία ςηπ μξσρικήπ 

εομημείαπ. Ξι παοςιςξϋοεπ ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ είμαι εσαμάγμχρςεπ, νεκάθαοεπ ρςημ 

αμςιρςικςική γοατή και καθόπ ϊλεπ είμαι διρέλιδεπ, διεσκξλϋμξσμ ςξ μελεςηςή μα ατξριχθεί 

ρςη μξσρική ςξσ αμάγμχρη, υχοίπ καμία δσρκξλία. 

Δκείμξ ϊμχπ πξσ θα ποέπει μα ςξμιρθεί ιδιαίςεοα είμαι η εκπαιδεσςική τιλξρξτία ςηπ 

ρσγκεκοιμέμηπ έκδξρηπ. Ιαςαουήμ ςα κξμμάςια είμαι επιλεγμέμα όρςε μα πεοιλαμβάμξσμ έμα 

ανιξρημείχςξ εϋοξπ οσθμικήπ πξικιλίαπ, ϊυι ςϊρξ ρε μεςοικέπ εμδείνειπ (4/4. 3/4, 2/4, 5/8 

κ.λ.π.), ϊρξ ρε πξικιλία γοατήπ. Δμδεικςικά αματέοχ ςα κξμμάςια αο. 3, 9, 12, 14, 15 και 

23 πξσ είμαι γοαμμέμα ρςη μεςοική έμδεινη ςχμ 2/4 και ποξρτέοξσμ διατξοεςικέπ ατξομέπ 

ρςξμ εκπαιδεσςικϊ για μα θίνει θέμαςα ςϊρξ ςευμικά, ϊρξ και εομημεσςικά. ξ κξμμάςι 

αοιθμϊπ 3 (Ο κσο Αμςώμηπ) παοαπέμπει ρε γοατή ρςξ ποόςξ Bach και ξ δάρκαλξπ ςξσ 

πιάμξσ μπξοεί μα εκμεςαλλεσςεί ςξ ρσγκεκοιμέμξ κξμμάςι ποξπ ςημ ποξρέγγιρη ςξσ baroque 

ϋτξσπ με μια μελχδία ξικεία ρςξ ασςί ςχμ ελλήμχμ ρπξσδαρςόμ. ξ κξμμάςι αοιθμϊπ 9 

(Ηαλαρρξπξύλια μξσ), γοαμμέμξ και εομημεσμέμξ με καθαοά οξμαμςικϊ ϋτξπ μπξοεί μα 

ειδχθεί απϊ πλεσοάπ δαρκάλξσ, παοάλληλα με ςα παιδικά κξμμάςια ςξσ Schumann,  ςξσπ 

μήμεπ ςξσ  Tchaikovsky, ςα παιδικά κξμμάςια ςξσ Γιάμμη Ιχμρςαμςιμίδη, ακϊμα και με ςξ 

μικοϊκξρμξ ςξσ Bartòk. ξ κξμμάςι αοιθμϊπ 12 (Ζ μικοή Ραλλξύ) απξςελεί έμα 

αμςιποξρχπεσςικϊ δείγμα αμςιρςικςικήπ γοατήπ με μελχδικέπ γοαμμέπ πξσ ρςηοίζξσμ ςη 
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μελχδία, καθόπ και μιμηςικά μξςίβξ πξσ ποξρτέοξσμ εμξουηρςοχςική πξικιλία. ξ κξμμάςι 

αοιθμϊπ 14 (Ο αμανάπ) αμ και γοαμμέμξ με λίγεπ ςευμικέπ απαιςήρειπ, παοαπέμπει και ρε 

ϋτξπ baroque (ϊρξ ατξοά ρςξ γοάφιμϊ ςξσ) και ρε ϋτξπ οξμαμςικϊ, (ϊρξ ατξοά ρςη 

οσθμική απϊδξρη ςχμ τοάρεχμ) και ρσμδσάζει ςασςϊυοξμα παοαδξριακξϋπ μελχδικξϋπ 

δοϊμξσπ (ςοιημιςϊμιξ ρςημ ειραγχγή) και κλαρική αομξμία (μαπξλιςάμικη πςόρη ρςξ δεϋςεοξ 

ςμήμα ςηπ μελχδίαπ). ξ κξμμάςι αοιθμϊπ 15 (Τμηςςόπ) απξςελεί μια πξλϋ καλή άρκηρη 

μελέςηπ ςξσ staccato, και ςηπ αμςίθερηπ legato-staccato, εμό ςξ κξμμάςι αοιθμϊπ 23 (Ιεμάλ) 

δίμει ςημ εσκαιοία για μια πξλϋ καλή μελέςη ςηπ ςευμικήπ portato.  

Διαςοέυξμςαπ ςα δϋξ ςεϋυη, ξ ειδικϊπ αμαγμόρςηπ (καθηγηςήπ πιάμξσ) αμςιλαμβάμεςαι 

ϊςι ποϊκειςαι για μια πξλϋ καλά ξογαμχμέμη δξσλειά, η ξπξία πέοαμ ςξσ ϊςι πεοιέυει 

αμςιποξρχπεσςικά ςοαγξϋδια ςξσ ρσμθέςη πξσ γοάτςηκαμ για ςξμ κιμημαςξγοάτξ, ςξ 

θέαςοξ και για μξσρικέπ παοαρςάρειπ, ςξσ δίμει ςημ εσκαιοία μα ερςιάρει απϊ ςημ αουή ρςιπ 

εομημεσςικέπ αουέπ πξσ ποέπει μα διέπξσμ ςημ πιαμιρςική εκςέλερη. Ζ πληθόοα ςχμ ρςσλ 

πξσ θίγξμςαι είμαι εϋκξλα εμταμήπ (baroque, κλαρικϊ, οξμαμςικϊ, ελλημική εθμική ρυξλή, 

ρϋγυοξμξ), ξι ςευμικέπ απαιςήρειπ ρσμτχμξϋμ απϊλσςα με ςξμ σπϊςιςλξ «για μέξσπ 

πιαμίρςεπ» (ςξ ςευμικϊ επίπεδξ αματέοεςαι ρε μαθηςέπ επιπέδξσ 2ηπ καςχςέοαπ έχπ 2ηπ 

μέρηπ) και η γοατή ςχμ κξμμαςιόμ είμαι τοέρκια και απλή, υχοίπ μα σρςεοεί ρε μελχδική 

εσκοίμεια και αομξμική πληοϊςηςα. Ζ επιταμειακή εσκξλία ϊρξ ατξοά ρςξ ςευμικϊ επίπεδξ 

ρσμδσάζεςαι με ασνημέμεπ απαιςήρειπ ϊρξ ατξοά ρςη τοαρεξλξγία, ςιπ ςοίλιεπ, ςημ απϊδξρη 

ςχμ αμςιρςικςικόμ γοαμμόμ, ςξσπ υοχμαςιρμξϋπ και ςέλξπ ςη υοήρη ςηπ ςευμικήπ ςξσ pedal, 

πξσ είμαι και ςξ μϊμξ πξσ λείπει απϊ ςη ρημειξγοατία ρςιπ παοςιςξϋοεπ. Ασςϊ θα ποέπει 

κάθε διδάρκχμ μα ςξ «απξκοσπςξγοατήρει» απϊ ςξ cd και μα ςξ εμςάνει ρςη διδαρκαλία 

ςξσ. Ζ έκδξρη ασςή ρςηοίζει καςά ςη γμόμη μξσ ςημ ανία ςηπ, ρςημ ποξαματεοθείρα μίνη 

ςχμ ρςξιυείχμ ςηπ τιλξρξτίαπ ςηπ (ςευμική απλϊςηςα-εομημεσςική δσρκξλία) και δε θα 

ποέπει μα ειδχθεί μϊμξ απϊ ςη ρκξπιά ςηπ ρχρςήπ απϊδξρηπ ςχμ τθϊγγχμ. Ρε μια ςέςξια 

πεοίπςχρη ςξ απξςέλερμα θα είμαι τςχυϊ και αμξϋριξ, μιαπ και η μξσρική, είμαι άοοηκςα 

ρσμδεδεμέμη με ςημ έμμξια ςηπ εομημείαπ. 

Ιαςαλήγξμςαπ θα ήθελα μα εκτοάρχ ςημ εσυή μα λειςξσογήρει η ρσγκεκοιμέμη έκδξρη 

χπ ατξομή για μα σπάονξσμ και άλλεπ παοϊμξιεπ δξσλειέπ, ξι ξπξίεπ ξτείλξσμ ρςαδιακά μα 

αμαμεόρξσμ ςξ οεπεοςϊοιξ ςηπ ρπξσδήπ ςχμ ξογάμχμ και ποξπαμςϊπ μα ςξ 

επικαιοξπξιήρξσμ. Δίμαι λσπηοϊ μα ρκετςεί καμείπ ϊςι ξι μαθηςέπ ςημ επξυή ςξσ Bach, ςξσ 

Beethoven και ςξσ Chopin ρπξϋδαζαμ με κξμμάςια πξσ ακξϋγξμςαμ ρςημ επξυή ςξσπ και ξι 

ρημεοιμξί μαθηςέπ ρπξσδάζξσμ με κξμμάςια εκείμηπ ςηπ επξυήπ, υχοίπ μα ςξσπ δίμεςαι η 

εσκαιοία μα υοηριμξπξιξϋμ έμα ρϋγυοξμξ οεπεοςϊοιξ για ςημ ενέλινή ςξσπ, ιδίχπ δε ϊςαμ δεμ 

ποξςίθεμςαι μα διαλένξσμ κλαρικϊ ποξραμαςξλιρμϊ.  
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ανταποκρίσεις



 

 

Music, Health and Happiness 

Royal Northern College of Music, 

Manchester, 6-8 November 2008 

Απϊ ςξμ  

Γ Ι ΨΡΓΟ Σ Ι ΡΗ  

 

ξ ρσμέδοιξ “Music, Health and Happiness” 

διξογαμόθηκε απϊ ςξ Royal Northern College of Music, 

Manchester (UK) ϊπξσ και έλαβε μέοξπ ρςιπ 6-8 

Μξεμβοίξσ 2008. ξ εμδιατέοξμ ςξσ ρσμεδοίξσ ερςιάρςηκε ρςη 

ρυέρη μεςανϋ μξσρικήπ, σγείαπ και υαοάπ, εμό η θεμαςξλξγία 

ςχμ ειρηγήρεχμ βαρίρςηκε κσοίχπ ρε δϋξ άνξμεπ: i) ρςημ 

σγεία ςχμ μξσρικόμ, και ii) ρςη υοήρη ςηπ μξσρικήπ για ςημ 

ποξαγχγή ςηπ σγείαπ 

ξ ρσμέδοιξ ασςϊ λειςξϋογηρε χπ μία δημιξσογική 

ποϊκληρη για ςημ αμάπςσνη  διεπιρςημξμικόμ ποξρεγγίρεχμ 

ςηπ μξσρικήπ και ςηπ σγείαπ. Λεςανϋ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ 

έδχραμ εμεογά ςξ παοϊμ ςξσπ ειδικξί απϊ πξικίλξσπ 

επιρςημξμικξϋπ κλάδξσπ, ϊπχπ μξσρικξθεοαπεία, μξσρική 

εκπαίδεσρη, μξσρικξλξγία, μξσρική φσυξλξγία και 

μεσοξλξγία. Ασςή η πξικιλία και διατξοεςικϊςηςα χρςϊρξ δεμ 

πεοιξοίρςηκε μϊμξ ρε επίπεδξ επιρςημξμικόμ κλάδχμ. 

Αμςιθέςχπ, ήςαμ έμςξμα παοξϋρα και ρε πξλιςιρμικϊ επίπεδξ, 

καθόπ ξι ρσμμεςέυξμςεπ ποξέουξμςαμ απϊ διάτξοεπ υόοεπ ςξσ 

κϊρμξσ ϊπχπ Αγγλία, Ζ.Ο.Α., Μξοβηγία, Ασρςοία, Δλλάδα και 

Θςαλία. Ιαςά ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ, ξ πξλιςιρμϊπ - χπ βαρικϊ 

ρςξιυείξ ρςη ρυέρη μξσρικήπ, σγείαπ και υαοάπ - έγιμε 

αμαπϊτεσκςα ςξ επίκεμςοξ ςχμ ρσζηςήρεχμ ρε αοκεςέπ 

πεοιπςόρειπ. 

Ρςξ ρσμέδοιξ παοξσριάρςηκαμ διάτξοα ποχςξπξοιακά 

εοεσμηςικά ποξγοάμμαςα, καθόπ και ρυεςικέπ θεχοηςικέπ 

μελέςεπ. Ιεμςοικξί ξμιληςέπ ςξσ ρσμεδοίξσ ήςαμ oι: 

• Kris Chesky, University of North Texas (USA), με θέμα 

ξμιλίαπ “Health Promotion in Schools of Music: 

Addressing Music-Induced Hearing Loss”, 

• Leslie Bunt, University of the West of England (UK), με 

θέμα ξμιλίαπ “Music: A Resource for Health and 

Wellbeing”, 
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Eckart Altenmüller, Hanover University of Music and Drama (Germany), με θέμα 

ξμιλίαπ “Apollo‟s Gift and Curse: Acquisition and Loss of Skilled Movements in Musicians”. 

Ξι πεοιλήφειπ ϊλχμ ςχμ ειρηγήρεχμ πξσ παοξσριάρςηκαμ ρςξ ρσμέδοιξ είμαι 

διαθέριμεπ online: www.rncm.ac.uk/content/view/134/80. 

Ανίζει επίρηπ μα ρημειόρχ πχπ ρςα πλαίρια ςξσ ρσμεδοίξσ έγιμε επίρημη εμημέοχρη 

ςξσ κξιμξϋ για ςξ ηλεκςοξμικϊ πεοιξδικϊ Music Performance Research (http://mpr-

online.net) ςξ ξπξίξ σπξρςηοίζεςαι απϊ ςξ Royal Northern College of Music. Λε ασςήμ ςημ 

εσκαιοία ποαγμαςξπξίηρα αμεπίρημεπ ρσμαμςήρειπ με μεοικξϋπ απϊ ςξσπ ρσμςάκςεπ ασςξϋ 

ςξσ πεοιξδικξϋ με ρκξπϊ ςημ αμςίρςξιυη εμημέοχρή ςξσπ για ςξ ελλημικϊ ηλεκςοξμικϊ 

πεοιξδικϊ Approaches: Λξσρικξθεοαπεία & Διδική Λξσρική Οαιδαγχγική 

(http://approaches.primarymusic.gr) ςξ ξπξίξ σπξρςηοίζεςαι απϊ ςημ ΔΔΛΑΟΔ. Ρε ασςά ςα 

πλαίρια έγιμε μία αμξιβαία, γϊμιμη αμςαλλαγή ιδεόμ ϊρξμ ατξοά ςημ υάοανη πξλιςικόμ και 

ποακςικόμ για ςημ αμάπςσνη ηλεκςοξμικόμ επιρςημξμικόμ πεοιξδικόμ ρε διεθμέπ επίπεδξ.  

Ξι εμπειοίεπ πξσ απεκϊμιρα απϊ ασςϊ ςξ ρσμέδοιξ μξσ γέμμηραμ διάτξοξσπ 

ποξβλημαςιρμξϋπ και αμαζηςήρειπ. Λεςανϋ άλλχμ, αμαοχςήθηκα: «Οξια είμαι η ξσρία ασςξϋ 

πξσ ϊλξι ξμξμάζξσμε „μξσρική‟, αλλά σπάουξσμ ςϊρξι διατξοεςικξί ςοϊπξι ποξρέγγιρήπ 

ςξσ;», «Οξιεπ είμαι ξι ξμξιϊςηςεπ και πξιεπ ξι διατξοέπ μεςανϋ ϊλχμ ασςόμ ςχμ 

ποξρεγγίρεχμ;» «Οξια είμαι η ρυέρη μεςανϋ μξσρικήπ, σγείαπ και υαοάπ;», «Οξιξπ είμαι ξ εμ 

δσμάμει οϊλξπ ςηπ μξσρικήπ χπ ςξ επίκεμςοξ, αλλά και χπ ρσμδεςικϊπ κοίκξπ για ςημ 

αμάπςσνη διεπιρςημξμικόμ ποξρεγγίρεχμ;». 

 

 



 

 

3o Διεθνές υνέδριο ΕΕΜΑΠΕ 

Ζ ρσμβξλή ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ ρςη ρυξλική 

ποάνη: θεχοία και εταομξγή ρςη Λξσρική 

Δκπαίδεσρη 

 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 8  Μ ΑΩ ΟΤ 2009 ,  18 :30 -20 :00   

ΡΣΜΔΔΠΘΔΡ 

Υιλοσοφία και Αξιοποίηση Ε.Τ. 

Διρηγηςέπ:  

 Ι ΨΧΗ ΑΝΑ ΣΑ  Ι Α  

ΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ  ΘΕ ΟΔΨΡΟ   

Μ ΠΙ ΚΟ ΓΕΨΡΓ Ι Ο  

 ΑΡ Ι Κ ΑΚΗ  Γ ΕΨ ΡΓ Ι Α  

 

Οοξεδοεϋχμ:

ΒΑ  Ι ΛΗ  Μ ΗΣΡΟ ΠΟΤΛΟ   

Ζ ρσμεδοία με ςίςλξ «τιλξρξτία και ανιξπξίηρη» διενήυθη 

με ςη ρσμμεςξυή ςερράοχμ ξμιληςόμ, ξι ξπξίξι, απϊ διατξοεςική 

ρκξπιά ξ καθέμαπ, έθιναμ ςα δεδξμέμα πξσ έυξσμ ποξκϋφει απϊ 

ςη μέα  παγκξρμιξπξιημέμη κξιμχμική  και πξλιςιρμική 

ποαγμαςικϊςηςα και πξσ καλείςαι μα διαυειοιρςεί η ελλημική 

δημϊρια εκπαίδεσρη.  

Ζ κα ΑμαρςαρίαΡιόφη αμέπςσνε ςξ θέμα «η μξσρικξλξγία 

ρςημ ςοιςξβάθμια εκπαίδεσρη ρςημ Δλλάδα». Ρκιαγοατόμςαπ 

αουικά ςα υαοακςηοιρςικά πξσ έυξσμ επικοαςήρει ρςη ρϋγυοξμη  

εσοχπαψκή  κξιμχμία και πξσ έυξσμ επιτέοει έμα 

ξμξγεμξπξιημέμξ μξμςέλξ καθημεοιμϊςηςαπ ρςα διάτξοα κοάςη-

μέλη, αμέδεινε ςξ οϊλξ ςηπ μξσρικξλξγίαπ χπ έμα ξσριαρςικϊ 

παοάγξμςα ποξβξλήπ ςχμ πξλιςιρμικόμ μαπ ιδιαιςεοξςήςχμ, πξσ 

μπξοεί μα ρσμβάλει ρςημ ενσγίαμρη ςηπ αποϊρχπα 

διαμξοτξϋμεμηπ ρημεοιμήπ κξιμχμίαπ.  

Ξ κξπ Ηεϊδχοξπ Γοαμμαςάπ αρυξλήθηκε με ςξ  θέαςοξ ρςη 

ρϋγυοξμη εκπαιδεσςική διαδικαρία. Ξομόμεμξπ απϊ ςξ 
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3o Διεθνέρ ςνέδπιο ΕΕΜΑΠΕ 

Τπφ ηελ Αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

θαη ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Νεφηεηαο. 

 

 

Η ζςμβολή ηος εκπαιδεςηικού ςλικού ζηη 
ζσολική ππάξη: θεωπία και εθαπμογή ζηη 

Μοςζική Εκπαίδεςζη 

Ζ ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαηαδεηθλχεη δηαξθψο ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο 

ησλ δηδαζθφλησλ ζηε δηακφξθσζε εθείλσλ 

ησλ ζπλζεθψλ, νη νπνίεο ζα ελζσκαηψλνπλ, 

αθελφο ηηο λέεο ηερλνινγίεο, αθεηέξνπ ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ. Μέζσ ηνπ 3νππλεδξίνπ ηεο 

Δ.Δ.Μ.Α.Π.Δ, επηρεηξήζεθε ε ππνζηήξημε θαη 

ε αλάπηπμε  ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ, ελψ 

παξάιιεια δφζεθε ε επθαηξία  ζε 

εθπαηδεπηηθνχο (φισλ ησλ εηδηθνηήησλ), 

επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο λα πξνβάινπλ  ηηο 

απφςεηο ηνπο θαη λα πξνηείλνπλ θαηλνηφκεο 

ηδέεο ζε ζρέζε κε ην  εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θάζε εθπαηδεπηηθήο 

βαζκίδαο. Tν 3ν  πλέδξην ηεο Δ.Δ.Μ.Α.Π.Δ. 

ζηφρεπζε, ηφζν ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, φζν 

θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ 

κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζε 

εθπαηδεπηηθφ θαη ζε πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 

ζχγρξνλσλ εξεπλψλ θαη παξαγψγσλ. 

Παξάιιεια επαθή ησλ ζπκκεηερφλησλ κε 

παξαγσγνχο Δ.Τ ηνπο εμνηθείσζε  κε ηε 

θηινζνθία θαη ηε κεζνδνινγία παξαγσγήο 

θαη ρξήζεο ηνπ. 
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επιυείοημα ϊςι απϊ ςη τϋρη ςηπ η θεαςοική ςέυμη εμπεοιέυει πξικίλα πξλιςιρμικά ρςξιυεία, 

σπξρςήοινε ςημ αμάγκη καθιέοχρηπ ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ θεαςοικήπ αγχγήπ, χπ μέρξ 

διαμϊοτχρηπ μιαπ μέαπ μξξςοξπίαπ, πξσ θα σιξθεςεί ςη διατξοεςικϊςηςα, αλλά θα 

αμαδεικμϋει και ςημ ιδιαιςεοϊςηςα.  

Ξ κξπ Γιόογξπ Λπίκξπ ερςίαρε ρςη διαθεμαςική ποξρέγγιρη με σλξπξίηρη πξλϋςευμχμ 

ποξγοαμμάςχμ ρςη δεσςεοξβάθμια εκπαίδεσρη, ποξκειμέμξσ ξι μαθηςέπ μα μσηθξϋμ ρςη 

ρσμεογαςική διαδικαρία και ρςημ έοεσμα. έλξπ η κα Ραοικάκη, παοξσρίαρε μια εταομξγή 

ςηπ θεχοίαπ ςηπ πξλλαπλήπ μξημξρϋμηπ ςξσ Gardner ρςξ μάθημα ςηπ μξσρικήπ. Ξι ςέρρεοιπ 

ξμιληςέπ είυαμ χπ κξιμϊ ςϊπξ ςη δημϊρια εκπαίδεσρη και μέρχ ςχμ ειρηγήρεόμ ςξσπ 

αμαδείυθηκαμ ποξβλημαςιρμξί για ςημ εταομξγή μεθϊδχμ, ρςιπ ξπξίεπ θα εμσπάουξσμ ξι 

μέεπ ρσμθήκεπ πξσ έυξσμ διαμξοτχθεί ρςημ ελλημική κξιμχμία χπ σπξρσμϊλξσ μιαπ 

εσοϋςεοηπ επικοαςξϋραπ παγκξρμιξπξιημέμηπ κξιμχμικήπ αμςίληφηπ.  

