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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) 
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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 … ζαλ ηελ πέηρα ποσ πεηηέηαη κέζα ζε κηα 

ιίκλε  δεκηοσργεί επάιιειοσς οκόθεληροσς θύθιοσς θοηλφληθώλ θαη ποιηηηζκηθώλ λοεκάηφλ ποσ περηβάιιοσλ 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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