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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 
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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. 
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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.  
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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.  

 

 



3o Διεθμέπ Ρσμέδοιξ ΔΔΛΑΟΔ 
 

© ΔΔΜΑΠΔ / GAPMET 

ISSN 1790-773Υ   

|112 

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. 



3o Διεθμέπ Ρσμέδοιξ ΔΔΛΑΟΔ 
 

© ΔΔΜΑΠΔ / GAPMET 

ISSN 1790-773Υ   

|118 

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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