Ξτείλχ μα νευχοίρχ ςημ αοςιϊςηςα λϊγξσ, μεθξδξλξγίαπ και ρσγκοϊςηρηπ ςηπ 

ειρήγηρηπ ςηπ καπ Ριόφη, η ξπξία με ρατή και αμαλσςικά ρςξιυεία ρσμέδερε ςημ ατεςηοία 

ςχμ ποξβλημαςιρμόμ ςηπ με ςα ςελικά ρσμπεοάρμαςά ςηπ.  

Ανιϊλξγη επίρηπ ήςαμ και η υχοίπ υειοϊγοατξ ξμιλία ςξσ κξσ Γοαμμαςά, ξ ξπξίξπ 

αμέδεινε ςξ μακοϋ δοϊμξ πξσ έυει μα διαμϋρει η ελλημική εκπαίδεσρη ποξπ ςξ ρςϊυξ ςηπ 

ξογάμχρηπ και ςξσ εκρσγυοξμιρμξϋ.  

Ζ ξμιλία ςξσ κξσ Λπίκξσ κιμήθηκε ρςξ πλαίριξ παοξσρίαρηπ ςηπ μεθϊδξσ project, 

υχοίπ καςά ςη γμόμη μξσ μα αμαδείνει μια καιμξςϊμξ εταομξγή ςηπ ή έμα μέξ 

ποξβλημαςιρμϊ για ςη υοήρη ςηπ.  

έλξπ, η κα Γεχογία Ραοικάκη, δεμ καςϊοθχρε καςά ςη γμόμη μξσ μα σλξπξιήρει ςξ ρςϊυξ 

ςξσ ςίςλξσ ςηπ ειρήγηρήπ ςηπ, δηλαδή ςξ ρσρυεςιρμϊ ςϋπχμ μξημξρϋμηπ ςξσ Gardner και 

μξσρικήπ, γεγξμϊπ πξσ θα ήςαμ ιδιαίςεοα εμδιατέοξμ αμ είυε ποαγμαςχθεί.
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Α ΒΒΑ ΣΟ  9  Μ ΑΩ ΟΤ  2009 ,  9 :30 -11 :00  

Ρσμεδοίεπ 

Music Education and Educators:  

A Global Interaction 

Διρηγηςέπ:  

ERJA KOSONE N  

P I RRKO PAA NAN EN  

MI CHAEL  RAÚL  BERG  

M ARI A-L I I SA  KRAFT  

 

ΟΠΞΔ ΠΔΣΞΣΡΑ

ΒΑ  Ι Λ Ι ΚΗ  ΖΕΠΑ ΣΟΤ

Ρςη ρσμεδοία «Λξσρική Δκπαίδεσρη και Δκπαιδεσςικξί: Λια Οαγκϊρμια Διάδοαρη» 

μίληραμ ςοία μέλη ςξσ διδακςικξϋ και εοεσμηςικξϋ ποξρχπικξϋ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Jyväskylä 

ςηπ Τιμλαμδίαπ και έμαπ Θρπαμϊπ εκπαιδεσςικϊπ Λξσρικήπ Οοχςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ.  

Ζ ποξρκεκλημέμη ξμιλήςοια, Dr. Erja Kosonen, έκαμε μια ιρςξοική αμαδοξμή για ςξ 

μάθημα ςηπ Λξσρικήπ και ςημ εκπαίδεσρη εκπαιδεσςικόμ ρςξ Τιμλαμδικϊ εκπαιδεσςικϊ 

ρϋρςημα. Αμέτεοε ϊςι η ποόςη Ρυξλή εκπαίδεσρηπ δαρκάλχμ ιδοϋθηκε ρςξ Jyväskylä, ϊςι ςξ 

ςοαγξϋδι καςείυε κεμςοική θέρη ρςξ μάθημα εμό απϊ ςη δεκαεςία ςξσ ΄70 δϊθηκε 

πεοιρρϊςεοη ρημαρία ρςημ ξογαμική εκςέλερη  και ακοϊαρη μξσρικήπ.  

Ζ ποξρκεκλημέμη επίκξσοη καθηγήςοια  Pirrko Paananen έδχρε έμα ρςίγμα ςξσ Mobile 

Learning, παοξσριάζξμςαπ ςξ ρυεδιαρμϊ και ςξ παιδαγχγικϊ πλαίριξ ςξσ JamMo, εμϊπ 

κιμηςξϋ πεοιβάλλξμςξπ μξσρικήπ μάθηρηπ και παιυμιδιξϋ για παιδιά ποξρυξλικήπ και 

ρυξλικήπ ηλικίαπ, πξσ απξςελεί ασςϊμξμη ρσρκεσή. Έυει λξγιρμικϊ για μξσρική ρϋμθερη, 

δειγμαςξληφία και sequencing και εικξμικά μξσρικά ϊογαμα και δσμαςϊςηςεπ διαδικςσακήπ 

και ad hoc ρϋμδερηπ. Απξρκξπεί ρςημ εμθάοοσμρη ςηπ ρσμεογαςικήπ μξσρικήπ 

δημιξσογικϊςηςαπ και ςηπ κξιμχμικήπ εμρχμάςχρηπ ςχμ παιδιόμ.  

Ξ Michael Raúl Berg παοξσρίαρε ποϊγοαμμα δοαρςηοιξςήςχμ για μαθηςέπ 6-7 εςόμ 

εμϊπ Θρπαμικξϋ Δημξςικξϋ Ρυξλείξσ με θέμα ςημ  Δλλημική μξσρική. ξ ποϊγοαμμα 

πεοιέλαβε ςοαγξϋδι, παίνιμξ ξογάμχμ, υξοϊ και διαθεμαςικέπ ρσμδέρειπ με άλλα μαθήμαςα 

με ρςϊυξ ςη γμχοιμία με ςημ Δλλημικϊ πξλιςιρμϊ και ςημ ποξόθηρη ςξσ ρεβαρμξϋ ςχμ 

διατξοεςικόμ πξλιςιρμόμ. Σπήονε ρσμμεςξυή και άλλχμ δαρκάλχμ ςξσ ρυξλείξσ και 

γξμέχμ. α εοεσμηςικά εσοήμαςα έδειναμ ϊςι λϊγχ ξμξιξςήςχμ μεςανϋ Δλλημικήπ και 

Θρπαμικήπ Λξσρικήπ, ξι μαθηςέπ καςαμϊηραμ διατξοέπ και ξμξιϊςηςεπ μεςανϋ ςχμ δϋξ 
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παοαδϊρεχμ. Δπίρηπ, έδειναμ μεγάλξ εμθξσριαρμϊ για ςημ εκμάθηρη Δλλημικόμ 

ςοαγξσδιόμ. 

Ζ Maria-Liisa Kraft παοξσρίαρε μια έοεσμα για ςξ καςά πϊρξ η μξσρική καςάοςιρη καςά 

ςη διάοκεια ςχμ ρπξσδόμ ςξσπ σπξρςηοίζει Τιλαμδξϋπ εκπαιδεσςικξϋπ πξσ εογάζξμςαι πλέξμ 

ρε ρυξλεία. Απϊ 160 εκπαιδεσςικξϋπ, απϊτξιςξσπ  ςξσ 2000 ή 2002,  βοέθηκε ϊςι βξήθηρε 

ιδιαίςεοα η απϊκςηρη δενιξςήςχμ ρε μξσρικά ϊογαμα, ποακςική εμαομϊμιρη, ςοαγξϋδι κ.ά. 

Αμαδείυθηκαμ ςξμείπ ςχμ ρπξσδόμ πξσ ποέπει μα βελςιχθξϋμ και ϊςι ξι ποξηγξϋμεμεπ 

μξσρικέπ ρπξσδέπ δεμ καλϋπςξσμ ξπχρδήπξςε ςιπ απαιςξϋμεμεπ δενιϊςηςεπ για ςη ρυξλική 

ςάνη.   

Ξι εοχςήρειπ ατξοξϋραμ ςιπ όοεπ διδαρκαλίαπ ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Λξσρικήπ ρςιπ δϋξ 

υόοεπ και ςξ εάμ διδάρκεςαι ρςημ Οοχςξβάθμια Δκπαίδεσρη απϊ γεμικξϋπ δαρκάλξσπ ή 

ειδικξϋπ εκπαιδεσςικξϋπ Λξσρικήπ. Ρσζηςήθηκαμ ςξ ζήςημα ςξσ μη επαοκξϋπ υοϊμξσ για 

Λξσρική ρςξ χοξλϊγιξ ποϊγοαμμα και ξι δσρκξλίεπ ϊςαμ ξ δάρκαλξπ δεμ έυει επαοκή 

καςάοςιρη ή άμερη ρε μξσρικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ. 

 Ξι παοξσριάρειπ ςχμ ειρηγηςόμ έδχραμ ςοϊπξσπ διαποαγμάςεσρηπ ςηπ διάδοαρηπ ςηπ 

μξσρικήπ μέρα ρε ξμάδεπ και κξιμϊςηςεπ και ςιπ δσμαςϊςηςεπ  ποξέκςαρηπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ 

μξσρικήπ μάθηρηπ ρςημ εσοϋςεοη ζχή ςχμ αςϊμχμ.  
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ΔΠΓΑΡΖΠΘΑ 

Η μουσική αγωγή των κωφών και βαρήκοων 

ατόμων:  

ιδιαιτερότητες  της στη μουσική πράξη 

Διρηγήςοια 

Μ ΑΡΙ Α ΥΙ ΛΙ ΑΝΟΤ  

 

Αμςαπξκοιςήπ: 

Γ Ι ΨΡΓΟ Σ Ι ΡΗ  

Ζ ειδική μξσρική παιδαγχγική είμαι έμα πεδίξ ςξ ξπξίξ βοίρκεςαι ρε αουικά ρςάδια ςηπ 

αμάπςσνήπ ςξσ ρςημ Δλλάδα. Λία βαρική αιςία ασςήπ ςηπ καςάρςαρηπ έγκειςαι ρςημ 

πεοιξοιρμέμη και ελλιπή επιμϊοτχρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ μξσρικήπ ρε θέμαςα ειδικήπ 

αγχγήπ. Έςρι, ξ εκπαιδεσςικϊπ μξσρικήπ πξσ καλείςαι μα διδάνει ρςξ υόοξ ςηπ ειδικήπ 

αγχγήπ έουεςαι ρσυμά αμςιμέςχπξπ με διάτξοα εοχςήμαςα και ποξκλήρειπ ρςιπ ξπξίεπ 

αδσμαςεί μα αμςαπξκοιθεί με επάοκεια. Λεςανϋ ασςόμ, βαρικά θέμαςα πξσ ποξκϋπςξσμ 

ατξοξϋμ ςημ εναςξμίκεσρη ςηπ διδαρκαλίαπ βάρει ςχμ ιδιαιςεοξςήςχμ ςξσ κάθε μαθηςή, ςημ 

ποξραομξγή ςξσ μξσρικξϋ σλικξϋ, αλλά και ςημ καςαμϊηρη ςχμ φσυξ-κξιμχμικόμ 

διαρςάρεχμ ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ μξσρικήπ. 

Λέρα απϊ μία ποξρπάθεια αμςαπϊκοιρηπ ρε ασςέπ ςιπ ρϋγυοξμεπ αμαζηςήρειπ και 

ποξκλήρειπ ςξσ υόοξσ ςηπ ειδικήπ μξσρικήπ παιδαγχγικήπ, η κα Λαοία Τιλιάμξσ 

διξογάμχρε ςξ εογαρςήοιξ: «Ζ Λξσρική Αγχγή ςχμ Ιχτόμ και Βαοήκξχμ Αςϊμχμ: 

Θδιαιςεοϊςηςέπ ςηπ ρςη Λξσρική Οοάνη». Βαριρμέμη ρςημ πξλσεςή διδακςική ςηπ εμπειοία 

παιδιόμ με κότχρη και ποξβλήμαςα ακξήπ, η κα Τιλιάμξσ έκαμε αουικά μία ρϋμςξμη 

ειραγχγή ρςημ Δλλημική Μξημαςική Γλόρρα (ΔΜΓ), εμό ρςη ρσμέυεια αμέπςσνε μία ρειοά 

θεμάςχμ ρυεςικά με ςη διδακςική μεθξδξλξγία και ςιπ ρςοαςηγικέπ διδαρκαλίαπ μξσρικόμ 

ςοαγξσδιόμ ρε ασςέπ ςιπ ξμάδεπ παιδιόμ ϊπχπ αματέοχ επιγοαμμαςικά παοακάςχ: 

- Ξ ςοϊπξπ έμςανηπ ςηπ υοήρηπ ςηπ ΔΜΓ ρςη διδαρκαλία ςοαγξσδιόμ. 

- Ξι διάτξοξι ςοϊπξι διδαρκαλίαπ ςξσ οσθμξϋ μέρα απϊ ςη υοήρη ςηπ ΔΜΓ, αλλά και 

κιμαιρθηςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ (π.υ. κίμηρη ρςξ υόοξ ή παλαμάκια) 

- Ξι διάτξοξι ςοϊπξι ρσμδσαρμξϋ ςξσ οσθμικξϋ λϊγξσ με ςιπ οσθμικέπ ανίεπ ςηπ μξσρικήπ 

καςά ςη διάοκεια διδαρκαλίαπ, αλλά και εκςέλερηπ μξσρικόμ ςοαγξσδιόμ. 

- α κοιςήοια επιλξγήπ και ξ ςοϊπξπ υοήρηπ ςχμ μξσρικόμ ξογάμχμ ρςημ ξμάδα παιδιόμ 

με ποξβλήμαςα ακξήπ. 

- α βαρικά βήμαςα πξσ ακξλξσθξϋμςαι καςά ςη διδαρκαλία μξσρικόμ ςοαγξσδιόμ ρε 

ξμάδεπ αςϊμχμ με ποξβλήμαςα ακξήπ (π.υ. με πξιξ ςοϊπξ διδάρκξμςαι ξι ρςίυξι ρςημ 

ΔΜΓ, πχπ ρσμδσάζξμςαι ξι ρςίυξι με ςημ εκςέλερη μξσρικόμ ξογάμχμ, κλπ). 

- Ζ ρσμβξλή ςηπ μξσρικήπ εκπαίδεσρηπ ρςημ αμάπςσνη ςξσ λϊγξσ και επικξιμχμιακόμ 
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δενιξςήςχμ ρε παιδιά με ποξβλήμαςα ακξήπ. 

λα ςα παοαπάμχ παοξσριάρςηκαμ μέρα απϊ βιχμαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ξι ξπξίεπ 

κίμηραμ ςξμ εμθξσριαρμϊ και ςξ έμςξμξ εμδιατέοξμ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ, εμό ποξρέτεοαμ 

υοήριμεπ ιδέεπ για αμςίρςξιυεπ εταομξγέπ ρςημ εκπαιδεσςική ποάνη.  

ξ εογαρςήοιξ ςηπ καπ Τιλιάμξσ θεχοό πχπ ρσμέβαλε ξσριαρςικά ρςημ εμημέοχρη 

ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρε θέμαςα μξσρικήπ εκπαίδεσρηπ αςϊμχμ με κότχρη και ποξβλήμαςα 

ακξήπ, εμό παοάλληλα πσοξδϊςηρε γϊμιμξ διάλξγξ ρςξμ υόοξ ςηπ ειδικήπ μξσρικήπ 

παιδαγχγικήπ. Δλπίζχ ρςξ άμερξ μέλλξμ μα ποαγμαςξπξιηθξϋμ παοϊμξιεπ ποξρπάθειεπ. 
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Creafon - creative and cross disciplinary teaching 

with a new learning material 

Διρηγηςήπ: 

M ARKUS  CSLO VJECSEK   

 

Αμςαπξκοίςοια:  

ΦΡΤΗ  ΠΑ ΡΠΑΡΑ  

 

Ρςξ εογαρςήοιξ παοξσριάρςηκε ςξ creafon, έμα ρϋμξλξ καοςόμ τςιαγμέμχμ απϊ 

πλαρςικϊ εϋκαμπςξ σλικϊ, κάπξιεπ απϊ ςιπ ξπξίεπ έτεοαμ οαβδόρειπ ρε ϊλη ςημ επιτάμειά 

ςξσπ, πσκμϊςεοεπ ή αοαιϊςεοεπ και άλλεπ καθϊλξσ. Ρκξπϊπ ςηπ υοήρηπ ςξσ σλικξϋ ασςξϋ 

ήςαμ μα υοηριμξπξιηθεί με πξικίλξσπ και διατξοεςικξϋπ ςοϊπξσπ πξσ αγγίζξσμ 

διατξοεςικξϋπ ςξμείπ γμόρηπ:  

Αμακάλσφη μέρχ ςχμ αιρθήρεχμ: βλέπξσμε, αγγίζξσμε και ενεοεσμξϋμε ςξ σλικϊ.  

Μαθημαςικά: βοίρκξσμε απϊ πϊρα και ςι είδξσπ κξμμάςια απξςελείςαι και αμαζηςξϋμε 

διατξοεςικξϋπ ςοϊπξσπ ςανιμϊμηρήπ ςξσ.  

Παιυμίδι: Λπξοξϋμε μα παίνξσμε παιυμίδια ϊπχπ υαοςιά, μςϊμιμξ, με καμϊμεπ πξσ 

μπξοξϋμ μα ρσζηςηθξϋμ ρςημ ξμάδα. ξ κάθε μέλξπ μπξοεί μα ποξςείμει κάπξιξ παιυμίδι και 

μα διαμξοτχθξϋμ ξι καμϊμεπ απϊ κξιμξϋ. Έςρι καλλιεογείςαι ςασςϊυοξμα η ρκέφη, η 

ποχςξβξσλία, η ταμςαρία και η ρσμεογαρία μέρα ρε μια ξμάδα.  

Μξσρική: ενεοεσμξϋμε ηυηςικά ςξ σλικϊ. Λπξοξϋμε μα παοάγξσμε διατξοεςικξϋπ 

ήυξσπ ϊςαμ ρϋοξσμε έμα πλήκςοξ πάμχ ρε κάπξια ρειοά καοςόμ, αμάλξγα με ςξμ αοιθμϊ και 

ςημ πσκμϊςηςα ςχμ οαβδόρεχμ πξσ σπάουξσμ ρςημ κάοςα. Ξι ήυξι ασςξί μπξοξϋμ μα 

αλλάνξσμ αμ αλλάνξσμε ςη ρειοά ςχμ καοςόμ. ξ ηυηςικϊ απξςέλερμα είμαι πξλϋ αδϋμαμηπ 

έμςαρηπ, και θα μπξοξϋρε μα εμιρυσθεί με ςημ ςξπξθέςηρη ςχμ καοςόμ πάμχ ρε κάπξιξσ 

είδξσπ ηυείξ.  

Γλώρρα: η ρειοά ςχμ ήυχμ μπξοεί μα αμαπαοάγει ςξσπ ςξμιρμξϋπ μιαπ γλχρρικήπ 

τοάρηπ. Λπξοξϋμε μα ποξρπαθήρξσμε μα αμαπαοάγξσμε ςξμ ςξμιρμϊ μιαπ ρσγκεκοιμέμηπ 

ποϊςαρηπ, ή μα δημιξσογήρξσμε δικέπ μαπ τοάρειπ βάζξμςαπ ςιπ κάοςεπ ρε ρειοά με 

διάτξοξσπ ςοϊπξσπ.   

Ξ ρκξπϊπ ςηπ υοήρηπ ασςξϋ ςξσ σλικξϋ, ρϋμτχμα με ςξμ δημιξσογϊ ςξσ, είμαι μα 

εμιρυσθεί η γμόρη μέρα απϊ ςημ εμπλξκή διατξοεςικόμ αιρθήρεχμ, πεδίχμ και επιρςημόμ. 

Ζ εταομξγή ςξσ απαιςεί αοκεςή μξηςική εογαρία, ποξρξυή, ασςξρσγκέμςοχρη και μια λεπςή 

καςαμϊηρη ήυχμ και εμμξιόμ. Λπξοεί μα σπξθέρει καμείπ ϊςι η εμαρυϊληρη με ςξ σλικϊ και 

ςιπ αμάλξγεπ δοαρςηοιϊςηςεπ μπξοεί επίρηπ μα διαμξοτόρει μια πιξ ρςξυαρςική ρςάρη. 

