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Μουσική Παιδαγωγική

■ Η επιστήµη που ασχολείται µε τη συστηµατική 
µελέτη των φαινοµένων της µουσικής αγωγής, της 
µουσικής εκπαίδευσης και της µάθησης µουσικής 
στη νοητική, συναισθηµατική και βουλητική 
συµπεριφορά του ανθρώπου σε σχέση µε τη 
µουσική.



Βασικοί παιδαγωγικοί όροι
⧫ Αγωγή	  

⧫ Μόρφωση	  

⧫ Μάθηση	  

⧫ Διδασκαλία	  

⧫ Εκπαίδευση	  

⧫ Κατάρτιση 
 
⧫ Παιδεία 

ΜΟΥΣΙΚΗ
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ΑΓΩΓΗ
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1. ΑΓΩΓΗ

■ Αγωγή = επίδραση ή µεταβολή που ασκείται σε ένα άτοµο	  

■ Ποιος ασκεί την αγωγή και µε ποιον τρόπο;	  
■ Αγωγή: επιδράσεις και αλλαγές από σκόπιµες και 
συστηµατικές ενέργειες των ενηλίκων (γονείς, 
εκπαιδευτικοί)	  

■ Αγωγή: σύνολο επιδράσεων που δέχεται ο 
αναπτυσσόµενος άνθρωπος (συστηµατικές ή µη, από 
ανθρώπους ή το περιβάλλον)
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ΑΓΩΓΗ

■ Άγω - καθοδηγώ!	  
■ Συνειδητή και σκόπιµη ενέργεια - επίδραση	  

■ Προγραµµατισµένη και ελεγχόµενη διαδικασία	  

■ Παιδαγωγός ---- παιδαγωγούµενος	  
■ Αποτέλεσµα: εσωτερίκευση αξιών, κανόνων, στάσεων 

και συµπεριφορών

Η αγωγή ως σκόπιµη και συστηµατική ενέργεια
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Η αγωγή ως σκόπιµη και συστηµατική ενέργεια

■ Όµως:	  
■ Οι επιδράσεις που δέχεται ο νέος άνθρωπος δεν είναι 

µόνο συνειδητές και προγραµµατισµένες 
■ Μια προγραµµατισµένη ενέργεια δεν είναι πάντα 

ελεγχόµενη 
■ Η επίδραση από τον παιδαγωγό µπορεί να προέρχεται 

και από τις απρογραµµάτιστες δραστηριότητές του 
■ Ο παιδαγωγούµενος δεν δέχεται µόνο αλλά και ασκεί ο 

ίδιος επιδράσεις

Η αγωγή ως αλληλεπίδραση

■ Σύνολο επιδράσεων που δέχεται ένα άτοµο:	  
■ είτε προγραµµατισµένες ενέργειες	  
■ είτε µέσα από διαπροσωπική επικοινωνία και 
αλληλεπίδραση	  

■ είτε από περιβαλλοντικές επιδράσεις	  

■ Αγωγή: 	  
■ δεν περιορίζεται στον σχολικό χώρο (σχολείο/ωδείο/
πανεπιστήµιο) και την οικογένεια	  

■ απλώνεται σε όλους τους κοινωνικούς χώρους (στα 
πάρκα, στις παιδικές χαρές, όπου υπάρχει “παιδί”…)



Η αγωγή ως αυτοαγωγή

■ Αγωγή που ξεκινά και καταλήγει στο άτοµο	  
■ Κίνητρα: 	  

■ εξωτερικά πρότυπα	  
■ συνειδητοποίηση ελλείψεων	  

■ Προϋποθέσεις: 	  
■ κριτική ικανότητα 	  
■ ικανότητα αυτογνωσίας	  
■ ισχυρή βούληση	  

■ Σκοπός και ευθύνη του παιδαγωγού: να οδηγήσει τον 
παιδαγωγούµενο σε αυτή την κατάσταση

ΑΓΩΓΗ
⧫ Χαρακτηρίζεται ως “αγωγή” µια αλλαγή, επίδραση ή µια 
µεταβολή που ασκείται στον αναπτυσσόµενο άνθρωπο,  
⧫ (α) Αγωγή θεωρούνται µόνο οι επιδράσεις που δέχεται ο 
αναπτυσσόµενος άνθρωπος από τις συστηµατικές και σκόπιµες 
ενέργειες των ενηλίκων (εκπαιδευτικοί, γονείς κλπ.)	  
 ⧫ (β) Αγωγή θεωρείται το σύνολο των επιδράσεων που δέχεται 
το άτοµο χωρίς να εξετάζεται αν προέρχονται από µεθοδευµένες ή 
µη συστηµατικές ενέργειες ενηλίκων ή συνοµηλίκων ή και από 
αυτό ακόµα το άψυχο περιβάλλον	  
⧫ (γ) Αυτοαγωγή

⧫ Η αγωγή γίνεται αποδεκτή µε την:  
 (α) περιορισµένη έννοια, 
 (β) ευρεία έννοια και µε την  
 (γ) αυτοαγωγή 
 
⧫  Αποτέλεσµα της ΑΓΩΓΗΣ είναι η ΜΟΡΦΩΣΗ à



ΜΟΡΦΩΣΗ

ΜΟΡΦΩΣΗ
■ Προϋποθέτει την αγωγή, είναι το αποτέλεσµα της όλης 

διαδικασίας και δράσης της αγωγής	  
■ Μόρφωση < «µορφόω» = δίνω µορφή, πλάθω	  

■ Οι επιδράσεις της αγωγής δίνουν µορφή στην προσωπικότητα 
του ανθρώπου	  

■ Δε σχετίζεται µε τις γνώσεις …	  

■ … αλλά πώς οι διάφορες γνώσεις διαµορφώνουν διάφορους 
τοµείς της προσωπικότητας…	  

■ Κατάσταση δυναµική	  
■ Ενεργός η συµµετοχή του υποκειµένου	  
■ Γενική – ειδική µόρφωση	  

■ Μόρφωση = η εσωτερική διάπλαση και καλλιέργεια της 
προσωπικότητας του ανθρώπου µε βάση κάποια πρότυπα



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
⧫ Οι ενέργειες και οι χειρισµοί στους οποίους προβαίνει 
κυρίως  
ο εκπαιδευτικός για να βοηθήσει τον µαθητή:  
- στην οικειοποίηση (µάθηση) γνώσεων και πείρας και  
- στην καλλιέργεια δεξιοτήτων	  

⧫ Η διδασκαλία: ένα µέσο αγωγής.	  
⧫   Δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά µάθηση: Προϋποθέτει τη 
συνύπαρξη και συνεργασία 2 ατόµων
⧫ Σύµφωνα µε την παραδοσιακή παιδαγωγική η 
διδασκαλία αποτελούσε ενέργεια που αφορούσε µόνο τον 
εκπαιδευτικό	  

⧫ Λάθος, στο σύγχρονο σχολείο ο µαθητής είναι 
ενεργητικός

ΜΑΘΗΣΗ



ΜΑΘΗΣΗ
■ Μάθηση < «µανθάνω» < µαθ-(µά-ω) = ποθώ, επιθυµώ σφόδρα 
■ Η προσπάθεια του ανθρώπου να αυτοπροσδιοριστεί και να προσαρµοστεί 

καλύτερα στο περιβάλλον του 
■ Μάθηση: η διαδικασία οικειοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων για 

βελτίωση συµπεριφοράς, ανάπτυξη προσωπικότητας, αντιµετώπιση 
απαιτήσεων του περιβάλλοντος 

■ Μπορεί να προέλθει είτε από σκόπιµες προσπάθειες, είτε από ευρύτερες 
επιδράσεις είτε από προσωπική προσπάθεια του ατόµου 	  

■ Η µάθηση δεν αναφέρεται µόνο στον γνωστικό τοµέα και στην άσκηση 
ικανοτήτων: Υπάρχει και κοινωνική µάθηση που αφορά την οικειοποίηση 
τρόπων συµπεριφοράς 

■ Η µάθηση είναι διαδικασία που αφορά τον εκπαιδευτικό και τον µαθητή και 
θεωρείται επιτυχής όταν ο ίδιος ο µαθητής συµµετέχει ενεργά σ’ αυτήν. 

■ Ως αποτέλεσµα έχει τη µόνιµη αλλαγή στη συµπεριφορά του ατόµου.	  
■ Συνεχής διεργασία - δια βίου µάθηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
⧫ Ανάγκη για τη δηµιουργία θεσµών και ιδρυµάτων για την παροχή  
 - αγωγής και  
 - µάθησης	  

⧫ Η οργανωµένη αγωγή και µάθηση ονοµάζεται εκπαίδευση 
 
⧫ Το εκπαιδευτικό σύστηµα: ο τρόπος µε τον οποίο έχει οργανωθεί η 
εκπαίδευση 
⧫ Το εκπαιδευτικό σύστηµα δηµιουργείται ως απόρροια των 
κοινωνικο-πολιτιστικών και πολιτικο-οικονοµικών συνθηκών.  
 
⧫ Βασική δοµή των εκπαιδευτικών συστηµάτων:  
- α. Πρωτοβάθµια εκπ/ση (Νηπιαγωγείο, Δηµοτικό)  
- β. Δευτεροβάθµια εκπ/ση (Γυµνάσιο, Λύκειο)  
- γ. Τριτοβάθµια εκπ/ση	  

⧫ Θεσµοί και φορείς µουσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα;



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
⧫ Τυπική εκπαίδευση: ιεραρχηµένο, δοµηµένο, οργανωµένο 
χρονικά σε βαθµίδες εκπαιδευτικό σύστηµα: από την πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση µέχρι το πανεπιστήµιο. Π.χ. νηπιαγωγείο, δηµοτικό, 
γυµνάσιο, λύκειο, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΕ 

⧫ Μη τυπική εκπαίδευση: οποιαδήποτε οργανωµένη εκπαιδευτική 
δραστηριότητα εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος που 
απευθύνεται σε συγκεκριµένους εκπαιδευόµενους και έχει 
συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους. Π.χ. µουσικές σχολές, 
µουσικά εργαστήρια, σχολές επιµόρφωσης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.  
 
⧫ Άτυπη εκπαίδευση: η διαδικασία µε την οποία κάθε άτοµο, σε όλη 
τη διάρκεια της ζωής του, µαθαίνει και αποκτά στάσεις, αξίες, 
ικανότητες-δεξιότητες και γνώσεις από την καθηµερινή εµπειρία και τις 
επιδράσεις που δέχεται από το περιβάλλον του.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
⧫ Απόκτηση ή εκσυχρονισµός (επικαιροποίηση) γνώσεων 
κυρίως τεχνικής φύσεως	  

⧫ Για να µπορέσει ο καταρτιζόµενος να προσαρµοστεί ή να 
γίνει πιο αποτελεσµατικός στην παραγωγή

⧫ Ιδιαίτερη σηµασία σήµερα: θεωρείται ότι έχει άµεση σχέση µε 
την οικονοµία και τον εκσυγχρονισµό της αγοράς



ΠΑΙΔΕΙΑ
■ Παιδεία < «παιδεύω» = ασχολούµαι µε το παιδί	  
■ Πληθώρα σηµασιών	  
■ Περιλαµβάνει ό,τι αφορά την αγωγή και τη µάθηση	  
■ Συνώνυµο της αγωγής	  
■ Συνώνυµο της εκπαίδευσης	  
■ Συνώνυµο της µόρφωσης

■ Ως όρος χρησιµοποιείται µε τη σηµασία των όρων:	  
■ «µόρφωση»	  

■ «εκπαίδευση»	  

■ «κουλτούρα» (πολιτισµός)	  
■ αρµονική και πλήρης ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων του 

ανθρώπου
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Είναι η Μουσική Παιδαγωγική επιστήµη;

■ Έχει το δικό της γνωστικό – ερευνητικό αντικείµενο: τα 
διάφορα φαινόµενα της µουσικής αγωγής, της µουσικής 
εκπαίδευσης και της µάθησης µουσικής και τα 
σχετιζόµενα µε αυτά προβλήµατα 

■ Είναι ένα λογικά διαρθρωµένο σύστηµα γνώσεων 
■ Χρησιµοποιεί ερευνητική µεθοδολογία 
■ Πρακτική δραστηριότητα



Τρόποι ανάλυσης του αντικειµένου της Μουσικής 
Παιδαγωγικής

■ Διάκριση της Μουσικής Παιδαγωγικής σε (α) θεωρητική και 
(β) εφαρµοσµένη (πρακτική) 
■ Θεωρητική Μουσική Παιδαγωγική	  
■ Εφαρµοσµένη Μουσική Παιδαγωγική

■ Θεωρητική Μουσική Παιδαγωγική: Γενική ή Συστηµατική 
Παιδαγωγική ή Θεωρία της Παιδαγωγικής	  
■ Εξέλιξη της Μουσικής Παιδαγωγικής ως επιστήµης	  
■ Εξέλιξη της µουσικής παιδαγωγικής σκέψης	  
■ Επιστηµολογία και Μουσική Παιδαγωγική	  
■ Σκοποί, όρια, ιδεώδη της αγωγής, κ.ά

Κλάδοι της Θεωρητικής Μουσικής Παιδαγωγικής
■ Ιστορία της Μουσικής Παιδαγωγικής	  

■ Πώς εξελίσσεται το φαινόµενο της µουσικής αγωγής µέσα στο 
χρόνο;	  

■ Πώς εξελίσσονται οι διάφορες µουσικοπαιδαγωγικές ιδέες και 
θεωρίες;	  

■ Μουσικοπαιδαγωγικά ρεύµατα και εκπρόσωποι	  
■ Πώς εξελίσσεται η επιστηµολογία της Μουσικής Παιδαγωγικής;

■ Συγκριτική Μουσική Παιδαγωγική	  

■ Σύγκριση ανάµεσα στα διάφορα µουσικοπαιδαγωγικά ρεύµατα	  
■ Πώς εµφανίζονται τα διάφορα αντικείµενα διεθνώς;	  
■ Τι συµβαίνει στα µουσικοεκπαιδευτικά συστήµατα των διαφόρων 

χωρών;



■ Διδακτική Μεθοδολογία	  

■ Γενικές αρχές και κανόνες στη διδασκαλία της 
µουσικής	  

■ Μέθοδοι και τεχνικές στη διδασκαλία της µουσικής	  
■ Αναλυτικά και ωρολόγια προγράµµατα µουσικής	  
■ Αρχιτεκτονική της µουσικής µάθησης και 

διδασκαλίας

Τρόποι ανάλυσης του αντικειµένου της Μουσικής 
Παιδαγωγικής

■ Εφαρµοσµένη Μουσική Παιδαγωγική:
■ Σχολική Μουσική Παιδαγωγική 

■ Η παιδαγωγική σχέση: εκπαιδευτικός µουσικής – µαθητής 
■ Η σχολική µουσική πράξη και τα προβλήµατά της 
■ Διαδικασίες µουσικής µάθησης και διδασκαλίας στο σχολείο



Μουσική Παιδαγωγική και άλλες επιστήµες

■ Διάκριση της Μουσικής Παιδαγωγικής µε βάση τη συνεργασία 
της µε άλλες επιστήµες:	  
■ Ψυχολογία της Μουσικής Παιδαγωγικής	  
■ Φιλοσοφία της Μουσικής Παιδαγωγικής	  
■ Κοινωνιολογία της Μουσικής Εκπαίδευσης	  
■ Ιστορία της Μουσικής Εκπαίδευσης	  
■ Νευροεπιστήµες της Μουσικής Εκπαίδευσης	  
■ Ειδική Μουσική Εκπαίδευση	  
■ Μουσική Εκπαίδευση στην Προσχολική Αγωγή

Το	  αναλυτικό	  πρόγραμμα	  (ΑΠ)
Ορίζεται	  από	  έναν	  επίσημο	  φορέα	  (Υπουργείο,	  
Παιδαγωγικό	  Ινστιτούτο)	  
Είναι	  κοινό	  για	  όλα	  τα	  σχολεία	  για	  τα	  οποία	  είναι	  
υπεύθυνος	  ο	  φορέας	  
Καθορίζει:	  	  

• Φιλοσοφία	  (το	  “γιατί”	  της	  διδασκαλίας)	  
• Στόχους	  (γενικούς	  και	  ειδικούς)	  
• Περιεχόμενο	  (το	  “τι”:	  ύλη,	  Βιβλίο/Τετράδιο	  εργασιών	  του	  

μαθητή,	  βοηθητικές	  ιστοσελίδες)	  
• Μεθοδολογία	  (το	  “πώς”:	  Βιβλίο	  δασκάλου)



1969: εμφανίζεται επίσημα στην Ελλάδα 
πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία του 
μαθήματος της Μουσικής στα σχολεία. .

1969-2017: Σταδιακό πέρασμα από την 
εκπαίδευση μέσω της μουσικής στην 
εκπαίδευση στη μουσική.

Το αναλυτικό πρόγραμμα για το 
μάθημα της μουσικής στην Ελλάδα

Οι σκοποί του Προγράμματος 
Μουσικής του 1969 (ΦΕΚ 218/1969 ) 
«∆. Μουσική 
1. Σκοπός 
α) Η Μουσική σκοπόν έχει την εξευγένισιν της ψυχής, την γέννησιν χαράς 
και ψυχικής ευφορίας, την καλλιέργειαν του μουσικού αισθητηρίου των 
μαθητών και όλως ιδιατέρως την δια δημωδών ασμάτων, πατριωτικών 
εμβατηρίων, θρησκευτικών ύμνων και άλλων καταλλήλων παιδικών 
ασμάτων, δημιουργίαν υγιών μουσικών βιωμάτων, προφυλασσόντων από 
διάβρωσιν του μουσικού αισθήματος των Ελληνοπαίδων. 
β) Επί τούτοις προάγουσα η Μουσική το κοινωνικόν, θρησκευτικον και 
Εθνικόν φρόνημα, παιδαγωγεί τους μαθητάς εις πολίτας, 
συναισθανομένους ότι είναι συνδεδεμένοι εις εν όλον και ανήκουν εις την 
αυτήν Πατρίδα. 25 



Οι σκοποί του Προγράμματος 
Μουσικής του 1969 (ΦΕΚ 218/1969 ) 
Παρατηρήσεις: 

α) Οι διδάσκοντες πρέπει να γνωρίζουν και ενόργανον 
μουσικήν και να μη είναι παράφωνοι. 

β) ∆έον να εφοδιασθούν όλα τα σχολεία με ραδιοπικάπ ή 
μαγνητόφωνα και δίσκους καταλλήλων πατριωτικών, 
δημωδών, θρησκευτικών κ.τ.λ. ασμάτων, προς χρήσιν κατά 
τας ώρας των διαλειμμάτων, των εργασιών εις τον σχολικόν 
κήπον, των χειροτεχνικών μαθημάτων, κατά τας εκδρομάς, 
τας σχολικάς εορτάς κ.τ.λ.» 

Οι σκοποί του Προγράμματος 
Μουσικής του 1977 (ΦΕΚ 347/1977 )
Ι’. Μουσική Αγωγή 

Σκοπός της διδασκαλίας της Μουσικής στο ∆ημοτικό 
Σχολείο είναι η αφύπνιση και η ανάπτυξη της έμφυτης 
ροπής του παιδιού για τη μελωδία και το ρυθμό, η 
ψυχαγωγία, η ενίσχυση του καλαισθητικού 
συναισθήματος, ο εξευγενισμός του ψυχικού του κόσμου, 
η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για τη μουσική παράδοση 
της χώρας του και η καλλιέργεια της ευαισθησίας του για 
τη σοβαρή μουσική, που αποτελεί σημαντικό στοιχείο του 
πολιτισμού μας.» 



Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της 
Μουσικής του 1982 
«ΜΟΥΣΙΚΗ - Β.1 Επιδιώξεις του μαθήματος: 
Να αφυπνίσει τις μουσικές δυνάμεις του παιδιού και να τις καλλιεργήσει έτσι ώστε να 
είναι σε θέση να τις χρησιμοποιεί σε ατομικές ή συλλογικές μουσικές εκδηλώσεις. 
Να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει τη μουσική ευαισθησία, ώστε να μπορεί να 
απολαμβάνει το ρυθμό, την αρμονία, τη μελωδία, καθώς και την ιδιαίτερη εκφραστική 
δύναμη μιας μουσικής σύνθεσης. 
Να ρευστοποιήσει τις ατομικές δημιουργικές μουσικές δυνάμεις και να ικανοποιήσει τα 
ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις του. 
Να το υποβοηθήσει να εξοικειωθεί με τα μουσικά σύμβολα και όργανα, να το ασκήσει 
στη χρησιμοποίησή τους για την εκτέλεση απλών μουσικών συνθέσεων, και να το 
ενθαρρύνει στις τυχόν απόπειρές του για μουσικές συνθέσεις. 
Να του αναπτύξει νέα ενδιαφέροντα και διάθεση για συμμετοχή σε οργανωμένες 
μουσικές εκδηλώσεις και να το καταστήσει ικανό να αισθάνεται ανάλογη αισθητική 
συγκίνηση. 
Να το φέρει σε επαφή με τους μουσικούς θησαυρούς του λαού μας και των άλλων λαών, 
έτσι ώστε, όχι μόνο να αισθάνεται την ανάλογη αισθητική συγκίνηση, αλλά να εκτιμά 
σωστά τις ποικίλες μουσικές δημιουργίες και να τις χρησιμοποιεί ως μέσο για την 
επικοινωνία και συναδέλφωση των λαών. 

Β.2. Επιδιώξεις Προγράμματος Α΄ και Β΄ τάξεων. 
Στις τάξεις αυτές επιδιώκουμε να αποκτήσει το παιδί τα πρώτα 
μεθοδευμένα μουσικά βιώματα με τρόπο ώστε: 
Να αφομοιώσει προοδευτικά με συστηματική ακρόαση, τους 
κατάλληλους ήχους και, αργότερα, την κατάλληλη μουσική. 
Να εδραιώσει, με ρυθμική άσκηση, τη σωστή λειτουργία της αναπνοής. 
Να αποκτήσει την ικανότητα για σωστή τοποθέτηση της φωνής στο 
τραγούδι. 
Να γίνει ικανό, με τη χρήση διάφορων ηχητικών αντικειμένων και 
οργάνων, για ρυθμική συνοδεία και ρυθμικό αυτοσχεδιασμό. 
Να είναι σε θέση να κάνει έμπρακτη εφαρμογή των μουσικών εμπειριών 
και δεξιοτήτων σε δημιουργικές εργασίες της τάξης.» 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της 
Μουσικής του 1982 



Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Μουσικής 
του 1990 (ΦΕΚ 53/1990, Π.∆.132 ) 

«ΜΟΥΣΙΚΗ 
1. ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ: Με τη Μουσική αγωγή επιδιώκεται: 
Η αφύπνιση των μουσικών δυνάμεων του παιδιού και η καλλιέργειά τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
τις χρησιμοποιεί σε ατομικές ή συλλογικές μουσικές εκδηλώσεις. 
Η ανάπτυξη της μουσικής ευαισθησίας του παιδιού, ώστε να μπορεί να απολαμβάνει το ρυθμό, την 
αρμονία, τη μελωδία, καθώς και την ιδιαίτερη εκφραστική δύναμη μιας μουσικής σύνθεσης. 
Η ενεργοποίηση των ατομικών δημιουργικών μουσικών δυνάμεων του παιδιού και η ικανοποίηση των 
ενδιαφερόντων και των ιδιαίτερων κλίσεών του. 
Η εξοικείωση του παιδιού με τα μουσικά σύμβολα και όργανα, η άσκηση στη χρησιμοποίησή τους για 
την εκτέλεση απλών μουσικών συνθέσεων και η ενθάρρυνση στις τυχόν απόπειρές του για μουσικές 
συνθέσεις, για να μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα. 
Η ανάπτυξη νέων ενδιαφερόντων και διαθέσεων για συμμετοχή του παιδιού σε οργανωμένες μουσικές 
εκδηλώσεις και η καλλιέργεια της ικανότητας να αισθάνεται ανάλογη αισθητική συγκίνηση. 
Τέλος με τη μουσική αγωγή επιδιώκεται το παιδί να έρθει σε επαφή με τους μουσικούς θησαυρούς του 
λαού μας και των άλλων λαών έτσι ώστε, όχι μόνον να αισθάνεται την ανάλογη αισθητική συγκίνηση, 
αλλά να εκτιμά σωστά τις διάφορες μουσικές δημιουργίες, οι οποίες αποτελούν ένα μέσο για την 
επικοινωνία και συναδέλφωση των λαών.» 