Οοϊκειςαι για μια εμδιατέοξσρα ποϊςαρη, η ξπξία κάςχ απϊ ειδικέπ ρσμθήκεπ και με ςιπ 

καςάλληλεπ ποξωπξθέρειπ μπξοεί μα δόρει εσκαιοίεπ για ενεοεϋμηρη και διεοεϋμηρη 
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πξικίλχμ δσμαςξςήςχμ. Διδικϊςεοα για ςη μξσρική μπξοεί μα ξδηγήρει ρε μια καλϋςεοη 

καςαμϊηρη μξσρικόμ εμμξιόμ, ϊπχπ και μα ρσμδέρει υαοακςηοιρςικά ςηπ μξσρικήπ (έμςαρη, 

ςαυϋςηςα, ϋφξπ) με αμςίρςξιυα ςηπ γλόρραπ.     
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Α ΒΒΑ ΣΟ 10  Μ ΑΩ ΟΤ ,  12 :30 -14 :00  

Ρσμεδοίεπ 

ύγχρονη ερεύνα και Εκπαιδευτικό Τλικό 

Διρηγηςέπ: 

ΝΑ ΣΑΑ ΟΙ ΚΟΝΟΜΙ ΔΟΤ -ΣΑΤΡΟΤ  

ΚΨΝΣΑ Ν Σ Ι ΝΑ ΔΟΓΑΝ Η  

Γ Ι ΑΝΝΗ Μ ΤΡΑ ΛΗ  

Μ ΑΡΙ Α Μ ΑΓΑ ΛΙ ΟΤ  

ΒΑ  Ι Λ Ι ΚΗ ΖΕΠΑ ΣΟΤ  

 

Οοξεδοεϋξσρα:  

Μ ΑΡΙ Α ΕΤΠΑ ΣΡ Ι ΔΟΤ  

 

Ρςη ρσγκεκοιμέμη ρσμεδοία ενεςάρςηκαμ ζηςήμαςα πξσ ατξοξϋμ ρςη τιλξρξτία και ςη 

μεθξδξλξγία πξσ διέπξσμ ςξ ρυεδιαρμϊ εκπαιδεσςικξύ σλικξύ.  Ξι ειρηγήρειπ 

επικεμςοόθηκαμ ρςημ παοξσρίαρη και κοιςική θεόοηρη ςχμ πξοιρμάςχμ ρυεςικόμ εοεσμόμ 

πξσ ρςξιυειξθεςξϋμ έμα εσοϋ θεχοηςικϊ πλαίριξ ςξ ξπξίξ μπξοεί μα ανιξπξιηθεί ρςξμ 

απξςελερμαςικϊ ρυεδιαρμϊ καςάλληλξσ Δ.Σ. και διδακςικόμ εγυειοιδίχμ για ςιπ αμάγκεπ ςξσ 

μαθήμαςξπ ςηπ μξσρικήπ ρςημ ποχςξβάθμια εκπαίδεσρη.  Οαοάμεςοξι ϊπχπ α) η 

διεσκϊλσμρη ςηπ ρχμαςικήπ έκτοαρηπ και ρσμμεςξυήπ ρςη διάοκεια ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ 

μξσρικήπ και η εναρτάλιρη ςξσ απαοαίςηςξσ υώοξσ απξδεικμϋξμςαι ρημαμςικέπ για ςημ 

απξςελερμαςική εκμάθηρη ςηπ μξσρικήπ ρςη ρσγκεκοιμέμη εκπαιδεσςική βαθμίδα και β) η 

εμεογόπ εμπλξκή ςχμ εκπαιδεσςικώμ ρςη δημιξσογία Δ.Τ. εμιρυϋει ςη δημιξσογικϊςηςα, 

ρσμβάλλξμςαπ καθξοιρςικά ρςημ αμάπςσνη απξςελερμαςικξϋ μαθηριακξϋ 

κλίμαςξπ/πεοιβάλλξμςξπ και για ςξ λϊγξ ασςϊ θεχοείςαι απαοαίςηςη.  

ασςϊυοξμα, αμαδείυθηκαμ ρσγκεκοιμέμα ποξβλήμαςα πξσ ποξκϋπςξσμ ϊςαμ, μεςά 

απϊ εμδελευή ανιξλϊγηρη μξσρικόμ εκπαιδεσςικόμ παοαγόγχμ (Δ.Σ.) ςϊρξ απϊ ςημ Ιϋποξ 

ϊρξ και ςημ Δλλάδα απξδεικμϋεςαι ϊςι καςά ςξμ ρυεδιαρμϊ Δ.Σ., ξι ρσμςάκςεπ διδακςικόμ 

εγυειοιδίχμ και ξι δημιξσογξί Δ.Σ. ςείμξσμ μα αγμξξϋμ α) ςα ρυεςικά εοεσμηςικά πξοίρμαςα 

και β) ςξμ κϋοιξ απξδέκςη ςχμ παοαγόγχμ ςξσπ, δηλαδή ςημ εκπαιδεσςική κξιμϊςηςα, ςιπ 

αμάγκεπ δαρκάλχμ και μαθηςόμ και ςιπ ρσμθήκεπ ρσμεογαρίαπ ςξσπ.  Απξσριάζξσμ ςα 

κοιςήοια βάρει ςχμ ξπξίχμ «κςίζεςαι» ςξ Δ.Σ.  Ζ λξγξκεμςοικϊςηςα ςξσ Δ.Σ. ενακξλξσθεί μα 

απξςελεί ςξμ βαρικϊ  - μη απξςελερμαςικϊ -  άνξμα δϊμηρηπ Δ.Σ.   Δλλείπξσμ καλά 

παοαδείγμαςα δημιξσογίαπ και εταομξγήπ καςάλληλξσ πξλσςοξπικξϋ Δ.Σ., (ςξ ξπξίξ 

εκπηγάζει απϊ ςη τϋρη και θεχοία ςηπ Αιρθηςικήπ Δκπαίδεσρηπ και εμ ςέλει σπηοεςεί 

επιςσυόπ ςξσπ ρςϊυξσπ ςηπ).  Στίρςαςαι αρσμέυεια μεςανϋ Αμαλσςικξϋ Οοξγοάμμαςξπ και 

διδακςικόμ εγυειοιδίχμ.  ξ Αμαλσςικϊ Οοϊγοαμμα ςηπ Λξσρικήπ ρςημ Δλλάδα αμ και 

καιμξϋογιξ, υοειάζεςαι επιρςημξμικά καθξδηγημέμη επικαιοξπξίηρη (καθόπ 



3o Διεθμέπ Ρσμέδοιξ ΔΔΛΑΟΔ 
 

© ΔΔΜΑΠΔ / GAPMET 

ISSN 1790-773Υ   

|85 

απξςελεί μεςάτοαρη ςξσ κσβεομηςικξϋ Αμαλσςικξϋ Οοξγοάμμαςξπ ςηπ Αγγλίαπ ςχμ αουόμ 

ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ ‟90, ςξ ξπξίξ απξςέλερε ςημ ποώςη διξικηςική απόπειοα για ςη δημιξσογία 

εμϊπ εμιαίξσ μξμςέλξσ  - ρσγκεμςοχςικήπ -  εκπαίδεσρηπ). 

Δϋξ κϋοια εοχςήμαςα ποξέκσφαμ και ρσζηςήθηκαμ διενξδικά: α) γιαςί είμαι ρημαμςικϊ  

- ρςξ επίπεδξ ςηπ ποξρυξλικήπ αγχγήπ -  ςα παιδιά μα παοξςοϋμξμςαι απϊ ςξμ/ςημ 

εκπαιδεσςικϊ μα τέομξσμ μαζί ςξσπ ρςημ ςάνη για ακοϊαρη ςη «δική ςξσπ μξσρική» / ςημ 

«αγαπημέμη ςξσπ μξσρική»; και β) πξια/ξπ είμαι ξ καςαλληλϊςεοη/ξπ για ςη διδαρκαλία ςηπ 

μξσρικήπ ρςημ ποξρυξλική αγχγή  - η/ξ μηπιαγχγϊπ ή ξ/η εκπαιδεσςικϊπ ειδικϊςηςαπ 

(μξσρικϊπ); 

ϊρξ η παοξσρίαρη ςχμ πξοιρμάςχμ, ϊρξ και ςξπξθέςηρη επί ςχμ ειρηγήρεχμ 

καςέδειναμ ϊςι η διάθερη ϊλχμ ςχμ τξοέχμ εκπαίδεσρηπ για ρσμευή επιρςημξμική 

εμημέοχρη και ιρϊςιμη ρσμεογαρία απξςελεί βαρική ποξωπϊθερη για ςημ ποξαγχγή ςηπ 

πξιϊςηςαπ ςηπ μξσρικήπ αγχγήπ ρε ϊλεπ ςιπ εκπαιδεσςικέπ βαθμίδεπ.  ξ Δ.Σ. μπξοεί μα 

λειςξσογήρει απξςελερμαςικά ϊςαμ καλϋπςει με επιρςημξμική επάοκεια ςιπ αμάγκεπ 

εκπαιδεσςικόμ και μαθηςόμ, διακοίμεςαι για «ςη τιλικϊςηςά ςξσ ποξπ ςξμ υοήρςη» και 

ενελίρρεςαι μέρχ «δημιξσογικόμ πειοαγμάςχμ» και φϋυοαιμηπ ανιξλϊγηρηπ. 
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Ρςοξγγσλή ςοάπεζα 

Διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση: 

εθνομουσικολογικές και ανθρωπολογικές διαστάσεις 

Οοξεδοεϋχμ: 

ΠΑΤΛΟ   ΚΑΒΟΤΡΑ  

α ςελεσςαία υοϊμια γίμεςαι πξλϋ ρσυμά λϊγξπ για ςημ πξλσπξλιςιρμική κξιμχμία 

(multiculturalism), ςη διατξοεςικϊςηςα και ςιπ δσμαςϊςηςεπ αμάπςσνηπ εμϊπ διαπξλιςιρμικξϋ 

διαλϊγξσ. Ωρςϊρξ, η έμςξμη έμταρη ρςξ διαπξλιςιρμϊ (interculturalism)  γεμμά εοχςήμαςα 

για ςξ ςι ξσριαρςικά γίμεςαι ποξπ ςημ καςεϋθσμρη ασςή και πόπ. Ξι θεμαςικξί άνξμεπ πξσ θα 

απαρυξλήρξσμ ςη ρςοξγγσλή ςοάπεζα επικεμςοόμξμςαι πάμχ ρςξ ειδικϊςεοξ ζήςημα ςηπ 

ρυέρηπ ςξσ διαπξλιςιρμξϋ, ςηπ μξσρικήπ και ςηπ εκπαίδεσρηπ.  

Για ςημ εθμξμξσρικξλξγία, η μξσρική απξςελεί έμαμ καθοέτςη ςηπ εκάρςξςε 

κξσλςξϋοαπ και έμα μέρξ για μα εομημεϋρει καμείπ ϊφειπ ςηπ. Ζ παιδική ηλικία είμαι έμαπ 

επίρηπ ρσμβξλικϊπ υόοξπ πξσ αμαπαοάγει ρσμβξλικέπ ανίεπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ 

ελεσθεοία, ςημ ςασςϊςηςα, ςημ ασςξμξμία και ςημ ασθεμςικϊςηςα. α παιδιά μξιάζξσμ μα 

απξςελξϋμ έμα γεχγοατικϊ υόοξ (children‟s georgraphies), μια κξιμϊςηςα (imagined 

community), πξσ έυει ϊμχπ ςη δικιά ςηπ ασθεμςική κξσλςξϋοα. Λε ςημ μεςαμάρςεσρη, ςα 

ϊοια ςχμ εθμόμ αμαμειγμϋξμςαι και ςα μέλη ςξσπ ρυημαςίζξσμ μέα έθμη, ταμςαριακά και 

ασςά. Ξι ξμιληςέπ ςξσ πάμελ (Ιαθηγηςέπ, ρσμεογαζϊμεμξι εοεσμηςέπ-μέλη ςξσ Δογαρςηοίξσ) 

ρσζήςηραμ, ξ καθέμαπ μέρα απϊ ςημ εμπειοία ςξσ και ςη θεχοηςική ςξσ ρκξπιά, για ςημ 

παιδική μξσρική κξσλςξϋοα, ςη διατξοεςικϊςηςα ρςη μξσρική εκπαίδεσρη, ςξμ ρυεδιαρμϊ 

και ςημ εταομξγή πξλιςιρςικήπ πξλιςικήπ για ςη μξσρική και ςα παιδιά ρςξμ δημϊριξ και 

ιδιχςικϊ υόοξ, ςξμ οϊλξ ςηπ εικϊμαπ, ςξσπ θεάμαςξπ και ςξσ υξοξϋ ρςη λειςξσογία ςηπ 

διαπξλιςιρμικήπ μξσρικήπ εκπαίδεσρηπ, ςημ εθμξγοατική ποξρέγγιρη ςηπ μξσρικήπ 

εκπαίδεσρηπ και ςιπ έμμξιεπ ςηπ παοάδξρηπ, ςηπ ασθεμςικϊςηςαπ και ςξσ παοελθϊμςξπ ρςημ 

εκπαιδεσςική πξλιςική. 
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Δογαρςήοια 

Creative approaches to generalist  

teacher training in music 

Διρηγήςοια: 

SARAH HEN NESSY  

Αμςαπξκοίςοια: 

ΓΕΨΡΓ Ι Α  Μ ΑΡΚΕΑ  

Ρςξ εογαρςήοιξ με θέμα «Δημιξσογικέπ Οοξρεγγίρειπ για ςξ Δάρκαλξ Γεμικήπ Οαιδείαπ 

ρςημ Δκπαίδεσρη ςηπ Λξσρικήπ» η κα Sarah Hennesy  ποξρπάθηρε μα αμαπςϋνει ςη ταμςαρία 

ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ με ςημ εμεογϊ ρσμμεςξυή ςξσπ ρε μξσρικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ.  Ξ  ρςϊυξπ  

ήςαμ μα ςξσπ εμπμεϋρει όρςε ρςη διδαρκαλία ςξσπ μα αμακαλϋφξσμ δικέπ ςξσπ ποξρεγγίρειπ 

για ςημ καςαμϊηρη ςηπ μξσρικήπ απϊ μαθηςέπ Δημξςικξϋ αλλά και για ςημ αμάπςσνη ςηπ 

μξσρικήπ ςξσπ γμόρηπ ρε ϊλα ςα πεδία: ακοϊαρηπ, ρϋμθερηπ, ασςξρυεδιαρμξϋ και 

εκςέλερηπ.  

Για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ υοηριμξπξιήθηκαμ: αμθοόπιμεπ τχμέπ, 

οσθμικέπ κιμήρειπ με ςα ρόμαςα, μεςαλλϊτχμα και πξςήοια διατξοεςικόμ υοχμάςχμ. Ρςημ 

αουή ατξϋ κάθιραμ ρςξ πάςχμα  εκςέλεραμ με ςα υέοια ςξσπ και ςα πξςήοια ςξ ποξςειμϊμεμξ 

απϊ ςημ καθηγήςοια οσθμικϊ μξςίβξ. Αμέρχπ μεςά, ςξσπ ποξέςοεφε μα υχοιρςξϋμ ρε ςοειπ 

ξμάδεπ και μα κάμξσμ ςερράοχμ ειδόμ δοαρςηοιϊςηςεπ, δίμξμςάπ ςξσπ η ίδια θέμα κάθε 

τξοά. Ρςξ ςέλξπ κάθε δοαρςηοιϊςηςαπ ςξσπ ποξέςοεπε μα ανιξλξγξϋμ ςξ απξςέλερμα.  

Ρςημ ποώςη δοαρςηοιόςηςα, ποϊςειμε μα παοαμείμξσμ καθιρμέμξι ρςξ πάςχμα και 

ατξϋ ρσμεογαρςξϋμ μ΄ αμακαλϋφξσμ οσθμικέπ κιμήρειπ ςηπ αοερκείαπ ςξσπ υςσπόμςαπ ςα 

υέοια ςξσπ ή/και ςα πξςήοια και βγάζξμςαπ κι έμαμ ήυξ με ςιπ τχμέπ ςξσπ. Ζ ςελεσςαία ςξσπ 

κίμηρη θα ήςαμ μα δόρξσμ ςξ πξςήοι ρςξ διπλαμϊ ςξσπ.  

Ρςη δεύςεοη δοαρςηοιόςηςα, μξίοαρε μεςαλλϊτχμα ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ και ςξσπ 

ζήςηρε, ατξϋ  κάμξσμ κϋκλξ, μα επιλένξσμ απϊ μια μϊςα ρςξ μεςαλλϊτχμξ με ςημ ξπξία θα 

παίζει ξ καθέμαπ ασςξρυεδιάζξμςαπ διατξοεςικά οσθμικά μξςίβα. Ξ έμαπ μεςά ςξμ άλλξ θα 

έποεπε, ρςη ρσμέυεια, μα παίζει ςη μϊςα ςξσ ρςξ οσθμϊ και με ςξμ ςοϊπξ εομημείαπ ςξσ 

ποόςξσ εκςελερςή. Δϋξ ρσμμεςέυξμςεπ, με ςσυαία επιλξγή, θα έκαμαμ παϋρη ϊςαμ θα 

εουϊςαμ η ρειοά ςξσπ.  

Ρςημ ςοίςη δοαρςηοιόςηςα, η ειρηγήςοια έκαμε ςξ μαέρςοξ διεσθϋμξμςαπ ςξσπ 

ρσμμεςέυξμςεπ αμά ξμάδεπ. Ιάθε ξμάδα, δευϊςαμ σπξδείνειπ απϊ ςημ ειρηγήςοια για ςξ πϊςε 

και με πξιξ ςοϊπξ θα έπαιζαμ ςιπ μϊςεπ ςχμ μεςαλλϊτχμχμ πξσ αμςιρςξιυξϋραμ ρςημ 

καθεμιά.  Αμ και ξι μϊςεπ δεμ «ρσμτχμξϋραμ» πάμςα μεςανϋ ςξσπ, έμταρη διμϊςαμ ρςξ 

οσθμϊ, ςημ έμςαρη και ςξμ ςοϊπξ παινίμαςξπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ. Ρςη ρσμέυεια, ςη θέρη ςξσ 

μαέρςοξσ, πήοε κάπξιξπ απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ.  
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Ρςημ ςέςαοςη και δσρκξλϊςεοη δοαρςηοιϊςηςα διάοκειαπ 20-30΄΄ ξ κάθε ρσμμεςέυχμ 

ρσμεογάρςηκε με ςα μέλη ςηπ ξμάδαπ ςξσ ρσμθέςξμςαπ και εκςελόμςαπ διατξοεςικέπ 

μελχδίεπ, ανιξπξιόμςαπ ςα μεςαλλϊτχμα και ςα ρόμαςά ςξσπ χπ «ελβεςικά οξλϊγια». α 

«οξλϊγια» άλλξςε δξϋλεσαμ ρςημ όοα ςξσπ και άλλξςε ήςαμ υαλαρμέμα, γι΄ ασςϊ και ςα 

μεςαλλϊτχμα απέδιδαμ με μίμηρη αμάλξγα ςη λειςξσογία ςξσπ. 

λξι απϊλασραμ ποαγμαςικά ςημ εμεογϊ ρσμμεςξυή ςξσπ ρςξ εογαρςήοιξ και έμιχραμ 

ϊςι απξκϊμιραμ ρημαμςικέπ ιδέεπ για ςημ ποαγμαςξπξίηρη παοϊμξιχμ δοαρςηοιξςήςχμ με 

ςξσπ μαθηςέπ ςξσπ ρςημ ςάνη. 
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Διδάσκοντας θεωρία, τραγούδι και μουσικά όργανα 

ευχάριστα και δημιουργικά.  
Ιδέες, ρεπερτόριο, ασκησιολόγιο 

Διρηγήςοια: 

ΦΡΤΑ Κ Ι Σ Ι ΟΤ  

Αμςαπξκοιςήπ: 

ΒΑ  Ι ΛΗ  Μ ΗΣΡΟ ΠΟΤΛΟ   

 

ην εξγαζηήξην κε ζέκα «Γηδάζθνληαο ζεσξία, ηξαγνχδη θαη κνπζηθφ φξγαλν επράξηζηα θαη δεκηνπξγηθά: 

ηδέεο, ξεπεξηφξην, αζθεζηνιφγην», ε εηζεγήηξηα θα Κίηζηνπ Υξχζα, πξνζπάζεζε λα δηεξεπλήζεη λέεο πξαθηηθέο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο, πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε κηαο δηδαζθαιίαο επράξηζηεο 

θαη δεκηνπξγηθήο. Ζ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ε 

εηζαγσγή λένπ ηχπνπ αζθήζεσλ γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ζε έλα βησκαηηθφ 

κνπζηθφ κάζεκα, απνηέιεζε ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηεο εηζήγεζήο ηεο. 

ηελ αθεηεξία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο, ε νκηιήηξηα επηθαιέζηεθε ηε «ζπγθίλεζε» σο ην βαζηθφηεξν 

παξάγνληα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ν νπνίνο επζχλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα δηακνξθσζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο πνπ ζα επηθέξνπλ κηα ηζφξξνπε 

θαη ιεηηνπξγηθή δηεμαγσγή ηνπ νκαδηθνχ καζήκαηνο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο ελ ιφγσ παξνπζίαζεο, αθνινχζεζε κηα 

θαιά δνκεκέλε πνξεία, ε νπνία πεξηειάκβαλε αξρηθά ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα ηεζνχλ απφ ην δηδάζθνληα, 

ψζηε λα πξνθιεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ζηελ εμέιημή ηεο ηελ νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ, θαη ηειηθά ηα κέζα-είδε 

αζθήζεσλ, κε ηα νπνία ζα αθνκνησζεί ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Αλαθεξφκελνο ζηηο αζθήζεηο ζέισ λα 

παξαηεξήζσ φηη ε ζεηξά ηνπο, θαζψο θαη ην είδνο ηνπο, ζπληείλνπλ ζε κηα νξγαλσκέλε κέζνδν, πνπ ζηνρεχεη 

ζηελ πξφζθηεζε βαζηθψλ κνπζηθψλ γλψζεσλ απφ πιεπξάο καζεηψλ, δειαδή:  

 ηε ξπζκηθή θαιιηέξγεηα, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αληίιεςε ηνπ παικνχ, ηελ εθηέιεζε θαη θαηαλφεζε 

ξπζκηθψλ ζρεκάησλ θαη ην ξπζκηθφ απηνζρεδηαζκφ,  

 ηε κεισδηθή θαιιηέξγεηα πνπ πεξηιακβάλεη ην ηξαγνχδη θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αθνήο θαη ηέινο 

 ηελ εηζαγσγή ζην πεδίν ηεο εξκελείαο, πνπ πινπνηείηαη κέζσ ηνπ καζήκαηνο «ηξαγνύδη - ζπλνδεία», 

ην νπνίν θηλείηαη ζε κηα πιεζψξα ζχγρξνλσλ, αιιά θαη παξαδνζηαθψλ ζηπι. 

Έλα επί πιένλ ζεηηθφ ζηνηρείν, ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ αθξναηεξίνπ, ην νπνίν ε εηζεγήηξηα, θαηφξζσζε λα 

ην δηαηεξήζεη ζε κηα ζπλερή δξάζε, πινπνηψληαο βησκαηηθά ηηο πξνηάζεηο ηεο, γεγνλφο πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ 

θαηαδεηθλχεη θαη ηελ πξαθηηθή αμία ηνπ εγρεηξήκαηφο ηεο. Καηαιήγνληαο ζέισ λα αλαθέξσ φηη ε θα Κίηζηνπ 

αληηπαξαηέζεθε κε έλα παξαδνζηαθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν, αιιά ν ηξφπνο πνπ ην ρεηξίζηεθε αλέδεημε θαηά ηε 

γλψκε κνπ, κηα λέα νπηηθή ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ. Απηφ πνπ κέλεη, είλαη λα απνδεηρζεί θαη ζηελ πξάμε ε 

ιεηηνπξγία ηνπ, φηαλ δνθηκαζηεί σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν απφ ηνπο δηδάζθνληεο πνπ ζα ην εθαξκφζνπλ. 
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Η δημιουργία ενός παιδικού μιούζικαλ:  

με χορό και μουσική, από την τάξη στη σκηνή. 

 

 

Διρηγήςοια:  

Μ ΑΡΙ ΛΕΝΑ ΚΑ ΒΒΑΔΑ  

Αμςαπξκοίςοια: 

ΒΑ  Ι Λ Ι ΚΗ ΑΡΒΑΝΙ ΣΑ ΝΣΨ ΝΗ  

 

 

Έμα βιχμαςικϊ εογαρςήοιξ ποακςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ με ρςϊυξ ςη δημιξσογία και ςημ 

παοξσρίαρη εμϊπ μιξϋζικαλ για ςη ρκημή ςξσ ρυξλείξσ απϊ παιδιά ςηπ ποχςξβάθμιαπ 

εκπαίδεσρηπ  και ςημ εμεογή ρσμμεςξυή ςξσπ ρςη διαμϊοτχρη ςξσ ρεμαοίξσ, ςη ρκημξθερία, 

ςη ρκημξγοατία, ςημ εμδσμαςξλξγία και κσοίχπ ςη μξσρική επιμέλεια και κιμηριξλξγία ςξσ 

ςελικξϋ ςξσπ έογξσ. ξ εογαρςήοιξ βαρίρςηκε ρςημ πλξκή ςξσ μελξπξιημέμξσ παοαμσθιξϋ 

ςηπ ειρηγήςοιαπ «Ζ γξογϊμα και ςξ μαγικϊ κξυϋλι» ςχμ εκδϊρεχμ Διάπλαρη και σλξπξιήθηκε  

ρε ςοία ρςάδια. 

Ρςξ ποόςξ ρςάδιξ, η ρσμςξμίρςοια, με ποξβξλή ρυεςικξϋ ξπςικξακξσρςικξϋ σλικξϋ, 

έκαμε ρσμξπςική παοξσρίαρη και ανιξλϊγηρη ςχμ ποακςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ με 

παοαδείγμαςα εταομξγήπ ςξσπ ρε ρυξλεία και άλλξσπ καλλιςευμικξϋπ υόοξσπ. Ζ 

παοξσρίαρη ξλξκληοόθηκε με ρϋμςξμη αματξοά ρςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ, ρςξ ξπξίξ έυξσμ 

δημξριεσςεί ασςέπ ξι ποακςικέπ ποξςάρειπ – δοαρςηοιϊςηςεπ.  

Tξ δεϋςεοξ ρςάδιξ, ςξ μεγαλϋςεοξ ρε διάοκεια και ςξ πιξ ξσριαρςικϊ για ςξ 

εογαρςήοιξ, ρςηοίυςηκε ρςη βιχμαςική εμφϋυχρη εμδεικςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ. Λέρα απϊ 

έμα παιυμίδι γμχοιμίαπ δημιξσογήθηκε η καςάλληλη αςμϊρταιοα ποξρέγγιρηπ ςχμ ρσμέδοχμ 

και ειραγχγή ςξσπ ρςξ θέμα ςξσ εογαρςηοίξσ. Ρσμδσάζξμςαπ ϊλεπ ςιπ ςέυμεπ και μέρα απϊ 

ςημ ατήγηρη ςξσ παοαμσθιξϋ ξι ρϋμεδοξι ξδηγήθηκαμ διαδξυικά  ρε έμαμ ξμαδικϊ κιμηςικϊ, 

μξσρικξκιμηςικϊ και εικαρςικϊ  ασςξρυεδιαρμϊ και ςη δοαμαςξπξίηρη επιλεγμέμχμ ρκημόμ, 

μέρα απϊ παιυμίδια με ςξ ρόμα  και ςη τχμή.  Ρςη ρσμέυεια, ξι ρσμμεςέυξμςεπ υχοίρςηκαμ 

ρε ξμάδεπ και  μέρχ καθξδηγξϋμεμξσ ρχμαςικξϋ ασςξρυεδιαρμξϋ και ανιξπξίηρηπ 

τοξμςιρςηοιακόμ αμςικειμέμχμ, δημιξϋογηραμ  υξοξγοατίεπ ρσγκεκοιμέμχμ ςοαγξσδιόμ 

ςξσ έογξσ, παοξσριάζξμςαπ ρςξ ςέλξπ η κάθε ξμάδα ςη δική ςηπ. Δπϊμεμη δοαρςηοιϊςηςα  

ήςαμ η  ξμαδική δημιξσογία ρκημικξϋ με απλέπ εικαρςικέπ ςευμικέπ και ασςξρυέδιχμ 

κξσρςξσμιόμ με απλά, ξικξμξμικά ή και άυοηρςα  σλικά. Ιαςϊπιμ, αμά ςεςοάδεπ 

μελξπξίηραμ έμα ςοαγξϋδι και  επενεογάρςηκαμ ςη μξσρική επιμέλεια ςξσ έογξσ, ςημ  

ηυηςική ρϋμθερη –ηυηςική επέμδσρη, υοηριμξπξιόμςαπ  απλά κοξσρςά και ασςξρυέδια  

μξσρικά ϊογαμα. ξ βιχμαςικϊ μέοξπ ξλξκληοόθηκε με ανιξπξίηρη ςευμικόμ εμπμεσρμέμχμ 

απϊ άλλεπ μξοτέπ ςέυμηπ, ϊπχπ ςξ κξσκλξθέαςοξ, παοξσριάζξμςαπ μία ρκημή ςηπ ιρςξοίαπ  
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με δαυςσλϊκξσκλεπ και άλλα σλικά. 

Ρςξ ςοίςξ και ςελεσςαίξ ρςάδιξ και πιξ ρσμξπςικϊ, λϊγχ πίερηπ υοϊμξσ,  δϊθηκαμ 

ιδέεπ, ποακςικέπ και εοεθίρμαςα εταομξγήπ δοαρςηοιξςήςχμ  ρςη ρυξλική ποάνη και έγιμε 

ρϋμςξμη ρσζήςηρη και ανιξλϊγηρη ςξσ εογαρςηοίξσ .  

ξ εογαρςήοιξ είυε εμδιατέοξμ και εμεογξπξίηρε δσμαμικά  ϊλξσπ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ. 

Ασςή καθ‟ ασςή η βιχμαςική διαδικαρία καςέδεινε ςη δσμαςϊςηςα ρσμεογαρίαπ ςχμ 

δαρκάλχμ και μηπιαγχγόμ με ϊλξσπ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ ειδικξςήςχμ. έλξπ, δϊθηκε 

έμταρη ρςημ ίδια ςη διαδικαρία και ϊυι ςϊρξ ρςξ ςελικϊ ςηπ απξςέλερμα ατξϋ ρημαμςικϊςεοη 

είμαι η εμεογξπξίηρη ςχμ παιδιόμ και η δσμαςϊςηςα έκτοαρήπ ςξσπ και δημιξσογικϊςηςά 

ςξσπ παοά μια «καλή» ςελική παοξσρίαρη ρε μια ρυξλική εκδήλχρη. 
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Greek Association of Primary Music Education 

Teachers e-Courses for Life Long Learning:  
Introducing the forthcoming e- Training on Project Method and 

Collaborative Creativity for Music   Teachers 

 

Διρηγηςήπ:  

ΠΑΝ ΑΓ Ι ΨΣΗ  ΚΑ Μ ΠΤΛΗ  

Αμςαπξκοίςοια:  

ΟΥΙ Α ΠΑΠΑ ΔΗΜ ΗΣΡ Ι ΟΤ  

 

Ρςξ εογαρςήοιξ αουικά παοξσριάρςηκαμ ξι ρςϊυξι και η μεθξδξλξγία εμϊπ 

ποξγοάμμαςξπ διαδικςσακήπ επιμϊοτχρηπ ρςξ πλαίριξ ςηπ Δια βίξσ Λάθηρηπ, καθόπ και ξι 

λϊγξι επιμϊοτχρηπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ ρςη ρσμεογαςική δημιξσογικϊςηςα. Οαοξσριάρςηκαμ 

ακϊμα ξι ρςϊυξι  ςηπ ρυεδίαρηπ και σλξπξίηρηπ Διαθεμαςικόμ Ρυεδίχμ Δογαρίαπ. 

Ακξλξϋθηρε η ειραγχγική εταομξγή ςξσ ποξγοάμμαςξπ διαδικςσακήπ επιμϊοτχρηπ 

Introducing the forthcoming GAPMET e-Courses on Project Method and Collaborative 

Creativity for Music Teachers μέρα απϊ ςημ πλαςτϊομα διαυείοιρηπ μάθηρηπ Moodle. 

Αμαπςϋυθηκαμ ξι ρςϊυξι ςξσ ποξγοάμμαςξπ δηλ. η δημιξσογική ρσμεογαρία με ρσμαδέλτξσπ 

απϊ διάτξοα μέοη ςξσ κϊρμξσ και ςηπ Δλλάδαπ, η ανιξπξίηρη ςχμ ΟΔ για ςξ ρυεδιαρμϊ και 

σλξπξίηρη Διαθεμαςικόμ Ρυεδίχμ Δογαρίαπ και η εμεογή ρσμμεςξυή  ρε Διαδικςσακέπ 

Ιξιμϊςηςεπ Οοακςικήπ. Ξι ρσμμεςέυξμςεπ εγγοάτηκαμ ρςξ πεοιβάλλξμ, πλξηγήθηκαμ ρςιπ 

πηγέπ πξσ ποξςείμει και ρσμμεςείυαμ εμεογά ρε forum, ϊπξσ αμαπςϋυθηκαμ ποξβλημαςιρμξί 

ρυεςικά με ςη Λξσρική εκπαίδεσρη, ςιπ ΟΔ και ςξ e-learning και σπήονε ρημαμςική 

αλληλεπίδοαρη. 

Ξι εοχςήρειπ πξσ ποξέκσφαμ για ρσζήςηρη απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ 

(ποαγμαςξπξιήθηκε μέρχ ηλεκςοξμικόμ μημσμάςχμ -δημξριεϋρεχμ- ρςξ forum) ατξοξϋμ 

κσοίχπ ποξβλημαςιρμξϋπ για ςα θέμαςα ςξσ ποξγοάμμαςξπ διαδικςσακήπ επιμϊοτχρηπ και 

έγιμαμ ξι ενήπ ποξςάρειπ: 

 Ζ εταομξγή και η ρπξσδαιϊςηςα ςχμ Ζ/Σ ρςξ μάθημα ςηπ μξσρικήπ. 

 Δταομξγή καθιεοχμέμχμ τιλξρξτικόμ θεχοιόμ ρςη ρυξλική ποάνη με βάρη ςα μέα 

διδακςικά πακέςα μξσρικήπ. 

 Ζ διδαρκαλία ςηπ μξοτξλξγίαπ ςηπ μξσρικήπ ρςημ Α΄ και Β΄ δημξςικξϋ. 

Δοαρςηοιϊςηςεπ και έογα για ακοϊαρη. 

 Δπίδοαρη και σπξρςήοινη ςηπ έυμηπ ρςη διδαρκαλία ςχμ Λαθημαςικόμ. 

 e-learning ρςημ Διδική Αγχγή: ποξκλήρειπ και δσμαςϊςηςεπ. 

 α  ρϋγυοξμα μξσρικά οεϋμαςα και ξι αμθοχπξλξγικέπ και ρημειξλξγικέπ ςξσπ 

διαρςάρειπ. 

 Αμάπςσνη κοιςικήπ ρκέφηπ.  
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Ζ παοξσρίαρη ςξσ εογαρςηοίξσ ρσμέβαλε ρςημ αμάπςσνη ςξσ επιρςημξμικξϋ διαλϊγξσ  

και ςηπ εκπαιδεσςικήπ ποάνηπ γμχοίζξμςαπ ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ςιπ έμμξιεπ ςηπ 

δημιξσογικϊςηςαπ και ρσμεογαςικήπ δημιξσογικϊςηςαπ, τέομξμςαπ ςξσπ ρε μια ποόςη επατή 

με ςξ ποϊγοαμμα και ςξ πεοιβάλλξμ ςηπ διαδικςσακήπ επιμϊοτχρηπ και ςα πλεξμεκςήμαςά 

ςξσ και ςέλξπ αμαπςϋρρξμςαπ ςξσπ ρςϊυξσπ ςηπ ρυεδίαρηπ και ςα ποξρδξκόμεμα 

απξςελέρμαςα ςηπ σλξπξίηρήπ ςξσ. 
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Α ΒΒΑ ΣΟ 10  Μ ΑΩ ΟΤ 2009 ,  16 :15 - 18 :00  

Ρσμεδοία 

Σο Εκπαιδευτικό Τλικό.  

Ζητήματα μεθοδολογίας και σχεδιασμού 

Διρηγηςέπ: 

M ARI A DEL  ROSA RI O CASTANON -RODRI GUEZ  

M ’UTASEM  ADI LEH –  FA T I M A ADI LEH  

KA TR I -HELENA R AUT I A I NEN 

ΑΛΕΞ Ι Α  ΚΑΠΡΑ ΒΕΛΟΤ  

ΦΡΤΑΝ ΘΗ ΖΕΠΑ ΣΟ Τ –  ΚΑ ΣΕΡ Ι ΝΑ ΑΠΟ ΣΟΛΙ ΔΟΤ  

ΕΤΓΕΝ Ι Α ΚΑΡΟ ΤΜ ΠΑΛΗ  

 

Οοξεδοεϋξσρα:  

ΟΥΙ Α Μ ΠΑΛΚΑ  

 

Ζ απξγεσμαςιμή Ρσμεδοία ςξσ Ραββάςξσ πεοιλάμβαμε ένι άκοχπ εμδιατέοξσρεπ 

ειρηγήρειπ ποξρεγγίζξμςαπ πξικιλϊςοξπα ςημ καίοια θεμαςική εμϊςηςα ςηπ μεθξδξλξγίαπ και 

ςξσ ρυεδιαρμξϋ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ.  

Ρςημ ποόςη ειρήγηρη η Θρπαμίδα Maria del Rosario Castanon-Rodriguez, καθηγήςοια 

ρςξ Οαμεπιρςήμιξ Valladolid, παοξσρίαρε μία καιμξςϊμξ παιδαγχγική μέθξδξ ειραγχγήπ ρςη 

μξσρική γλόρρα για ςημ ποξρυξλική αγχγή (ηλικίεπ 3-5 εςόμ), βαριρμέμη ρε δϋξ ποξςάρειπ: 

διαρϋμδερη με ςημ ενελικςική διαδικαρία αμάγμχρηπ και γοατήπ και υοήρη ειδικξϋ 

ποξγοάμμαςξπ ρςξμ σπξλξγιρςή. ξ ποϊγοαμμα, ελκσρςικϊ για ςιπ εμ λϊγχ ηλικίεπ και 

εσέλικςα ρυεδιαρμέμξ για υοήρη ρε διατξοεςικέπ ρσμθήκεπ, βαρίζεςαι ρςη δημιξσογική 

διαδοαρςικϊςηςα, εμό ρσμξλικά η ποξρβάριμη ρςξ διαδίκςσξ μέθξδξπ έγκειςαι ρςη υοήρη 

ρςξιυείχμ ςηπ αιρθηςηοιακήπ αμάπςσνηπ ρε ρσρυεςιρμϊ με ςα υοόμαςα για ςη διάκοιρη 

ρςξιυείχμ ςηπ μξσρικήπ.  

Ζ διαθεμαςική έοεσμα ςχμ Οαλαιρςίμιχμ καθηγηςόμ Λ‟utasem και Fatima Adileh 

ποξςείμει ςη υοήρη  μξσρικήπ και ςοαγξσδιόμ ρςη διδαρκαλία ςηπ αγγλικήπ χπ νέμηπ 

γλόρραπ ρςημ ποχςξβάθμια εκπαίδεσρη, χπ ςξμ καλϋςεοξ δσμαςϊ, εμαλλακςικϊ και 

απξςελερμαςικϊ ςϋπξ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ.  Mε ασςϊ ςξμ ςοϊπξ διδαρκαλίαπ ξι μαθηςέπ 

ενξικειόμξμςαι με ςημ γλόρρα ρςημ ασθεμςική ςηπ μξοτή, αλλά και με ςημ κξσλςξϋοα 

γεμικϊςεοα, αποϊρκξπςα και άμερα, εμό ςξ μάθημα απξκςά ζχμςάμια, δημιξσογικϊςηςα, 

ταμςαρία. 

ξ αγγλϊτχμξ μέοξπ ςηπ ρσμεδοίαπ ξλξκληοόθηκε με ςημ ποξρέγγιρη ςηπ Katri-

Helena Rautiainen η ξπξία  ενιρςϊοηρε ςημ ενέλινη μεθϊδχμ διδαρκαλίαπ ςοαγξσδιξϋ και 

εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ ρε παιδαγχγική ακαδημία και δημξςικϊ ρυξλείξ ςηπ Τιλαμδίαπ καςά ςα 

έςη 1863-1969. 

Ρςη ρσμέυεια η Αλενία Ιαποαβέλξσ μίληρε για ςημ εταομξγή εκπαιδεσςικόμ 
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δοαρςηοιξςήςχμ ρςη δεσςεοξβάθμια εκπαίδεσρη με επίκεμςοξ ακοξάρειπ διατϊοχμ ειδόμ 

ατοικαμικήπ μξσρικήπ πξσ χθξϋμ ςξσπ μαθηςέπ ρε διεοεϋμηρη μξσρική και πξλιςιρμική ρςημ 

καςεϋθσμρη ςηπ πξλσπξλιςιρμικήπ ρσμειδηςξπξίηρηπ.  

Ζ μεθξδξλξγία ανιξπξίηρηπ ςξσ ηυηςικξϋ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ και ρσγκεκοιμέμα ςχμ 

CD πξσ ρσμξδεϋξσμ ςα βιβλία ςηπ Δ‟ δημξςικξϋ αμαπςϋυθηκε απϊ ςιπ ρσγγοατείπ ςξσ 

διδακςικξϋ πακέςξσ Ιαςεοίμα Απξρςξλίδξσ και Υοσράμθη Εεπάςξσ. Ρςημ ιδιαίςεοα υοήριμη 

για ϊλξσπ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ μξσρικήπ ειρήγηρη αματέοθηκαμ ςα κοιςήοια επιλξγήπ ςξσ 

ηυηςικξϋ σλικξϋ, η διδακςική ρςξυξθερία και ξι ςοϊπξι έμςανήπ ςξσ ρε έμα βιχμαςικϊ, 

εογαρςηοιακϊ, διεοεσμηςικϊ και διαθεμαςικϊ μάθημα μέρχ ςξσ ξπξίξσ ξι μαθηςέπ απξκςξϋμ 

γμόρειπ, δενιϊςηςεπ, δημιξσογικϊςηςα, μξσρικϊ λενιλϊγιξ, κοιςική ρκέφη και αιρθηςικϊ 

κοιςήοιξ.  

Ξι ειρηγήρειπ ξλξκληοόθηκαμ με ςη διδακςική ποϊςαρη υοήρηπ δημξτιλξϋπ μξσρικήπ 

ρςη δεσςεοξβάθμια εκπαίδεσρη απϊ ςημ Δσγεμία Ιαοξϋμπαλη. ξ ρσγκεκοιμέμξ 

εκπαιδεσςικϊ σλικϊ απξςελεί εογαλείξ για ςημ απϊκςηρη γμόρεχμ, δενιξςήςχμ, ικαμϊςηςαπ 

ανιξλϊγηρηπ κι επιλξγήπ.   

Ιαςά ςξ κλείριμξ ςχμ εογαριόμ ςηπ ρσμεδοίαπ εκτοάρςηκε ςξ εμδιατέοξμ ςξσ κξιμξϋ 

με ςημ σπξβξλή εοχςήρεχμ διεσκοιμιρςικξϋ υαοακςήοα και αμαζήςηρηπ επιποϊρθεςχμ 

πληοξτξοιόμ απϊ ςξσπ ξμιληςέπ, εμό η ρσζήςηρη πξσ ακξλξϋθηρε ενάμςληρε επιςσυόπ ςα 

υοξμικά ϊοια ςξσ ποξγοάμμαςξπ. 

 

 

 



3o Διεθμέπ Ρσμέδοιξ ΔΔΛΑΟΔ 
 

© ΔΔΜΑΠΔ / GAPMET 

ISSN 1790-773Υ   

|96 

Ρςοξγγσλή ςοάπεζα

Μουσική στο σχολείο και Μουσική Εκπαίδευση 

 

Διρηγηςέπ:  

SARAH HEN NESSY  

ΔΗΜ ΗΣΡΗ  Μ Α ΡΑ ΓΚΟ ΠΟ ΤΛΟ   

ΑΘΑΝ Α Ι Ο  ΠΑΠΑΖΑΡΗ  

 

Οοξεδοεϋξσρα:  

Μ ΑΡΙ Α ΑΡΓΤΡ Ι ΟΤ  

 

Ξι παοξσριάρειπ ςχμ κεμςοικόμ ξμιληςόμ, ερςίαραμ ρςξμ ποξβλημαςιρμϊ πξσ 

κσοιαουεί για ςη Λξσρική Οαιδαγχγική επί ςξσ παοϊμςξπ. ιπ ρκέφειπ και ςιπ ςξπξθεςήρειπ 

ςχμ ξμιληςόμ εμίρυσραμ παοαδείγμαςα πξσ αμέτεοαμ ξι ξμιληςέπ ρυεςικά με ποξρπάθειεπ 

εκπαιδεσςικόμ για έοεσμα και καλέπ ποακςικέπ.  

Δπιπλέξμ, ςϊρξ ζηςήμαςα επικξιμχμίαπ και ρσμςξμιρμξϋ ςχμ τξοέχμ ϊρξ και θέμαςα 

ρυεδιαρμξϋ ποξγοαμμάςχμ ρπξσδόμ Λξσρικήπ για ϊλεπ ςιπ βαθμίδεπ ςηπ εκπαίδεσρηπ, 

απαρυϊληραμ ςξ κξιμϊ και ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ξμιληςέπ, απξςελόμςαπ ρημεία πξσ 

αμαζηςξϋμ βαθιέπ ςξμέπ ρςημ εκπαιδεσςική πξλιςική και επιδιόκξσμ καθξλική ρσμμεςξυή. 
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Δογαρςήοια

Maths by music - music by maths.  