Το ∆ΕΠΠΣ (2001)
http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/13deppsaps_Mousikis.pdf 

1. Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος
Σκοπός της μουσικής αγωγής είναι πρωταρχικά η ανάπτυξη 
και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση κατά 
την ακρόαση, εκτέλεση και δημιουργία μουσικής ως μιας από 
τις εκδηλώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας 
του ανθρώπου. Mέσω αυτού του σκοπού και παράλληλα προς 
αυτόν, η μουσική αγωγή αποβλέπει στη γενικότερη 
καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της προσωπικότητας 
των μαθητών, μέσα από την ενεργητική ακρόαση, τις 
δραστηριότητες μουσικής δημιουργίας και εκτέλεσης.



Το	  Νέο	  Σχολείο	  (2011/2014)
	  ebooks.edu.gr/new/ps.php	  (2011)	  
(2014)	  http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/
10875/1967_ΠΣ_ΜΟΥΣΙΚΗ_ΝΗΠ_ΔΗΜ_ΓΥΜΝ_ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ.pdf	  	  

2.1.	  Σκοπο;ς	  
Σκοποuς	  του	  μαθηuματος	  της	  Μουσικηuς	  ειuναι	  η	  καλλιεuργεια	  της	  
μουσικοuτητας	  και	  των	  μουσικωuν	  δεξιοτηuτων	  των	  μαθητωuν	  μεuσα	  
αποu	  την	  ακροuαση,	  την	  εκτεuλεση	  και	  τη	  δημιουργιuα	  μουσικηuς.	  Η	  
καλλιεuργεια	  της	  μουσικοuτητας,	  της	  εuμφυτης	  δυνατοuτητας	  του	  
ανθρωuπου	  για	  καλλιτεχνικηu	  και	  δημιουργικηu	  εuκφραση,	  αποβλεuπει	  
στην	  ολοκληρωμεuνη	  αναuπτυξη	  της	  προσωπικοuτηταuς	  του	  μαθητηu	  
και	  παραuλληλα	  στη	  δημιουργιuα	  μιας	  δια	  βιuου	  σχεuσης	  του	  με	  την	  
Τεuχνη	  της	  Μουσικηuς.

Το	  “τι”	  της	  μουσικής	  διδασκαλίας

Γενική	  ομαδοποίηση	  των	  λειτουργιών	  και	  των	  μορφών	  
μουσικών	  δραστηριοτήτων	  

Οι	  τρεις	  άξονες	  των	  προγραμμάτων	  της	  διδασκαλίας	  της	  
μουσικής	  σε	  όλες	  τις	  βαθμίδες:	  

ΑΚΡΟΑΣΗ	  –	  ΕΚΤΕΛΕΣΗ	  –	  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ



Το	  “τι”	  της	  μουσικής	  διδασκαλίας

Αναλυτική	  ομαδοποίηση	  των	  μορφών	  μουσικών	  δραστηριοτήτων	  
Το	  εξάπτυχο	  των	  προγραμμάτων	  της	  διδασκαλίας	  της	  μουσικής	  
σε	  όλες	  τις	  βαθμίδες	  
1.	  Ακρόαση	  Μουσικής,	  Ακουστική	  αγωγή,	  Οργανογνωσία	  

2.	  Βασικά	  στοιχεία	  θεωρίας	  της	  μουσικής:	  Κατανόηση	  Μουσικών	  Εννοιών,	  
Μουσική	  Ορολογία,	  Σημειογραφία	  

3.	  Εκτέλεση	  με	  κίνηση	  και	  χορό	  

4.	  Εκτέλεση	  με	  όργανα	  –	  αντικείμενα	  –	  σώμα	  

5.	  Φωνητική	  εκτέλεση	  –	  τραγούδι	  
6.	  Δημιουργία/Μουσική	  Σύνθεση,	  Αυτοσχεδιασμός,	  Ηχοϊστορίες,	  
Προεκτάσεις

Επιμέρους	  θέματα
Ανάπτυξη	  του	  φωνητικού	  μηχανισμού.	  
Ανάπτυξη	  αισθήματος	  τονικότητας.	  
Ανάπτυξη	  του	  αισθήματος	  του	  παλμού.	  
Κινητική	  ανάπτυξη.	  
Διδασκαλία	  μελωδικών	  και	  ρυθμικών	  μοτίβων.	  
Γνωριμία	  με	  τα	  χαρακτηριστικά	  του	  ήχου	  και	  τις	  μουσικές	  έννοιες.	  
Αρχές	  και	  δραστηριότητες	  ακουστικής	  ευαισθητοποίησης	  και	  ενεργητικής	  ακρόασης.	  	  
Αρχές	  και	  δραστηριότητες	  κίνησης.	  	  
Αρχές	  και	  δραστηριότητες	  εκτέλεσης	  σε	  όργανα.	  	  
Αρχές	  και	  δραστηριότητες	  εισαγωγής	  στη	  μουσική	  ανάγνωση	  και	  γραφή.	  	  
Δημιουργικές	  δραστηριότητες.	  	  
Σύνδεση	  με	  άλλες	  τέχνες	  και	  μαθήματα.



Επιστηµονικές ενώσεις για τη Μουσική Παιδαγωγική

■ Διεθνείς επιστηµονικές ενώσεις:	  
■ International Society for Music Education (ISME) (1953 - )	  
■ National Association for Music Education (NAfME) (1907 - )	  
■ International Society for Philosophy of Music Education 

(ISPME) (2003 - )	  

■ Ελληνικές επιστηµονικές ενώσεις:	  
■ Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (ΕΕΜΕ) (1997 - )	  
■ Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ) (2006 - )

http://digitalschool.minedu.gov.gr/new/

http://euterpe.mmb.org.gr/euterpe/

http://photodentro.edu.gr/lor/

Μουσικοπαιδαγωγικό Υλικό - 
Ηλεκτρονικά Αποθετήρια
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ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	  	  
‘ΜΟΥΣΙΚΗ	  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ	  Ι’	  

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ:	  	  
Λήδα	  Στάμου,	  Αναπληρώτρια	  Καθηγήτρια,	  	  
Τμήμα	  Μουσικής	  Επιστήμης	  και	  Τέχνης,	  	  

Πανεπιστήμιο	  Μακεδονίας	  



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι», Λ. ΣΤΑΜΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	  1	  
-‐-‐	  ΣΤΟΧΟΙ	  ΤΗΣ	  ΜΟΥΣΙΚΗΣ	  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	  ΣΤΟ	  ΔΗΜΟΣΙΟ	  

ΣΧΟΛΕΙΟ»	  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ	  ΘΕΤΙΚΗΣ	  ΣΤΑΣΗΣ:	  	  
❑ Η	  σημασία	  του	  «παιχνιδιού»	  
❑ Τα	  στοιχεία	  του	  παιχνιδιού	  	  

αυθορμητισμός,	  	  
δημιουργικότητα,	  αυτενέργεια-‐βίωμα,	  	  
συνδυασμός	  πληροφορίας-‐φαντασίας-‐συγκίνησης,	  	  
έλεγχος	  δράσης	  από	  τα	  παιδιά,	  	  
αυτοέλεγχος-‐αυτοπειθαρχία	  –	  υπακοή	  στους	  κανόνες,	  	  
επικοινωνία	  με	  άλλους,	  	  
έλλειψη	  φόβου	  ή	  κριτικής	  

ΑΝΑΓΚΗ	  ΝΑ	  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΟΥΜΕ	  ΕΝΑ	  ΤΕΤΟΙΟ	  ΚΛΙΜΑ	  ΣΤΗΝ	  ΤΑΞΗ	  	  

ΑΡΧΕΣ	  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ	  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	  ΚΑΙ	  ΓΙΑ	  ΤΗ	  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	  ΘΕΤΙΚΗΣ	  ΣΤΑΣΗΣ	  
ΤΩΝ	  ΜΑΘΗΤΩΝ	  

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ	  ΓΙΑ	  ΤΟ	  ΠΑΡΑΠΑΝΩ	  ΚΛΙΜΑ:	  να	  ξεπεραστούν	  οι	  πρακτικές	  και	  
ψυχολογικές	  δυσκολίες	  

❑ Αλλαγή	  στάσης	  του	  δασκάλου	  
❑ Προετοιμασία	  και	  δουλειά	  στο	  σπίτι	  
❑ Μετουσίωση	  της	  έλλειψης	  υποδομών	  σε	  πρόκληση	  για	  δημιουργικότητα,	  

φαντασία,	  ευρηματικότητα	  τόσο	  για	  τον	  δάσκαλο	  όσο	  και	  για	  τους	  μαθητές.	  

ΑΝΑΓΚΗ	  ΝΑ	  ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ	  «ΠΟΙΟΙ	  ΕΙΝΑΙ	  ΟΙ	  ΜΑΘΗΤΕΣ	  ΜΑΣ»	  
❑ Αποτελέσματα	  ερευνών	  σχετικά	  με	  μουσικές	  προτιμήσεις	  
❑ Παραδείγματα	  δραστηριοτήτων	  όπου	  ως	  αφετηρία	  για	  τη	  διδασκαλία	  

χρησιμοποιούνται	  τα	  ενδιαφέροντα	  των	  μαθητών	  ή	  η	  επικαιρότητα.	  

«ΠΑΙΔΕΙΑ	  ΕΙΝΑΙ	  Ο,ΤΙ	  ΑΠΟΜΕΝΕΙ	  ΟΤΑΝ	  ΚΑΝΕΙΣ	  ΞΕΧΑΣΕΙ	  ΟΛΑ	  ΟΣΑ	  ΕΜΑΘΕ»	  (Αινστάιν)	  
• ΟΙ	  ΒΑΣΙΚΟΙ	  ΣΤΟΧΟΙ	  ΤΗΣ	  ΜΟΥΣΙΚΗΣ	  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	  –	  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	  ΣΤΟ	  

ΟΛΟΗΜΕΡΟ	  ΣΧΟΛΕΙΟ	  (όπως	  άλλωστε	  και	  στο	  μάθημα	  της	  μουσικής)	  είναι	  οι	  
δυνατότητες	  για	  

1. ενασχόληση	  του	  παιδιού	  με	  τη	  μουσική	  πέρα	  από	  το	  «μάθημα»	  	  
2. για	  δημιουργική	  δράση,	  	  
3. για	  μουσικό	  παιχνίδι	  και	  χαρά.	  	  
4. Για	  συνδυασμό	  με	  άλλες	  δράσεις,	  όπως	  χορό,	  κίνηση,	  θέατρο,	  

εικαστικά,	  στα	  πλαίσια	  πολύτεχνων	  δραστηριοτήτων	  
5. Ένταξη	  της	  μουσικής	  μέσα	  στη	  σχολική	  ζωή	  του	  παιδιού	  ως	  ένα	  

ευχάριστο	  και	  αναπόσπαστο	  στοιχείο	  
6. ΚΥΡΙΩΣ	  ανακάλυψη	  των	  ταλέντων	  και	  των	  δημιουργικών	  δυνάμεων	  

κάθε	  παιδιού	  και	  παροχή	  ευκαιριών	  για	  συνειδητοποίηση	  και	  
αξιοποίησή	  τους.	  Όπως	  έχουν	  δείξει	  έρευνες	  ότι	  το	  45%	  των	  παιδιών	  
με	  εξαιρετικό	  μουσικό	  ταλέντο	  δεν	  ανακαλύπτονται	  ποτέ.	  Και	  αυτό,	  
γιατί	  δεν	  παρέχουμε	  στα	  παιδιά	  μουσικές	  δραστηριότητες	  και	  
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ποιοτικά	  προγράμματα	  μουσικής	  όπου	  να	  τα	  καλούμε	  να	  
συμμετάσχουν	  και	  να	  εκδηλώσουν	  τις	  κλίσεις,	  τις	  δυνάμεις,	  και	  τις	  
αδυναμίες	  τους.	  Οφείλουμε	  να	  γνωρίζουμε	  ότι	  προσφέροντας	  το	  
δώρο	  της	  μουσικής	  μπορεί	  να	  προσφέρουμε,	  σε	  κάποια	  παιδιά,	  το	  
μοναδικό	  δρόμο	  επιβίωσης,	  επιτυχίας	  ή	  ακόμη	  και	  προσωπικής	  
ευτυχίας	  στη	  ζωή	  τους.	  	  

7. ΚΥΡΙΩΣ	  ανάπτυξη	  θετικής	  στάσης	  απέναντι	  στη	  μουσική	  και	  
δημιουργία	  κινήτρων	  για	  περαιτέρω	  ενασχόληση	  εκτός	  σχολείου	  
ψυχαγωγικά	  ή	  και	  πιο	  συστηματικά	  

ΠΩΣ	  ΘΑ	  ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ	  ΤΗ	  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	  ΘΕΤΙΚΗΣ	  ΣΤΑΣΗΣ?	  
Μέσα	  από	  το	  παιχνίδι.	  Η	  σημασία	  του	  όρου	  «Παίζω	  μουσική»	  (όπως	  και	  «Παίζω	  
θέατρο»	  κλπ.).	  Η	  σημασία	  του	  παιχνιδιού	  και	  της	  χαράς.	  Δημιουργικές	  και	  
πολύτεχνες	  δραστηριότητες.	  

Η	  ΣΗΜΑΣΙΑ	  ΤΗΣ	  ΠΑΙΓΝΙΩΔΟΥΣ	  ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ	  
Το	  παιχνίδι	  είναι	  αναπόσπαστο	  στοιχείο	  των	  τεχνών.	  Δεν	  είναι	  τυχαία	  η	  

χρήση	  του	  ρήματος	  «παίζω»	  (παίζω	  μουσική,	  παίζω	  θέατρο).	  Ο	  Paynter	  είχε	  πει	  πως	  
«οι	  τέχνες	  δεν	  είναι	  παρά	  ανεπτυγμένα	  παιχνίδια»	  και	  πως	  «τα	  παιχνίδια	  των	  
παιδιών	  γίνονται	  τέχνη	  όταν	  εκτεθούν	  στα	  μάτια	  του	  κοινού».	  Όταν	  δεν	  υπάρχει	  η	  
αίσθηση	  του	  παιχνιδιού,	  η	  διαδικασία	  της	  μάθησης	  της	  μουσικής	  ή	  και	  
οποιουδήποτε	  άλλου	  στοιχείου	  γίνεται	  μία	  επίπονη	  διαδικασία.	  Τόσο	  η	  μουσική	  όσο	  
και	  η	  διδασκαλία	  όλων	  των	  άλλων	  γνωστικών	  αντικειμένων,	  όταν	  πάρει	  μορφή	  
παιχνιδιού	  (ακόμη	  και	  αν	  είναι	  π.χ.	  διαγωνισμός	  για	  σωστές	  απαντήσεις	  μεταξύ	  
αγοριών	  –	  κοριτσιών),	  γίνεται	  πιο	  ευχάριστη	  και	  ενδιαφέρουσα	  για	  τα	  παιδιά.	  
Σίγουρα	  γίνεται	  επίσης	  πιο	  ευχάριστη	  και	  ενδιαφέρουσα	  και	  για	  τον	  ίδιο	  τον	  
δάσκαλο.	  	  
	   	  
	   Τα	  στοιχεία	  του	  παιχνιδιού	  είναι	  	  
Α)	  α	  αυθορμητισμός:	  εμφανίζεται	  όπου	  το	  παιδί	  αισθάνεται	  ελεύθερο,	  χωρίς	  την	  
απειλή	  ή	  τον	  φόβο	  της	  επίκρισης	  ή	  της	  αποτυχίας,	  εκεί	  που	  δεν	  υπάρχει	  «σωστό»	  
και	  «λάθος».	  
Β)	  η	  δημιουργικότητα:	  προυποθέτει	  τον	  αυθορμητισμό.	  Εδώ,	  το	  παιδί	  συνδυάζει	  
γνώσεις	  που	  έχει	  αποκτήσει	  με	  τον	  αυθορμητισμό	  του	  για	  να	  δημιουργήσει	  νέες	  
δομές.	  Τόσο	  ο	  αυθορμητισμός	  όσο	  και	  η	  δημιουργικότητα	  διαμορφώνουν	  το	  
περιβάλλον	  για	  ουσιαστική	  μάθηση.	  	  
Γ)	  η	  αυτενέργεια	  και	  το	  βίωμα.	  Η	  στεγνή	  (νοησιαρχική)	  παροχή	  πληροφοριών	  δεν	  
συνιστά	  μάθηση.	  Το	  παιδί	  προσεγγίζει	  τη	  μάθηση	  «ολιστικά»	  (όχι	  κομματιασμένα,	  
όπως	  συχνά	  κάνει	  ο	  ενήλικας)	  και	  βιωματικά.	  Μαθαίνει	  «κάνοντας».	  	  
Δ)	  ο	  συνδυασμός	  πληροφορίας/βιώματος/συναισθημάτων.	  Οι	  έρευνες	  δείχνουν	  ότι	  
τόσο	  τα	  παιδιά	  όσο	  και	  οι	  ενήλικες	  μαθαίνουν	  αποτελεσματικά	  και	  δεν	  ξεχνούν	  αυτό	  
που	  μαθαίνουν	  όταν	  συνδυάζεται	  η	  πληροφορία	  με	  το	  βίωμα	  (κάνω)	  και	  την	  
συγκίνηση.	  Γι’	  αυτό	  δεν	  ξεχνάμε	  ποτέ	  πράγματα	  και	  καταστάσεις	  που	  μας	  
συγκίνησαν,	  ενώ	  αντίθετα	  ξεχνάμε	  όσα	  μας	  ήταν	  αδιάφορα.	  Όταν	  το	  παιδί	  
συμμετέχει	  σε	  αυτό	  που	  μαθαίνει,	  κάνει	  την	  πληροφορία	  πράξη	  και	  κινητοποιούνται	  
συναισθήματά	  του,	  συγκινείται,	  τότε	  η	  μάθηση	  είναι	  ουσιαστική.	  Αυτό	  είναι	  το	  
λεγόμενο	  «συγκινησιακό	  βίωμα»	  που	  έρευνες	  δείχνουν	  ότι	  είναι	  απαραίτητο	  
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προκειμένου	  να	  συντελεστεί	  μάθηση.	  Αυτά	  που	  τα	  παιδιά	  έχουν	  βιώσει	  βαθιά	  
μπορούν	  να	  αποτελέσουν	  το	  δομικό	  υλικό	  για	  τις	  δημιουργίες	  τους.	  	  
Δ)	  η	  επικοινωνία,	  συνεργασία	  με	  τους	  άλλους.	  	  
Ε)	  αίσθημα	  ελέγχου	  της	  διαδικασίας	  από	  τα	  παιδιά.	  Τα	  παιδιά	  δεν	  είναι	  παθητικοί	  
δέκτες.	  Αποδέχονται	  με	  συνείδηση	  τους	  κανόνες	  του	  παιχνιδιού	  και	  συχνά	  τους	  
διαμορφώνουν	  ή	  τους	  αλλάζουν	  κοινή	  συναινέσει	  με	  τους	  υπόλοιπους.	  
Στ)	  δεν	  υπάρχει	  ο	  φόβος	  της	  αποτυχίας.	  Ακόμη	  και	  αυτός	  που	  χάνει	  δεν	  αισθάνεται	  
«αποτυχημένος».	  	  
	   	  
	   Είναι	  επομένως	  σημαντικό	  να	  φτιάξουμε	  μία	  ατμόσφαιρα	  παιχνιδιού	  στην	  
τάξη.	  Αυτό	  δεν	  σημαίνει	  μειωμένο	  έλεγχο	  της	  τάξης	  ούτε	  έλλειψη	  σοβαρότητας.	  
Άλλωστε	  μέσα	  στα	  παιχνίδια	  τους,	  τα	  παιδιά	  εμπλέκονται	  με	  πλήρη	  σοβαρότητα,	  
αυτοέλεγχο	  και	  γνώση/υπακοή	  στους	  κανόνες,	  σεβόμενα	  τους	  άλλους	  και	  το	  ίδιο	  το	  
παιχνίδι.	  Αυτό	  βέβαια	  προυποθέτει	  μία	  αλλαγή	  στάσης	  του	  δασκάλου	  και	  μία	  
προσπάθεια	  και	  προετοιμασία	  για	  άλλου	  τύπου	  δραστηριότητες	  στην	  τάξη.	  Πρέπει	  
να	  σκεφθεί	  ιδέες,	  υλικά	  και	  δράσεις	  που	  θα	  παρέχουν	  στους	  μαθητές	  τα	  παραπάνω	  
καθώς	  και	  τρόπους	  να	  τους	  οδηγήσει	  στην	  μάθηση	  αφήνοντάς	  τους	  χώρο	  να	  
αυτενεργήσουν.	  Χωρίς	  προετοιμασία,	  μόνον	  ο	  εξαιρετικά	  έμπειρος,δημιουργικός	  
και	  ταλαντούχος	  δάσκαλος	  μπορεί	  να	  επιτύχει	  κάτι	  τέτοιο.	  Επομένως	  όλα	  τα	  
παραπάνω	  απαιτούν	  από	  τον	  εκπαιδευτικό	  α)	  αλλαγή	  στάσης/φιλοσοφίας	  και	  β)	  
προετοιμασία	  –	  προσπάθεια.	  	  

Έρευνα:	  Επίδραση	  της	  συμμετοχής	  σε	  μουσικές	  δραστηριότητες	  στην	  ακαδημαική	  
επίδοση	  μαθητών	  σε	  άλλα	  γνωστικά	  αντικείμενα.	  

ΑΡΧΕΣ	  ΤΗΣ	  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ	  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	  και	  για	  τη	  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	  ΘΕΤΙΚΗΣ	  
ΣΤΑΣΗΣ	  ΤΩΝ	  ΜΑΘΗΤΩΝ	  

Βασικές	  αρχές	  για	  προσφορά	  μουσικής	  παιδείας	  και	  όχι	  απλά	  μουσικών	  
γνώσεων	  για	  τη	  δευτεροβάθμια	  εκπαίδευση.	  	  