Impulses to sounding mathematics lessons 

 

Διρηγηςήπ: 

M ARKUS  CSLO VJECSEK  

Αμςαπξκοίςοια:  

ΕΛΙ Α ΒΕΣ  ΠΕ ΡΑΚΑΚΗ  

 

Δμό η πλειξφητία ςχμ εκπαιδεσςικόμ (μξσρικόμ και μη) απξδέυεςαι ςη ρϋμδερη 

Λξσρικήπ και Λαθημαςικόμ, ρςη διδακςική ποάνη ρσμαμςόμςαι δσρκξλίεπ. Ρςξ εογαρςήοιξ 

ασςϊ παοξσριάρςηκε έμαπ ιδιαίςεοα εμδιατέοξμ και καςαμξηςϊπ ςοϊπξπ ρϋμδερήπ ςξσπ, ςϊρξ 

απϊ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ ςηπ μξσρικήπ ϊρξ και απϊ ςξσπ δαρκάλξσπ πξσ ρσμμεςείυαμ. Ζ 

ποϊςαρη ςξσ Markus Cslovjecsek βαρίζεςαι ρςη μάθηρη μέρχ ςηπ διεοεϋμηρηπ, ςηπ επίλσρηπ 

ποξβλήμαςξπ και ςηπ εμπειοίαπ. Λαθημαςικέπ εμϊςηςεπ ϊπχπ: η ακξλξσθία ςχμ αοιθμόμ, η 

ςανιμϊμηρη, η ποξπαίδεια, ςξ ελάυιρςξ κξιμϊ πξλλαπλάριξ, ξ υοϊμξπ, η διάοκεια και ξι 

μαθημαςικέπ ακξλξσθίεπ μπλέκξμςαι με ςα ςοαγξϋδια, ςα οσθμικά παιυμίδια και ςημ κίμηρη. 

Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ καςαμξξϋμςαι βιχμαςικά μαθημαςικέπ έμμξιεπ, πξσ απξςελξϋμ ςη βάρη 

για ςημ εμπέδχρη μέχμ εμμξιόμ ςα επϊμεμα ρυξλικά υοϊμια. ασςϊυοξμα και ρσυμά 

αρσμείδηςα, ξι μαθηςέπ εμπλέκξμςαι ρε μξσρικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ καλλιεογξϋμ ςημ ακξή, 

ςξ ρσγυοξμιρμϊ, ςημ αίρθηρη ςξσ οσθμξϋ, ςημ κίμηρη ρςξ υόοξ. Λεοικέπ απϊ ςιπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ έλαβαμ υόοα ρςξ εογαρςήοιξ είμαι ξι παοακάςχ: 

Α)  Υχοίζξσμε έμα μελχδικϊ μξσρικϊ ϊογαμξ (ρςη ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη έμα 

νσλϊτχμξ) ρςξσπ βαθϋπ, φιλξϋπ και «μέςοιξσπ» ήυξσπ (ξϋςε πξλϋ φιλξϋπ ξϋςε πξλϋ βαθϋπ). 

Ξ εκπαιδεσςικϊπ, αουικά, και έπειςα ξι μαθηςέπ διαλέγξσμ ςσυαία έμα ςοιφήτιξ αοιθμϊ και 

ςξμ υχοίζξσμ ρε μξμάδεπ δεκάδεπ και εκαςξμςάδεπ. Ξ διαυχοιρμϊπ ασςϊπ ρσμδέεςαι με ςιπ 

πεοιξυέπ ςξμικξϋ ϋφξσπ ςξσ ξογάμξσ: μξμάδεπ – βαθϋπ ήυξπ, δεκάδεπ – «μέςοιξπ» ήυξπ, 

εκαςξμςάδεπ – φιλϊπ ήυξπ. α υςσπήμαςα ρςιπ αμςίρςξιυεπ πεοιξυέπ ςξσ ξογάμξσ δηλόμξσμ 

και ςξμ αοιθμϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρςιπ μξμάδεπ, δεκάδεπ και εκαςξμςάδεπ. Ξι μαθηςέπ 

καλξϋμςαι μα βοξσμ ςξμ επιλεγμέμξ αοιθμϊ.  

Β) ξπξθεςξϋμε ςημ παλάμη ςξσ δενιξϋ υεοιξϋ μαπ πάμχ απϊ ςξ δενί μαπ γϊμαςξ 

φηλϊςεοα απϊ ασςϊ (μα μημ ακξσμπά ρςξ γϊμαςξ) εμό ςξ αοιρςεοϊ μαπ υέοι ακξσμπά ρςξ 

γϊμαςξ. Λε ςξ αοιρςεοϊ υέοι υςσπάμε μια τξοά ςημ παλάμη και μία ςξ γϊμαςξ (πάμχ κάςχ). 

Ρε κάθε υςϋπημα λέμε και απϊ έμαμ αοιθμϊ (μεςοάμε: 1,2,3…). Ρςη ρσμέυεια, λέμε δσμαςά 

μϊμξ ςξσπ ζσγξϋπ αοιθμξϋπ (2,4,6 …), έπειςα μϊμξ ςξσπ μξμξϋπ (1,3,5…) και μεςά αμά ςοειπ 

(3,6,9…). Λπξοεί μα ταίμεςαι απλϊ, αλλά απαιςεί απϊλσςη ρσγκέμςοχρη και ρσγυοξμιρμϊ 

τχμήπ και υεοιξϋ, γιαςί ςα υςσπήμαςα δεμ ςαιοιάζξσμ πάμςα με ςξμ ςϊπξ υςσπήμαςξπ (π.υ. 

ϊςαμ λέχ 1,3 … υςσπάχ ςξ γϊμαςξ πάμςα, εμό ϊςαμ λέχ 3,6… υςσπάχ μία ςξ γϊμαςξ μία ςημ 
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παλάμη). 

Ζ ποϊςαρη ςξσ Markus Cslovjecsek ειράγει ςξσπ μαθηςέπ ρςξμ ςοϊπξ δξμήπ ςχμ 

Λαθημαςικόμ και ςηπ Λξσρικήπ, πέοα απϊ ασρςηοξϋπ καμϊμεπ και ανιόμαςα, 

εμεογξπξιόμςαπ ςη ρκέφη ςξσπ. Ρημαμςικϊ ςέλξπ, είμαι ϊςι η εταομξγή ςηπ ποϊςαρηπ ασςήπ 

δεμ ποξωπξθέςει βαθιά γμόρη Λξσρικήπ και Λαθημαςικόμ απϊ ςξμ εκπαιδεσςικϊ, 

καςαοοίπςξμςαπ έςρι, και η κϋοια αιςία μη εμαρυϊληρηπ μαπ με ςη διαθεμαςική ποξρέγγιρη 

Λξσρικήπ και Λαθημαςικόμ. 
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Λύραυλος: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Αρχαία 

Ελληνική Μουσική.  
Διαδραστικές εφαρμογές 30 ανακατασκευασμένων μουσικών 

οργάνων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

Διρηγηςέπ:  

ΠΑΝ ΑΓ Ι ΨΣΗ   ΣΕΥΟ  

ΜΙ ΦΑΛΗ  ΣΕΥΟ   

 

Αμςαπξκοίςοια: 

ΦΡΤΗ ΠΑ ΡΠΑΡΑ  

ξ εογαρςήοιξ απξςελξϋρε παοξσρίαρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ςξσ Κϋοασλξσ για ςα 

ρυξλεία με ρκξπϊ ςη γμχοιμία ςχμ παιδιόμ με ςα αουαία ελλημικά ϊογαμα και ςημ αουαία 

ελλημική μξσρική. Ξι σπεϋθσμξι ςξσ ποξγοάμμαςξπ επιθσμόμςαπ μα ζχμςαμέφξσμ ςημ 

αουαία ελλημική μξσρική μποξρςά ρςξσπ μαθηςέπ, υοηριμξπξιξϋμ πξικίλα και 

πξλσαιρθηςηοιακά εοεθίρμαςα: ςημ εικϊμα (αμακαςαρκεσαρμέμα αουαία ελλημικά ϊογαμα, 

ποξβξλή διαταμειόμ με αουαίεπ παοαρςάρειπ απϊ ςξμ δημϊριξ και ςξμ ιδιχςικϊ βίξ ςχμ 

αουαίχμ Δλλήμχμ), ςξμ ήυξ (μξσρική παιγμέμη με ςα ϊογαμα ασςά), αουαίξσπ ελλημικξϋπ 

μϋθξσπ και ιρςξοίεπ ρυεςικέπ με ςη μξσρική και ςη λειςξσογία ςηπ ρςημ αουαία Δλλάδα και 

ρϋμςξμεπ δοαμαςξπξιήρειπ. λα ςα παοαπάμχ ρσμδσάζξμςαι με πληοξτξοίεπ για ςημ 

ιρςξοία, ςη υοήρη και ςημ καςαρκεσή ςχμ ξογάμχμ ςα ξπξία ςα παιδιά έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα 

μα δξσμ και μα αγγίνξσμ απϊ κξμςά ρςξ ςέλξπ ςηπ παοξσρίαρηπ.  

Ζ μξσρική είυε κεμςοικϊ οϊλξ ρςημ παοξσρίαρη. Δκςελέρςηκαμ απξρπάρμαςα 

ρχζϊμεμχμ αουαίχμ ελλημικόμ μξσρικόμ έογχμ και έγιμε ποξρπάθεια μα ρσμδεθξϋμ ςα 

αουαία ελλημικά μξσρικά ϊογαμα και ςηπ αουαίαπ ελλημική μξσρικήπ με ςα παοαδξριακά 

μεξελλημικά ϊογαμα και ςιπ αμςίρςξιυεπ μξσρικέπ. Έςρι παίυθηκαμ μελχδίεπ ρε αουαία 

ελλημικά ϊογαμα βαριρμέμεπ ρε ςοϊπξσπ ςηπ αουαίαπ και ςηπ μεϊςεοηπ ελλημικήπ μξσρικήπ 

παοάδξρηπ. Υοηριμξπξιήθηκαμ επίρηπ παοαδξριακά ϊογαμα ϊπχπ η γκάιμςα, ςξ μςαξϋλι και 

ξ ζξσομάπ, για μα αμαδειυθεί η ρσμέυεια ρςημ ελλημική μξσρική.  

α ϊογαμα πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ αμήκξσμ ρε ϊλεπ ςιπ ξικξγέμειεπ ξογάμχμ (έγυξοδα, 

πμεσρςά και κοξσρςά). ξ γεγξμϊπ ϊςι ξ παοξσριαρςήπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ είμαι και ξ 

καςαρκεσαρςήπ ςξσπ, βξήθηρε ρςξ μα είμαι πιξ ζχμςαμή και λεπςξμεοήπ η πεοιγοατή ςχμ 

σλικόμ, ςχμ ςοϊπχμ καςαρκεσήπ και παινίμαςξπ ςχμ ξογάμχμ.  Ξι ρσμμεςέυξμςεπ θέληραμ 

μα μάθξσμ πόπ έγιμε η αμακαςαρκεσή ςχμ ξογάμχμ ασςόμ και πήοαμ ςημ απάμςηρη πχπ 

έγιμε βάρει ςηπ μελέςηπ ςχμ ρχζϊμεμχμ σπξλειμμάςχμ αουαίχμ ξογάμχμ, παοαρςάρεχμ 

μξσρικόμ ξογάμχμ ρε αουαία αγγεία, γλσπςά, αμάγλστα, μξμίρμαςα και απϊ τιλξλξγικέπ 

πηγέπ.   
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Ξι ρσμμεςέυξμςεπ παοακξλξϋθηραμ με ιδιαίςεοξ εμδιατέοξμ ςημ παοξσρίαρη η ξπξία 

ήςαμ πξλϋ εσυάοιρςη, ζχμςαμή και επικξιμχμιακή, διέθεςε υιξϋμξο και διαμθίζξμςαμ με 

πξλλέπ πληοξτξοίεπ για διάτξοεπ πςσυέπ ςηπ μξσρικήπ και ςηπ ζχήπ ρςημ Αουαία Δλλάδα.  

ξ ϊλξ ποϊγοαμμα με ςξ ρσμδσαρμϊ ςχμ μέρχμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι και κσοίχπ με ςημ 

αμερϊςηςα ςηπ παοξσρίαρηπ μπξοεί μα απξςελέρει μια χοαία ειραγχγή ςχμ παιδιόμ ρςημ 

αουαία ελλημική μξσρική και μα ποξκαλέρει ςξ εμδιατέοξμ και ςημ πεοιέογειά ςξσπ για 

πεοαιςέοχ ενεοεϋμηρη.  

 

 

 



3o Διεθμέπ Ρσμέδοιξ ΔΔΛΑΟΔ 
 

© ΔΔΜΑΠΔ / GAPMET 

ISSN 1790-773Υ   

|101 

ΚΤΡ Ι ΑΚΗ 11  Μ ΑΩ ΟΤ 2009 ,   9 :30 - 11 :00  

Ρσμεδοίεπ 

Σο μουσειακό εκπαιδευτικό υλικό και εφαρμογές του 

στη μουσική εκπαίδευση 
Ενότητα 1 

Διρηγηςέπ:  

ΑΜ ΑΛΙ Α  Σ Ι ΣΟΤΡΗ,  Π ΟΠΗ  ΚΤΡΔΗ  

ΚΟΡΝΗΛΙ Α  ΦΑΣΖΗΛΑ ΝΗ  

ΒΑ  Ι ΛΗ  ΒΑ Ζ Ι Μ Α  

ΚΑ ΣΕΡ Ι ΝΑ  ΣΖΑΜ Ο ΤΡΑ ΝΗ  

Π.  ΑΝ ΔΡΙ ΑΝΟΠΟ ΤΛΟ Τ  

Οοξεδοεϋξσρα:  

ΑΜ ΑΛΙ Α  Σ Ι ΣΟΤΡΗ  

 

Ζ κα ριςξϋοη ςϊμιρε ςημ εομημεσςική διάρςαρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ δοάρεχμ για ςημ 

πξλιςιρςική κληοξμξμιά ρςημ Δλλάδα, παοξσρίαρε ςα πξιξςικά ςξσπ υαοακςηοιρςικά, 

αματέοθηκε ρςξσπ ρςϊυξσπ και ςη μεθξδξλξγία πξσ υοηριμξπξιείςαι για ςημ εκπαιδεσςική 

ανιξπξίηρη ςχμ «μξσρειακόμ αμςικειμέμχμ».   

Ζ κα Ιϋοδη καςέδεινε με εστάμςαρςξ ςοϊπξ ςημ πληθόοα ςχμ εομημεσςικόμ 

ποξρεγγίρεχμ πξσ μπξοξϋμ μα σιξθεςηθξϋμ, αλλά και ςιπ πξλλαπλέπ δσμαςϊςηςεπ πξσ 

ποξρτέοξσμ μξσρειακά αμςικείμεμα απϊ διατξοεςικέπ ιρςξοικέπ πεοιϊδξσπ για ςημ 

σπξρςήοινη ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ μξσρικήπ αγχγήπ. 

Ζ κα Υαςζηαρλάμη παοξσρίαρε ςη μξσρειξρκεσή ςξσ ΣΟΟΞ «Αουαία Δλλημικά Λξσρικά 

ογαμα», ςημ ενέλινή, ςξ πεοιευϊμεμξ και ςξμ ςοϊπξ διακίμηρηπ ςηπ, καθόπ και ποξςάρειπ 

ανιξπξίηρηπ ςξσ δαμειρςικξϋ ασςξϋ σλικξϋ απϊ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ ρε μξσρειακξϋπ υόοξσπ 

ή ρςη ρυξλική ςάνη. 

Ξ κξπ Βαζίμαπ αματέοθηκε ρςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ ανιξπξιήθηκε η μξσρειξρκεσή 

«Αουαία Δλλημικά Λξσρικά ογαμα» ρςξ πλαίριξ ςξσ ξλξήμεοξσ ποξγοάμμαςξπ ςξσ 145ξσ 

Δ.Ρ. Αθημόμ, παοξσριάζξμςαπ ςιπ ρσζηςήρειπ και ςιπ εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ 

ξογαμόθηκαμ με ατξομή ςη μξσρειξρκεσή.  

Ζ κα ζαμξσοάμη παοξσρίαρε ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ μξσρειξρκεσήπ ςξσ ΣΟΟΞ «Ξι 

μξσρικέπ ςηπ Δλλάδαπ μέρα απϊ ςξ θέαςοξ ρκιόμ», ςιπ ποξςειμϊμεμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ για ςημ 

ανιξπξίηρή ςηπ, καθόπ και ςιπ διαθεμαςικέπ – διαπξλιςιρμικέπ ποξρεγγίρειπ πξσ επιςοέπξσμ 

ξι μξσρικέπ ςξσ Ηεάςοξσ Ρκιόμ.  

Ζ κα Αμδοιαμξπξϋλξσ παοξσρίαρε ςξ Διαπξλιςιρμικϊ Δογαρςήοιξ για ςριγγάμξσπ πξσ 

λειςξϋογηρε ρςξ Ίλιξμ απϊ ςξ ΣΟΟΞ, με έμταρη ρςιπ δοάρειπ ςξσ Λξσρικξϋ Δογαρςηοίξσ. 

Ακϊμη, αματέοθηκε ρςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ πξσ ρυεδιάζεςαι για ςημ ιρςξοία, ςη ζχή και ςξμ 

πξλιςιρμϊ ςχμ ςριγγάμχμ ρςημ  Δλλάδα. 
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Ρςη ρσζήςηρη πξσ ακξλξϋθηρε έγιμε αματξοά ρςξσπ ςοϊπξσπ (έμςσπα, ρεμιμάοια, 

διαδίκςσξ) με ςξσπ ξπξίξσπ θα μπξοξϋραμ μα εμημεοόμξμςαι καλϋςεοα ξι εκπαιδεσςικξί για 

ςιπ ςοέυξσρεπ ή και παλιϊςεοεπ εκπαιδεσςικέπ δοάρειπ ρε μξσρειακξϋπ υόοξσπ, είςε ασςέπ 

εκπξοεϋξμςαι απϊ ςξ ΣΟΟΞ, είςε απϊ ςξ ΣΟΔΟΗ, είςε απϊ ιδιχςικά μξσρεία και άλλξσπ 

πξλιςιρςικξϋπ τξοείπ.  

Δπίρηπ έγιμε ρσζήςηρη ςευμικξϋ υαοακςήοα για ςξσπ ςοϊπξσπ δαμειρμξϋ - διακίμηρηπ - 

υοήρηπ ςχμ μξσρειξρκεσόμ. 
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Ε Τ και Μουσική Εκπαίδευση

Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

Διρηγηςέπ: 

ΝΙ ΚΟΛΑΩ ΔΟΤ ΓΕΨΡΓ Ι Α  

ΝΑΝΝ ΟΤ Ε ΤΑΓΓΕ ΛΙ Α  

Σ Ι Μ ΠΙ ΔΑ ΚΨΝ ΣΑ ΝΣ Ι ΝΟ  

Σ Ι ΡΗ  Γ Ι ΨΡΓΟ  

Οοξεδοεϋχμ

Ι ΨΑΝΝΗ Ζ ΤΜ ΒΡΑΚΑΚΗ  

Ζ ςεοάρςια ρημαρία πξσ έυει ρςη διδαρκαλία και μάθηρη η βιχμαςική ρσμμεςξυή ςξσ 

μαθηςή ρςη μξσρική μέρα απϊ δοαρςηοιϊςηςεπ, δημιξσογικξϋ ασςξρυεδιαρμξϋ, ακοϊαρηπ, 

εκςέλερηπ και ρϋμθερηπ αμαγμχοίζεςαι διεθμόπ ςϊρξ απϊ ακαδημαψκξϋπ ϊρξ και απϊ 

εκπαιδεσςικξϋπ πξσ διδάρκξσμ ςξ μάθημα ςηπ Λξσρικήπ. Ζ άμερη εμαρυϊληρη ςξσ παιδιξϋ 

με ςξμ ήυξ και γεμικϊςεοα με ςη μξσρική εμεογξπξιεί έμα εσοϋ τάρμα απϊ ςιπ δσμαςϊςηςεπ 

και ςιπ αμαπςσνιακέπ ςξσ λειςξσογίεπ, αμάλξγα, ϊμχπ με ςα ποξρχπικά υαοακςηοιρςικά ςξσ 

κάθε αςϊμξσ, ςη μξσρική ςξσ δεκςικϊςηςα και ςιπ ποξρχπικέπ ςξσ επιθσμίεπ. Έςρι, 

παοξσριάζξμςαι διατξοέπ ρςη ρυέρη ςξσ παιδιξϋ με ςη μξσρική, ξι ξπξίεπ είςε έυξσμ μα 

κάμξσμ με ςσυϊμ αδσμαμίεπ ςξσ είςε με ιδιαίςεοα σφηλά επιςεϋγμαςα. Ζ μξσρική αγχγή ή και 

η μξσρικξθεοαπεία μπξοεί μα απξςελέρει μια ρημαμςική κιμηςήοια δϋμαμη για έκτοαρη και 

επικξιμχμία και μα βξηθήρει ςξσπ μαθηςέπ με ειδικέπ εκπαιδεσςικέπ αμάγκεπ μα αμαπςϋνξσμ 

με έμαμ εσυάοιρςξ και δημιξσογικϊ ςοϊπξ λειςξσογίεπ πξσ υοειάζξμςαι για μα αμαβαθμιρςεί η 

πξιϊςηςα ζχήπ ςξσπ και μα ξδηγηθξϋμ ρςημ ϊρξ πεοιρρϊςεοη ασςξμξμία και ρςημ 

αομξμικϊςεοη ρσμεογαρία ςξσπ με ςξ κξιμχμικϊ ρϋμξλξ. 

Οοξπ ςημ καςεϋθσμρη ασςή κιμήθηκαμ και ξι ειρηγήρειπ ςηπ ρσμεδοίαπ πξσ ήςαμ 

ατιεοχμέμη ρςημ Λξσρική Δκπαίδεσρη και ρςημ παοαγχγή εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ ειδικά και 

καςάλληλα ρυεδιαρμέμξσ ποξκειμέμξσ μα αμςαπξκοίμεςαι ρςα ιδιαίςεοα δσμαμικά 

υαοακςηοιρςικά ςχμ μαθηςόμ με αμαπηοίεπ. 

Ζ ειρηγήςοια Μικξλαΐδξσ Γεχογία παοξσρίαρε μια εναιοεςική εοεσμηςική ποξρπάθεια 

ποξρέγγιρηπ ςχμ μαθηςόμ με διαςαοαυέπ ρςημ ακξσρςική επενεογαρία(ΔΑΔ), ξι ξπξίεπ ρςξ 

βαθμϊ πξσ εμταμίζξμςαι  λειςξσογξϋμ χπ εμπϊδιξ για ςημ καςαμϊηρη ηυηςικόμ 

υαοακςηοιρςικόμ πξσ ρσυμά αγμξξϋμςαι καςά ςη διάοκεια μξσρικόμ δοαρςηοιξςήςχμ ρςξ 

πεοιβάλλξμ ςηπ ςάνηπ. ξϋςξ έυει χπ ρσμέπεια, απϊ πλεσοάπ ςχμ μαθηςόμ, ςημ εμτάμιρη 

ποξβλημάςχμ καςαμϊηρηπ και αμςαπϊκοιρηπ ρςιπ ρυεδιαρμέμεπ απϊ ςξμ εκπαιδεσςικϊ 

μξσρικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ. Ξ καςάλληλξπ ρυεδιαρμϊπ εναςξμικεσμέμξσ ποξγοάμμαςξπ 

διδαρκαλίαπ, η υοήρη διάτξοχμ διδακςικόμ μέρχμ και πξικιλίαπ επξπςικξϋ σλικξϋ κι 

ειδικϊςεοα η καςάλληλη ανιξπξίηρη ςχμ ςευμξλξγιόμ ςηπ πληοξτξοίαπ και ςχμ 

επικξιμχμιόμ απξςελεί για ςξμ εκπαιδεσςικϊ βαρική επιδίχνη για ςημ επίςεσνη ςχμ 

μαθηριακόμ ρςϊυχμ. Οοξςείμεςαι η ποξραομξγή ςχμ ρςϊυχμ και ςχμ διδακςικόμ ςξσ 

ποξρεγγίρεχμ ρςα ιδιαίςεοα γμχρςικά, φσυξκιμηςικά και κξιμχμικξ-ρσμαιρθημαςικά 

γμχοίρμαςα ςηπ ιδιαιςεοϊςηςαπ ςχμ μαθηςόμ. 
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Ρςη ρσμέυεια, ρκξπϊπ ςηπ παοξσρίαρηπ ςχμ ειρηγηςόμ Μάμμξσ Δσαγγελίαπ και 

ριμπίδα Ιχμρςαμςίμξσ  ήςαμ  μα γίμξσμ γμχρςά ςα μέρα και ςξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ με ςξ 

ξπξίξ ςα παιδιά με ςϋτλχρη ή ποξβλήμαςα ϊοαρηπ ρσμμεςέυξσμ ιρϊςιμα ρςη μξσρική ποάνη 

επχτελξϋμεμα ρε ϊλξσπ ςξσπ ςξμείπ ςηπ αμάπςσνηπ ςξσπ με κϋοια αματξοά ρςη μξσρική 

ρημειξγοατία. Λε ςη γοατή Braille, ςα μξσρικά ρϋμβξλα ρε μεγέθσμρη, ςημ ξμιλξϋμεμη 

παοςιςξϋοα και με ςημ ανιξπξίηρη ςχμ αιρθήρεχμ ιδιαίςεοα ςηπ ακξήπ ξι μαθηςέπ με 

ποξβλήμαςα ϊοαρηπ είςε αςξμικά είςε ξμαδικά έυξσμ ςημ εσκαιοία ϊυι μϊμξ μα μσηθξϋμ ρςξ 

μαγικϊ κϊρμξ ςηπ μξσρικήπ αλλά και μα εμεογξπξιήρξσμ και μα οσθμίρξσμ πξικίλεπ 

λειςξσογίεπ ςξσπ ξι ξπξίεπ είμαι άμερα ρσμδεδεμέμεπ με ςημ ποξρχπική ςξσπ αμάπςσνη, 

ενέλινη και εσημεοία. 

Ζ μξσρική ρςξ υόοξ ςηπ ειδικήπ αγχγήπ και εκπαίδεσρηπ (ΔΑΔ) παοξσριάζεςαι με δϋξ 

μξοτέπ: (α) ςη μξσρικξθεοαπεία, δηλαδή ςη ρςήοινη ςηπ θεοαπεσςικήπ ποξρέγγιρηπ ςξσ 

αςϊμξσ μέρχ ςηπ μξσρικήπ, και (β) ςη μξσρική αγχγή, δηλαδή ςημ εκπαίδεσρη ρςη μξσρική. 

α δϋξ επιρςημξμικά πεδία ρσυμά αλληλεπικαλϋπςξμςαι, αλληλξρσμπληοόμξμςαι. Ωρςϊρξ 

σπάουξσμ και βαρικά ρημεία ρςα ξπξία διατξοξπξιξϋμςαι. ξ Approaches: Λξσρικξθεοαπεία 

- Διδική Λξσρική Παιδαγχγική απξςελεί ςξ ποόςξ ελλημικϊ επιρςημξμικϊ πεοιξδικϊ ςξ ξπξίξ 

είμαι ατιεοχμέμξ ςϊρξ ρςξ πεδίξ ςηπ Λξσρικξθεοαπείαπ, ϊρξ και ρςξ πεδίξ ςηπ Διδικήπ 

Λξσρικήπ Οαιδαγχγικήπ. Ξ ειρηγηςήπ, ρίοηπ Γιόογξπ, εμημέοχρε ςξσπ ρσμέδοξσπ για ςξμ 

ςοϊπξ λειςξσογίαπ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ πεοιξδικξϋ και παοάλληλα, επιυείοηρε μα αμαλϋρει και 

μα ρσμδέρει ςα βαρικά υαοακςηοιρςικά πξσ διέπξσμ ςη τιλξρξτία ςξσ Approaches με ςιπ 

ρϋγυοξμεπ απαιςήρειπ και ποξρκλήρειπ ρςξ υόοξ ςηπ Λξσρικξθεοαπείαπ και ςηπ Διδικήπ 

Λξσρικήπ Οαιδαγχγικήπ ςϊρξ ρςημ Δλλάδα ϊρξ και ρςξ διεθμή υόοξ. 

Λεςά ςξ ςέλξπ και ςχμ ςοιόμ ειρηγήρεχμ, ακξλξϋθηρε γϊμιμξπ και επξικξδξμηςικϊπ 

διάλξγξπ ρε θέμαςα ρυεςικά με ςημ πξικιλία ςχμ εκπαιδεσςικόμ σλικόμ πξσ παοξσριάρςηκαμ 

και εμεογξπξίηραμ ςξ εμδιατέοξμ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ – ρσμέδοχμ ςϊρξ απϊ άπξφη 

επιρςημξμική ϊρξ και χπ ποξπ ςημ εταομξγή ςξσπ ρςη διδακςική ποάνη. Ανιξρημείχςεπ είμαι 

και ξι διεσκοιμήρειπ πξσ δϊθηκαμ για ςημ ειδξπξιϊ διατξοά πξσ διακοίμει ςη 

Λξσρικξθεοαπεία απϊ ςημ Διδική Λξσρική Οαιδαγχγική ςϊρξ χπ ποξπ ςιπ επιμέοξσπ 

διαρςάρειπ ςξσ κάθε πεδίξσ ϊρξ και χπ ποξπ ςα ζηςήμαςα, δεξμςξλξγικά, επαγγελμαςικά 

κ.ά, πξσ εγείοξμςαι ρςη ρημεοιμή ελλημική ποαγμαςικϊςηςα.  
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ΚΤΡ Ι ΑΚΗ 11  Μ ΑΩ ΟΤ 2009 ,  12 :30 - 14 :00  

Ρσμεδοίεπ 

Σο μουσειακό εκπαιδευτικό υλικό και εφαρμογές του 

στη μουσική εκπαίδευση 
Ενότητα 2 

Διρηγηςέπ:  

Ν.  ΔΑΥ ΝΗ  

Ν.  ΖΤΓΟ ΤΡΗ  

Ι .  ΓΟΤΛΑ ΠΣΗ  

Μ . Μ ΕΞΙ Α  

Β .  Α ΡΒΑΝΙ ΣΑΝΣΨ ΝΗ  

Μ . ΑΡΓΤΡ Ι ΟΤ –  Ε .  ΣΟΤΣ Ι Α  

Οοξεδοεϋξσρα:

Α.  Σ Ι ΣΟΤΡΗ  

 

Ζ κα Δάτμη πεοιέγοαφε ςημ πξλσρυιδή εκπαιδεσςική δοάρη ςξσ Λξσρείξσ Δλλημικήπ 

Καψκήπ έυμηπ για πξικίλεπ ξμάδεπ κξιμξϋ και αματέοθηκε ςϊρξ ρςη μξσρική διάρςαρη πξσ 

διαςοέυει πξλλά απϊ ςα  ποξγοάμμαςα και ςιπ μξσρειξρκεσέπ ςξσ Λξσρείξσ, ϊρξ και ρςιπ 

ειδικέπ μξσρικέπ εκδϊρειπ (CD) και εκδηλόρειπ ςξσ.   

Ζ κα Εσγξϋοη παοξσρίαρε ςξσπ ςοϊπξσπ πξσ ςξ μεαμικϊ κξιμϊ ενξικειόμεςαι με ςη 

μξσρική παοάδξρη ςχμ Δλλήμχμ, και ςιπ διαπξλιςιρμικέπ αματξοέπ ςηπ, καςά ςξ 18ξ και 19ξ 

αι., μέρα απϊ ςημ επατή με ςιπ ρσλλξγέπ ςξσ Δθμικξϋ Θρςξοικξϋ Λξσρείξσ: πεοιηγηςικά 

κείμεμα, υαοακςικά, ζχγοατικά έογα και κειμήλια. 

Ζ κα Γξσλάπςρη αματέοθηκε ρςξ ποϊγοαμμα «Λια τξοά και έμαμ καιοϊ ήςαμ η 

μξσρική», πξσ ανιξπξιεί παοαδξριακά μξσρικά ϊογαμα ςξσ Δθμξλξγικξϋ Λξσρείξσ Ηοάκηπ 

και ξπςικξακξσρςικϊ σλικϊ για μα ατηγηθεί ςημ ιρςξοία ςηπ μξσρικήπ απϊ ςα υοϊμια ςξσ 

μσθικξϋ Ξοτέα μέυοι ςξσπ Αμαρςεμάοηδεπ. 

Ζ κα Λένια παοξσρίαρε ςξ ποϊγοαμμα «Γμχοιμία με ςα Καψκά Λξσρικά ογαμα», πξσ 

ρσμςελείςαι μέρα απϊ ςημ επατή με ςιπ ρσλλξγέπ ςξσ Θρςξοικξϋ – Καξγοατικξϋ Λξσρείξσ 

Ιξοίμθξσ, ςξ άκξσρμα μξσρικόμ παοαδειγμάςχμ και ποξτξοικόμ παοαδϊρεχμ, ςημ 

ενξικείχρη με ςιπ ςευμικέπ καςαρκεσήπ ςχμ ξογάμχμ. 

Ζ κα Αοβαμιςαμςόμη παοξσρίαρε ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ τακέλξσπ ςξσ ΣΟ.ΟΞ. «Λξσρόμ 

Δόοα: η μξσρική και ξ υξοϊπ ρςημ Αουαία Δλλάδα», «ξ θέαςοξ ρςημ αουαία Δλλάδα», και 

«Οαίζξμςαπ ρςξ αουαίξ θέαςοξ», δείυμξμςαπ ςξσπ ςοϊπξσπ ανιξπξίηρηπ ςξσ έμςσπξσ και 

φητιακξϋ ασςξϋ σλικξϋ ρςη ρυξλική ποάνη.  

Ξι κ.κ. Αογσοίξσ και ρξϋςρια παοξσρίαραμ ςξμ σπϊ ρυεδιαρμϊ εκπαιδεσςικϊ τάκελξ 

για ςξ Λξσρείξ Δλλημικόμ Καψκόμ Λξσρικόμ Ξογάμχμ, πξσ ρςϊυξ έυει ςημ ενξικείχρη ςχμ 
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μαθηςόμ με ςη μξοτή, ςημ υοήρη, ςξμ ςοϊπξ καςαρκεσήπ και παινίμαςξπ ςχμ ξογάμχμ, αλλά 

και ςη ρυέρη ςξσπ με ςελεςξσογίεπ και λαψκά δοόμεμα. 

Ξι εοχςήρειπ πξσ ακξλξϋθηραμ επικεμςοόθηκαμ κσοίχπ ρςημ απαοαίςηςη διαδικαρία 

για ςημ απϊκςηρη και υοήρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ τακέλχμ. Δπίρηπ, χπ θεςική ανιξλξγήθηκε η 

ϋπαονη εκπαιδεσςικόμ ποξγοαμμάςχμ πξσ ρυεςίζξμςαι άμερα με ςη μξσρική ςϊρξ απϊ 

μξσρεία ςηπ Αθήμαπ, ϊρξ και απϊ μξσρεία ςξπικήπ ή πεοιτεοειακήπ εμβέλειαπ. 
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Ρςοξγγσλή ςοάπεζα

Μουσική, Χηφιακές Βιβλιοθήκες  

και Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών 

Διρηγηςέπ:  

ΣΕ ΥΑΝΙ Α Μ ΕΡΑΚΟΤ  

ΝΙ ΚΟ ΦΑ ΡΙ ΖΑΝΟ   

Μ ΑΡΑΓΔΑ Φ ΡΤΟΣΟΜ ΟΤ  

ΣΟΝΙ Α ΑΡΑΦΨ ΒΑ  

ΑΡΑΝ ΣΟ  ΚΑ ΠΙ ΔΑΚΗ  

Οοξεδοεϋχμ: 

ΑΛΕΞΑΝΔ ΡΟ ΦΑ ΡΚ Ι ΟΛΑΚΗ  

 

Ζ ρςοξγγσλή ςοάπεζα πξσ διξογαμόθηκε απϊ ςξμ γοάτξμςα εμςάυθηκε ρςα πλαίρια 

ςηπ γεμικϊςεοηπ θεμαςικήπ εμϊςηςαπ «Βιβλιξθήκεπ και Λξσρική Δκπαίδεσρη». Ξι βαρικξί 

άνξμεπ πάμχ ρςξσπ ξπξίξσπ έγιμε μία εσοϋςεοη ρσζήςηρη πεοιγοάτξμςαι επιγοαμμαςικά χπ 

ενήπ: 

· Οόπ και σπϊ πξιεπ ρσμθήκεπ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί ασςϊ ςξ σλικϊ απϊ ςξσπ 

εκπαιδεσςικξϋπ;  

· Οξιεπ υοήρειπ αμαπςϋρρξμςαι ρήμεοα ή δϋμαμςαι μα αμαπςσυθξϋμ ρςξ μέλλξμ;  

· Δνσπηοεςεί ασςξϋ ςξσ είδξσπ ςξ σλικϊ ςξ ρημεοιμϊ ρυξλείξ;  

· Δκπληοόμεςαι ξ οϊλξπ ςηπ διαθεμαςικϊςηςαπ με ςημ υοήρη ασςξϋ ςξσ σλικξϋ; 

· Οϊρξ απαοαίςηςη είμαι πλέξμ η τσρική παοξσρία ςξσ εμδιατεοϊμεμξσ; 

· Οϊρξ καθξοιρςικϊ οϊλξ μπξοεί μα παίνει η Βιβλιξθήκη ρςημ εκπαίδεσρη ςχμ 

δαρκάλχμ και ςχμ καθηγηςόμ;  

· Οξια είμαι πλέξμ η θέρη ςχμ Βιβλιξθηκόμ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία; 

· Ρε πξιξ βαθμϊ ξι μέεπ ςευμξλξγίεπ επηοεάζξσμ ςη μεςενέλινη ςχμ βιβλιξθηκόμ ρε 

ποαγμαςικά εκπαιδεσςικά κέμςοα;    

· έλξπ, ςι σλικϊ είμαι καςάλληλξ για ςξ ρημεοιμϊ ρυξλείξ; Σπάουει ήδη;  

Δημιξσογείςαι απϊ κάπξιξσπ, και με πξιεπ ρσμθήκεπ; Οϊρξ επαμαυοηριμξπξιήριμξ 

είμαι ςξ διαθέριμξ σλικϊ; Έυξσμ ϊλξι ξι υοήρςεπ/μαθηςέπ ιρϊςιμη ποϊρβαρη ρςξ 

σλικϊ;   

α ζηςήμαςα πξσ ςέθηκαμ απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ ρςοξγγσλή ςοάπεζα άγγιναμ ςξ 

μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςχμ ποξρδξκιόμ μαπ και ρσζηςήθηκαμ αοκεςέπ απϊ ςιπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ 

πξσ ςέθηκαμ εν αουήπ. ξ κξιμϊ ςξπξθεςήθηκε επί κάπξιχμ θεμάςχμ πξσ ρσζηςήθηκαμ 

αουικά απϊ ςξσπ ξμιληςέπ και ατξϋ ϊλξι είυαμ ξλξκληοόρει ςημ ειρήγηρή ςξσπ. Δμδιατέοξμ 

παοξσρίαραμ και κάπξιεπ απϊ ςιπ εοχςήρειπ, ξι ξπξίεπ ϊμχπ ήςαμ επικεμςοχμέμεπ ρε 

ζηςήμαςα ρςα ξπξία δϋρκξλα θα μπξοξϋραμ μα απαμςήρξσμ ξι παοεσοιρκϊμεμξι ξμιληςέπ, 

κσοίχπ γιαςί ξι εοχςήρειπ ατξοξϋραμ αομξδιϊςηςεπ εμπλεκξμέμχμ σπξσογείχμ και 

δημϊριχμ τξοέχμ (ϊπχπ: διάθερη κξμδσλίχμ για πεοαιςέοχ δημιξσογία 
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φητιακξϋ σλικξϋ, αμάπςσνη θεμαςικόμ βιβλιξθηκόμ κ.ά.). Δπίρηπ, έγιμαμ εοχςήρειπ πάμχ 

ρςξ ζήςημα ςηπ επαμαυοηριμξπξίηρηπ ςξσ φητιακξϋ σλικξϋ και διαμϊοτχρήπ ςξσ όρςε μα 

είμαι έςξιμξ για υοήρη απϊ εκπαιδεσςικξϋπ. Οάμχ ρε ασςϊ ςξ ζήςημα ξ κξπ Ιαπιδάκηπ 

απάμςηρε ϊςι η επαμαυοηριμξπξίηρη και η διαμϊοτχρή ςξσ σλικξϋ ποέπει μα γίμεςαι κάςχ 

απϊ ρατείπ ποξωπξθέρειπ  - ποξδιαγοατέπ  αλλά και απϊ ειδικξϋπ πξσ μπξοξϋμ μα 

αμαλάβξσμ ςέςξιξσ είδξσπ έογα.    

Ζ επιδίχνή ςξσ σπξγοάτξμςξπ ϊςαμ ποϊςειμε ςη διεναγχγή ςηπ ρςοξγγσλήπ ςοάπεζαπ 

ήςαμ κας‟ αουήμ ξι εκπαιδεσςικξί μα αμςιλητθξϋμ ςιπ δσμαςϊςηςεπ ανιξπξίηρηπ ςξσ 

φητιακξϋ σλικξϋ ρςη διαδικαρία ςηπ μάθηρηπ και μα ποξρπαθήρξσμ μα ςξ εμςάνξσμ ρςξ 

ποϊγοαμμά ςξσπ. Δπιποϊρθεςα, επιδιόυθηκε μα καςαδειυθεί ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξι βιβλιξθήκεπ 

έυξσμ μεςενελιυθεί, και απϊ έμαμ υόοξ ϊπξσ ρσρρχοεϋεςαι η γμόρη έυξσμ πεοάρει ρε μία 

τάρη αμαδιξογάμχρηπ καθόπ αρυξλξϋμςαι ςϊρξ με ςημ διαυείοιρη ςηπ πληοξτξοίαπ, ϊρξ και 

ςημ διάυσρή ςηπ ρε μεγαλϋςεοξ κξιμϊ. έλξπ, εσελπιρςξϋμε ϊςι καςατέοαμε μα ρσμβάλλξσμε 

ρε έμαμ γϊμιμξ διάλξγξ με ςξσπ εμπλεκϊμεμξσπ τξοείπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ έςρι όρςε μα 

εμημεοχθξϋμ ρυεςικά με ςα αγαθά ςηπ φητιακήπ επξυήπ υοηριμξπξιόμςαπ ςα με ρκξπϊ μα 

εμπλξσςίρξσμ ςξ μάθημά ςξσπ ϊρξ ςξ δσμαςϊμ πεοιρρϊςεοξ.  
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Δογαρςήοια

Σα Boomwhackers πάνε… σχολείο;  

ρυθμικά, μελωδικά και αρμόνικα παιχνίδια 

Διρηγήςοια:  

ΕΛΙ ΑΒΕ Σ  ΠΕΡΑ ΚΑΚΗ  

Αμςαπξκοιςήπ: 

ΟΥΙ Α Μ ΠΑΛΚΑ  

 

Λία εστάμςαρςη ποϊςαρη ανιξπξίηρηπ εμϊπ ποχςϊςσπξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ 

παοξσρίαρε η κα Δλιρράβες Οεοακάκη ρςξ εογαρςήοιξ «α boomwhackers πάμε… ρυξλείξ: 

Πσθμικά, μελχδικά και αομξμικά παιυμίδια». α boomwhackers, εσοέχπ διαδεδξμέμα ρε 

ρυξλεία ςξσ ενχςεοικξϋ, είμαι κξσοδιρμέμξι πλαρςικξί αμθεκςικξί ρχλήμεπ ρε διατξοεςικά 

υοόμαςα, ςξ παίνιμξ ςχμ ξπξίχμ δεμ απαιςεί ιδιαίςεοεπ δενιϊςηςεπ, γι‟ ασςϊ και μπξοξϋμ μα 

παιυςξϋμ απϊ μαθηςέπ ϊλχμ ςχμ βαθμίδχμ. Ξ ήυξπ ςξσπ παοάγεςαι είςε υςσπόμςαπ ςξσπ ρε 

έμα ρκληοϊ αμςικείμεμξ, είςε μεςανϋ ςξσπ, ποξκαλόμςαπ ρσμήυηρη.  