• Η	  απόκτηση	  τεχνικών	  μουσικών	  δεξιοτήτων	  από	  μόνη	  της	  δε	  συνιστά	  
αληθινή	  μουσική	  εκπαίδευση.	  Αυτές	  οι	  τεχνικές	  δεξιότητες	  είναι	  μερικές	  φορές	  
το	  μέσο	  για	  την	  μουσική	  εκπαίδευση,	  αλλά	  δεν	  είναι	  ο	  στόχος.	  	  
• «Εκπαίδευση	  είναι	  ό,τι	  απομένει	  αφού	  ξεχάσει	  κανείς	  όλα	  όσα	  διδάχτηκε».	  
Στοιχεία	  που	  ξεχνιούνται	  είναι	  τα	  συστατικά	  της	  κατάρτισης	  όχι	  της	  
εκπαίδευσης.	  Η	  έμφαση	  πρέπει	  να	  είναι	  στο	  βίωμα	  και	  στην	  κατανόηση,	  όχι	  στη	  
μετάδοση	  πληροφοριών	  για	  τη	  μουσική.	  	  
• Οι	  πληροφορίες	  δεν	  είναι	  αυτοσκοπός	  αλλά	  μέσο	  ενίσχυσης	  της	  
παρεχόμενης	  βιωματικής	  εκπαίδευσης.	  	  
• Η	  αληθινή	  εκπαίδευση	  στοχεύει	  στη	  διαμόρφωση	  ατόμων	  που	  δεν	  
φοβούνται	  να	  έχουν	  βούληση	  και	  επιλογή,	  που	  δεν	  φοβούνται	  την	  ιδιαιτερότητά	  
τους.	  Η	  πραγματική	  εκπαίδευση	  σέβεται	  και	  ενισχύει	  τη	  μοναδικότητα	  του	  
ατόμου	  και	  το	  δικαίωμά	  του	  να	  είναι	  διαφορετικός	  ή	  συμβατικός.	  Η	  μουσική	  
προσφέρει	  άπειρες	  ευκαιρίες	  για	  επίλυση	  προβλημάτων,	  λήψη	  αποφάσεων	  και	  
επιλογών.	  	  
• Γνώση	  η	  οποία	  είναι	  αφηρημένη	  και	  αδιάφορη	  στον	  μαθητή	  και	  στην	  
πραγματικότητά	  του,	  αποκρούεται.	  Ο	  μαθητής	  συχνά	  απορρίπτει	  το	  σύνολο	  της	  
διαδικασίας	  και	  «κλείνει»	  το	  μυαλό	  του,	  δεν	  σκέφτεται,	  δεν	  ακούει.	  	  
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• Παρόλο	  που	  ένα	  μεγάλο	  μέρος	  της	  εκπαίδευσης	  ενός	  παιδιού	  παρέχεται	  από	  
την	  οικογένειά	  του,	  ωστόσο	  και	  το	  σχολείο	  έχει	  μεγάλη	  δύναμη.	  Αν	  π.χ.	  ένα	  
παιδί	  οδηγηθεί	  να	  «μισεί	  το	  μάθημα	  της	  μουσικής»,	  πιθανόν	  να	  θεωρεί	  τον	  
εαυτό	  του	  άμουσο	  ή	  να	  απεχθάνεται	  τη	  μουσική	  γενικότερα,	  όσο	  θετικές	  και	  αν	  
είναι	  οι	  επιρροές	  από	  το	  σπίτι.	  Αντίθετα,	  όσο	  αδιάφορο	  ή	  αρνητικό	  και	  αν	  είναι	  
το	  οικογενειακό	  περιβάλλον	  ενός	  παιδιού	  για	  τη	  μουσική,	  αν	  το	  παιδί	  αυτό	  έχει	  
θετικές	  και	  ευχάριστες	  εμπειρίες	  στο	  μάθημα	  της	  μουσικής	  στο	  σχολείο,	  αυτό	  
μπορεί	  να	  έχει	  μία	  μακρά	  επίδραση	  στη	  ζωή	  του.	  	  
• Αυτό	  που	  πραγματικά	  απομένει	  από	  τη	  μουσική	  διδασκαλία	  σε	  ένα	  
δημόσιο	  σχολείο	  είναι	  η	  στάση	  του	  μαθητή	  απέναντι	  στη	  μουσική.	  Γι’	  αυτό,	  η	  
μουσική	  διδασκαλία	  πρέπει	  να	  επικεντρώνεται	  σε	  ένα	  είδος	  διδασκαλίας	  το	  
οποίο	  θα	  έχει	  ως	  αποτέλεσμα	  τη	  θετική	  στάση	  των	  μαθητών	  απέναντι	  στη	  
μουσική	  και	  τις	  λειτουργίες	  της,	  και	  τη	  διάθεσή	  τους	  για	  συμμετοχή	  σε	  μουσικές	  
δραστηριότητες	  μέσα	  και	  έξω	  από	  το	  σχολείο,	  ψυχαγωγικά	  ή	  πιο	  συστηματικά.	  
Καμία	  ποσότητα	  πληροφοριών	  ή	  εξάσκησης	  τεχνικών	  δεξιοτήτων	  δεν	  είναι	  ικανή	  
από	  μόνη	  της	  να	  οδηγήσει	  σε	  τέτοια	  αποτελέσματα.	  Στην	  πραγματικότητα,	  αυτά	  
έχουν	  μεγαλύτερες	  πιθανότητες	  να	  προκαλέσουν	  απάθεια,	  έλλειψη	  
ενδιαφέροντος,	  αίσθημα	  προσβολής,	  αντίσταση	  ή	  απειθαρχία	  και	  επανάσταση	  
μέσα	  στην	  τάξη.	  	  
• Κάθε	  μαθητής	  πρέπει	  να	  έχει	  ευκαιρίες	  να	  βιώσει	  την	  επιτυχία	  μέσα	  στο	  
μάθημα	  της	  μουσικής.	  Η	  επιτυχία	  είναι	  αυτή	  που	  θα	  γεννήσει	  θετικά	  
συναισθήματα	  και	  στάσεις	  στο	  μαθητή.	  Η	  αποτυχία	  μπορεί	  να	  παρακινήσει	  μόνο	  
εκείνον	  τον	  μαθητή	  που	  ήδη	  έχει	  θετική	  στάση	  και	  στόχους	  στη	  μουσική	  και	  
δέχεται	  την	  αποτυχία	  ως	  μία	  προσωρινή	  κατάσταση.	  Για	  το	  μαθητή	  όμως,	  που	  
έχει	  από	  την	  αρχή	  μία	  αρνητική	  στάση,	  στάση	  αμφιβολίας	  ή	  ουδετερότητας	  
(απέναντι	  στη	  μουσική	  ή	  το	  σχολείο	  γενικότερα),	  αισθήματα	  επιτυχίας	  είναι	  
εντελώς	  απαραίτητα	  προκειμένου	  να	  αναπτύξει	  ο	  μαθητής	  θετική	  στάση.	  	  
• Η	  επιτυχία	  πρέπει	  να	  πληρεί	  κάποιες	  προυποθέσεις	  για	  να	  οδηγήσει	  σε	  
ανάπτυξη	  θετικών	  στάσεων:	  α)	  οι	  μαθητές	  πρέπει	  να	  αντιμετωπίζουν	  τη	  
δραστηριότητα	  ως	  σημαντική	  ή	  ενδιαφέρουσα,	  ώστε	  να	  προσελκύεται	  η	  
επιθυμία	  τους	  να	  επιτύχουν.	  Β)	  η	  δραστηριότητα	  πρέπει	  να	  είναι	  αρκετά	  
προκλητική,	  δύσκολη,	  να	  περικλείει	  κάποιο	  «ρίσκο»	  σε	  τέτοιο	  βαθμό	  ώστε	  να	  
εμφανίζεται	  ως	  ενδιαφέρουσα	  αλλά	  να	  μην	  καταντά	  «απειλή»	  για	  το	  μαθητή	  και	  
τη	  δυνατότητά	  του	  να	  επιτύχει.	  	  

• ΟΙ	  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ	  ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ	  ΓΙΑ	  ΤΑ	  ΠΑΡΑΠΑΝΩ	  
Έλλειψη	  υποδομής,	  χώρων,	  εξοπλισμού,	  οργάνων	  κλπ.	  Απάντηση	  είναι	  οι	  
δημιουργικές	  και	  πολύτεχνες	  δραστηριότητες.	  Κάντε	  την	  έλλειψη	  υποδομών	  και	  τα	  
προβλήματα	  προκλήσεις	  που	  θα	  πρέπει	  να	  επιλύσουν	  τα	  παιδιά	  με	  τη	  δημιουργική	  
τους	  φαντασία.	  

• ΟΙ	  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ	  ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ	  ΓΙΑ	  ΤΑ	  ΠΑΡΑΠΑΝΩ	  
Η	  επίπονη	  διαδικασία	  της	  αλλαγής	  στάσης.	  	  

Οι	  εμπειρίες	  που	  ένας	  δάσκαλος	  είχε	  ως	  μαθητής	  επηρεάζουν	  άμεσα	  τις	  στάσεις	  και	  
τις	  απόψεις	  του	  σχετικά	  με	  τη	  διδασκαλία.	  Αυτό	  συμβαίνει	  συχνά	  ασυνείδητα,	  διότι	  
σπανίως	  τους	  δίνεται	  το	  κίνητρο	  ή	  ο	  λόγος	  να	  αναρωτηθούν	  και	  να	  αναλύσουν	  τις	  
αξίες	  τους	  ή	  τη	  φιλοσοφία	  τους	  σχετικά	  με	  την	  παιδεία	  και	  τη	  διδασκαλία.	  Ο	  
φοιτητής	  (εκπαιδευόμενος	  δάσκαλος)	  δεν	  ανησυχεί	  για	  τέτοιου	  τύπου	  πράγματα	  
μέχρις	  ότου	  έρθει	  η	  ώρα	  της	  πρακτικής	  εξάσκησης.	  Όταν	  μπει	  μέσα	  στο	  σχολείο	  για	  
πρακτική,	  επιζητά	  και	  ενδιαφέρεται	  βασικά	  να	  «επιβιώσει»	  ή	  με	  κάποιους	  τρόπους	  
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να	  καταφέρει	  να	  διεξάγει	  την	  διδακτική	  διαδικασία	  μέσα	  σε	  αυτό	  το	  «εχθρικό»	  
αρχικά	  περιβάλλον.	  Οι	  μέθοδοι	  –	  τρόποι	  μέσα	  από	  τους	  οποίους	  ο	  φοιτητής	  
κατάφερε	  να	  «επιβιώσει»	  την	  εμπειρία	  των	  πρακτικών,	  είναι	  αυτοί	  που	  συνήθως	  
ακολουθεί	  και	  στη	  συνέχεια,	  χωρίς	  ιδιαίτερη	  κρίση	  ή	  περίσκεψη,	  στα	  πλαίσια	  της	  
επαγγελματικής	  διδασκαλίας.	  Η	  απάντηση	  που	  παίρνει	  κανείς	  τις	  περισσότερες	  
φορές,	  αν	  «πιέσει»	  έναν	  εκπαιδευτικό	  να	  δηλώσει	  την	  φιλοσοφία	  του,	  είναι	  μία	  η	  
οποία	  ουσιαστικά	  δικαιολογεί	  για	  ποιο	  λόγο	  ο	  συγκεκριμένος	  δάσκαλος	  
εξακολουθεί	  να	  διαιωνίζει	  αυτό	  που	  κάνει	  επειδή	  του	  έρχεται	  πιο	  βολικό.	  	   	  

Η	  έρευνα	  δείχνει	  ότι	  αλλαγές	  στις	  στάσεις	  και	  στο	  σύστημα	  των	  αξιών	  μας	  
συμβαίνουν	  με	  μεγάλη	  δυσκολία.	  Το	  άτομο	  τείνει	  να	  ακολουθεί	  τις	  αξίες	  που	  έχει	  
ήδη	  διαμορφώσει,	  διότι	  η	  οποιαδήποτε	  αλλαγή	  θα	  σήμαινε	  αλλαγή	  σε	  
συμπεριφορές,	  πράγμα	  που	  θα	  απαιτούσε	  προσπάθεια,	  ενώ	  ταυτόχρονα	  θα	  
σήμαινε	  την	  ανάγκη	  να	  παραδεχτεί	  το	  άτομο	  ότι	  πριν	  «έκανε	  λάθος».	  Συχνά	  
ακολουθούμε	  τον	  τρόπο	  διδασκαλίας	  που	  έχουμε	  συνηθίσει	  ή	  που	  μας	  φαίνεται	  
εύκολος	  και	  βολικός,	  ακόμη	  και	  αν	  αυτός	  μας	  οδηγεί	  σε	  αποτυχίες	  μέσα	  στην	  
τάξη.	  Ευτυχώς,	  υπάρχουν	  πάντα	  εκείνοι	  οι	  χαρισματικοί	  δάσκαλοι,	  που	  δεν	  
φοβούνται	  να	  αμφισβητήσουν,	  να	  προσπαθήσουν	  να	  αλλάξουν	  αυτά	  που	  εκείνοι	  
έμαθαν	  ως	  «ιδανικά».	  Οι	  υπόλοιποι,	  μόλις	  εισάγονται	  επαγγελματικά	  στη	  
διδασκαλία,	  «ξεχνούν»	  την	  κριτική	  ή	  τις	  αντιδράσεις	  που	  είχαν	  απέναντι	  στο	  
εκπαιδευτικό	  κατεστημένο	  όσο	  ήταν	  μαθητές	  ή	  φοιτητές.	  Έτσι	  γίνονται	  μέρος	  των	  
προβλημάτων	  και	  όχι	  των	  λύσεων.	  	  

ΑΝΑΓΚΗ	  ΝΑ	  ΒΡΟΥΜΕ	  «ΠΟΙΟΙ	  ΕΙΝΑΙ	  ΟΙ	  ΜΑΘΗΤΕΣ	  ΜΑΣ».	  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	  
ΕΡΕΥΝΩΝ.	  

❑ Οι	  μαθητές	  ήδη	  διαμορφώνουν	  ισχυρές	  μουσικές	  προτιμήσεις	  από	  την	  
γ΄δημοτικού.	  

❑ Έρχονται	  στο	  σχολείο	  έχοντας	  διαμορφώσει	  έναν	  «μουσικό	  κόσμο»,	  από	  το	  
σπίτι	  τους,	  την	  τηλεόραση,	  την	  ομάδα	  των	  συνομηλίκων.	  

❑ Η	  έρευνα	  δείχνει	  ότι	  μουσική	  με	  ισχυρό	  παλμό	  και	  γρήγορο	  τέμπο	  τους	  
αρέσει	  περισσότερο.	  	  

❑ Είναι	  σημαντικό	  να	  δίνουμε	  ευκαιρίες	  στα	  παιδιά	  να	  μας	  γνωστοποιούν	  τα	  
ενδιαφέροντά	  τους,	  και	  να	  τα	  χρησιμοποιούμε	  ως	  αφετηρία	  στη	  διδασκαλία	  
μας.	  Τα	  εξωσχολικά	  ερεθίσματα	  που	  έχουν	  τα	  παιδιά	  είναι	  πια	  πάρα	  πολύ	  
ισχυρά	  για	  να	  μπορέσουμε	  να	  τα	  αγνοήσουμε.	  Ας	  τα	  αξιοποιήσουμε	  λοιπόν.	  
(π.χ.	  εισάγω	  μία	  φόρμα	  κλασσικής	  μουσικής	  επιλέγοντας	  ένα	  κλασσικό	  
κομμάτι	  που	  συνοδεύει	  μία	  διαφήμιση,	  ή	  π.χ.	  κάνω	  οργανογνωσία	  μέσα	  από	  
ένα	  κομμάτι	  σύγχρονο	  που	  τους	  αρέσει,	  ή	  διαλέγω	  ρεπερτόριο	  που	  μπορεί	  
να	  ανταποκρίνεται	  στα	  ενδιαφέροντα	  και	  τις	  παραστάσεις	  που	  έχουν	  τα	  
σημερινά	  παιδιά,	  ή	  χτίζω	  την	  παράσταση	  για	  τη	  γιορτή	  μέσα	  από	  τις	  δικές	  
τους	  ιδέες	  για	  το	  τι	  μπορούμε	  να	  κάνουμε,	  ή	  τους	  δίνω	  τίτλους	  για	  να	  
φτιάξουν	  μουσική	  με	  ό,τι	  όργανα	  ή	  ήχους	  διαθέτουν,	  και	  μετά	  μέσα	  από	  την	  
εκτέλεση	  τους	  δημιουργώ	  την	  ανάγκη	  να	  καταγράψουν	  αυτό	  που	  έκαναν	  για	  
να	  μην	  το	  ξεχάσουν	  εισάγοντας	  έτσι	  την	  σχηματική	  και	  αργότερα	  τη	  
συμβατική	  μουσική	  γραφή.)	  

▪ ΠΩΣ	  ΜΠΟΡΕΙ	  Ο	  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ	  ΝΑ	  ΚΑΝΕΙ	  ΤΗ	  ΔΟΥΛΕΙΑ	  ΤΟΥ	  ΣΕΒΑΣΤΗ	  ΑΠΟ	  
ΟΛΟΥΣ	  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ	  ΤΗΝ	  ΠΡΟΣ	  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ,	  ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ,	  ΓΟΝΕΙΣ	  
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ΚΑΙ	  ΕΥΡΥΤΕΡΗ	  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.	  Η	  αξιολόγηση	  της	  μουσικής	  μάθησης	  και	  της	  
μουσικής	  ανάπτυξης	  των	  μαθητών,	  ή	  η	  αξιολόγηση	  της	  επίδρασης	  της	  
μουσικής	  διδασκαλίας	  σε	  άλλες	  ικανότητες,	  προσφέρει	  ένα	  ισχυρότατο	  
εργαλείο	  και	  επιχείρημα	  για	  την	  ισοτιμία	  της	  μουσικής	  με	  τα	  άλλα	  μαθήματα	  
και	  την	  τοποθέτησή	  της	  στην	  ίδια	  βαθμίδα	  ιεράρχησης	  με	  τα	  άλλα	  «βασικά»	  
μαθήματα	  (ΕΝΑ	  ΜΑΘΗΜΑ	  ΠΟΥ	  ΔΕΝ	  ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ,	  ΔΥΣΤΥΧΩΣ,	  ΔΕΝ	  
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ	  ΑΡΚΕΤΑ	  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ).	  Η	  ενημέρωση	  της	  διεύθυνσης	  του	  
σχολείου,	  των	  γονιών,	  και	  των	  μαθητών	  σχετικά	  με	  τους	  στόχους,	  τα	  μέσα,	  
αλλά	  και	  το	  σύστημα	  αξιολόγησης	  στο	  μάθημα	  της	  μουσικής,	  είναι	  
απαραίτητη.	  Οι	  άλλοι	  δάσκαλοι,	  διευθυντές,	  και	  γονείς	  δεν	  γνωρίζουν	  ότι	  η	  
μουσική	  είναι	  ένα	  εξίσου	  σημαντικό	  μάθημα,	  με	  στόχους,	  περιεχόμενο,	  και	  
σύστημα	  αξιολόγησης.	  Μια	  τέτοια	  ενημέρωση,	  βοηθά	  τον	  δάσκαλο	  της	  
μουσικής	  να	  διεκδικήσει	  χρήματα	  από	  τον	  προυπολογισμό	  για	  το	  μάθημα	  
της	  μουσικής,	  όργανα	  και	  υλικά,	  και	  μουσικές	  εκδηλώσεις.	  	  
▪ Η	  αξιολόγηση	  και	  μέτρηση	  της	  μουσικής	  ανάπτυξης	  ή	  μάθησης	  των	  

μαθητών	  δεν	  σημαίνει	  απαραίτητα	  ότι	  ο	  δάσκαλος	  πρέπει	  να	  δώσει	  
βαθμολογία.	  Αξιολογεί	  επειδή	  ενδιαφέρεται	  για	  την	  πρόοδο	  των	  
μαθητών	  και	  αναζητά	  τρόπους	  να	  προσαρμόσει	  και	  να	  βελτιώσει	  τη	  
διδασκαλία	  του	  για	  να	  τους	  βοηθήσει	  περισσότερο.	  

-‐	  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	  2:	  
ΜΟΥΣΙΚΗ	  ΑΝΑΠΤΥΞΗ	  

1. Διάκριση	  μεταξύ	  Μουσικής	  Ικανότητας	  (Musical	  Ability),	  Μουσικής	  
Δεκτικότητας	  (Musical	  Apptude)	  και	  Μουσικών	  Eπιτευγμάτων	  ή	  Επιδόσεων	  
(Musical	  Achievement)	  
Μουσική	  ικανότητα	  είναι	  «τι	  μπορεί	  ένα	  άτομο	  να	  κατορθώσει	  μουσικά»	  και	  
προσδιορίζει	  εκείνο	  που	  οι	  μαθητές	  επιδεικνύουν	  σε	  οποιαδήποτε	  μουσική	  
δοκιμασία,	  ανεξάρτητα	  από	  τη	  φύση	  της	  δοκιμασίας.	  Υποδεικνύει	  «τη	  
δύναμη	  για	  δράση,	  αλλά	  δεν	  δίνει	  ενδείξεις	  για	  την	  κληρονομικότητα	  ή	  την	  
σύμφυτη	  πιθανή	  δυνατότητα».	  	  
Μουσική	  Δεκτικότητα.	  Είναι	  η	  «εν	  δυνάμει	  υπάρχουσα	  δεκτικότητα	  μάθησης	  
της	  μουσικής,	  ιδιαίτερα	  για	  τη	  δυνατότητα	  ανάπτυξης	  των	  μουσικών	  
επιδεξιοτήτων.	  H	  μουσική	  δεκτικότητα	  είναι	  αποτέλεσμα	  της	  έμφυτης	  
δεκτικότητας	  και	  των	  επιρροών	  κατά	  τη	  βρεφική	  ή	  παιδική	  ηλικία».	  

	   Μουσικά	  Επιτεύγματα	  ή	  Επιδόσεις	  είναι	  ένα	  μέτρο	  του	  «τι	  έχει	  μάθει	  
Κάποιος	  ως	  αποτέλεσμα	  των	  μουσικών	  του	  εμπειριών»	  (π.χ.	  μουσική	  
εκτέλεση,	  γραφή,	  ανάγνωση,	  ακουστικές	  επιδεξιότητες,	  μουσική	  σύνθεση,	  
αυτοσχεδιασμός,	  δημιουργικότητα).	  Είναι	  το	  αποτέλεσμα	  της	  οργανωμένης	  
ή	  άτυπης	  διδακτικής	  πράξης.	  	  

5.	  Μουσική	  Δεκτικότητα	  (Θεωρία	  Μουσικής	  Μάθησης	  του	  Edwin	  Gordon).	  

H	  κρίσιμη	  περίοδος	  για	  τη	  Μουσική:	  Α)	  0-‐3	  χρόνων,	  β)	  3-‐5	  χρόνων,	  γ)	  5-‐8	  χρ.	  
	   	  

❖ Μελέτησε	  την	  επίδραση	  του	  περιβάλλοντος	  στην	  στο	  μουσικό	  
ταλέντο	  με	  τεστ	  που	  έφτιαξε	  για	  τη	  μέτρησή	  του.	  

• Σε	  σχολεία	  χωρίς	  μουσική,	  τα	  σκορ	  μειώνονταν	  δραστικά	  μεταξύ	  5	  και	  
6	  χρόνων,	  λιγότερο	  μεταξύ	  6-‐7,	  και	  ακόμη	  λιγότερο	  μεταξύ	  7,8	  και	  9.	  
Οι	  μαθητές	  έχαναν	  το	  δυναμικό	  για	  μουσική	  μάθηση.	  Αν	  υπήρχαν	  
μουσικά	  ερεθίσματα	  μεταξύ	  7-‐8	  ανέβαινε	  λίγο.	  

• Τα	  σκορ	  παρέμεναν	  σταθερά	  μεταξύ	  9	  και	  18	  χρόνων	  
• Μουσική	  Δεκτικότητα:	  Μεταβαλλόμενη	  ως	  την	  ηλικία	  των	  9	  χρόνων	  

(επηρεάζεται	  από	  τις	  περιβαλλοντικές	  συνθήκες),	  Σταθεροποιημένη	  
μετά	  την	  ηλικία	  των	  9	  (δεν	  επηρεάζεται	  πια	  από	  το	  περιβάλλον,	  
διδασκαλία	  κλπ.).	  	  

• Εμφανίζει	  κανονική	  κατανομή	  (68%	  έχουν	  μέση	  μουσική	  δεκτικότητα,	  
16%	  πολύ	  υψηλή,	  16%	  πολύ	  χαμηλή).	  

• Δεν	  μπορεί	  να	  προβλεφθεί	  με	  βάση	  γενετικούς	  παράγοντες	  (π.χ.	  τη	  
μουσική	  δεκτικότητα	  των	  γονέων).	  