 πχπ αμαλϋθηκε ρςη ρϋμςξμη ειραγχγή ςξσ εογαρςηοίξσ με ςα boomwhackers 

μπξοξϋμ μα επιςεσυθξϋμ γμχρςικξί, ρσμαιρθημαςικξί και φσυξκιμηςικξί ρςϊυξι και μα 

διδαυθξϋμ δημιξσογικά και βιχμαςικά έμμξιεπ ςηπ μξσρικήπ θεχοίαπ και αομξμίαπ ϊπχπ: 

ρσμήυηρη, μελχδία, ςξμικϊ ϋφξπ, ηυϊυοχμα, ρϋμτχμεπ και διάτχμεπ ρσγυξοδίεπ, είδη 

ρσγυξοδιόμ, κλίμακεπ, διαρςήμαςα κ.α. Δπιπλέξμ καλλιεογείςαι η ασςξρσγκέμςοχρη, η 

επικξιμχμία, η ρσμεογαρία και η απελεσθέοχρη ςηπ ρκέφηπ. Ξι ποξςειμϊμεμεπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ με ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ κιμήθηκαμ ρε δϋξ επίπεδα: 

οσθμικά και μελχδικά παιυμίδια με ςξ ρϋμξλξ ςηπ ςάνηπ και αομξμικά και μελχδικά 

παιυμίδια αμά ξμάδεπ, ακξλξσθόμςαπ ςιπ αουέπ ςηπ ξμαδξρσμεογαςικήπ διδαρκαλίαπ. Ζ 

μεθξδξλξγία παοξσρίαρηπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ ήςαμ ενελικςική, απϊ απλέπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ μίμηρηπ κι εκςέλερηπ ρε πιξ πξλϋπλξκεπ πξσ ρςϊυεσαμ ϊλξ και πεοιρρϊςεοξ 

ρςη δημιξσογικϊςηςα και ςξμ ασςξρυεδιαρμϊ, πάμςα με ςημ εμεογϊ ρσμμεςξυή ςξσ ρσμϊλξσ 

ςηπ ςάνηπ. ξ εογαρςήοιξ ξλξκληοόθηκε με ςημ εκςέλερη ςηπ παοςιςξϋοαπ εμϊπ ςοαγξσδιξϋ 

πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ ρυξλικϊ βιβλίξ μξσρικήπ. Ξι εκςελερςέπ boomwhackers υχοίρςηκαμ 

ρε δϋξ ξμάδεπ: η μία αμέλαβε ςημ μελχδική γοαμμή και η άλλη ςημ αομξμική ρσμξδεία.   

 Ζ παοξσρίαρη ςχμ ρυεδίχμ μαθημάςχμ με υοήρη ςχμ boomwhackers διεϋοσμε ςημ 

ξπςική ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ μξσρικήπ με μία μέα ποξρέγγιρη και απξςέλερε έμπμεσρη για ςξσπ 

ρσμμεςέυξμςεπ ςξσ εογαρςηοίξσ. Ρςη ρσζήςηρη πξσ ακξλξϋθηρε εκτοάρςηκε ςξ εμδιατέοξμ 

ϊλχμ για άμερη εταομξγή ρυεςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ ρςημ εκπαιδεσςική ποάνη, ακϊμα και 

ρε ρσμδσαρμϊ με άλλα μξσρικά ϊογαμα και ςξμίρςηκε η ιδιαιςεοϊςηςα ςχμ boomwhackers. 

Οοϊκειςαι για έμα ςϋπξ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ πξσ με βιχμαςικϊ, εσυάοιρςξ και δημιξσογικϊ 

ςοϊπξ μεςξσριόμει ϊλη ςημ ςάνη ρε μια ποχςϊςσπη ξουήρςοα με  απεοιϊοιρςεπ ποξξπςικέπ! 
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Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού  για τις ανάγκες της 

διδασκαλίας δημοφιλών μουσικών ρευμάτων και η 

χρήση του μέσα στην τάξη 
το παράδειγμα της χιπ- χοπ κουλτούρας 

Διρηγήςοια:  

ΝΑΝΗ ΣΟ ΤΜ ΠΑΚΑΡΗ  

Αμςαπξκοίςοια:  

ΕΤΑΓΓΕΛ Ι Α  ΝΣΕΜΙ ΡΗ  

Ζ παοξσρίαρη ςξσ εογαρςηοίξσ ςηπ κ. Μάμρη ξσμπακάοη ήςαμ αμαμτίβξλα εναιοεςικά 

εμδιατέοξσρα ςϊρξ θεμαςξλξγικά, ϊρξ και μεθξδξλξγικά. Ατεςηοία και κιμηςήοια δϋμαμη 

ςξσ εογαρςηοίξσ ήςαμ η παοαδξυή ςηπ αμαγκαιϊςηςαπ για ποξραομξγή ςηπ διδαρκαλίαπ ςηπ 

μξσρικήπ αγχγήπ ρςη ρϋγυοξμη ποαγμαςικϊςηςα, αλλά και η ανιξπξίηρή ςηπ. Ιεμςοικϊ θέμα 

ςηπ παοξσρίαρηπ ήςαμ η εμρχμάςχρη ςηπ διδαρκαλίαπ ςηπ δημξτιλξϋπ μξσρικήπ κξσλςξϋοαπ 

υιπ-υξπ ρςη ρυξλική μξσρική αγχγή και η διαμϊοτχρη ποξςάρεχμ για ςξμ ςοϊπξ 

διδαρκαλίαπ και ςημ εϋοερη εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ.  

Ζ κα ξσμπακάοη ρσμδσάζξμςαπ έμαμ δξμημέμξ λϊγξ και μία υειμαοοόδη 

εκτοαρςικϊςηςα καςέρςοχρε μία ρπξμδσλχςή παοξσρίαρη ςξσ θέμαςϊπ ςηπ. Αουικά 

ποξβλήθηκαμ ξι λϊγξι, για ςξσπ ξπξίξσπ η εμαρυϊληρη με μία δημξτιλή ρςξσπ μαθηςέπ -άοα 

«γμχρςή»- μξσρική κξσλςξϋοα είμαι αμαγκαία. Ρςξ ρημείξ ασςϊ ςξμίρςηκε η ανία ςξσ 

αμαρςξυαρμξϋ, σπϊ ςημ έμμξια ςηπ μεςαςοξπήπ ςηπ ποξδιαμξοτχμέμηπ μξσρικήπ ςάρηπ και 

εμπειοίαπ ρε γμόρη. Ζ ειρηγήςοια ρημείχρε πχπ η διαδικαρία ασςή θα ποέπει μα γίμεςαι με 

ρσρςημαςικϊ ςοϊπξ και πάμςα μέρα ρςα πλαίρια ςηπ αλληλεπίδοαρηπ μξσρικήπ και 

κξιμχμίαπ. Ζ διδακςική ποξρέγγιρη πξσ ποξςάθηκε ακξλξϋθηρε ςα ενήπ ρςάδια: γμχοιμία με 

ςημ υιπ-υξπ κξσλςξϋοα (πξϋ, πξιϊπ, γιαςί, πόπ, πϊςε γεμμήθηκε), έπειςα επιλξγή σλικξϋ 

(διάκοιρη μαθηςόμ ρε ξμάδεπ), ποξρέγγιρη ςηπ μξσρικήπ και ςέλξπ δημιξσογία μξσρικήπ. 

Ιαςά ςημ διεμέογεια ςξσ εογαρςηοίξσ ςα δϋξ ποόςα ρςάδια παοξσριάρςηκαμ ρσμξπςικά και 

ρσμξδεσϊμεμα απϊ διατάμειεπ, αλλά και πξλϋ εμδιατέοξμςα βίμςεξ. Αμςιθέςχπ ςα δσξ 

ςελεσςαία είυαμ πιξ εμεογηςικϊ υαοακςήοα, ϊρξμ ατξοά ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ, καθόπ 

κλήθηκαμ μα δξσμ βίμςεξ κλιπ, μα ακξϋρξσμ μξσρική, μα αμαγμχοίρξσμ οσθμικά μξςίβα, μα 

ςα αμαπαοαγάγξσμ με μξσρικά ϊογαμα και ςέλξπ μα δημιξσογήρξσμ εν ξλξκλήοξσ έμα  υιπ-

υξπ μξσρικϊ κξμμάςι. 

Ζ ρσμμεςξυή ςχμ παοακξλξσθξϋμςχμ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ εογαρςήοιξ σπήονε μεγάλη, 

ςϊρξ αοιθμηςικά, ϊρξ και πξιξςικά. Ρημειόθηκαμ αοκεςέπ εοχςήρειπ, αλλά και παοεμβάρειπ. 

Ζ ρσζήςηρη πεοιρςοάτηκε κσοίχπ γϋοχ απϊ θέμαςα εταομξγήπ ςχμ ϊρχμ ποξςάθηκαμ, 

δσρκξλίεπ ρςημ ξογάμχρη ςηπ διδακςικήπ μεθϊδξσ, δσρκξλίεπ ςξσ είδξσπ υιπ-υξπ 

(αθσοξρςξμία, πεοιευϊμεμξ ςχμ ρςίυχμ), αλλά και ςξ πόπ θα διαυειοιρςεί ξ εκάρςξςε 

εκπαιδεσςικϊπ ςημ ελλειπή γμόρη ςξσ πάμχ ρε ςέςξιξσ είδξσπ μξσρικέπ κξσλςξϋοεπ. 

Ρημαμςικϊ είμαι μα ςξμιρςεί, πχπ η διαδικαρία ςηπ δημιξσογίαπ υιπ-υξπ μξσρικόμ μξςίβχμ 

και ςηπ καςαρκεσήπ εμϊπ μξσρικξϋ κξμμαςιξϋ ποαγμαςξπξιήθηκε απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ με 

μεγάλη εμεογηςικϊςηςα, ασθξομηςιρμϊ και ξμαδικϊ πμεϋμα. 
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Δμ ςέλει, η ρσγκεκοιμέμη παοξσρίαρη κοίμεςαι χπ ρημαμςική για ςη διεϋοσμρη ςηπ 

έμμξιαπ εκπαιδεσςική ποάνη. Ξι ξμάδεπ εογαρίαπ και η δημιξσογική διαδικαρία ποξάγξσμ ςημ 

ξμαδικϊςηςα, εμό η γμχοιμία με ςιπ σπϊλξιπεπ μξοτέπ ςηπ υιπ-υξπ κξσλςξϋοαπ (υξοϊπ, 

εικαρςικά) ρσμβάλλξσμ ρε μία διαθεμαςική ποξρέγγιρη. έλξπ, η γμχοιμία με διατξοεςικέπ 

μξοτέπ ςηπ υιπ-υξπ κξσλςξϋοαπ ποξάγξσμ ςη διαπξλιςιρμική εκπαίδεσρη.  
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ΚΤΡ Ι ΑΚΗ 11  Μ ΑΩ ΟΤ 2009 ,  14 :30 - 16 :00

Ρσμεδοίεπ 

Σο μουσειακό εκπαιδευτικό υλικό και εφαρμογές του 

στη μουσική εκπαίδευση 
Ενότητα 3 

Διρηγηςέπ:  

Ε .  Φ ΡΤΑΔ ΑΚΟ Τ –  G. S PAN O ,  Λ .  Μ ΑΟΤΡΑ  

Οοξεδοεϋξσρα: 

ΑΜ ΑΛΙ Α Σ Ι ΣΟΤΡΗ  

Ξι κ.κ. Υοσραδάκξσ και Spano παοξσρίαραμ δοάρειπ πξσ σλξπξιξϋμςαι ρςξ «Οαιδικϊ 

Δχμάςιξ», έμαμ ειδικά διαμξοτχμέμξ υόοξ ςηπ Λεγάληπ Λξσρικήπ Βιβλιξθήκηπ «Κίλιαμ 

Βξσδξϋοη», ϊπξσ μέρα απϊ ςη υοήρη βιβλίχμ, διαταμειόμ και ηυηςικόμ παοαδειγμάςχμ 

επιδιόκεςαι η γμχοιμία με ςη μξσρική, ςα ϊογαμα, ςξσπ ρσμθέςεπ. 

Ζ κα Λαρξϋοα αμέπςσνε ςξ ποϊγοαμμα «Ζ Ιαμεοάςα πάει ρυξλείξ», ϊπξσ μέρα απϊ 

δημιξσογικά εογαρςήοια και ρσμασλίεπ ρςα ρυξλεία και ρςξ Λέγαοξ Λξσρικήπ Αθημόμ, ξι 

μαθηςέπ ενξικειόμξμςαι με ςα έγυξοδα και με ςξ οεπεοςϊοιξ ςηπ Ξουήρςοαπ Τίλχμ ςηπ 

Λξσρικήπ, εμό η μξσρική διαρσμδέεςαι και με άλλεπ μξοτέπ έκτοαρηπ.  

Ξι εοχςήρειπ πξσ ακξλξϋθηραμ ατξοξϋραμ: 1. ρςξμ ςοϊπξ ρσγκοϊςηρηπ, 

εμπλξσςιρμξϋ και λειςξσογίαπ ςηπ Λεγάληπ Λξσρικήπ Βιβλιξθήκηπ «Κίλιαμ Βξσδξϋοη» και 2. 

ρςιπ δσμαςϊςηςεπ διαρϋμδερηπ εμϊπ μξσρικξϋ κξμμαςιξϋ με άλλεπ μξοτέπ ςέυμηπ, ϊπχπ ςη 

ζχγοατική, ςη λξγξςευμία ή ςη μσθξλξγία, ρςξ πλαίριξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ «Ζ Ιαμεοάςα 

πάει ρυξλείξ». 
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χεδιασμός – Παράγωγη και Αξιολόγηση Ε.Τ. 

Διρηγηςέπ:  

ΑΝΑΣΑ Ι Α  ΠΑΠΑΩ ΨΑΝΝΟΤ  

ΕΛΕΝΗ  Ι ΒΡΗ  

ΛΨΡΑ ΠΕ ΣΡΟΠΟΤΛΟΤ  

Μ ΑΡΙ Α ΚΨΣΟ ΠΟ ΤΛΟ Τ  

και ρσμεογάςεπ 

Οοξεδοεϋξσρα:  

Μ ΑΡΙ Α ΕΤΠΑ ΣΡ Ι ΔΟΤ  

Ρςη ρσγκεκοιμέμη ρσμεδοία παοξσριάρςηκαμ δείγμαςα Δ.Σ. πξσ ρυεδιάρςηκαμ, 

παοάυθηκαμ, εταομϊρςηκαμ και ανιξλξγήθηκαμ απϊ εκπαιδεσςικξϋπ με κϋοιξ ρκξπϊ ςημ 

απξςελερμαςική υοήρη ςξσπ ρε μξσρικά εκπαιδεσςικά πεοιβάλλξμςα για παιδιά.  Ιιμηςήοια 

κξιμή ιδέα για ςημ παοαγχγή ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ (διατξοεςικόμ) μξοτόμ Δ.Σ. ήςαμ η 

ενεύοερη και δξκιμή ελκσρςικώμ ποξπ μάθηρη ποξρχπικώμ λύρεχμ για ςξμ εμπλξσςιρμϊ ςηπ 

διδακςικήπ και μαθηριακήπ διαδικαρίαπ.  Ρσγκεκοιμέμα παοξσριάρςηκε ρσμξπςικά ςξ 

μξσρικϊ εγυειοίδιξ πξσ δημιξσογήθηκε απϊ ςημ ίδια ςημ εκπαιδεσςικϊ (με ςη ρσμεογαρία 

ρκιςρξγοάτξσ) για μα καλϋφει ςη μέυοι ποϊςιμξπ απξσρία επίρημξσ μξσρικξϋ διδακςικξϋ 

εγυειοιδίξσ ρςημ ποχςξβάθμια εκπαίδεσρη και δϊθηκε έμταρη (καςά ςημ ειρήγηρή ςηπ), ρςα 

πεοιευϊμεμα, ςη διάςανη και ςημ ποξρέγγιρη ςηπ «ϋληπ» ςχμ βιβλίχμ μαθηςή και 

εκπαιδεσςικξϋ, καθόπ και ρςξμ βαθμϊ απξδξυήπ και ανιξπξίηρηπ ςξσ σλικξϋ απϊ ςα παιδιά 

καςά ςη διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ μξσρικήπ ρςημ ςάνη με ςη βξήθεια ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ 

βιβλίξσ.    

Λε ςημ επϊμεμη ειρήγηρη δϊθηκε έμταρη ρςη μελέςη πεοίπςχρηπ ανιξλϊγηρηπ  ςξσ 

βαθμξϋ απξςελερμαςικϊςηςαπ και ςηπ αμάπςσνηπ μξσρικήπ μάθηρηπ μέρχ ςηπ υοήρηπ ςξσ 

λξγιρμικξϋ «Ξ  Λξσρικϊπ Ιϊρμξπ» απϊ μαθηςέπ Δημξςικξϋ.  Οαοξσριάρςηκαμ ςα ρυεςικά 

απξςελέρμαςα ςηπ έοεσμαπ πξσ δείυμξσμ ϊςι η ανιξπξίηρη χπ εογαλείξσ (απϊ ςξμ 

εκπαιδεσςικϊ) ςηπ ενξικείχρηπ ςχμ παιδιώμ με ςα ηλεκςοξμικά παιυμίδια και ςξμ σπξλξγιρςή 

βαίμει ποξπ ότελξπ (ςηπ μάθηρηπ γεμικϊςεοα, αλλά και) ςηπ μξσρικήπ.   Ξι δϋξ παοξσριάρειπ 

ερςίαραμ ρε μξοτέπ Δ.Σ για ςη μξσρική (βιβλίξ και λξγιρμικϊ) με ςιπ ξπξίεπ εκπαιδεσςικξί 

και μαθηςέπ είμαι ενξικειχμέμξι ρε πξλϋ μεγάλξ βαθμϊ.  Ζ ιδέα μα ποξρεγγίρει καμείπ ςημ 

ίδια ςη δημιξσογία ςηπ μξσρικήπ (με ςη μξοτή επέμδσρηπ παοαμσθιόμ, απϊ εμήλικα ρσμθέςη) 

χπ Δ.Σ. είμαι ποχςϊςσπη, παοϊλξ πξσ ξι μξσρικέπ επεμδϋρειπ λϊγξσ, ρε ξπξιαδήπξςε μξοτή 

ςξσ, απξςελξϋμ μία απϊ ςιπ μακοξβιϊςεοεπ μξοτέπ ςέυμηπ.  Ζ έμμξια ςηπ καλλιςευμικήπ 

δημιξσογίαπ χπ εκπαιδεσςικϊ εογαλείξ πξσ διέπεςαι απϊ καμϊμεπ και επιςελεί ρσγκεκοιμέμεπ 

λειςξσογίεπ  - η μξσρική χπ μξοτή κόδικα επικξιμχμίαπ και γλόρραπ -  αμαπςϋυθηκε και 

παοξσριάρςηκε ρε ρσμδσαρμϊ με ςα ρσγκεκοιμέμα ηυηςικά παοαδείγμαςα/ρσμθέρειπ και 

εμιρυϋθηκε απϊ ςημ επιυειοημαςξλξγία ςηπ ειρηγήςοιαπ.    

Δπιπλέξμ ασςόμ, παοξσριάρςηκε Δ.Σ. για εμήλικεπ, ςξ ξπξίξ ανιξπξίηρε επιςσυόπ 

(μεςά απϊ μέςοηρη ςηπ απξςελερμαςικϊςηςάπ ςξσ) ςιπ θεχοίεπ ςξσ κοιςικξϋ ρςξυαρμξϋ 

σπξβξηθόμςαπ ςξμ αιρθηςικϊ γοαμμαςιρμϊ ξμάδαπ εμηλίκχμ πξσ τξίςηρε ρε Ρυξλείξ 

Δεϋςεοηπ Δσκαιοίαπ.  Λε ατξομή ςη γμχοιμία με ςα ϊογαμα ςηπ ρσμτχμικήπ ξουήρςοαπ, ξι 
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εκπαιδεσϊμεμξι δημιξϋογηραμ με βάρη ςη θεχοία, αςξμικϊ τάκελξ με δξμημέμξ σλικϊ, ςξ 

ξπξίξ επενεογάρςηκαμ ακξλξσθόμςαπ καςάλληλη μεθξδξλξγία, επιςσγυάμξμςαπ μεςανϋ 

άλλχμ διεϋοσμρη ςχμ γμόρεχμ, αμάπςσνη ςηπ κοιςικήπ ρκέφηπ, εμεογξπξίηρη ςξσ κοιςικξϋ 

ρςξυαρμξϋ και καλλιέογεια ακξσρςικόμ δενιξςήςχμ μέρχ ςηπ ρσμεογαςικήπ μάθηρηπ και ςηπ 

βιχμαςική εκπαίδεσρηπ.   

ξ ρσμπέοαρμα πξσ θα μπξοξϋρε μα ποξκϋφει απϊ ςη ρσγκεκοιμέμη ρσμεδοία είμαι 

πχπ αμενάοςηςα απϊ ςξμ βαθμϊ ενξικείχρηπ με ςημ έοεσμα και ςιπ μεθξδξλξγίεπ ςηπ, ξ 

εκπαιδεσςικϊπ ξτείλει μα εμημεοόμεςαι για ςιπ ρσμευείπ ενελίνειπ ρςημ επιρςήμη ςξσ και ςξ 

κσοιϊςεοξ μα ςξλμά μα δημιξσογεί Δ.Σ. ποξρεγγίζξμςαπ με κοιςική μαςιά ςξ δημιξϋογημά 

ςξσ, δοόμςαπ χπ μξμςέλξ ποξπ ασςήμ ςημ καςεϋθσμρη για ςξσπ μαθηςέπ ςξσ. 
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Δογαρςήοια

Σο ελληνικό Θέατρο κιών και η συμβουλή του στην 

Αισθητική Αγωγή 

Διρηγήςοια:  

ΔΕΠΟΙ ΝΑ Μ ΑΣΘ ΑΙ ΟΠΟΤΛΟΤ  

Αμςαπξκοίςοια:  

ΕΤΑΓΓΕΛ Ι Α  ΝΣΕΜΙ ΡΗ  

 

ημ ςοίςη μέοα ςξσ 3ξσ Διεθμξϋπ Ρσμεδοίξσ ςηπ ΔΔΛΑΟΔ (Ισοιακή 10/5/2009) 

παοξσριάρςηκε ςξ εογαρςήοιξ ςηπ καπ Δέρπξιμαπ Λαςθαιξπξϋλξσ, ςξ ξπξίξ ατξοξϋρε ςημ 

ελλημική λαψκή παοάδξρη ςξσ θεάςοξσ ρκιόμ και ςημ έμςανή ςηπ ρςημ αιρθηςική αγχγή ςηπ 

μξσρικήπ. Ιϋοιξ θέμα ςηπ παοξσρίαρηπ ήςαμ ςξ μξσρικϊ παιυμίδι και η ανιξπξίηρή ςξσ για 

ςημ αμάπςσνη ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ, ςηπ μξσρικήπ αμςίληφηπ, αλλά και ςηπ καλλιςευμικήπ 

έκτοαρηπ ςξσ μαθηςή. Λέρα ρε ασςά ςα πλαίρια ποξςάθηκε η δημιξσογία μξσρικξϋ 

παιυμιδιξϋ με εογαλείξ έκτοαρηπ ςημ κσοίαουη μξοτή ςξσ ελλημικξϋ θεάςοξσ ρκιόμ: ςξμ 

Ιαοαγκιϊζη. 

Ρςξ νεκίμημα ςηπ παοξσρίαρηπ αματέοθηκαμ απϊ ςημ ειρηγήςοια ρσμξπςικά ξι δσξ 

επικοαςέρςεοξι μϋθξι ρυεςικά με ςιπ καςαβξλέπ ςξσ θεάςοξσ ρκιόμ ςξσ Ιαοαγκιϊζη. Λεςά 

απϊ ςημ ειραγχγική ασςή επιρκϊπηρη ςξ εογαρςήοιξ απέκςηρε ποακςικϊ υαοακςήοα με ςξσπ 

ρσμμεςέυξμςεπ μα έυξσμ εμεογηςικϊ οϊλξ. Ζ διαδικαρία ακξλξϋθηρε ςημ ενήπ οξή: γμχοιμία 

με ςξσπ κεμςοικξϋπ ήοχεπ ςξσ Ιαοαγκιϊζη, διαυχοιρμϊπ ξμάδχμ εογαρίαπ για ςη δημιξσογία 

παοάρςαρηπ και ςέλξπ επιςέλερη ςηπ παοάρςαρηπ. Ρςξ ποόςξ ρςάδιξ ξι ρσμμεςέυξμςεπ 

κλήθηκαμ μα μιλήρξσμ για ςξσπ ήοχεπ και ςα υαοακςηοιρςικά ςξσπ, σπϊ ςξσπ ήυξσπ ςξσ 

ειραγχγικξϋ υαραπξρέοβικξσ ςχμ παοαρςάρεχμ ςξσ Ιαοαγκιϊζη. Όρςεοα απϊ ςημ επιλξγή 

ςίςλξσ (αμάμερα ρε ςοειπ) για ςη δημιξσογία ςηπ παοάρςαρηπ, υχοίρςηκαμ ξμάδεπ εογαρίαπ 

για ςημ καςαρκεσή ςχμ ρκημικόμ, ςχμ τιγξϋοχμ και ςη δημιξσογία ςξσ ρεμαοίξσ. Λε ςξ 

πέοαπ ςχμ ποξεςξιμαριόμ -και ϋρςεοα απϊ ςημ αμάγμχρη ςξσ ρεμαοίξσ- ζηςήθηκε απϊ ςξσπ 

ρσμμεςέυξμςεπ μα επιλένξσμ πόπ (με ςα σπάουξμςα μξσρικά ϊογαμα και ςξ cd) και ρε πξια 

ρημεία θα γίμει μξσρική επέμδσρη ςηπ παοάρςαρηπ. έλξπ, ποαγμαςξπξιήθηκε η παοξσρίαρη 

ςηπ παοάρςαρηπ με ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρε οϊλξ καοαγκιξζξπαιυςόμ, μξσρικόμ, αλλά και 

κξιμξϋ.  

Οαοϊςι ξ αοιθμϊπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςξ εογαρςήοιξ ςηπ κ. Λαςθαιξπξϋλξσ δεμ ήςαμ 

ξ αμαμεμϊμεμξπ, ασςξί ξι ξπξίξι ςξ παοακξλξϋθηραμ αμέλαβαμ με ποξθσμία ϊλα ςα ρςάδια 

ςηπ δημιξσογίαπ ςηπ παοάρςαρηπ. Ρημειόθηκαμ αοκεςέπ εοχςήρειπ αματξοικά με ποακςικά 

ζηςήμαςα, ϊπχπ είμαι η εϋοερη ςξσ καςάλληλξσ σλικξϋ, ςηπ μξσρικήπ επέμδσρηπ και ςξσ 

ςοϊπξσ καςαρκεσήπ ςχμ τιγξϋοχμ. Οαοάλληλα σπήονε ποξβλημαςιρμϊπ ρυεςικά με ςξμ 

ςοϊπξ διαμϊοτχρηπ ςξσ ρεμαοίξσ αμαλξγικά με ςημ ηλικία ςχμ μαθηςόμ, αλλά και ρυεςικά 

με ςξ πλήθξπ ςχμ διδακςικόμ χοόμ, πξσ ποξωπξςίθεμςαι για ςημ σλξπξίηρη μίαπ ςέςξιαπ 

παοάρςαρηπ. 

Δμ καςακλείδι, ςξ εογαρςήοιξ ςηπ καπ Λαςθαιξπξϋλξσ θα μπξοξϋρε μα ρσμιρςά μία 
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εμδιατέοξσρα ποϊςαρη για ςημ αμάπςσνη ςηπ αιρθηςικήπ αγχγήπ ςχμ μαθηςόμ ρςα πλαίρια 

ςηπ μξσρικήπ. Ζ ρχρςή ξογάμχρη ςηπ δημιξσογίαπ μίαπ παοάρςαρηπ θεάςοξσ ρκιόμ, 

αμαλξγικά με ςιπ διδακςικέπ όοεπ και ςημ ηλικία ςχμ μαθηςόμ, θα μπξοξϋρε εμ δσμάμει μα 

ρσμβάλει ρε κσοίαουεπ παιδαγχγικέπ ανίεπ. Ζ αμάπςσνη και καλλιέογεια ςηπ ποξρχπικήπ 

έκτοαρηπ, ςηπ μξσρικήπ αμςίληφηπ, ςξσ ξμαδικξϋ πμεϋμαςξπ, αλλά και ςηπ 

δημιξσογικϊςηςαπ είμαι ξι ρημαμςικϊςεοεπ απϊ ασςέπ. Αμαμτιρβήςηςα και η γμχοιμία με ςημ 

ιρςξοία και ςημ ςέυμη ςξσ ελλημικξϋ θεάςοξσ ρκιόμ ρσμιρςά πξλϋςιμη εμπειοία για ςξσπ 

μαθηςέπ.  
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Μουσική και Επικοινωνία 

Διρηγηςήπ:

ΘΨΜ Α Κ Ι ΝΔΤΝΗ  

Αμςαπξκοιςήπ:

Γ Ι ΨΡΓΟ Σ Ι ΡΗ  

Ζ μελέςη ςηπ ρυέρηπ μξσρικήπ και επικξιμχμίαπ βοίρκεςαι ρςξ επίκεμςοξ ςξσ 

εμδιατέοξμςξπ διατϊοχμ επιρςημξμικόμ πεδίχμ, ϊπχπ μξσρική εκπαίδεσρη, 

μξσρικξθεοαπεία, μξσρική φσυξλξγία και κξιμχμιξλξγία ςηπ μξσρικήπ. Ρε ασςϊ πλαίριξ 

έυξσμ αμαπςσυθεί πξικίλεπ θεχοίεπ για ςημ καςαμϊηρη και πεοιγοατή ςηπ ρυέρηπ μξσρικήπ-

επικξιμχμίαπ, εμό έυξσμ διεναυθεί πξικίλεπ μελέςεπ και έοεσμεπ ρυεςικά με ςη υοήρη ςηπ 

μξσρικήπ χπ μέρξ μη-λεκςικήπ επικξιμχμίαπ, ςημ αμςιρςξιυία ςξσ μξσρικξϋ ασςξρυεδιαρμξϋ 

με ςημ επικξιμχμία μηςέοαπ-βοέτξσπ, και ϊυι μϊμξ. Οαο‟ ϊλα ασςά, ρςξ πλαίριξ ςηπ 

εκπαιδεσςικήπ ποάνηπ ρσυμά η έμμξια ςηπ επικξιμχμίαπ ρσμδέεςαι με ςη μξσρική, υχοίπ ϊμχπ 

μα αμαοχςηθξϋμε ςι ακοιβόπ εμμξξϋμε ϊςαμ αματεοϊμαρςε ρε ασςή. 

ι ρημαίμει λξιπϊμ επικξιμχμία; Οξια είμαι η ανία ςηπ επικξιμχμίαπ ρςη ζχή μαπ; Οχπ 

επικξιμχμξϋμε μέρχ ςηπ μξσρικήπ; Ασςέπ είμαι μεοικέπ απϊ ςιπ εοχςήρειπ πξσ ρσυμά 

παοαλείπξσμε μα αμαζηςήρξσμε και ςιπ ξπξίεπ επιυείοηρε μα αμαπςϋνει ξ κ. Ηχμάπ Ιιμδϋμηπ 

ρςξ ρσγκεκοιμέμξ εογαρςήοιξ. 

ξ εογαρςήοιξ ρσμπεοιελάμβαμε έμα ρσμδσαρμϊ βιχμαςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ και 

θεχοηςικήπ αμάπςσνηπ ςηπ έμμξιαπ ςηπ επικξιμχμίαπ. Ξ ειρηγηςήπ παοξσρίαρε έμα μξμςέλξ 

καςαμϊηρηπ ςηπ επικξιμχμίαπ ςξ ξπξίξ υαοακςηοίζεςαι απϊ ςιπ ακϊλξσθεπ βαρικέπ έμμξιεπ: 

ποϊθερη, απξςϋπχρη, ποξρξυή, εμδιατέοξμ, απϊρςαρη και ρςξογή.  

Βάρει ασςξϋ ςξσ μξμςέλξσ, ξ ειρηγηςήπ επιυείοηρε μα ενηγήρει ςι ρσμβαίμει ϊςαμ λέμε 

πχπ σπάουει «έλλειφη επικξιμχμίαπ», εμό παοξσρίαρε διάτξοα επίπεδα επικξιμχμίαπ 

αμάλξγα με ςημ πξιϊςηςα ασςήπ, ϊπχπ παοεμπξδιρμέμη, επιβεβλημέμη ή απαομημέμη 

επικξιμχμία. 

λα ςα παοαπάμχ παοξσριάρςηκαμ απϊ ςξμ ειρηγηςή με ζχμςάμια και 

αμαπαοαρςαςικϊςηςα, γεγξμϊπ πξσ διεσκϊλσμε ςημ εμεογή ρσμμεςξυή ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ 

αμςίρςξιυα. Ιαςά ςη διάοκεια ςξσ εογαρςηοίξσ ποξέκσφαμ πξικίλα εοχςήμαςα και 

ποξβλημαςιρμξί απϊ ςξ κξιμϊ. Λεςανϋ ασςόμ, κϋοια θέρη καςείυαμ ςα ακϊλξσθα: 

· Οξιξπ είμαι ξ οϊλξπ ςχμ διατξοεςικόμ εμπειοιόμ ςξσ κάθε αςϊμξσ ρε μία 

επικξιμχμιακή ρυέρη; 

· Οξια είμαι η ρημαρία ςηπ ρςξογήπ και ςηπ ρσμαιρθημαςικήπ απϊρςαρηπ ρςημ 

επικξιμχμία; 

Ξι ποξβλημαςιρμξί ασςξί λειςξϋογηραμ χπ ατξομή για γϊμιμη ρσζήςηρη ρςημ ξμάδα 

και πεοαιςέοχ ποξβλημαςιρμϊ για ςημ εταομξγή ασςόμ ςχμ ιδεόμ ρςημ καθημεοιμή 

κξιμχμική ζχή. Ιαςά ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ, η έμταρη ςξσ εογαρςηοίξσ δϊθηκε κσοίχπ ρςημ 

έμμξια ςηπ επικξιμχμίαπ, εμό η έγιμε ρϋμςξμη αματξοά ρςξ πχπ η επικξιμχμία ρσμδέεςαι με 

ςη μξσρική υοηριμξπξιόμςαπ ςξμ παλμϊ και κάμξμςαπ ξοιρμέμεπ βιχμαςικέπ αρκήρειπ. 
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Ωπ μία πιθαμή μελλξμςική ενέλινη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ εογαρςηοίξσ θα ποϊςειμα ςη 

ρϋμδερη ςηπ ρυέρηπ μξσρικήπ και επικξιμχμίαπ με αμςίρςξιυεπ θεχοηςικέπ ποξρεγγίρειπ απϊ 

ςξμ υόοξ ςηπ παιδαγχγικήπ, ςηπ φσυξλξγίαπ ή/και ςηπ κξιμχμιξλξγίαπ. Οαοάλληλα, θα 

ποϊςειμα ςημ ποακςική εταομξγή ςχμ βαρικόμ εμμξιόμ ςηπ επικξιμχμίαπ ρςη μξσρική 

εκπαίδεσρη μέρα απϊ βιχμαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ. 
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Προδιαγραφές Άρθρων 

Η δημξρίεσρη ςωμ εογαριώμ σπόκειςαι ρε ανιξλόγηρη από ςη ρσμςακςική ξμάδα ςξσ 

πεοιξδικξύ, η ξπξία διαςηοεί ςξ δικαίωμα αλλαγώμ ρε επίπεδξ μξοτξπξίηρηπ για λόγξσπ 

ξμξιξγέμειαπ ςηπ εμτάμιρηπ. Παοακαλξύμςαι ξι ρσγγοατείπ μα ςηοξύμ με ακοίβεια ςιπ 

ποξδιαγοατέπ και ςημ μξοτξλξγία ςωμ δεδξμέμωμ πξσ ςξσπ ζηςξύμςαι για ςημ καλύςεοη 

ανιξπξίηρη και επικξιμωμία ςηπ εογαρίαπ ςξσπ.   

Οδηγίεπ για ςξσπ Σσγγοατείπ 

Τα παιδαγχγικά άοθοα ποξπ σπξβξλή θα ποέπει μα πεοιλαμβάμξσμ:  

 Τίςλξπ άοθοξσ: μέυοι 15 λένειπ 

 Ομξμαςεπώμσμξ / Ιδιόςηςα ρσγγοατέα 

 Διεύθσμρη / ςηλέτχμξ / email ρσγγοατέα 

 Βιξγοατικό ρημείχμα: 80 - 150 λένειπ 

 Πεοίληφη: 100 - 200 λένειπ 

 Λένειπ κλειδιά: 3 - 8  

 Έκςαρη: 2.000 - 4.000 λένειπ 

 Μξοτή εγγοάτξσ: word 

 Γοαμμαςξρειοά: Times New Roman, με 12 γοαμμαςξρειοά, με 1,5 διάρςιυξ και 

αοιρςεοή  ρςξίυιρη. 

 Δικόμεπ / διαγοάμμαςα / τχςξγοατίεπ: θα ποέπει μα είμαι εμρωμαςωμέμα ρςξ κείμεμξ 

αλλά και απξθηκεσμέμα ρε νευωοιρςά αουεία γοατικώμ (μξοτή jpg) με αμάλσρη 

ςξσλάυιρςξμ 300 dpi.  

Σε πεοίπςωρη πξσ σπάουξσμ πεοιρρόςεοξι από έμαμ ρσγγοατέα, δηλώμεςαι έμα όμξμα 

και μια διεύθσμρη αλληλξγοατίαπ (ςαυσδοξμική και ηλεκςοξμική) εκ μέοξσπ ςηπ 

ρσγγοατικήπ ξμάδαπ για πεοαιςέοω επικξιμωμία.  

Για μα σπξβάλλεςε άοθοξ, καςεβάρςε ςη ρυεςική τόομα από ςξ link: 

http://mspv.primarymusic.gr/mspv/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=35  

Για ςα ρυέδια εογαρίαπ ιδιαίςεοα είμαι ρκόπιμξ μα ακξλξσθηθεί η ενήπ δξμή:  

 Θέμα 

 Χοξμξδιάγοαμμα αμάπςσνηπ ςξσ ρυεδίξσ εογαρίαπ 

 Σκξπξί-ρςόυξι ςξσ ρυεδίξσ εογαρίαπ ή ςηπ ποξςειμόμεμηπ διδαρκαλίαπ, ρύμτωμα με ςξ 

Αμαλσςικό Ποόγοαμμα Μξσρικήπ (Δκςέλερη-Μξσρική Δημιξσογία-Ανιξλόγηρη) 

 Υλικά ή μέρα απαοαίςηςα για ςημ σλξπξίηρη ςξσ ρυεδίξσ μαθήμαςξπ 

 Αμαλσςική παοξσρίαρη διδακςικήπ μεθξδξλξγίαπ 

 Διαδικαρία Ανιξλόγηρηπ 

http://mspv.primarymusic.gr/mspv/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=35
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 Πεδία ρύμδερηπ με ςξ αμαλσςικό ποόγοαμμα 

Για μα σπξβάλλεςε ρυέδιξ εογαρίαπ, καςεβάρςε ςη ρυεςική τόομα από ςξ link:   

http://mspv.primarymusic.gr/mspv/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=35 

Βιβλιξγοατικέπ παοαπξμπέπ και βιβλιξγοατία 

Οι ρσγγοατείπ ςόρξ για ςη βιβλιξγοατία όρξ και για ςη ρσγγοατή ςωμ άοθοωμ ςξσπ 

παοακαλξύμςαι μα ακξλξσθξύμ ςιπ ξδηγίεπ ρσγγοατήπ επιρςημξμικώμ εογαριώμ A.P.A. 

(Publication Manual of the American Psychological Association). Οι βιβλιξγοατικέπ 

παοαπξμπέπ ρςξ κείμεμξ ζηςξύμε μα αματέοξμςαι δίμξμςαπ ςξ όμξμα ςξσ ρσγγοατέα και ςη 

υοξμξλξγία ςηπ έκδξρηπ ρε παοέμθερη, π.υ. Swanwick (2001) ή (Swanwick, 2001) αμάλξγα. 

Αμ αματέοξμςαι πξλλέπ εκδόρειπ ςηπ ίδιαπ υοξμξλξγίαπ, ςόςε ποξρςίθεμςαι ςα γοάμμαςα a, 

b, c, ή α, β, γ, κ.ξ.κ. μεςά ςη υοξμξλξγία (2001a).  

   

Όλεπ ξι παοαπξμπέπ ςξσ κειμέμξσ θα ποέπει μα αματέοξμςαι ρςη βιβλιξγοατία ρςξ 

ςέλξπ ςξσ άοθοξσ αλταβηςικά ρύμτωμα με ςημ παοακάςω μξοτή:  

   

Ι. Βιβλία 

Όμξμα ρσγγοατέα (επίθεςξ, αουικό ςξσ ξμόμαςξπ/ξμξμάςωμ), υοξμξλξγία έκδξρηπ 

βιβλίξσ ρε παοέμθερη (αμ δεμ σπάουει ρημειώμξσμε υ.υ.), πλήοηπ ςίςλξπ βιβλίξσ (με πλάγια 

γοαμμαςξρειοά), αμ ποόκειςαι για μεςάτοαρη, ρημειώμξσμε ςξ όμξμα ςξσ μεςατοαρςή, αμ 

ποόκειςαι για αμέκδξςη πςσυιακή, μεςαπςσυιακή ή διδακςξοική εογαρία ςξ αματέοξσμε, 

ςόπξπ έκδξρηπ (αμ δεμ σπάουει ρημειώμξσμε υ.ς.), εκδόςηπ, ςημ 1η έκδξρη ςξσ έογξσ, αμ η 

έκδξρη πξσ υοηριμξπξιήραμε είμαι μεςαγεμέρςεοη.  

 

Σέογη, Λ. (1994). Θέματα Μουσικής και Μουσικής Παιδαγωγικής. Αθήμα: Gutenberg  

Cambell, P.S. (1998). Songs in their heads: music and its meaning in children΄s lives. New York & 

Oxford: Oxford University Press    

Chianis, S. (1967). The Vocal and Instrumental Tsamiko of Roumeli and the Peloponnesus. 

Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή. Los Angeles: University of California    

Anoyanakis, F. (1979). Greek Popular Musical Instruments. Μςτ. C.N.W. Klint. Athens: National Bank 

of Greece  

   

ΙΙ. Άοθοα 

Ομξμαςεπώμσμξ ρσγγοατέα, Χοξμξλξγία έκδξρηπ άοθοξσ ρε παοέμθερη, Τίςλξπ 

άοθοξσ ρε ειραγωγικά, Τίςλξπ πεοιξδικξύ ρε πλάγια γοαμμαςξρειοά, Τόμξπ, Τεύυξπ (αμ 

σπάουει), Σελίδεπ ςξσ άοθοξσ. 

 

Kwami, R. (1998) "Non-Western Musics in Education: Problems and Possibilities", British Journal 

of Music Education, 15: 161-170.  

http://mspv.primarymusic.gr/mspv/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=35
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ΙΙΙ. Κετάλαια ρε ποακςικά ρσμεδοίωμ και ρσλλξγικξύπ ςόμξσπ 

Ομξμαςεπώμσμξ ρσγγοατέα, Χοξμξλξγία έκδξρηπ ςξσ ςόμξσ ρε παοέμθερη, Τίςλξπ 

άοθοξσ ρε ειραγωγικά, Όμξμα Δπιμεληςή (Δπιμ.) ή (Ed.), Τίςλξπ βιβλίξσ ρε πλάγια 

γοαμμαςξρειοά, Αμ ποόκειςαι για ρσμέδοιξ αμαγοάτεςαι ξ ςίςλξπ ςξσ ρσμεδοίξσ, Σελίδεπ ςξσ 

άοθοξσ ή κεταλαίξσ, Τόπξπ έκδξρηπ, Δκδόςηπ 

Rice, T. (1985) "Music Learned but Not Taught: The Bulgarian Case", ρςξ D. P. McAllester (Δd.), Music 

Educators National Conference: Becoming Human Through Music. The Wesleyan Symposium on 

the Perspectives of Social Anthropology in the Teaching and Learning of Music (pp. 115-122). 

Reston, Virginia: Music Educators National Conference.  

IV. Ηλεκςοξμικέπ παοαπξμπέπ 

Ομξμαςεπώμσμξ ρσγγοατέα (αμ ξ ρσγγοατέαπ εμόπ εγγοάτξσ δεμ αματέοεςαι, 

αουίρςε ςημ αματξοά ραπ με ςξμ ςίςλξ ςξσ εγγοάτξσ), Χοξμξλξγία ρσγγοατήπ ή αμάοςηρηπ 

ρςημ ιρςξρελίδα αμ αματέοεςαι (αμ δεμ αματέοεςαι γοάτξσμε υωοίπ ημεοξμημία, υ.υ.), Αμ 

ποόκειςαι για έγγοατξ ςξ ξπξίξ εμδέυεςαι μα αλλαυθεί ρςξ μέλλξμ (όυι ασςξςελείπ 

δημξριεσμέμεπ εογαρίεπ), αματέοεςε ημεοξμημία ςελεσςαίαπ ποόρβαρηπ ρςξ έγγοατξ, 

διεύθσμρη ιρςξρελίδαπ.  

VandenBos, G., Knapp, S. & Doe, J. (2001) "Role of reference elements in the selection 

of resources by psychology undergraduates". Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123. 

Retrieved October 13, 2001, from http://jbr.org/articles.html  

Για πεοιρρόςεοα ρυεςικά με ςξμ ςοόπξ παοαπξμπήπ ηλεκςοξμικώμ πηγώμ 

ρσμβξσλεσςείςε ςημ ιρςξρελίδα: http://apastyle.org/elecsource.html     

   

   

 

 

http://jbr.org/articles.html
http://apastyle.org/elecsource.html
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