• Η	  μουσική	  δεκτικότητα	  έχει	  το	  υψηλότερό	  της	  επίπεδο	  κατά	  την	  
γέννηση.	  Ένα	  πλούσιο	  μουσικό	  περιβάλλον	  είναι	  απαραίτητο	  για	  να	  
διατηρηθεί	  το	  επίπεδο	  της	  μουσικής	  δεκτικότητας	  και	  να	  μην	  
μειωθεί.	  

• Η	  μουσική	  επίδοση	  δεν	  μπορεί	  ποτέ	  να	  ξεπεράσει	  το	  επίπεδο	  της	  
μουσικής	  δεκτικότητας	  κάποιου.	  
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6.	  Εγκέφαλος	  και	  μουσική	  ανάπτυξη.	  Η	  «κρίσιμη	  περίοδος».	  
• Νευρώνες	  και	  συνάψεις.	  Τρισεκατομμύρια	  κατά	  την	  κύηση,	  τέλος	  

πρώτου	  χρόνου	  κάποιοι	  πεθαίνουν,	  όσοι	  επιβιώνουν	  χρωστούν	  την	  
ύπαρξή	  τους	  στα	  περιβαλλοντικά	  ερεθίσματα.	  	  

• Η	  σπουδαιότητα	  του	  σχηματισμού	  συνάψεων	  για	  τη	  μουσική.	  
• Προγεννητικές	  μελέτες.	  Η	  ακουστική	  ικανότητα	  λειτουργική	  από	  την	  

25η	  εβδομάδα	  της	  κύησης.	  
• Το	  ακουστικό	  περιβάλλον	  του	  εμβρύου.	  
• Μελέτες	  για	  την	  επίδραση	  της	  προγεννετικής	  μουσικής	  έκθεσης:	  Τα	  

βρέφη	  ακούνε	  και	  απομνημονεύουν	  ακουστικά/	  μουσικά	  ερεθίσματα	  
στα	  οποία	  εκτίθενται	  συστηματικά	  κατά	  το	  τελευταίο	  τρίμηνο	  της	  
κύησης,	  και	  δείχνουν	  σημάδια	  αναγνώρισής	  του	  μετά	  τη	  γέννηση.	  

• Μελέτες	  βρεφών.	  Τα	  βρέφη	  καταλαβαίνουν	  την	  παρουσία	  ήχων	  και	  
μουσικής,	  αναγνωρίζουν	  τη	  φωνή	  της	  μάνας,	  μπορούν	  να	  
ανιχνεύσουν	  διαφορές	  σε	  ρυθμούς	  και	  μελωδίες,	  μπορούν	  να	  
αποδώσουν	  τονικά	  ύψη.	  

• Ανυπαρξία	  μουσικού	  περιβάλλοντος	  κατά	  την	  κρίσιμη	  περίοδο=	  
μειωμένη	  δυνατότητα	  για	  μουσικά	  επιτεύγματα	  (επιδόσεις)	  σε	  όλη	  τη	  
ζωή.	  

9.	  ΤΑ	  ΣΤΑΔΙΑ	  ΜΟΥΣΙΚΗΣ	  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	  	  
❖ Προσαρμογή	  (0	  ως	  2-‐4	  ετών)	  	   -‐Έκθεση	  

-‐Τυχαία	  Αντίδραση	  
-‐Σκόπιμη	  Αντίδραση	  

❖ Μίμηση	  (2-‐4	  ως	  3-‐5)	   	   	   -‐Λανθασμένη	  μίμηση	  (δεν	  καταλαβαίνει	  	  
	   	   	   	   	   	   ότι	  μιμείται	  λανθασμένα)	  
	   	   	   	   	   	   -‐Σπάσιμο	  κώδικα.	  Σωστή	  μίμηση	  

❖ Αφομοίωση	  (3-‐5	  ως	  4-‐6)	   	   -‐Έλλειψη	  συντονισμού	  ανάμεσα	  σε	  	  
τραγούδι,	  ρυθμικό	  λόγο,	  αναπνοή	  και	  
κίνηση.	  
-‐Συντονισμός  	  
	   	  

1. Όταν	  το	  παιδί	  έχει	  διανύσει	  όλα	  αυτά	  τα	  στάδια,	  τότε	  παρουσιάζει	  ΜΟΥΣΙΚΗ	  
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ.	  	  

2. Όταν	  το	  παιδί	  φτάσει	  στο	  στάδιο	  της	  αφομοίωσης	  και	  μετά,	  πρέπει	  να	  
καλλιεργείται	  και	  να	  ενισχύεται	  η	  ικανότητά	  του	  για	  αυτοσχεδιασμό	  και	  
προσωπική	  δημιουργική	  έκφραση.	  

3. Επίσης,	  από	  το	  στάδιο	  αυτό	  και	  μετά	  μπορεί	  να	  εισαχθεί	  η	  τυπική	  μουσική	  
ανάγνωση	  και	  γραφή.	  	  

4. Το	  παιδί	  καλό	  θα	  είναι	  να	  έχει	  φτάσει	  φτάσει	  στον	  Συντονισμό	  προτού	  
εισαχθεί	  στην	  εκμάθηση	  οργάνου.	  Αν	  αυτό	  δεν	  συμβαίνει,	  τότε	  πρέπει	  ο	  
δάσκαλος	  του	  οργάνου	  παράλληλα	  με	  το	  όργανο	  να	  βοηθά	  το	  παιδί	  να	  
φτάσει	  σε	  μουσική	  ετοιμότητα.	  	  

5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:	  Αν	  τα	  παιδιά	  δεν	  έχουν	  πειραματιστεί	  και	  δεν	  έχουν	  φτάσει	  να	  
σπάσουν	  τον	  κώδικα,	  η	  διδασκαλία	  στη	  μουσική	  χρειάζεται	  να	  είναι	  άτυπη	  
και	  παιχνιώδης..	  



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι», Λ. ΣΤΑΜΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ETOIMOTHTA	  ΓΙΑ	  ΤΥΠΙΚΗ	  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ	  ΣΤΗ	  ΜΟΥΣΙΚΗ	  Η	  ΓΙΑ	  ΕΚΜΑΘΗΣΗ	  
ΟΡΓΑΝΟΥ	  :	  A)	  ΜΟΥΣΙΚΗ,	  B)	  ΣΩΜΑΤΙΚΗ,	  Γ)	  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	  ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ	  

ΑΝΑΛΟΓΑ	  ΜΕ	  ΤΟ	  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	  ΤΟΥΣ,	  ΤΑ	  ΠΑΙΔΙΑ	  ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ	  ΜΕ	  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ	  
ΡΥΘΜΟ	  ΣΤΑ	  ΣΤΑΔΙΑ	  ΜΟΥΣΙΚΗΣ	  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	  	  

• Υπάρχουν	  ενήλικες	  είναι	  ακόμη	  στο	  στάδιο	  του	  πειραματισμού	  ή	  της	  
λανθασμένης	  μίμησης.	  

• Όσο	  νωρίτερα	  τόσο	  γρηγορότερη	  η	  έξοδος	  από	  το	  στάδιο	  του	  
πειραματισμού.	  	  

• Κάποιος	  μπορεί	  να	  έχει	  υψηλή	  δεκτικότητα	  αλλά	  χαμηλή	  απόδοση	  λόγω	  
έλλειψης	  ή	  κακής	  διδασκαλίας	  ή	  έλλειψης	  κινήτρων.	  Κάποιος	  με	  χαμηλή	  
δεκτικότητα	  μπορεί	  να	  αποδώσει	  υψηλότερα.	  

Aνάγκη	  για	  αλλαγές	  στην	  εκπαιδευτική	  και	  κ	  οινωνική	  πολιτική:	  Έμφαση	  στην	  
προσχολική	  ηλικία.	  

Μουσική	  Ετοιμότητα:	  Σωστό	  τραγούδι,	  ρυθμική	  κίνηση	  



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι», Λ. ΣΤΑΜΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	  3:	  
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ	  ΚΑΙ	  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ	  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	  –	  
ΑΡΧΕΣ	  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	  ΜΟΥΣΙΚΩΝ	  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ	  

Ο	  μακροπρόθεσμος	  προγραμματισμός	  στο	  μάθημα	  της	  μουσικής	  αφορά	  γενικά	  στον	  
καθορισμό	  των	  στόχων	  και	  του	  περιεχομένου	  της	  μουσικής	  διδασκαλίας	  για	  
ευρύτερες	  χρονικές	  περιόδους,	  όπως	  π.χ.	  ενός	  τριμήνου,	  εξαμήνου,	  ή	  ολόκληρου	  
σχολικού	  έτους.	  Ο	  μακροπρόθεσμος	  προγραμματισμός	  είναι	  πολύ	  σημαντικός	  γιατί	  
βοηθά	  τον	  διδάσκοντα	  να	  καθορίζει	  στόχους	  για	  τη	  μουσική	  ανάπτυξη	  των	  μαθητών	  
και	  να	  ελέγχει	  κατά	  πόσο	  τα	  ωριαία	  μαθήματα	  μουσικής	  τα	  οποία	  διδάσκει	  
συμβαδίζουν	  και	  εξυπηρετούν	  τον	  μακροπρόθεσμο	  προγραμματισμό	  του.	  Ένα	  
χαρακτηριστικό	  παράδειγμα	  μακροπρόθεσμου	  σχεδιασμού	  είναι	  η	  διατύπωση	  του	  
περιεχομένου	  και	  των	  στόχων	  της	  μουσικής	  διδασκαλίας	  για	  την	  κάθε	  τάξη	  από	  το	  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	  ΣΠΟΥΔΩΝ	  ΜΟΥΣΙΚΗΣ	  ΓΙΑ	  ΤΟ	  ΝΕΟ	  ΣΧΟΛΕΙΟ	  (Αύγουστος	  2014	  –	  δες	  
σχετικό	  συνημμένο)	  

Ο	  βραχυπρόθεσμος	  προγραμματισμός	  στο	  μάθημα	  της	  μουσικής	  αφορά	  βασικά	  
στον	  λεπτομερή	  καθορισμό	  των	  στόχων	  και	  του	  περιεχομένου	  της	  μουσικής	  
διδασκαλίας	  είτε	  για	  μία	  διδακτική	  ώρα	  είτε	  για	  μία	  ενότητα	  μουσικής	  διδασκαλίας.	  
Μία	  ενότητα	  μουσικής	  διδασκαλίας	  εκτείνεται	  σε	  περισσότερες	  από	  μία	  διδακτικές	  
ώρες,	  ωστόσο	  οι	  διδακτικοί	  στόχοι	  παραμένουν	  γενικά	  σταθεροί.	  Πρόκειται	  για	  
περισσότερα	  από	  ένα	  ωριαία	  μαθήματα	  τα	  οποία	  είτε	  περιλαμβάνουν	  ποικιλία	  
δραστηριοτήτων	  προκειμένου	  να	  επιτευχθεί	  ο	  ίδιος	  στόχος	  είτε	  περιλαμβάνουν	  
έναν	  πυρήνα	  δραστηριοτήτων	  οι	  οποίες	  στη	  συνέχεια	  επεκτείνονται	  ή	  
προσφέρονται	  για	  δημιουργικές	  δραστηριότητες	  που	  απαιτούν	  βέβαια	  
περισσότερες	  από	  μία	  διδακτικές	  ώρες	  προκειμένου	  να	  πραγματοποιηθούν.	  
Σημαντικό	  εργαλείο	  στα	  χέρια	  του	  μουσικοδιδάσκαλου,	  ιδιαίτερα	  αυτού	  ο	  οποίος	  
δεν	  διαθέτει	  μακρά	  διδακτική	  εμπειρία,	  είναι	  το	  σχεδιάγραμμα	  του	  ωριαίου	  
μαθήματος	  ή	  της	  διδακτικής	  ενότητας.	  Παρακάτω	  δίνονται	  τα	  βασικότερα	  στοιχεία	  
τα	  οποία	  πρέπει	  να	  περιέχει	  ένα	  σχεδιάγραμμα	  μαθήματος.	  Ένα	  ενδεικτικό	  
σχεδιάγραμμα	  της	  Λ.	  Στάμου	  για	  ένα	  μάθημα	  μουσικής	  στην	  Ε΄	  τάξη	  Δημοτικού	  
δίνεται	  επίσης	  ως	  μέρος	  του	  παρόντος	  πακέτου	  διδακτικών	  σημειώσεων.	  	  	  
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	  ΩΡΙΑΙΟΥ	  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	  ή	  ΕΝΟΤΗΤΑΣ	  

ΣΤΟΧΟΙ	  (το	  «γιατί»)	  
Ποιες	  δεξιότητες	  ή	  κατανόηση	  επιδιώκουμε	  να	  αναπτύξουν	  οι	  μαθητές	  μέσα	  από	  τις	  
δραστηριότητες	  του	  συγκεκριμένου	  μαθήματος.	  Οι	  στόχοι	  πρέπει	  να	  είναι	  πολύ	  
συγκεκριμένοι.	  	  
(Π.χ.	  στόχος:	  ανάπτυξη	  της	  έννοιας	  του	  παλμού	  =	  ΛΑΘΟΣ,	  στόχος:	  ανάπτυξη	  της	  
ικανότητας	  επιτόπου	  κίνησης	  στον	  παλμό	  (επιτόπιο	  πήδημα	  και	  σημειωτόν)	  στο	  
μέτρο	  των	  4/4	  =	  ΣΩΣΤΟ)	  
Σε	  ένα	  μάθημα	  μπορεί	  είτε	  να	  έχουμε	  ένα	  βασικό	  στόχο	  τον	  οποίο	  να	  επιδιώκουμε	  
να	  επιτύχουμε	  μέσα	  από	  ποικιλία	  δραστηριοτήτων,	  είτε	  να	  καθορίζουμε	  
περισσότερους	  από	  έναν	  στόχους.	  (βλέπε	  Επιδιώξεις	  στις	  διάφορες	  τάξεις	  στο	  
σχετικό	  φυλλάδιο)	  

ΥΛΙΚΑ	  (το	  «τι»)	  	  
Εδώ	  αναγράφεται	  όλα	  τα	  υλικά	  τα	  οποία	  πρόκειται	  να	  χρησιμοποιηθούν	  για	  τις	  
διάφορες	  δραστηριότητες	  του	  μαθήματος.	  Τα	  υλικά	  πρέπει	  να	  αναγράφονται	  
λεπτομερώς.	  	  Σε	  περιπτώσεις	  που	  ο	  δάσκαλος	  χρησιμοποιεί	  ιδέες	  ή	  ρεπερτόριο	  από	  
τη	  βιβλιογραφία,	  είναι	  σκόπιμο	  να	  αναφέρονται	  οι	  πηγές	  (π.χ.	  βιβλιογραφικές)	  
όπου	  αυτό	  είναι	  εφικτό.	  Ως	  υλικά	  μπορεί	  να	  θεωρήσει	  κανείς	  τα	  εξής:	  

Μουσικό	  υλικό:	  	   	   Τραγούδια	  (παρτιτούρες)	  
	   	   	   	   Ρυθμικός	  λόγος,	  ρίμες,	  λαχνίσματα	  και	  άλλο	  	  

	  	  	  παραδοσιακό	  ρυθμικό	  υλικό   
 Ηχογραφημένη	  μουσική	  (κασέτες,	  CD)	  

	   	   	   	   	  
Βοηθητικό	  υλικό:	   	   Παραμύθια,	  χάρτες,	  κούκλες,	  υφάσματα,	  	  
	   	   	   	   Σκηνικά,	  γραφική	  ύλη,	  παιχνίδια,	  βίντεο,	  	  
	   	   	   	   Σλάιτς,	  φωτογραφίες,	  Προγράμματα	  	  

μουσικής	  για	  Η/Υ,	  DVD	  

Μουσικά	  Όργανα  Συμβατικά,	  αυτοσχέδια	  	  
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ	  -‐	  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ	  (το	  «πώς»)	  
Στη	  μεθοδολογία	  περιγράφονται	  αναλυτικά	  όλα	  τα	  βήματα	  που	  θα	  ακολουθήσει	  
ο	  δάσκαλος	  προκειμένου	  να	  επιτύχει	  τους	  στόχους	  του.	  Όσο	  πιο	  άπειρος	  είναι	  ο	  
δάσκαλος	  τόσο	  πιο	  αναλυτικό	  πρέπει	  να	  είναι	  το	  μέρος	  αυτό	  του	  
σχεδιαγράμματος.	  Η	  διδασκαλία	  –	  μεθοδολογία	  περιλαμβάνει	  τα	  εξής	  μέρη:	  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	  
Με	  ποιόν	  τρόπο	  εισάγουμε,	  προετοιμάζουμε	  την	  τάξη	  πρακτικά,	  νοητικά	  και	  
ψυχολογικά	  για	  να	  αρχίσουμε	  το	  μάθημα.	  Μπορεί	  να	  περιλαμβάνει	  απλές	  
γενικές	  δραστηριότητες	  (π.χ.	  τραγούδι	  χαιρετισμού),	  δραστηριότητες	  
συγκέντρωσης	  της	  προσοχής	  των	  μαθητών	  (π.χ.	  μίμηση	  ηχηρών	  κινήσεων)	  ή	  
δραστηριότητες	  προετοιμασίας	  που	  έχουν	  άμεση	  σχέση	  με	  την	  Ανάπτυξη	  
(κυρίως	  μέρος).	  Οι	  δραστηριότητες	  αυτές	  περιγράφονται	  αναλυτικά.	  

ΑΝΑΛΥΣΗ	  
Εδώ	  περιλαμβάνονται	  όλες	  οι	  δραστηριότητες	  αναλυτικά	  τις	  οποίες	  
χρησιμοποιεί	  ο	  δάσκαλος	  προκειμένου	  να	  επιτύχει	  τους	  στόχους	  που	  
αναγράφονται	  στο	  μέρος	  «ΣΤΟΧΟΙ»	  του	  σχεδιαγράμματος.	  Οι	  
δραστηριότητες	  πρέπει	  να	  αναφέρονται	  με	  επικεφαλίδα	  (σε	  σχέση	  με	  τον	  
στόχο	  τους)	  και	  με	  την	  αντίστοιχη	  μεθοδολογία	  τους.	  

ΕΠΕΚΤΑΣΗ	  –	  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	  
Εδώ	  προτείνονται	  τρόποι	  με	  τους	  οποίους	  μπορούν	  οι	  δραστηριότητες	  που	  
παρουσιάστηκαν	  να	  παραλλαχθούν,	  να	  επεκταθούν,	  να	  αποτελέσουν	  
αφορμή	  για	  άλλες	  δραστηριότητες,	  ή	  να	  συνδυαστούν	  με	  άλλα	  μαθήματα.	  	  	  
Στο	  μέρος	  αυτό	  προτείνονται	  επίσης	  και	  τρόποι	  με	  τους	  οποίους	  θα	  
μπορούσε	  ο	  δάσκαλος	  να	  αξιολογήσει	  το	  αν	  επιτεύχθηκαν	  οι	  στόχοι	  που	  
έθεσε	  αρχικά	  (π.χ.	  τεστ	  ακουστικής	  αναγνώρισης,	  ερωτήσεις,	  κουίζ,	  
εκτέλεση,	  εργασίες	  στο	  σπίτι	  κλπ.)	  Το	  μέρος	  αυτό	  δεν	  είναι	  πάντα	  
απαραίτητο.	  	  
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ΚΑΘΕ	  	  ΜΑΘΗΜΑ	  ΠΡΕΠΕΙ	  ΝΑ	  ΠΕΡΙΕΧΕΙ	  

1. ΠΟΙΚΙΛΙΑ	  ΟΔΩΝ	  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ	  /	  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	  ΜΟΥΣΙΚΗΣ	  ΠΡΑΞΗΣ	  
• ΤΡΑΓΟΥΔΙ	  -‐	  ΦΩΝΗ	  
• ΚΙΝΗΣΗ	  
• ΑΚΡΟΑΣΗ	  
• ΕΚΤΕΛΕΣΗ	  ΣΕ	  ΟΡΓΑΝΑ	  
• ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	  –	  ΣΥΝΘΕΣΗ	  
• ΑΝΑΓΝΩΣΗ	  –	  ΓΡΑΦΗ	  (σε	  μαθητές	  με	  μεγαλύτερη	  μουσική	  εμπειρία).	  

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	  ΓΙΑ	  ΤΗ	  ΜΟΥΣΙΚΗ	  
• Ανάλογα	  με	  την	  ηλικία	  και	  το	  μουσικό	  επίπεδο	  των	  παιδιών,	  οι	  

πληροφορίες	  αυτές	  μπορεί	  να	  περιλαμβάνουν	  στοιχεία	  ιστορίας	  της	  
μουσικής,	  θεωρίας,	  μορφολογίας,	  κλπ.	  

3. ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑ	  ΤΩΝ	  ΜΑΘΗΤΩΝ	  

4. ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑ	  ΚΑΙ	  ΕΡΓΑΣΙΑ	  ΤΩΝ	  ΜΑΘΗΤΩΝ	  ΣΕ	  ΟΜΑΔΕΣ	  

5. ΣΗΜΕΙΑ	  ΣΥΝΔΕΣΗΣ	  ΜΕ	  ΤΗ	  ΣΗΜΕΡΙΝΗ	  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ	  ΚΑΙ	  ΤΑ	  
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ	  ΤΩΝ	  ΜΑΘΗΤΩΝ	  

Άλλα	  στοιχεία:	  
• Πορεία	  από	  το	  γνωστό	  (αγαπητό)	  προς	  το	  άγνωστο.	  
• Πολύ	  καλή	  προετοιμασία	  του	  μαθήματος	  
• Δημοφιλείς	  δραστηριότητες	  για	  στιγμές	  «κρίσης»	  
• Καλή	  διαχείριση	  διδακτικού	  χρόνου	  
• Ποικιλία	  ειδών	  μουσικής	  στο	  μάθημα	  
• Διερεύνηση	  προτιμήσεων	  /	  ενδιαφερόντων	  μαθητών	  
• Κέφι,	  ενθουσιασμός	  
• Πρόβλεψη	  δυσκολιών,	  αναποδιών	  και	  δημιουργία	  εναλλακτικών	  λύσεων	  
• Καθαρή	  διατύπωση	  κανόνων	  συμπεριφοράς,	  αυστηρότητα	  και	  συνέπεια	  στην	  

εφαρμογή	  τους	  
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	  -‐	  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	  

Τίτλος	  μαθήματος:	  ……………………………………	  Διάρκεια	  μαθήματος:	  ……	  

Σχολείο:	  ………………………………….	  	  Τάξη:	  ………………………………..	  

Ημερομηνία	  διδασκαλίας	  ………………………………………………………….	  

ΣΤΟΧΟΙ	  
	  

ΥΛΙΚΑ	  
	  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ	  /	  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:	  
	  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	  4:	  ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ	  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ	  

Α. Εισαγωγή 

Β. Ανάπτυξη 
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4. 1. Η ζωή και το παιδαγωγικό έργο του Carl Orff 
Το µουσικοπαιδαγωγικό σύστηµα Orff-Schulwerk 

Δραστηριότητες ενδεικτικές της προσέγγισης του Orff 

• Δραστηριότητα γνωριµίας – αυτοσχεδιασµού. 
Η τάξη σε κύκλο. Όλοι µαζί τραγουδούν «πώς σε λένε να µας πεις», και ο 
καθένας µε τη σειρά απαντά «µε λένε …» (ερώτηση-απάντηση σε µι 
ελάσσονα). Η ίδια δραστηριότητα µπορεί να γίνει µε ερώτηση – απάντηση 
µόνο ρυθµικά και µε ταυτόχρονη εκτέλεση ρυθµού µε παλαµάκια. 

• Δραστηριότητα συγκέντρωσης – ρυθµικού αυτοσχεδιασµού µε ηχηρές 
κινήσεις. 
Η τάξη σε κύκλο. Ο δ. εκτελεί διάφορα ρυθµικά σχήµατα σε µέτρο 4/4, η 
τάξη µιµείται. Ύστερα, ο κάθε µαθητής παίζει ένα ρυθµικό σχήµα, η τάξη 
µιµείται. Δυσκολεύουµε, κάποιος παίζει ένα ρυθµικό σχήµα και µε τα µάτια 
του υποδεικνύει ποιος θα το µιµηθεί. Αυτός µιµείται και ύστερα παίζει ένα νέο 
σχήµα για να το µιµηθεί κάποιος άλλος κ.ο.κ. 

• «Καλωσόρισµα»  
Τραγούδι, κίνηση, φόρµα ΑΒ. Δραστηριότητα φυλλαδίου. 

• «Η πιπεριά».  
Τραγούδι σε σολ-µι-λα. Τραγουδάµε τραγούδι µε στίχους, µετά µε σολφέζ, 
µετά µε σολφέζ και χειρονοµική. Ο δ. κάνει χειρονοµική µε σολ-µι-λα, ζητά 
από τους µαθητές να τραγουδήσουν τις νότες που υποδεικνύει. Γράφει τις 
νότες αυτές µε ονόµατα στον πίνακα και κάνει το ίδιο, οι µαθητές αποδίδουν. 
Ύστερα γράφει τις νότες στο πεντάγραµµο, κάνουν το ίδιο. Οι µαθητές 
γράφουν δύο µέτρα (σε 4/4) µε σολ-µι-λα, και η τάξη αποδίδει.  

• Απόδοσης κίνησης µε µουσικά όργανα  
Ο δάσκαλος περπατά µε διάφορους τρόπους, οι µαθητές παίζοντας στο 
όργανα προσπαθούν να αποδώσουν τα χαρακτηριστικά της κίνησης του 
δασκάλου (απόδοση έντασης, ύφους, ταχύτητας στα µουσικά όργανα). Τη 
θέση του δασκάλου µπορεί να πάρει κάποιος µαθητής, ή να εκτελέσουµε τη 
δραστηριότητα σε ζευγάρια. 

• «Ο χορός».  
Κίνηση, τραγούδι, και ρυθµικά οστινάτι για συνοδεία. Δραστηριότητα 
χαρακτηριστικά της ενότητας κίνηση – λόγος – µουσική. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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• «Ταξίδι».  
Δραστηριότητα αυτοσχεδιασµού µε δοσµένο θέµα. Οι µαθητές χωρίζονται σε 
οµάδες, αποδίδουν το ποίηµα µε κίνηση, λόγο, µουσική, αποδίδουν το τώρα, αλλά 
και το πριν ή το µετά του ποιήµατος («τι έγινε άραγε µε το καράβι;») 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ CARL ORFF – H ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

• Γεννήθηκε στο Μόναχο το 1895. 
• Μεγάλωσε σε στρατιωτική οικογένεια. 
• Έµαθε από νωρίς µουσική (πιάνο, εκκλ. Όργανο, βιολοντσέλο, και σύνθεση) 
• Αποφοίτησε από τη µουσική ακαδηµία του Μονάχου το 1914. 
• Ήταν διευθυντής χορωδιών και ορχηστρών. 
• Πήγε στρατό µεταξύ 1917-19.  
• Από το 1920 το ενδιαφέρον του στράφηκε εκτός από τη σύνθεση και στην 

µουσική εκπαίδευση (µε τη συνεργασία των Mary Wigman, Dorothy Gunther, 
Gunild Keetman,) από τη συνεργασία των οποίων προέκυψε το Orff-
Schulwerk. 

• Συνέχισε το συνθετικό και εκπαιδευτικό έργο και µετά τον πόλεµο. 
• Δίδαξε σύνθεση. 
• Το 1963 ιδρύθηκε στο Mozarteum του Σάλτσµπουργ, το Ινστιτούτο Orff. 
Δίδαξε και εκεί. 

• Πέθανε το 1982. 

• Ενδιαφερόταν για τη «φυσική διδασκαλία», το πάντρεµα της µουσικής µε το 
χορό (για την εξυπηρέτηση και κάποιων θεατρικών αναγκών) 

• Γνωρίστηκε το 1910 µε την Mary Wigman (µαθήτρια του Laban) που µαζί µε 
την Gunther ανήκαν στο «κίνηµα του νέου χορού», που επέτρεπε 
αυτοσχεδιαστικές κινήσεις και νέες εκφραστικές δυνατότητες στους χορευτές. 

• Προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του Ορφ, που επηρεάστηκε και έγραψε αρκετά 
σκηνικά και χορευτικά έργα µε µια καινοτοµία. Οι χορευτές έπαιζαν οι ίδιοι 
κάποια κρουστά όργανα. 

• Το 1924 ίδρυσαν µε την Guther το Guntherschule στο Μόναχο , µε στόχο τη 
δουλειά µε τραγουδιστές, χορευτές, µουσικούς, και ηθοποιούς ώστε να 
µπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα µε κίνηση και µουσική.  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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• Για αυτούς, το κλειδί ήταν ο ρυθµός, η ανάπτυξη της ρυθµικής συνείδησης. 
Το να µπορεί ο µαθητής να γίνει  µουσικός στηριζόµενος µόνο στον εαυτό 
του. 

• Για αυτό έπρεπε να κατασκευαστούν τα κατάλληλα όργανα, ρυθµικά όργανα 
που όµως θα µπορούσαν εξίσου καλά να παίξουν και µελωδία. 

• Πειραµατίστηκε µε τα όργανα της ινδονησιακής Gamelan ορχήστρας.  
• Ένας κατασκευαστής πιάνων και αρπιχόρδων , ο Μέντλερ, έδειξε ενδιαφέρον 
για πειραµατισµό, και µετά από επίπονη δουλειά, κατασκευάστηκε το 1928 το 
πρώτο ξυλόφωνο, και ύστερα µια γκάµα από ξυλόφωνα και µεταλλόφωνα (µε 
σωλήνες κάτω από τις ράβδους που λειτουργούσαν ως ηχεία). 

• Αναζήτησε ένα πνευστό που θα µπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του, 
και κατέληξε στο φλάουτο µε ράµφος (από µπάσο ως σοπράνο). 

• Στο Guntherschule ο Ορφ ασχολούνταν µε την επιµέλεια του µουσικού υλικού 
ενώ η Gunther µε τη διδασκαλία χορού και µουσικών θεωρητικών. Εκεί η 
µουσική και ο χορός διασπώνται για να δουλευτούν χωριστά και µετά 
συνενώνονται µέσω της εκτέλεσης ενός έργου. 

• Το 1926 εµφανίζεται η Keetman. Χωρίς αυτήν το Orff Schulwerk δεν θα 
γινόταν ποτέ.  

• Το 1930 εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο. 
• Τη δεκαετία του 1930 η δουλειά από το Gunterschule γίνεται γνωστή. Το 
Υπουργείο αποφασίζει να βάλει το πρόγραµµα στα σχολεία. 

• Το σχέδιο ναυαγεί, γιατί αποµακρύνονται οι υποστηρικτές του Ορφ από το 
Υπουργείο και ξεσπά και ο Β΄παγκόσµιος πόλεµος. 

• Το Guntherschule καταστρέφεται. 
• Μετά τον πόλεµο, το 1948, κάποιος παίζει σε έναν βαυαρικό ραδιοσταθµό µία 
ανέκδοτη ηχογράφηση από τη δουλειά στο Guntherschule. Καλούν τον Ορφφ 
να κάνει µια σειρά ζωντανών εκποµπών στο στούντιο µε παιδιά. 

• Ο Ορφφ έχει αναθεωρήσει πολλά, πιστεύει ότι η εκπαίδευση στην κίνηση και 
µουσική πρέπει να εµπεριέχει το λόγο, όπως στα παιδιά είναι αδιάσπαστη η 
ενότητα κίνησης, λόγου, και µουσικής. Επίσης, πιστεύει ότι αυτή η 
εκπαίδευση πρέπει να αρχίζει από την προσχολική ηλικία. 

• Δουλεύουν µε παιδιά 8-12 ετών που δεν ήξεραν τη µέθοδο και µε όσα όργανα 
είχαν αποµείνει από τον πόλεµο. 

• Οι εκποµπές αποκτούν µεγάλη δηµοτικότητα σε πολίτες και σχολεία. Ο 
κόσµος αρχίζει να αναζητά παρόµοια όργανα.  

• Ο Κλάους Μπέκερ, µαθητής του Μέντλερ, αναλαµβάνει να κατασκευάσει 
τέτοια όργανα. Ιδρύει το 1949 το Studio 49.  

• Από τις εκποµπές 1950- 1954 προκύπτουν οι 5 τόµοι του Schulwerk.  
• Από το 1949 η Keetman διδάσκει την µέθοδο στο Mozarteum του 
Σάλτσµπουργκ.  

• Κάνουν µαζί σεµινάρια σε όλον τον κόσµο, και τα βιβλία προσαρµόζονται και 
γράφονται σε πολλές γλώσσες µε αντίστοιχο παραδοσιακό λεκτικό, µουσικό 
και κινητικό υλικό. 

• Το 1963 ιδρύεται στο Σάλτσµπουργκ το Ινστιτούτο Ορφφ που δουλεύει ως 
σήµερα ως το πρώτο και ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυµα πάνω στη µέθοδο. 
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Ο Orff ΕΦΤΙΑΞΕ ΜΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΜΙΑ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ. ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΟΙ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΑΝ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΥΤΗ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟ. ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΧΟΥΝ 
ΦΤΙΑΧΤΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ 
ΟΡΦ.  

4.2.	  Η	  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ	  ΚΑΙ	  ΜΕΘΟΔΟΣ	  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	  	  
ΤΟΥ	  SHINICHI	  SUZUKI	  

H	  μέθοδος	  ξεκίνησε	  από	  την	  Ιαπωνία	  το	  1945	  από	  τον	  Shinichi	  Suzuki.	  Ο	  πατέρας	  
του	  ήταν	  κατασκευαστής	  βιολιών,	  και	  ο	  Shinichi	  μεγάλωσε	  σε	  ένα	  περιβάλλον	  με	  
μουσικά	  όργανα	  και	  μουσικούς.	  Ήταν	  και	  ο	  ίδιος	  βιολιστής	  και	  μουσικοδιδάσκαλος.	  
Η	  μέθοδός	  του	  εισήχθηκε	  στην	  Αμερική	  το	  1964	  και	  από	  τότε	  εξαπλώθηκε	  σε	  όλο	  
τον	  κόσμο.	  Σήμερα,	  εκατοντάδες	  χιλιάδες	  παιδιών	  μαθαίνουν	  μουσική	  μέσα	  από	  τη	  
μέθοδο	  Σουζούκι,	  όχι	  μόνο	  βιολί	  για	  το	  οποίο	  δημιουργήθηκε	  αρχικά	  η	  μέθοδος,	  
αλλά	  και	  άλλα	  όργανα	  όπως	  πιάνο,	  φλάουτο,	  κιθάρα,	  βιόλα,	  τσέλο,	  και	  άρπα.	  	  

Βασικά	  Σημεία	  της	  Φιλοσοφίας	  και	  Προσέγγισης	  της	  Μεθόδου	  Suzuki	  
▪ Κάθε	  παιδί	  μπορεί	  να	  μάθει	  εφόσον	  του	  δοθούν	  τα	  κατάλληλα	  ερεθίσματα	  

στο	  κατάλληλο	  περιβάλλον	  και	  με	  αρκετή	  επανάληψη.	  	  
▪ Η	  μουσική	  μαθαίνεται	  με	  τον	  ίδιο	  τρόπο	  που	  μαθαίνεται	  και	  η	  γλώσσα.	  

Δηλαδή,	  βασικά	  στοιχεία	  είναι	  α)	  επανάληψη,	  β)	  θετικό	  περιβάλλον,	  γ)	  
θετική	  ανατροφοδότηση.	  

▪ Ο	  στόχος	  της	  μεθόδου	  είναι	  να	  αναπτύξει	  το	  δυναμικό	  ενός	  παιδιού	  και	  να	  
κάνει	  τη	  ζωή	  του	  πιο	  πλούσια	  μέσα	  από	  τη	  μουσική.	  	  

▪ Το	  τρίγωνο	  «γονιός-‐δάσκαλος-‐μουσικός»	  είναι	  απαραίτητο	  στοιχείο	  της	  
προσέγγισης	  αυτής.	  Ο	  γονιός	  είναι	  ο	  «δάσκαλος	  για	  το	  σπίτι»,	  παρακολουθεί	  
τα	  μαθήματα	  του	  παιδιού,	  μαθαίνει	  και	  αυτός	  να	  παίζει,	  συμμετέχει	  και	  
ενθαρρύνει	  τη	  μελέτη	  του	  παιδιού	  με	  ενθουσιασμό.	  	  

▪ Στη	  μέθοδο	  αυτή,	  υπάρχει	  ηθελημένη	  πειθαρχία	  αλλά	  όχι	  εξαναγκασμός.	  
▪ Έλλειψη	  ανταγωνισμού.	  Ο	  δάσκαλος	  και	  ο	  γονιός	  ποτέ	  δεν	  συγκρίνουν	  το	  

παιδί	  με	  τα	  άλλα	  παιδιά,	  αλλά	  με	  το	  τι	  μπορεί	  το	  ίδιο	  πραγματικά	  να	  κάνει.	  	  
▪ Η	  διαδικασία	  της	  μελέτης	  είναι	  ιεροτελεστία.	  Είναι	  μέρος	  μιας	  προβλέψιμης	  

από	  το	  παιδί	  ρουτίνας,	  γίνεται	  μέρος	  της	  ζωής	  του	  μαθητή	  και	  του	  γονιού	  
του.	  

▪ Ο	  δάσκαλος	  πρέπει	  να	  διαπαιδαγωγήσει	  όλη	  την	  οικογένεια.	  Η	  εκμάθηση	  
του	  οργάνου	  από	  το	  παιδί	  γίνεται	  πλέον	  οικογενειακή	  υπόθεση.	  	  

▪ Η	  διδασκαλία	  του	  οργάνου	  διαφοροποιείται	  ανάλογα	  με	  α)	  χαρακτήρα	  του	  
παιδιού,	  β)	  το	  οικογενειακό	  περιβάλλον,	  γ)	  την	  ηλικία	  του	  παιδιού.	  Παίρνει	  
συχνά	  παιγνιώδη	  χαρακτήρα,	  χωρίς	  ωστόσο	  να	  μειώνεται	  η	  εντύπωση	  που	  



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι», Λ. ΣΤΑΜΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

έχει	  το	  παιδί	  για	  τη	  σοβαρότητα	  της	  ενασχόλησής	  του.	  Το	  μάθημα	  
αποτελείται	  από	  το	  χαιρετισμό,	  το	  «ζέσταμα»,	  την	  «προετοιμασία»	  του	  
επόμενου	  κομματιού,	  την	  εργασία	  πάνω	  στο	  κυρίως	  κομμάτι	  που	  
δουλεύεται,	  και	  το	  «γυάλισμα»	  παλιότερων	  κομματιών	  ή	  εκτέλεση	  
ρεπερτορίου.	  	  

▪ Ο	  δάσκαλος	  πρέπει	  να	  είναι	  ειλικρινής	  στους	  επαίνους	  του.	  	  
▪ Αν	  ο	  μαθητής	  δεν	  μελετά,	  τότε:	  α)	  αν	  ο	  μαθητής	  είναι	  μικρός	  σε	  ηλικία,	  ο	  

γονιός	  και	  ο	  δάσκαλος	  συνεννοούνται	  σε	  ένα	  κοινό	  σύστημα,	  δηλαδή	  
σταθερή	  ώρα	  μελέτης,	  ημερολόγιο	  μελέτης	  που	  ελέγχεται	  από	  το	  δάσκαλο,	  
και	  ανταμοιβές	  σε	  συγκεκριμένα	  χρονικά	  διαστήματα	  για	  τη	  μελέτη.	  Η	  
ανταμοιβή	  μπορεί	  να	  είναι	  κάτι	  που	  το	  παιδί	  ούτως	  ή	  άλλως	  θα	  έπαιρνε	  (π.χ.	  
γλυκό	  το	  Σάββατο,	  ή	  περισσότερη	  τηλεόραση	  την	  Κυριακή).	  Έτσι,	  αντί	  να	  
τιμωρούμε	  το	  παιδί	  για	  την	  έλλειψη	  μελέτης,	  το	  ανταμείβουμε	  γιατί	  
μελετάει.	  Ο	  στόχος	  μας	  είναι	  σταδιακά	  να	  μετατρέψουμε	  την	  ανταμοιβή	  από	  
εξωτερική	  (υλική)	  σε	  εσωτερική	  (ηθική	  ικανοποίηση	  του	  μαθητή)	  και	  σε	  
εξάλειψή	  της	  (ο	  μαθητής	  δουλεύει	  γιατί	  το	  θέλει,	  και	  για	  κανένα	  άλλο	  λόγο).	  

▪ Παιχνίδια.	  Τα	  παιχνίδια	  είναι	  συχνό	  μέρος	  του	  μαθήματος	  με	  στόχο	  την	  
άνεση	  στην	  εκτέλεση,	  την	  πιο	  ευχάριστη	  εκμάθηση	  της	  τεχνικής,	  κλπ.	  
ιδιαίτερα	  στις	  μικρές	  ηλικίες.	  	  

▪ Ρεπερτόριο.	  Κάθε	  μαθητής	  Suzuki	  έχει	  ένα	  ρεπερτόριο	  το	  οποίο	  δουλεύει	  
ακατάπαυστα.	  Ένα	  κομμάτι	  δεν	  αποσύρεται	  όταν	  ο	  μαθητής	  το	  «βγάλει».	  
Από	  κει	  και	  μετά	  αρχίζει	  πραγματικά	  η	  μουσική.	  Επίσης,	  στα	  παλιότερα	  
κομμάτια	  η	  καινούργια	  τεχνική	  δουλεύεται	  ευκολότερα.	  

▪ Ατομικό	  και	  ομαδικό	  μάθημα	  για	  τον	  κάθε	  μαθητή.	  Στο	  ομαδικό	  μάθημα,	  
δουλεύεται	  το	  ομαδικό	  παίξιμο,	  το	  ρεπερτόριο,	  η	  σόλο	  εκτέλεση	  μπροστά	  σε	  
άλλους,	  τα	  παιχνίδια,	  η	  θέαση	  των	  στοιχείων	  που	  δουλεύονται	  στο	  ατομικό	  
μάθημα	  μέσα	  από	  ένα	  πρίσμα	  παιχνιδιού.	  Στόχος	  είναι	  α)	  η	  ανάπτυξη	  
άνεσης	  και	  φυσικότητας	  στο	  ατομικό	  και	  ομαδικό	  παίξιμο,	  β)	  η	  ανάπτυξη	  
ευγενούς	  άμιλλας.	  

▪ Απομνημόνευση.	  Όλο	  το	  ρεπερτόριο	  παίζεται	  από	  μνήμης.	  Κάθε	  κομμάτι	  
προετοιμάζεται,	  δουλεύεται,	  και	  καταχωρείται	  στο	  συνεχώς	  εκτελούμενο	  
ρεπερτόριο	  μόνο	  από	  μνήμης.	  Η	  μουσική	  γραφή	  εισάγεται	  αργότερα	  για	  να	  
μάθει	  ο	  μαθητής	  να	  διαβάζει	  μουσική,	  όχι	  για	  να	  «βγάζει»	  ένα	  άγνωστο	  
κομμάτι	  από	  την	  παρτιτούρα	  χωρίς	  πρώτα	  να	  το	  γνωρίζει	  ακουστικά..	  	  

▪ Ακρόαση.	  Συνεχής,	  κάθε	  μέρα,	  ενεργητική	  ή	  παθητική.	  Α)	  για	  να	  
προετοιμαστεί	  ο	  μαθητής	  να	  παίξει	  ένα	  κομμάτι,	  β)	  για	  να	  βοηθηθεί	  κατά	  την	  
κυρίως	  εκμάθησή	  του,	  γ)	  για	  να	  μπορεί	  να	  δουλεύει	  με	  το	  «αυτί»,	  να	  βγάζει	  
ένα	  κομμάτι	  ακουστικά,	  δ)	  για	  να	  βελτιώνει	  συνεχώς	  την	  ποιότητα	  του	  ήχου	  
του	  με	  βάση	  ένα	  πρότυπο	  ηχητικό	  μοντέλο.	  

▪ Όταν	  ο	  μαθητής	  έχει	  συγκεκριμένα	  προβλήματα,	  ο	  δάσκαλος:	  	  
α)	  απομονώνει	  τα	  επιμέρους	  προβλήματα,	  	  
β)	  αποφασίζει	  να	  δουλέψει	  με	  το	  καθένα	  ξεχωριστά	  και	  σταδιακά,	  
γ)	  δουλεύει	  για	  το	  κάθε	  πρόβλημα	  βήμα	  βήμα	  με	  υπομονή,	  λέγοντας	  το	  
ίδιο	  πράγμα	  αλλά	  με	  πολλούς	  διαφορετικούς	  τρόπους	  (διανοητικά-‐
εξήγηση,	  σωματικά-‐εκτέλεση	  και	  μίμηση,	  με	  φανταστικές	  εικόνες	  και	  
παρομοιώσεις,	  με	  παιχνίδια	  κλπ.),	  	  
δ)	  οι	  προτάσεις	  που	  κάνει	  δεν	  αφορούν	  στη	  διόρθωση	  των	  
συμπτωμάτων,	  αλλά	  στον	  εντοπισμό	  των	  αιτιών	  	  
ε)	  ο	  δάσκαλος	  δεν	  «διορθώνει»	  τίποτε	  άλλο	  ενώ	  δουλεύει	  πάνω	  σε	  ένα	  
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συγκεκριμένο	  πρόβλημα,	  γιατί	  ο	  μαθητής	  φορτίζεται,	  δεν	  ξέρει	  τι	  να	  
πρωτοπροσέξει	  και	  δημιουργεί	  ένταση	  στο	  σώμα	  του.	  	  
στ)	  ο	  δάσκαλος	  διδάσκει	  το	  μαθητή	  (και	  το	  γονιό	  του)	  πώς	  να	  μελετά	  στο	  
σπίτι	  (να	  διασπά	  το	  πρόβλημα	  σε	  επιμέρους	  στοιχεία,	  να	  εντοπίζει	  τα	  
αίτια,	  να	  συγκεντρώνεται	  με	  συγκεκριμένο	  στόχο	  και	  όχι	  να	  
επαναλαμβάνει	  το	  ίδιο	  σημείο	  χωρίς	  να	  γνωρίζει	  ποιος	  είναι	  ο	  στόχος	  
του).	  

4.3.	  Η	  ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ	  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ	  ΤΟΥ	  EMILE	  JAQUES	  
DALCROZE	  (EURHYTHMICS	  =	  ΡΥΘΜΙΚΗ	  DALCROZE)	  	  

Ο	  Dalcroze	  γεννήθηκε	  το	  1865	  και	  πέθανε	  στην	  Γενεύη	  το	  1950.	  Μουσικός	  και	  
συνθέτης,	  καθηγητής	  θεωρίας,	  σολφέζ,	  αρμονίας,	  και	  σύνθεσης	  στο	  Ωδείο	  της	  
Γενεύης.	  Το	  1911	  ίδρυσε	  στο	  Hellerau	  το	  πρώτο	  Ινστιτούτο	  Ρυθμικής	  και	  επηρέασε	  
ολόκληρη	  την	  εξέλιξη	  της	  μουσικής	  παιδαγωγικής.	  Η	  προσέγγισή	  του	  γεννήθηκε	  από	  
την	  παρατήρησή	  του	  ότι	  οι	  μαθητές	  συχνά	  επιδείκνυαν	  μηχανική	  (τεχνική)	  
αρτιότητα	  αλλά	  όχι	  μουσική	  κατανόηση	  κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  μουσικής	  εκτέλεσης.	  
Μπορούσαν	  δηλαδή	  να	  αποκωδικοποιούν	  νότες	  πάνω	  στο	  όργανο	  ή	  με	  τη	  φωνή	  
τους	  με	  έναν	  εκπληκτικό	  τρόπο,	  ωστόσο	  η	  αποκωδικοποίηση	  αυτή	  στερούνταν	  
μουσικότητας	  και	  αίσθησης,	  ήταν	  βαρετή	  και	  ανούσια.	  Άλλοι	  πάλι	  μαθητές	  
μπορούσαν	  με	  άνεση	  να	  αντιληφθούν	  τα	  ηχητικά	  συμβάντα	  και	  τις	  ηχητικές	  
παραλλαγές	  μέσα	  στο	  χρόνο,	  αλλά	  το	  φωνητικό	  τους	  σύστημα	  δεν	  ήταν	  σε	  θέση	  να	  
τις	  πραγματοποιήσει.	  Ταυτόχρονα,	  παρατηρούσε	  ότι	  κάποιοι	  μαθητές	  (κυρίως	  
μικρότερης	  ηλικίας)	  ασυναίσθητα	  απέδιδαν	  με	  το	  σώμα	  τους	  κάποια	  στοιχεία	  της	  
μουσικής.	  Εκτός	  από	  τα	  χέρια	  (που	  έπαιζαν	  πάνω	  στο	  όργανο)	  υπήρχαν	  μυικές	  
αντιδράσεις	  (αντιδράσεις	  των	  αισθήσεων,	  του	  νευρικού	  συστήματος)	  όπως	  σήκωμα	  
του	  ποδιού,	  ταλάντευση	  του	  κορμού,	  κίνηση	  του	  κεφαλιού,	  σκίρτημα	  όλης	  της	  
ύπαρξης.	  Αυτό	  τον	  οδήγησε	  στη	  σκέψη	  ότι	  «οι	  μουσικές	  αισθήσεις,	  ρυθμικής	  
φύσεως,	  ξεσηκώνουν	  ένα	  παιχνίδι	  των	  μυών	  και	  του	  νευρικού	  συστήματος	  
ολόκληρου	  του	  οργανισμού».	  Στόχος	  του	  Dalcroze	  είναι	  «η	  μουσική	  να	  περάσει	  
μέσα	  από	  το	  αισθητήριο	  της	  ακοής,	  να	  φτάσει	  μέχρι	  την	  ψυχή	  και	  να	  την	  
αγκαλιάσει,	  και	  στη	  συνέχεια,	  το	  σώμα	  να	  την	  αποδώσει	  στην	  δική	  του	  γλώσσα	  της	  
κίνησης».	  Η	  κίνηση	  είναι	  η	  έκφραση	  της	  συν-‐κίνησης.	  

Τα	  βασικότερα	  στοιχεία	  της	  μουσικοπαιδαγωγικής	  προσέγγισης	  του	  Dalcroze	  είναι	  
τα	  εξής:	  

• H	  Ρυθμική	  (“Eyrhythmics”)	  
• Το	  Σολφέζ	  
• Ο	  Αυτοσχεδιασμός	  

Η	  Ρυθμική	  έχει	  σαν	  στόχο	  την	  συγκέντρωση	  του	  πνεύματος	  και	  την	  σωματική	  
κινητοποίηση	  («την	  κιναισθησία»).	  Αφορά	  στην	  εκπαίδευση	  του	  σώματος	  (των	  
αισθήσεων,	  	  του	  νευρικού	  συστήματος	  του	  οργανισμού)	  να	  αντιλαμβάνεται	  και	  να	  
αντιδρά	  κινητικά	  σε	  οποιαδήποτε	  στοιχεία	  μιας	  μουσικής	  ή	  τις	  μεταβολές	  τους	  (π.χ.	  
ρυθμός,	  τέμπο,	  μελωδική	  κίνηση,	  αρμονική	  δομή,	  μουσικές	  φράσεις,	  
χρωματισμούς,	  κλπ.).	  Η	  Ρυθμική	  αφορά	  επίσης	  στην	  ανάπτυξη	  της	  ικανότητας	  να	  
αντιλαμβάνεται	  ο	  μαθητής	  και	  να	  αποδίδει	  κινητικά	  τις	  συγκινήσεις	  και	  τα	  
συναισθήματα	  που	  υπάρχουν	  σε	  κάθε	  μουσική.	  	  
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To	  Solfege	  έχει	  σα	  στόχο	  την	  ανάπτυξη	  της	  ηχητικής	  συνείδησης	  με	  την	  πρακτική	  
ασκήσεων	  φωνητικού	  αυτοσχεδιασμού	  και	  καλλιέργεια	  της	  μελωδικής	  και	  
αρμονικής	  ακρόασης.	  Ο	  Dalcroze	  συνδύασε	  ειδικές	  ασκήσεις	  για	  την	  ανάπτυξη	  
απόλυτου	  αυτιού,	  σωστής	  ακρόασης	  και	  εκλεπτυσμένων	  διακυμάνσεων	  με	  
ασκήσεις	  διανοητικής	  και	  μουσικής	  εγρήγορσης,	  συγκέντρωσης,	  και	  μνήμης.	  
Έφτιαξε	  ασκήσεις	  για	  σωστή	  αναπνοή,	  ισορροπημένη	  στάση	  του	  σώματος,	  μυική	  
χαλάρωση,	  που	  είναι	  απαραίητητες	  προυποθέσεις	  για	  το	  τραγούδι,	  καθώς	  και	  
ασκήσεις	  για	  οπτική	  επιδεξιότητα	  που	  οδηγεί	  σε	  γρήγ ορη	  μουσική	  ανάγνωση	  και	  *

αντίληψη.	  Θεωρούσε	  ότι	  τη	  μουσική	  πρέπει	  να	  την	  αντιλαμβάνεται	  κανείς	  πρώτα	  
απ’	  όλα	  ακουστικά.	  	  
Ο	  Αυτοσχεδιασμός	  παίζει	  μεγάλο	  ρόλο	  σε	  ένα	  μάθημα	  Ρυθμικής	  Dalcroze.	  Ο	  
δάσκαλος	  οδηγεί	  τους	  μαθητές	  στην	  ανάπτυξη	  ενός	  ρεπερτορίου	  κινήσεων	  και	  
αντιδράσεων	  σε	  μουσικές	  ιδέες,	  από	  το	  οποίο	  οι	  μαθητές	  μπορούν	  να	  αντλήσουν	  
προκειμένου	  να	  αυτοσχεδιάσουν	  και	  να	  δημιουργήσουν	  μέσω	  της	  κίνησης,	  της	  
φωνής,	  ή	  των	  οργάνων.	  	  Η	  ικανότητα	  του	  δασκάλου	  για	  αυτοσχεδιασμό	  στο	  πιάνο	  
είναι	  επίσης	  ένα	  χαρακτηριστικό	  στοιχείο	  της	  μεθόδου,	  καθότι	  το	  πιάνο	  προσφέρει	  
άπειρες	  δυνατότητες	  για	  μουσική	  έκφραση.	  	  
Η	  Ρυθμική	  του	  Dalcroze	  σίγουρα	  δεν	  έχει	  καμία	  σχέση	  με	  τη	  Ρυθμική	  Γυμναστική,	  
την	  Ενόργανη,	  ή	  το	  Μπαλέτο.	  Αν	  και	  μπορεί	  να	  χρησιμοποιηθεί	  με	  μέγιστα	  οφέλη	  
και	  για	  την	  εκπαίδευση	  χορευτών,	  ωστόσο	  είναι	  κατά	  κύριο	  λόγο	  μια	  
μουσικοπαιδαγωγική	  προσέγγιση	  (προυποθέτει	  τη	  μουσική	  γνώση).	  

• Eurhythmics από την αρχαία ελληνική λέξη «ευρυθµία» 
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4.4.	  H	  ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ	  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ	  ΤΟΥ	  ZOLTAN	  KODALY	  

Συνθέτης	  από	  την	  Ουγγαρία	  -‐	  	  	  Διακρίθηκε	  σε	  3	  βασικούς	  τομείς.	  	  
• Ως	  συνθέτης	  (γνωστή	  η	  ορχηστρική	  σουίτα	  του	  βασισμένη	  στην	  όπερά	  του	  	  

«Hary	  Janos»,	  επίσης	  γνωστά	  τα	  «Peacock	  Varia�ons»	  και	  “Psalmus	  
Hungaricus”	  για	  σόλο	  τενόρο,	  χορωδία	  και	  ορχήστρα.)	  	  

• Ως	  μουσικολόγος,	  για	  τη	  συνεργασία	  του	  με	  τον	  Bela	  Bartok	  στην	  συλλογή,	  
κατάταξη,	  και	  έκδοση	  ενός	  τεράστιου	  αριθμού	  παραδοσιακών	  τραγουδιών	  
της	  Ουγγαρίας.	  

• Ως	  παιδαγωγός,	  για	  την	  ανάπτυξη	  ενός	  μεγάλου	  όγκου	  εκπαιδευτικού	  υλικού	  
για	  χρήση	  στη	  δημόσια	  εκπαίδευση,	  που	  περιλάμβανε	  επίσης	  δικές	  του	  
συνθέσεις	  και	  χορωδιακή	  μουσική.	  	  

Ο	  βασικός	  του	  στόχος	  ήταν	  ένα	  σύστημα	  μουσικής	  εκπαίδευσης	  μέσω	  του	  
οποίου	  θα	  αναπτύσσονταν	  οι	  δεξιότητες	  όλου	  του	  πληθυσμού	  μιας	  χώρας	  στη	  
μουσική	  ανάγνωση	  και	  γραφή.	  Επεδίωκε	  την	  διατήρηση	  της	  πολιτισμικής	  
ταυτότητας	  μέσω	  της	  διδασκαλίας	  της	  παραδοσιακής	  μουσικής	  της	  Ουγγαρίας	  σε	  
μια	  εποχή	  που	  οι	  εθνικές	  μουσικές	  παραδόσεις	  άνθιζαν,	  αμυνόμενες	  στην	  
ισοπεδωτική	  επίδραση	  της	  δυτικής	  ευρωπαικής	  μουσικής	  (της	  Γερμανίας	  και	  της	  
Αυστρίας).	  Πίστευε	  ότι	  όλοι	  στην	  Ουγγαρία	  έπρεπε	  να	  εκπαιδευθούν	  στην	  
ανάγνωση	  και	  γραφή	  της	  μουσικής,	  όπως	  εκπαιδεύονταν	  στην	  ανάγνωση	  και	  γραφή	  
της	  γλώσσας,	  όσο	  το	  δυνατό	  νωρίτερα	  από	  άποψη	  ηλικίας	  (από	  2,5	  χρόνων).	  Κατά	  
τη	  γνώμη	  του,	  τα	  παιδιά	  είναι	  περισσότερο	  δεκτικά	  στη	  μουσική	  μεταξύ	  3	  και	  7	  
χρόνων.	  Έφτιαξε	  ένα	  πρόγραμμα	  μουσικής	  εκπαίδευσης	  για	  τα	  δημόσια	  σχολεία,	  η	  
γνωστή	  «διδασκαλία	  σολ-‐φα»,	  με	  έμφαση	  στην	  ανάπτυξη	  δεξιοτήτων	  ανάγνωσης	  
και	  γραφής,	  που	  περιελάμβανε	  μελωδικό	  και	  ρυθμικό	  σολφέζ,	  ανάγνωση	  πρώτης	  
όψεως	  (sight	  singing),	  και	  dictee΄.	  ΄Οπως	  και	  ο	  Dalcroze,	  o	  Kodaly	  πίστευε	  ότι	  η	  
μουσική	  παιδεία	  πρέπει	  να	  είναι	  ανοιχτή	  σε	  όλους,	  και	  όχι	  μόνο	  στην	  ελίτ	  των	  
ταλαντούχων.	  Παρόλο	  που	  ήξερε	  το	  έργο	  του	  Dalcroze,	  	  ο	  Kodaly	  ακολούθησε	  μια	  
τελείως	  διαφορετική	  κατεύθυνση,	  δημιουργώντας	  ένα	  σύστημα	  φτιαγμένο	  (και	  
προσαρμοσμένο)	  για	  να	  υπηρετήσει	  το	  εκπαιδευτικό	  σύστημα	  της	  χώρας	  του.	  	  Το	  
ρεπερτόριό	  του	  περιλαμβάνει	  μεγάλο	  αριθμό	  πεντατονικών	  τραγουδιών.	  	  Το	  
τραγούδι	  είναι,	  τις	  περισσότερες	  φορές,	  χωρίς	  συνοδεία	  και	  δίνει	  έμφαση	  στη	  
σωστή,	  ακριβή,	  και	  εκφραστική	  χρήση	  της	  φωνής.	  

Οι	  στόχοι,	  	  η	  φιλοσοφία,	  και	  οι	  αρχές	  του	  συστήματος	  ήταν	  δικές	  του.	  Ωστόσο,	  
τα	  μέσα	  που	  χρησιμοποιούσε	  ήταν	  δανεισμένα	  ή	  επηρεασμένα	  από	  άλλους.	  Το	  
σύστημα	  σολ-‐φα	  είχε	  επινοηθεί	  στην	  Ιταλία,	  το	  τονικό	  σολ-‐φα	  στην	  Αγγλία,	  οι	  
ρυθμικές	  συλλαβές	  ήταν	  επινόηση	  του	  Emile	  Cheve	  στην	  Γαλλία,	  και	  πολλές	  τεχνικές	  
σολφέζ	  είχαν	  παρθεί	  από	  το	  σύστημα	  του	  Dalcroze.	  Η	  χειρονομική	  ήταν	  
προσαρμοσμένη	  από	  την	  προσέγγιση	  του	  John	  Curwen,	  και	  η	  παιδαγωγική	  
προσέγγιση	  ήταν	  βασικά	  επηρεασμένη	  από	  τον	  παιδαγωγό	  Pestalozzi.	  

Το	  σύστημά	  του	  ακολουθεί	  μια	  αυστηρή	  δομή.	  Η	  διδασκαλία	  σχετικά	  με	  
ρυθμικές	  και	  μελωδικές	  έννοιες,	  μέτρα,	  τόνοι	  (κλειδιά),	  και	  άλλα	  θεωρητικά	  
σύμβολα	  και	  έννοιες	  είναι	  τοποθετημένη	  σε	  προκαθορισμένα	  σημεία	  μέσα	  σε	  ένα	  
προσεκτικά	  δομημένο	  σύστημα.	  ΄Όπως	  και	  ο	  Orff,	  πίστευε	  ότι	  στα	  μικρά	  παιδιά	  η	  
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κίνηση	  και	  το	  τραγούδι	  εμφανίζονται	  ταυτόχρονα	  και	  αυθόρμητα.	  Γι’	  αυτό	  και	  στο	  
σύστημά	  του,	  στις	  πρώτες	  τάξεις	  του	  δημοτικού,	  τα	  κινητικά	  και	  μουσικά	  παιχνίδια	  
παίζουν	  σημαντικό	  ρόλο.	  Αργότερα,	  και	  οι	  παραδοσιακοί	  χοροί.	  Η	  κίνηση	  
χρησιμοποιείται	  επίσης	  για	  να	  ενισχύσει	  την	  κατανόηση	  συγκεκριμένων	  μουσικών	  
εννοιών	  (π.χ.	  τα	  παιδιά	  βηματίζουν	  και	  χτυπούν	  παλαμάκια	  στον	  παλμό	  του	  
τραγουδιού).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Το	  σολ-‐φα	  σύστημα	  που	  ακολουθεί	  ο	  Kodaly	  είναι	  βασικά	  παρμένο	  από	  το	  
σύστημα	  που	  χρησιμοποιεί	  στην	  Αγγλία	  από	  το	  1840	  και	  μετά	  ο	  John	  Curwen.	  To	  
σύστημα	  Curwen	  χρησιμοποιεί	  το	  κινητό	  Ντο	  και	  αρχικά	  γράμματα	  που	  συμβολίζουν	  
τις	  συλλαβές	  (ονόματα)	  για	  τα	  διάφορα	  φθογγόσημα.	  Ο	  Kodaly	  υιοθέτησε	  τα	  αρχικά	  
γράμματα	  όπως	  επίσης	  και	  το	  κινητό	  Ντο	  σύστημα	  (σε	  αντίθεση	  με	  τον	  Dalcroze).	  
Στο	  κινητό	  Ντο	  σύστημα,	  το	  Ντο	  ως	  τονική	  μπορεί	  να	  είναι	  τοποθετημένο	  σε	  
οποιοδήποτε	  διάστημα	  ή	  γραμμή	  του	  πενταγράμμου.	  Τα	  ονόματα	  (ντο,	  ρε,	  μι,	  κλπ.)	  
δεν	  αντιπροσωπεύουν	  το	  ακριβές	  ύψος	  των	  φθόγγων	  αλλά	  την	  θέση	  τους	  μέσα	  σε	  
μια	  τονικότητα	  (π.χ.	  ντο	  είναι	  η	  τονική,	  σολ	  η	  δεσπόζουσα	  κλπ.	  άσχετα	  με	  το	  αν	  π.χ.	  
εμείς	  τραγουδάμε	  την	  τονική	  στο	  απόλυτο	  ύψος	  φα).	  Για	  να	  το	  διακρίνει	  από	  το	  
παραδοσιακό	  σύστημα	  του	  Σταθερού	  Ντο,	  o	  Kodaly	  ονόμασε	  το	  σύστημα	  αυτό	  
«Σχετικό	  σολ-‐φα	  σύστημα»	  ή	  «Σύστημα	  του	  Κινητού	  Ντο».	  	  

Do	  	   re	   mi	   fa	   so	   la	   �	   do	  
D	   r	   m	   f	   s	   l	   t	   d΄	  	  

So,	  	  	  la,	  	  	  �,	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   do´	  	  	  re΄	  	  	  mi΄	  	  
	  	   Κάτω	  από	  την	  κάτω	  τονική,	  οι	  νότες	  έχουν	  κόμμα,	  πάνω	  από	  την	  πάνω	  τονική	  
τόνο.	  

Οι	  νότες	  εισάγονται	  με	  αυστηρή	  σειρά:	  
So	  mi	  
La	  so	  mi	  
La	  so	  mi	  re	  

La	  so	  mi	  re	  do	  
La	  so	  fa	  mi	  re	  do	  
La	  i	  la	  sol	  fa	  mi	  re	  do	  �	  do	  
Στη	  ρυθμική	  ανάγνωση,	  πρώτα	  εισάγεται	  η	  έννοια	  του	  παλμού.	  Οι	  ρυθμικές	  

αξίες	  μαθαίνονται	  πρώτα	  βιωματικά	  μέσα	  από	  το	  τραγούδι	  και	  την	  ακρόαση,	  στη	  
συνέχεια	  απομονώνονται	  από	  το	  τραγούδι,	  και	  συμβολίζονται	  με	  ονόματα	  (τα,	  τι-‐τι)	  
ή	  με	  ρυθμική	  γραφή	  (χωρίς	  κεφαλή	  οι	  νότες).	  Τα	  ρυθμικά	  μοτίβα	  εισάγονται	  μέσα	  
από	  εικονικές	  αναπαραστάσεις,	  παιχνίδια,	  και	  κίνηση.	  Οι	  εικονικές	  αναπαραστάσεις	  
βοηθούν	  τη	  μετάβαση	  από	  το	  βίωμα	  στην	  συμβατική	  σημειογραφία.	  
	   Αρκετά	  συχνές	  οι	  ασκήσεις	  εσωτερικής	  ακοής.	  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	  5:	  	  
ΜΕΤΡΗΣΗ	  ΚΑΙ	  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	  ΣΤΟ	  ΜΑΘΗΜΑ	  ΤΗΣ	  ΜΟΥΣΙΚΗΣ	  	  

▪ Αξιολόγηση	  είναι	  η	  διαδικασία	  κατά	  την	  οποία	  αποδίδουμε	  μια	  αξία	  σε	  κάτι	  
σύμφωνα	  με	  συγκεκριμένα	  κριτήρια	  που	  χρησιμοποιούμε.	  H	  Αξιολόγηση	  μπορεί	  
να	  είναι	  ποιοτική	  ή	  ποσοτική	  	  

▪ Μέτρηση	  είναι	  η	  διαδικασία	  κατά	  την	  οποία	  καθορίζεται	  το	  ποσοτικό	  μέγεθος	  ενός	  
πράγματος	  με	  βάση	  μια	  δεδομένη	  μονάδα	  μέτρησης.	  Η	  μέτρηση	  είναι	  μια	  
σημαντική	  πλευρά	  της	  αξιολόγησης	  αλλά	  δεν	  ταυτίζεται	  με	  αυτή.	  Η	  Μέτρηση	  είναι	  
είδος	  ποσοτικής	  αξιολόγησης.	  Η	  μέτρηση	  προυποθέτει	  τη	  συλλογή	  και	  εξέταση	  
των	  στοιχείων	  που	  μετριούνται,	  και	  καταλήγει	  στην	  έκφραση	  του	  αποτελέσματος	  
αυτής	  της	  διαδικασίας	  με	  ένα	  κωδικό	  σύστημα,	  	  την	  βαθμολογία	  (σκορ).	  

▪ Με	  την	  Αξιολόγηση	  εκφέρουμε	  κρίσεις	  και	  αναφερόμαστε	  σε	  ποιοτικές	  διακρίσεις	  
αξιολογικής	  κλίμακας,	  ενώ	  με	  τη	  Μέτρηση	  εκφέρουμε	  ποσοτικές	  διακρίσεις	  
αριθμητικής	  κλίμακας.	  

▪ Τεστ	  είναι	  οποιαδήποτε	  συστηματική	  διαδικασία	  για	  την	  παρατήρηση	  της	  
συμπεριφοράς	  ενός	  ατόμου	  σχετικά	  με	  ένα	  ειδικό	  έργο	  ή	  σειρά	  από	  έργα	  –	  
δοκιμασίες.	  	  

Τι	  αξιολογούμε	  στο	  μάθημα	  της	  μουσικής	  
▪ Το	  μαθητή	  (μσυσική	  δεκτικότητα	  και	  μουσικά	  επιτεύγματα)	  	  
▪ Τον	  διδάσκοντα	  
▪ Τη	  διδασκαλία	  (μέθοδοι	  και	  υλικά)	  

Στρατηγικές	  αξιολόγησης:	  

▪ Ο	  ΔΑΣΚΑΛΟΣ	  ΠΡΕΠΕΙ	  ΝΑ	  ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ	  ΤΟ	  ΜΑΘΗΤΗ	  ΟΧΙ	  ΜΟΝΟ	  ΩΣ	  ΠΡΟΣ	  ΤΙΣ	  
ΓΝΩΣΕΙΣ	  ΤΟΥ	  ΓΙΑ	  ΤΗ	  ΜΟΥΣΙΚΗ	  ΑΛΛΑ	  ΚΑΙ	  ΩΣ	  ΠΡΟΣ	  ΤΗΝ	  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	  ΤΟΥ	  ΝΑ	  
«ΚΑΝΕΙ»	  ΜΟΥΣΙΚΗ,	  εφόσον	  βέβαια	  η	  διδασκαλία	  του	  αντανακλά	  κάτι	  τέτοιο.	  

▪ Ο	  δάσκαλος	  δεν	  θα	  έπρεπε	  να	  αξιολογεί	  το	  μαθητή	  σε	  στοιχεία	  που	  δεν	  του	  έχει	  
διδάξει	  ή	  δεν	  του	  έχει	  διδάξει	  επαρκώς.	  

▪ Για	  τη	  σωστή	  αξιολόγηση	  του	  κάθε	  μαθητή,	  πρέπει	  να	  εξατομικεύεται	  η	  
διδασκαλία	  και	  η	  αξιολόγηση.	  	  

▪ Ο	  δάσκαλος	  χρειάζεται	  να	  χρησιμοποιεί	  μεταξύ	  άλλων	  και	  αντικειμενικά	  
εργαλεία	  αξιολόγησης,	  έτσι	  ώστε	  να	  είναι	  σίγουρος	  ότι	  αξιολογεί	  αντικειμενικά	  
και	  δεν	  επηρεάζεται	  από	  προσωπικές	  συμπάθειες	  ή	  αντιπάθειες.	  	  

▪ Ο	  δάσκαλος	  πρέπει	  να	  προσέξει	  το	  «φαινόμενο	  του	  φωτοστέφανου»	  (halo	  
effect),	  ώστε	  να	  μην	  «προδικάσει»	  στο	  μυαλό	  του	  έναν	  μαθητή	  ως	  καλό	  ή	  κακό,	  
επηρεαζόμενος	  από	  τις	  πρώτες	  εντυπώσεις	  που	  δημιουργεί	  για	  αυτόν.	  

ΘΕΩΡΙΑ	  ΜΟΥΣΙΚΗΣ	  ΜΑΘΗΣΗΣ	  	  
(Music	  Learning	  Theory)	  -‐Edwin	  Gordon	  

Ο	  Edwin	  Gordon	  είναι	  ένας	  από	  τους	  ελάχιστους	  ερευνητές	  που	  στήριξαν	  αναλυτικό	  
πρόγραμμα	  και	  θεωρίες	  για	  τη	  διδασκαλία	  της	  μουσικής	  πάνω	  σε	  καθαρά	  
ερευνητικά	  ευρήματα	  για	  την	  ανάπτυξη	  των	  μουσικών	  ικανοτήτων.	  Έκανε	  πάνω	  από	  
30	  χρόνια	  ερευνών	  και	  εξακολουθεί,	  ανέπτυξε	  τη	  θεωρία	  Μουσικής	  Μάθησης	  
(Music	  Learning	  Theory),	  και	  το	  Jump	  Right	  In	  Music	  Curriculum	  για	  την	  προσχολική	  
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ηλικία,	  το	  Δημοτικό,	  και	  το	  Γυμνάσιο	  –	  Λύκειο,	  με	  εφαρμογές	  στη	  Γενική	  Διδασκαλία	  
της	  Μουσικής,	  αλλά	  και	  στη	  Διδασκαλία	  των	  Οργάνων	  (και	  στη	  Μαζική	  Εκπαίδευση).	  
Έχει	  συντάξει	  4	  τεστ	  μουσικής	  δεκτικότητας	  (ακουστικότητας):	  
▪ το	  “Audie”	  ,	  για	  παιδιά	  3-‐5.	  
▪ το	  “Primary	  Measures	  of	  Music	  Audia�on”	  (Στοιχειώδεις	  Μετρήσεις	  της	  

Μουσικής	  Ακουστικότητας)	  για	  παιδιά	  5	  –	  8	  ετών.	  	  
▪ το	  “Intermediate	  Measures	  of	  Music	  Audia�on”	  (Μεσαίες	  Μετρήσεις	  	  
Μουσικής	  Ακουστικότητας)	  για	  παιδιά	  5	  –9	  ετών	  που	  σκοράρουν	  πολύ	  ψηλά	  στο	  
προηγούμενο	  τεστ.	  
▪ το	  «Musical	  Ap�tude	  Profile”	  (Προφίλ	  Μουσικής	  Δεκτικότητας),	  για	  άτομα	  	  9	  –	  

18	  ετών	  (μέτρηση	  της	  Σταθεροποιημένης	  Δεκτικότητας).	  
▪ Το	  “Advanced	  Measures	  of	  Music	  Audia�on”	  [Προηγμένες	  Μετρήσεις	  Μουσικής	  

Ακουστικότητας,	  για	  άτομα	  18	  ετών	  και	  άνω].	  

Βασικά	  Σημεία	  της	  Θεωρίας	  Μουσικής	  Μάθησης	  

Α)	  Μουσική	  Δεκτικότητα	  (Musical	  Ap�tude):	  Είναι	  εν	  δυνάμει	  υπάρχουσα	  
δεκτικότητα	  μάθησης	  της	  μουσικής,	  ιδιαίτερα	  ως	  προς	  τη	  δυνατότητα	  ανάπτυξης	  
των	  μουσικών	  επιδεξιοτήτων.	  Μπορεί	  να	  οριστεί	  ως	  ο	  προάγγελος	  της	  δεκτικότητας	  
ενός	  ατόμου	  να	  συγκρατεί,	  να	  αναγνωρίζει,	  και	  να	  αναπαράγει	  μια	  σύντομη	  
μουσική	  φράση.	  Είναι	  δείκτης	  της	  δυνατότητας	  μουσικών	  επιτευγμάτων.	  (βλ.	  
«Μουσική	  μάθηση	  και	  εκπαίδευση»)	  
▪ Όλοι	  γεννιούνται	  με	  κάποιο	  βαθμό	  μουσικής	  δεκτικότητας.	  Η	  μουσική	  

δεκτικότητα	  είναι	  αποτέλεσμα	  της	  αλληλεπίδρασης	  φύσης	  –	  περιβάλλοντος.	  
Είναι	  μεταβαλλόμενη	  ως	  την	  ηλικία	  των	  8	  περίπου	  χρόνων.	  Σταθεροποιείται	  από	  
την	  ηλικία	  των	  8	  χρόνων	  και	  μετά.	  

▪ Η	  μουσική	  δεκτικότητα	  διακρίνεται	  στους	  εξής	  μετρήσιμους	  τομείς:	  
▪ Στις	  ηλικίες	  5-‐8	  ή	  6-‐9:	  σε	  τονική	  και	  ρυθμική	  δεκτικότητα	  (το	  άθροισμα	  των	  

οποίων	  δίνει	  τη	  συνολική	  μουσική	  δεκτικότητα.	  
▪ Στις	  ηλικίες	  8	  –18	  χρόνων:	  1)	  Τονική	  Δεκτικότητα,	  που	  περιλαμβάνει	  α)	  μελωδία	  

και	  β)	  αρμονία,	  2)	  Ρυθμική	  Δεκτικότητα,	  που	  περιλαμβάνει	  α)	  τέμπο	  και	  β)	  
μέτρο,	  και	  3)	  Μουσική	  Ευαισθησία,	  που	  περιλαμβάνει	  α)	  μουσικές	  φράσεις,	  β)	  
ισορροπία,	  β)	  ύφος	  (στυλ).	  

Οι	  διάφοροι	  τομείς	  της	  Μουσικής	  Δεκτικότητας	  δεν	  είναι	  στο	  ίδιο	  επίπεδο	  
ανεπτυγμένοι	  ούτε	  αναπτύσσονται	  με	  την	  ίδια	  ταχύτητα.	  	  

Β)	  Μουσικά	  Επιτεύγματα:	  Διαφορετικό	  από	  τη	  Μουσική	  Δεκτικότητα.	  Είναι	  αυτά	  
που	  κάποιος	  καταφέρνει	  στη	  μουσική.	  Θεωρητικά,	  το	  επίπεδο	  των	  μουσικών	  
επιτευγμάτων	  δεν	  μπορεί	  να	  ξεπεράσει	  το	  επίπεδο	  της	  Μουσικής	  Δεκτικότητας	  ενός	  
ατόμου.	  	  
Γ)	  Μουσική	  ανωριμότητα:	  To	  στάδιο	  κατά	  το	  οποίο	  κάποιος	  δεν	  μπορεί	  να	  
τραγουδήσει	  σωστά,	  να	  κρατήσει	  ένα	  σταθερό	  παλμό,	  και	  να	  συντονίσει	  την	  
αναπνοή	  και	  την	  κίνησή	  του	  με	  το	  τραγούδι	  και	  τη	  ρυθμική	  απαγγελία	  του.	  
Διακρίνεται	  σε	  Μελωδική	  και	  Ρυθμική.	  
Δ)	  Άτυπη	  Μουσική	  Διδασκαλία:	  Η	  διδασκαλία	  που	  πρέπει	  να	  λαμβάνει	  το	  άτομο	  
ώσπου	  να	  εξέλθει	  από	  το	  στάδιο	  της	  Μουσικής	  Ανωριμότητας.	  Αποτελείται	  από	  ένα	  
πλούσιο	  και	  επαναλαμβανόμενο	  σε	  μουσικά	  ερεθίσματα	  περιβάλλον,	  όπου	  το	  παιδί	  
είναι	  ελεύθερο	  να	  αντιδράσει	  ή	  να	  μην	  αντιδράσει	  στη	  μουσική.	  	  
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Δ)	  Τεστ	  Μουσικής	  Δεκτικότητας:	  Aπαραίτητα	  για	  να:	  
❑ γνωρίζουμε	  τις	  δυνάμεις	  και	  τις	  αδυναμίες	  των	  παιδιών	  και	  να	  τα	  βοηθήσουμε	  

κατάλληλα	  	  
❑ αναγνωρίζουμε	  μουσικά	  ταλέντα	  και	  να	  το	  γνωστοποιούμε	  στους	  γονείς	  τους,	  

ώστε	  να	  τους	  παρέχουν	  επιπλέον	  ευκαιρίες	  μουσικής	  μάθησης.	  
Δεν	  χρησιμοποιούμε	  ποτέ	  τα	  αποτελέσματα	  των	  τεστ	  μουσικής	  δεκτικότητας	  για	  
να	  αποκλείσουμε	  ένα	  μαθητή	  από	  τη	  μουσική.	  Η	  μουσική	  είναι	  για	  όλους,	  και	  δεν	  
είμαστε	  σίγουροι	  αν	  τελικά	  τα	  τεστ	  αυτά	  μετρούν	  όλες	  τις	  μουσικές	  πλευρές	  ενός	  
ανθρώπου.	  	  	  
Ε)	  Μουσική	  Ακουστικότητα:	  Η	  ανάπτυξη	  της	  Μουσικής	  Ακουστικότητας	  είναι,	  
σύμφωνα	  με	  τη	  Θεωρία	  Μουσικής	  Μάθησης,	  ο	  βασικός	  στόχος	  της	  μουσικής	  
διδασκαλίας.	  Μουσική	  Ακουστικότητα	  είναι	  η	  ικανότητα	  να	  ακούει	  κανείς	  τους	  
μουσικούς	  ήχους	  μέσω	  της	  ανάκλησης,	  πρόβλεψης,	  και	  σύλληψης,	  όταν	  αυτοί	  οι	  
ήχοι	  δεν	  είναι	  παρόντες.	  Η	  μουσική	  ακουστικότητα	  είναι	  φανερή	  όταν	  μπορούμε	  να	  
προβλέψουμε	  τους	  μουσικούς	  ήχους	  σε	  ένα	  κομμάτι	  που	  δεν	  έχουμε	  ακούσει	  ποτέ	  
προηγουμένως,	  όταν	  ανακαλούμε	  στο	  μυαλό	  μας	  ένα	  μουσικό	  κομμάτι	  που	  
ακούσαμε	  κάποτε,	  όταν	  διαβάζουμε	  μια	  παρτιτούρα	  μουσικής	  που	  δεν	  έχουμε	  
ακούσει	  ή	  παίξει	  ποτέ	  πριν,	  όταν	  συνθέτουμε	  ένα	  κομμάτι	  χωρίς	  όργανο	  και	  
μπορούμε	  να	  φανταστούμε	  πώς	  ακούγεται,	  όταν	  είμαστε	  ικανοί	  να	  
αυτοσχεδιάζουμε	  στη	  στιγμή	  με	  τονική	  και	  ρυθμική	  αίσθηση.	  	  
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ΘΕΩΡΙΕΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΩΓΙΚΗ Ι

ΤΑΧΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δάσκαλος Μαθητής

Μουσικά 
Αντικείµενα

Αλληλεπίδραση



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

● Ο Μαθητής δεν είναι κενό δοχείο. 
○ Κοινωνικό υπόβαθρο 
○ Πεποιθήσεις 
○ Μουσικές Γνώσεις 
○ Μουσικές Εµπειρίες 
○ Φιλοδοξίες από την Εκµάθηση Μουσικής 

÷ Κίνητρα 
÷ Στόχοι 

● Μουσικά Αντικείµενα: Μουσικό Όργανο, 
Ρεπερτόριο, Θεωρία Μουσικής που διδάσκονται, 
αλλά και ο,τιδήποτε χρησιµοποιείται στην τάξη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

● Δάσκαλος: 
○ Ειδίκευση, Γνώσεις 
○ Διαµόρφωση Μαθήµατος 

÷ Επίπεδο Ειδίκευσης => Ποσότητα Λεκτικών Οδηγιών, 
Ανατροφοδότηση, Οργάνωση Περιεχοµένου 

● Αλληλεπίδραση Δασκάλου-Μαθητή: Αποτελείται από 
πληθώρα κύκλων: 
○ Παρουσίαση Περιεχοµένου 
○ Απόκριση από το Μαθητή στο Περιεχόµενο 
○ Ανατροφοδότηση από Δάσκαλο



ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

● Δασκαλοκεντρικό: 
○ Βασίζεται στη µίµηση: Ο Δάσκαλος επιδεικνύει το σωστό, ο 

µαθητής προσπαθεί να µιµηθεί το δάσκαλο. 
● Μαθητοκεντρικό: 
○ Ο Δάσκαλος καθοδηγητής-εµψυχωτής: Ανταλλαγή εµπειριών 
και γνώσεων ανάµεσα σε Δάσκαλο και Μαθητή.

ΔΑΣΚΑΛΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

● Ο Δάσκαλος:  
○ ελέγχει απόλυτα το µάθηµα 
○ Αποφασίζει το ρεπερτόριο 
○ Αποφασίζει πώς γίνεται η εξάσκηση και η αφοµοίωση 
○ Αποφασίζει την εκφραστική απόδοση του ρεπερτορίου 

● «Παραδοσιακή» Μουσική Διδασκαλία: Αυτή που 
χαρακτηρίζεται από το Δασκαλοκεντρικό Μοντέλο 
○ Βασίζεται σε λεκτικές οδηγίες 
○ Αναπαραγωγή της παρτιτούρας 

÷ Ο µαθητής αποκωδικοποιεί τη σηµειογραφία σύµφωνα µε τις υποδείξεις 
του δασκάλου 

÷ Δεν υπάρχει χώρος για παίξιµο «µε το αυτί», αυτοσχεδιασµό, 
δηµιουργικότητα και σύνθεση. 

÷ Δεν υπάρχει ουσιαστική σύνδεση της Μουσικής Θεωρίας µε την πράξη.



ΔΑΣΚΑΛΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗΣ

● Ο µαθητής σε µία Δασκαλοκεντρική, 
«Παραδοσιακή» Μουσική διδασκαλία: 
○ Αποκλείει τις µουσικές του προτιµήσεις 
○ Αποκλείει τις γνώσεις και τις αντιλήψεις του γύρω από το 
αντικείµενο 

○ Οι στόχοι του διαµορφώνονται από το Πρόγραµµα Σπουδών 
○ Μειωµένα Κίνητρα και λιγότερος Ενθουσιασµός 

● υπάρχει µία µεγάλη ασυνέχεια καθώς οι νεαροί 
µαθητές που ξεκινούν να παίζουν ένα όργανο δεν 
έχουν κατανοήσει πιο πριν βασικά στοιχεία της  
µουσικής σηµειογραφίας 

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΣΜΟΣ

● Σωκράτης (470-399 π.Χ) 
○ Προσποιείται αρχικά άγνοια για το θέµα ως δάσκαλος 
○ Με κατάλληλες ερωτήσεις καθοδηγεί το συνοµιλητή (µαθητή) 
του στο να οικοδοµήσει τη γνώση, κατασκευάζοντας την 
αλήθεια. 

●  Jean Piaget (1895- 1980) 
○ Ελβετός Ψυχολόγος 

● Jerome Bruner (Jerome Bruner 1915-2016) 
○ Αµερικανός Ψυχολόγος



ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΣΜΟΣ

● «Η νέα γνώση οικοδοµείται από τον µαθητή µέσω 
νέων εµπειριών.» 

● «Ο µαθητής ενσωµατώνει νέες πληροφορίες στο 
γνωστικό του δυναµικό και ανασχηµατίζει τις 
γνωστικές του δοµές» 

● ΕΝΕΡΓΟΣ ΡΟΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ: 
○ Μαθητής: Δηµιουργός της ίδιας του της γνώσης

Jean Piaget – Στάδια Γνωστικής Ανάπτυξης

1. Αισθησιοκινητικό Στάδιο [γέννηση – 2 ετών] 
2. Προλειτουργικό Στάδιο[νηπιακή ηλικία] 
3. Λογική Σκέψη [6-12 χρονών] 
4. Τυπική/Αφαιρετική Λογική [12 χρονών µέχρι 
τέλος εφηβείας]



1. Αισθησιοκινητικό Στάδιο [γέννηση – 2 ετών]  
2. Προλειτουργικό Στάδιο[νηπιακή ηλικία] 

3. Λογική Σκέψη [6-12 χρονών]  
4.Τυπική/Αφαιρετική Λογική [12 χρονών µέχρι τέλος εφηβείας]

.) Μπορεί να διακρίνει τον εαυτό του από τα αντικείµενα 

.) Κατανοούν αριθµούς και χαρακτηριστικά φυσικών αντικειµένων. 

.) Ξεκινά η ικανότητα του να έχουν οι λέξεις ένα νόηµα και να χρησιµοποιούνται για να 
αντιστοιχίζονται µε αντικείµενα. (συµβολική σκέψη) 

.) Διακρίνει αντικείµενα και οµάδες αντικειµένων µε βάση ένα µόνο χαρακτηριστικό 
τους 

.) Κατανοεί το περιβάλλον µέσα από περισσότερες οπτικές (υποχωρεί η εγωκεντρική 
σκέψη) 

.) Αισθησιοκινητικά Γνωστικά Σχήµατα 

.) Μέλλον, Ιδεολογίες, Σωστό, Λάθος, Ηθική. 

.) Καλύτερη κατάταξη αντικειµένων, µε βάση πολλά χαρακτηριστικά τους (π.χ. υψος, 
βάρος, χρώµα, µέγεθος, κλπ) 

.) Το παιδί έχει σκέψη εγωκεντρική (αντιλαµβάνεται το περιβάλλον µέσα από τη δική του 
προοπτική) 

.) Αντιλαµβάνεται ότι τα πράγµατα ακόµα και αν χαθούν απ’το οπτικό του πεδίο συνεχίζουν 
να υπάρχουν. (Διατήρηση αντικειµένων) 

.) Αναπτύσσεται πλήρως η λογική και η αφηρηµένη σκέψη. Διαφέρει το επίπεδο ωριµότητας 
που έχει αποκτηθεί. 

.)Μπορεί να λύσει προβλήµατα µόνο µε τη σκέψη, χωρίς να χρειάζεται να δοκιµάσουν 
πράµατα στο φυσικό κόσµο. 

.) Έλεγχος υποθέσεων. 

.) κινητική ικανότητα => βάση για την ανάπτυξη εκούσιας δραστηριότητας

Jean Piaget – Στάδια Γνωστικής Ανάπτυξης

● Επιστηµολογικές µελέτες για την ανάπτυ- 
ξη των παιδιών 
Μοντέλο 4 Σταδίων Γνωστικής Ανάπτυξης: 
1. Αισθησιοκινητικό Στάδιο (Sensorimotor) 

[γέννηση – 2 ετών] 
 α) Αντανακλαστικά βρέφους, κινητική ικανότητα => 
βάση για την ανάπτυξη εκούσιας δραστηριότητας 

 β) Γνωστικά σχήµατα: Αισθησιοκινητικά 
 γ) Με βάση τα πρώτα του γνωστικά σχήµατα, το παιδί που 
περνά αυτό το στάδιο, µπορεί να διακρίνει τον εαυτό του 
από τα αντικείµενα



Jean Piaget

2. Προλειτουργικό Στάδιο  
(Prooperational) [νηπιακή ηλικία] 

 α) Ξεκινά η συµβολική σκέψη: Η ικανότητα  
του να έχουν οι λέξεις ένα νόηµα και να χρησιµοποιούνται 
για να αντιστοιχίζονται µε αντικείµενα. 

 β) Το παιδί έχει σκέψη εγωκεντρική (αντιλαµβάνεται το 
περιβάλλον µέσα από τη δική του προοπτική) 

 γ) Διακρίνει αντικείµενα και οµάδες αντικειµένων µε 
βάση ένα µόνο χαρακτηριστικό τους

Jean Piaget – Στάδια Γνωστικής Ανάπτυξης

3.   Λογική Σκέψη (Concrete 
Operations) [6-12 χρονών] 
 α) Κατακτούν τη λογική σκέψη, όχι όµως την αφηρηµένη 
 β) Μπορούν να λύσουν αρκετά προβλήµατα µόνο µε τη 
σκέψη, χωρίς να χρειάζεται να δοκιµάσουν πράµατα στο 
φυσικό κόσµο. 

 γ) Κατανοούν το περιβάλλον µέσα από περισσότερες 
παραµέτρους (υποχωρεί η εγωκεντρική σκέψη) 

 δ) Καλύτερη κατάταξη αντικειµένων, µε βάση πολλά 
χαρακτηριστικά τους (π.χ. υψος, βάρος, χρώµα, µέγεθος, 
κλπ) 

 ε) Κατανοούν αριθµούς και χαρακτηριστικά φυσικών 
αντικειµένων. 

  στ) αντιλαµβάνεται ότι τα πράγµατα ακόµα και αν χαθούν 
απ’το οπτικό του πεδίο συνεχίζουν να υπάρχουν. (Διατήρηση 
αντικειµένων)



Jean Piaget – Στάδια Γνωστικής Ανάπτυξης

4. Τυπική/Αφαιρετική Λογική  
(Formal Operations) [12 χρονών  
Μέχρι τέλος εφηβείας] 
 α) Αναπτύσσεται πλήρως η λογική και η αφηρηµένη 
σκέψη. Διαφέρει το επίπεδο ωριµότητας που έχει 
αποκτηθεί. 

 β) Μέλλον, Ιδεολογίες, Σωστό, Λάθος, Ηθική. 
 γ) Έλεγχος υποθέσεων.

Πειράµατα του Piaget

● Καταδεικνύουν την εξέλιξη των γνωστικών 
ικανοτήτων των παιδιών (Προλειτουργικό/Λογική 
Σκέψη) 

● https://www.youtube.com/watch?v=gnArvcWaH6I



Εποικοδοµητισµός - Σχήµα

● Σχήµα: 
○ Δοµή Γνώσης, µια οργανωτική µονάδα κατανόησης για τις 
οντότητες του κόσµου. 

○ Νοητική Δοµή που οικοδοµούµε για να: 
÷ Συνδέσουµε σχετικές έννοιες µεταξύ τους 
÷ Κατανοήσουµε και να περιγράψουµε τον κόσµο (αντικείµενα, 
συµπεριφορές, γεγονότα, σχέσεις κλπ) 

○ Το σχήµα αναπτύσσεται ευέλικτα – µεταβάλλεται και 
προσαρµόζεται εύκολα – καθώς αλληλεπιδρούµε µε το φυσικό 
και κοινωνικό περιβάλλον.

Εποικοδοµητισµός – Σχήµα Παράδειγµα

● Σχήµα «ζωντανός»=> καθετί που κινείται 
● Ο ήλιος κινείται από την ανατολή στη δύση, άρα 
ήλιος=>»ζωντανός» 

● Καθώς το παιδί αναπτύσσεται, µεταβάλλει το σχήµα 
«ζωντανός» => καθετί που αναπνέει 

● Άρα ο ήλιος δεν είναι ζωντανός.



Αφοµοίωση & Συµµόρφωση

● Το αναπτυσσόµενο άτοµο προσαρµόζεται συνεχώς 
στο περιβάλλον του, µεταβάλλοντας και 
διαµορφώνοντας ένα συνεχώς βελτιούµενο σύστηµα 
γνώσεων και εσωτερικών αναπαραστάσεων. 

● Με αυτό τον τρόπο ανταποκρίνεται επιτυχώς στις 
προκλήσεις του περιβάλλοντος. 

● Σύµφωνα µε τον Piaget, η Προσαρµογή γίνεται µε 
δύο τρόπους: 
Αφοµοίωση και Συµµόρφωση

Αφοµοίωση

● Αφοµοιώνεται η νέα εµπειρία/γνώση σε ένα ήδη 
υπάρχον σχήµα



Συµµόρφωση

● Το άτοµο τροποποιεί τα ήδη υπάρχοντα σχήµατα 
ώστε να µπορούν να ερµηνεύουν τη νέα εµπειρία/
γνώση. 

● Οικοδόµηση νέων νοητικών σχηµάτων, καθώς οι 
πληροφορίες δεν µπορούν να αφοµοιωθούν σε 
προϋπάρχον σχήµα.

Jerome Bruner

● Αντίθετα µε τον Piaget, δεν πιστεύει πως ό,τι 
διδάσκεται στα παιδιά πρέπει να είναι µε βάση το 
επίπεδο ανάπτυξής τους. 

● Υποστηρίζει πως τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας, 
µπορούν να κατανοήσουν και σύνθετες δοµές, 
εφόσον αυτές τους παρουσιαστούν µε τον κατάλληλο 
τρόπο. 

● Παρουσίαση σύνθετων γνώσεων αρχικά µε απλή 
µορφή και αργότερα, καθώς το παιδί ωριµάζει, σε πιο 
σύνθετη µόρφη.



Bruner - Scaffolding

● Ο Bruner εισάγει τον όρο “Scaffolding” (σκαλωσιά) ο 
οποίος περιγράφει τη διάδραση δασκάλου µαθητή: 
○ Δάσκαλος: Δηµιοργεί προσωρινά βοηθήµατα (σκαλωσιές) για 
το µαθητή που τον υποστηρίζουν στις δυσκολίες της επίλυσης 
ενός προβλήµατος 

○ Μαθητής: Βοηθείται έτσι να αναπτύξει βαθµιάια την ικανότητα 
αυτοδύναµης επίλυσης.

Bruner – Discovery Learning

● Ο Bruner πιστεύει στην ενεργή οικοδόµηση της 
γνώσης από το µαθητή και προτείνει ένα µοντέλο 
διδασκαλίας στο οποίο ο µαθητής καθοδηγείται 
στην ανακάλυψη της γνώσης µέσα από τη 
διερεύνηση, το πείραµα και την ερµηνεία των 
αποτελεσµάτων (Discovery Learning)



Vygotsky – Κοινωνικοπολιτισµικοί Παράγοντες

● Ο Vygotsky τονίζει ιδιαίτερα την επίδραση των 
κοινωνικοπολιτισµικών παραγόντων για τη γνωστική 
ανάπτυξη. 

● Νοηµοσύνη: Ικανότητα του ατόµου να µαθαίνει 
µέσω της αλληλεπίδρασης µε το κοινωνικό του 
περιβάλλον. 

● Διδασκαλία = αλληλεπίδραση. 
● Γλώσσα: Κοινωνικό Εργαλείο 
● Η ανάπτυξη της σκέψης εξαρτάται από την 
κατάκτηση κοινωνικών εργαλείων

Vygotsky – Κοινωνικοπολιτισµικοί Παράγοντες

● Εγωκεντρικός Λόγος: Έχει κοινωνικό χαρακτήρα. 
Επιτελεί Λευτουργία Αυτό-Καθοδήγησης 
(Αυτορρύθµισης) 

● Το παιδί µιµείται από αλληλεπιδράσεις µε µεγάλους 
και λέει «Θα φτιάξω ένα σπιτάκι… θα βάλω σκεπή»



Vygotsky – Ζώνη Επικείµενης Ανάπτυξης

● Η Ζώνη Επικείµενης Ανάπτυξης αντιστοιχεί στην 
απόσταση ανάµεσα στο πραγµατικό αναπτυξιακό επίπεδο 
του παιδιού (αυτό που καθορίζεται από την ανεξάρτητη 
επίλυση προβληµάτων) και στο επίπεδο εν δυνάµει 
ανάπτυξης (που καθορίζεται από την επίλυση προβληµάτων 
κάτω από την καθοδήγηση ενηλίκων ή σε συνεργασία µε 
ικανούς συνοµήλικους)

Σύγχρονες Θεωρίες Μουσικής Ανάπτυξης

● Έχουν επηρεαστεί σε µεγάλο βαθµό από τον 
Εποικοδοµητισµό, καθώς η µάθηση συντελείται σε 
διαδοχικά στάδια 

● Σε αυτά τα στάδια ο µαθητής οικοδοµεί τη γνώση του 
µέσω της αλληλεπίδρασης µε το φυσικό/κοινωνικό 
περιβάλλον του.



Serafine (1988) Συνεκτικές Μουσικές Μονάδες

● Η Serafine θεωρεί πως τα παιδιά µαθαίνουν πολλά 
στοιχεία της µουσικής χωρίς να τα έχουν διδαχθεί. 

● Το παραπάνω γίνεται αντιληπτό µέσω της γνωστικής 
ανάπτυξης, και όχι µέσω θεωριών περί 
Μουσικότητας, χρήσης της Μουσικής ως µέσο 
Επικοινωνίας ή τον Συµπεριφορισµό.

Serafine (1988) Συνεκτικές Μουσικές Μονάδες

● Θεωρεί πως τα αποµονωµένα τονικά ύψη, οι κλίµακες ή οι συγχορδίες δεν 
αποτελούν µουσικές οντότητες, αλλά µουσικά στοιχεία. 

● Διερωτάται «Ποια είναι η φύση και η πηγή της Μουσικής Σκέψης;» 
○ Το κύριο χαρακτηριστικό της Μουσικής Σκέψης είναι η Επίγνωση της 
Κίνησης µέσα Χρόνο 

○ Οι µουσικοί ήχοι δεν ακούγονται αποµονωµένα, ούτε ως ζεύγη ερεθισµάτων 
που πρέπει να αναγνωριστούν.  Οι µουσικοί ήχοι είναι αισθητηριακές 
εµπειρίες από τις οποίες ο ακροατής κατασκευάζει µουσικές κατασκευές 
(φράσεις). 

○ Η διαδικασία κατασκευής γίνεται µε δύο τρόπους:  
1. σαν Διαδοχή, όπου κάποιες βασικές συνεκτικές µονάδες µετατρέπονται σε 
µεγαλύτερους σχηµατισµούς µέσω της Σύνδεσης µοτίβων, της Μίµησης που 
γίνεται µε Επανάληψη ή Διαφοροποίηση και µε τα όρια που θέτει η 
οµαδοποίηση των Φράσεων.  
2. µε την Ταυτόχρονη Συνήχηση δύο ή περισσοτέρων ήχων. 

● Προτείνει λοιπόν την ύπαρξη «συνεκτικών» µουσικών µονάδων που ακούγονται 
ως ολότητες στο πέρασµα του χρόνου.



Serafine (1988) Στάδια Μουσικής Ανάπτυξης

Συνεκτικές Μουσικές 
Μονάδες

Ήχοι

ΣΤΑΔΙΟ 1, Χρονική 
Διαδοχή: 

Σύνδεση Μοτίβων, Μίµηση, ή 
Οµαδοποίηση φράσεων

ΣΤΑΔΙΟ 2, Ταυτόχρονη 
Συνήχηση

Μουσικές Κατασκευές (Φράσεις)

ΣΤΑΔΙΟ 3, Αίσθηση της Αρµονίας

ΣΤΑΔΙΟ 4, Αναγνώριση της Οµοιότητας και της Διαφοράς

ΣΤΑΔΙΟ 5, Γενίκευση της Μουσικής Θεωρίας σε διαφοροποιηµένα πλαίσια

ΣΤΑΔΙΟ 6, Ιεραρχική Μουσική Δοµή

Πείραµα Serafine για αναγνώριση µελωδικών µοτίβων

● 168 άτοµα (5χρονών-ενήλικες) 
● Κατηγοριοποιηµένα σε 6 group µε µέση ηλικίας: 5 χρ, 

6 χρ, 8χρ, 10 χρ, 11 χρ, ενήλικες 

● Πείραµα σύντοµων µελωδικών µοτίβων 
○ Δίνει πρώτα το µοτίβο Α, και έπειτα το Β 
○ Οι συµµετέχοντες έπειτα πρέπει να προσδιορίσουν αν ακούν τη 

µελωδία ΑΒ ή κάποια παραλλαγµένη ΑΧ ή ΖΒ (όπου Χ,Ζ≠Α,Β). 
● Η απόδοση βελτιώνεται σταθερά καθώς ανεβαίνουµε 
ηλικιακά group.



Πείραµα Serafine για στάδια 4 & 5

F      Bdim        C7                       Bb     C7   F

Ab    Ddim     Eb7                Db     Eb7  Ab

Serafine

● Δεν έλαβε καθόλου υπόψη της την επίδραση του 
περιβάλλοντος και της πολυπολιτισµικότητας στη 
µουσική ανάπτυξη



Davidson & Scrip (1988) Οι Μουσικές Αναπαραστάσεις των 
Παιδιών

● «Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα αφού µάθουν να οµιλούν, τα 
παιδιά αρχίζουν να σχεδιάζουν στο χαρτί. Στην αρχή , τα 
σχέδιά τους είναι πρώιµες αναπαραστάσεις καθηµερινών 
αντικειµένων – λουλούδια, σπίτια, σκύλος, γονείς. 
Αργότερα, τα σηµάδια αυτά αλλάζουν νόηµα, τα γράµµατα 
ζωγραφίζονται ένα-ένα και ξεκινάει ο σχηµατισµός των 
λέξεων.» 

● «Στο σχολείο γίνεται µεγάλη προσπάθεια προκειµένου να 
κατανοήσουν τα παιδιά τις συµβάσεις της γραπτής γλώσσας 
(διατήρηση λέξεων σε ευθεία γραµµή, ορθογραφία, σειρά 
λέξεων, γραµµατική). Η ικανότητα των παιδιών να 
παράγουν νόηµα και να εκφραστούν µέσω του γραπτού 
λόγου γίνεται ένας δείκτης της νοητικής τους ικανότητας».

Davidson & Scrip (1988) Οι Μουσικές Αναπαραστάσεις των 
Παιδιών

● «Στη µουσική, τα πράµατα είναι διαφορετικά. Οι γονείς 
γνωρίζουν ότι τα παιδιά ενθουσιάζονται µε το να ακούν 
µουσική, να τραγουδούν και να φτιάχνουν δικά τους 
κοµµάτια. Παρόλα αυτά, µόνο η ικανότητα εκτέλεσης της 
µουσικής θεωρείται ως ένας δείκτης Μουσικής 
Ικανότητας». 

● «Σε αντίθεση µε τη γλώσσα, η κατάκτηση της γραπτής 
µορφής της Μουσικής δε θεωρείται ως µια απαραίτητη 
µουσική ικανότητα.» 

● Παρόλα αυτά, όπως και µε τη γλώσσα έτσι και µε τη 
µουσική, η ικανότητα να αναπαριστά κανείς τις 
σχέσεις µεταξύ των στοιχείων µε διάφορους τρόπους 
είναι ένα πολύ δυνατό µέτρο της κατανόησης.



Davidson & Scrip (1988) Οι Μουσικές Αναπαραστάσεις των 
Παιδιών

● Οι αναπαραστάσεις που σχεδιάζουν τα παιδιά έχουν 
χρησιµοποιηθεί σε άλλους επιστηµονικούς τοµείς σε 
µέγάλο βαθµό (π.χ. τα παιδικά σκίτσα έχουν 
χρησιµοποιηθεί σε έρευνες ως ενδείξεις των 
επιπέδων της νοητικής ανάπτυξης). 

● Συνεπώς η ικανότητα αναπαράστασης, αποτελεί 
δείκτη γενικής νοητικής ανάπτυξης. Πιο 
συγκεκριµένα, αποδεικνύουν την µετάβαση από 
µία κατάσταση γενικευµένης καθολικότητας, 
σε µία κατάσταση ιεραρχικής δόµησης.

Davidson & Scrip (1988) Οι Μουσικές Αναπαραστάσεις των 
Παιδιών

● Piaget: «Οι αναπαραστάσεις των παιδιών είναι προϊόν 
αυτού που ‘ξέρουν’ και όχι αυτού που ‘βλέπουν’ ». 

● Πείραµα Piaget: Τέσταρε αν τα παιδιά µπορούν να 
σχεδιάσουν ένα σύνολο κάθετων γραµµών µνηµονικά, και 
ανέφερε πως αυτή η ικανότητά τους βελτιώθηκε έξι µήνες 
µετά, χωρίς κάποια παρέµβαση. (Άρα καλύτερη 
ικανότητα ανάκλησης) 

● Επίσης, η θεωρία του Gardner υποστηρίζει την ύπαρξη 
διαφορετικών επιπέδων νοηµοσύνης σε διαφορετικές 
µορφές της. 

● Εποµένως, παράλληλα µε την ικανότητα αντίληψης και 
την ικανότητα εκτέλεσης, µπορεί να υπάρχει και η 
ικανότητα αναπαράστασης της µουσικής.



Davidson & Scrip (1988) Οι Μουσικές Αναπαραστάσεις των 
Παιδιών

● Πείραµα Davidson & Scrip: Ζήτησαν από 39 παιδιά 
χωρίς προηγούµενη επίσηµη µουσική εκπαίδευση να 
αναπαραστήσουν στο χαρτί ένα γνωστό τραγούδι 
(Row, Row, Row Your Boat), έτσι ώστε να µπορεί να 
το τραγουδήσει κάποιος που δεν το ξέρει. 

● Παρατήρησαν ότι τα παιδιά στην προσπάθειά τους 
να αναπαραστήσουν τη µουσική, άρχισαν να 
οργανώνουν γραφικά σύµβολα µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να δηµιουργούνται διαφορετικά συµβολικά 
συστήµατα.

Davidson & Scrip (1988) Οι Μουσικές Αναπαραστάσεις των 
Παιδιών

● Οι ερευνητές κατηγοριοποίησαν τα συµβολικά 
συστήµατα των παιδιών ως εξής: 

1. Εικονογραφικό 
Το σύστηµα αυτό αναπαριστά το νόηµα του κοµµατιού και 
πρόκειται για ένα πρώιµο στάδιο ικανότητας µουσικής 
αναπαράστασης.



Davidson & Scrip (1988) Οι Μουσικές Αναπαραστάσεις των 
Παιδιών

2. Το σύστηµα Αφηρηµένων Προτύπων 
Περιέχει συνήθως γραµµές και τελείες που χρησιµοποιούν τα παιδιά για να 

αναπαραστήσουν τις νότες του τραγουδιού και για να καταγράψουν κάποια 
ρυθµικά µοτίβα. Συχνά µε αυτό τον τρόπο αναπαριστούν και τον παλµό, το 
µελωδικό σχήµα ή τη δοµή των φράσεων. 

Επειδή τα σύµβολα αυτά είναι ασαφή, δεν µπορούµε µε βεβαιότητα να πούµε ποια 
µουσικά στοιχεία επιχειρούν να περιγράψουν. Φαίνεται πάντως ότι η σχέση 
µεταξύ ρυθµού και µελωδίας είναι αυτό που κυριαρχεί.

Davidson & Scrip (1988) Οι Μουσικές Αναπαραστάσεις των 
Παιδιών

3. Σύστηµα Εικονογραφηµένου Γρίφου (Rebus) 
Πρόκειται για ένα σύστηµα ευέλικτων εναλλαγών εικόνων, 
λέξεων και συµβόλων. 
Δεν περιέχει µόνο το νόηµα των στίχων, αλλά και κάποια 
ρυθµικά ή µελωδικά στοιχεία.



Davidson & Scrip (1988) Οι Μουσικές Αναπαραστάσεις των 
Παιδιών

4. Σύστηµα Κειµένου 
Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιεί γράµµατα, λέξεις ή συµβατικά 
γλωσσικά σύµβολα. Παρά το γεγονός πως τα παιδιά που 
το εφαρµόζουν φαίνεται να ασχολούνται κυρίως µε το να 
γράψουν τους στίχους, είναι φανερό πως προσπαθούν να 
επιστρατεύσουν γραφικούς τρόπους για να αποδώσουν τη 
δοµή των στίχων, την κατεύθυνση του τόνου, τα ρυθµικά 
µοτίβα.

Davidson & Scrip (1988) Οι Μουσικές Αναπαραστάσεις των 
Παιδιών

5. Συνδυαστικό Σύστηµα 
Σύγχρονη χρήση ασαφών συµβόλων και λέξεων για την 
αναπαράσταση του κειµένου και των µουσικών 
ιδιοτήτων. Δε χρησιµοποιεί εικόνες, ούτε εστιάζει στο 
περιεχόµενο των στίχων. 

Τα παιδιά που το εφαρµόζουν συνειδητά προσπαθούν να 
αποδώσουν το πώς πρέπει να εκτελεστεί το τραγούδι. 

Στο παράδειγµα που ακολουθεί, το παιδί προσπαθεί να 
αναπαραστήσει τη σχετική κατεύθυνση του τονικού 
ύψους.



Davidson & Scrip (1988) Οι Μουσικές Αναπαραστάσεις των 
Παιδιών

Αναπτυξιακό Μοντέλο Shawnwick & Tillman

● O Shanwick βλέπει τη Μουσική σαν µία µορφή Διαλόγου 

● Ενισχύει την παραπάνω πρόταση επισηµαίνοντας πως οι 
Μουσικές Διαδικασίες έχουν: 
○ Βαθµό Πολιτιστικής Αυτονοµίας 
○ Πολλαπλές Ερµηνείες, Χρήσεις και Αποκρίσεις

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Πρόταση Ανταλλαγή 
Ιδεών

Συζήτηση Έκφραση 
Της  
Σκέψης

Συµβολική 
Μορφή



Αναπτυξιακό Μοντέλο Shawnwick & Tillman

Eσωτερικός 
Κόσµος

Έξωτερικός 
 Κόσµος

Κόσµος της 
Επικοινωνίας 

& του 
Διαλόγου

Πολλές ιδέες βρίσκονται στον Εξωτερικό 
Κόσµο σε Συµβολική Μορφή:  
Α) Οπτικές Τέχνες 
Β) Επιστήµες 
Γ) Λογοτεχνία 
Δ)Μουσική 
κλπ.

Η Επικοινωνία (Διάλογος) είναι αυτή που µετατρέπει τα Σύµβολα που αναπαριστούν 
ιδέες σε µορφή τέτοια ώστε να είναι κατανοητή και επεξεργάσιµη από τον ανθρώπινο 
Νου.

Αναπτυξιακό Μοντέλο Shawnwick & Tillman

● Τα Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά που είναι κοινά 
µεταξύ της Μουσικής και άλλων Μορφών Διαλόγου: 
○ Φανταζόµαστε: Αναπαριστούµε εσωτερικά πράξεις και 
γεγονότα 

○ Παράγουµε Συσχετίσεις µεταξύ των Εσωτερικών µας 
Εικόνων 

○ Χρησιµοποιούµε Συµβολικά Συστήµατα, τα οποία είναι 
Λεξιλόγια που µοιραζόµαστε µε τους άλλους 

○ Διαπραγµατευόµαστε και Ανταλλάσσουµε τις Σκέψεις µας 
µε τους άλλους. 



Αναπτυξιακό Μοντέλο Shawnwick & Tillman

● Σηµειώνεται πως ο ορισµός της Μουσικής ως µία 
µορφή Διαλόγου είναι προτιµότερός από τον 
ορισµό της Μουσικής ως µία αισθητική 
δραστηριότητα 

● Ο ορισµός της Μουσικής ως αισθητική 
δραστηριότητα  διαφοροποιεί υπερβολικά τη 
Μουσική Σκέψη από την Επιστηµονική Σκέψη: 
Δηµιουργεί την εντύπωση πως ο Επιστήµονας µόνο 
σκέφτεται και ο Μουσικός µόνο νιώθει, χωρίς να 
σκέφτεται. Οι δύο τρόποι έχουν διαφορά στην 
έµφαση και όχι στο είδος σκέψης.

Αναπτυξιακό Μοντέλο Shawnwick & Tillman

● Ο Μουσικός Διάλογος σαν µία Μεταφορά που 
αλλάζει µορφές:

Εκφραστικά 
Σχήµατα / Ηχητικές 
Χειρονοµίες

1. Έκφραση

Παρατήρηση των 
Συσχετισµών µεταξύ των 
Μουσικών Μορφών

2. Μουσική Μορφή

Συσχέτιση των Μορφών µε 
τις Προσωπικές Εµπειρίες 

Συναισθηµατική Απόκριση

3. Αξία

Αυτή η Μετατροπή 
είναι η 

«Αισθητική Εµπειρία»



Αναπτυξιακό Μοντέλο Shawnwick & Tillman

● Βασίζεται στη µελέτη 745 συνθέσεων από 48 παιδιά σε 
βάθος 4 χρόνων. 

● Η ανάπτυξη πραγµατοποιείται σε 4 επίπεδα (1.Υλικά, 
2.Έκφραση, 3. Μορφή, 4. Αξία) µέσω της παλινδρόµησης 
ανάµεσα σε 2 πόλους: Την Αφοµοίωση και την 
Συµπερίληψη 

● Η Αφοµοίωση σχετίζεται µε τις εσωτερικές διαδικασίες 
κατανόησης και οργάνωσης της Μουσικής 

● Η Συµπερίληψη πραγµατοποιείται µέσω της Ικανότητάς 
µας να Επικοινωνήσουµε, να Λάβουµε και να Μεταδώσουµε 
την Πληροφορία στον Εξωτερικό Κόσµο

Μουσική Ενασχόληση 
Μουσική Διδασκαλία 
Αισθητική και Προσωπική Ερµηνεία 
Πολιτιστική, Περιβαλλοντική Μετάδοση

Αναπτυξιακό Μοντέλο Shawnwick & Tillman

Υλικά

Έκφραση

Μορφή

ΑξίαΑφ.

Αφ.

Αφ.

Αφ.

Συµπ.

Συµπ.

Συµπ.

Συµπ.

Εργασία σε νέα κοµµάτια 
ή νέα είδη Μουσικής µπορεί 
Να µας επαναφέρει στο αρχικό 

επίπεδο

Δεν περνάµε  
απλά από το 
ένα επίπεδο  
στο άλλο.  
Περνώντας  
στο ανώτερο 
επίπεδο κου- 
βαλάµε και 
τα χαρακτη- 
ριστικά του  
προηγούµενου. 
 Συνεπώς 
δουλεύουµε  
ταυτόχρονα 
σε πολλά  
επίπεδα.

Μουσική Ενασχόληση 
Μουσική Διδασκαλία 
Αισθητική και Προσωπική Ερµηνεία 
Πολιτιστική, Περιβαλλοντική Μετάδοση

Κατάκτηση Δεξιοτήτων

Αναγνώριση  & Παραγωγή 
Εκφραστικής Χειρονοµίας

Αναγνώριση της Νόρµας 
και της Απόκλισης

Συσχέτιση µε Προσωπικές 
Εµπειρίες , Αισθητική 

Απόκριση
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Μουσικότητα και μουσική καθοδήγηση στα πρώτα 
χρόνια της ζωής: Η συμβολή της «θεωρίας μουσικής 
μάθησης» στη μουσικοπαιδαγωγική πρακτική             
με βρέφη και νήπια   

 

Λελούδα Στάμου 
 

 

Εισαγωγή 

Η έρευνα και μελέτη της προσχολικής ανάπτυξης και αγωγής έχει ση-
μειώσει σημαντική άνθηση τα τελευταία χρόνια, γεγονός που οφείλεται στη 
γενικότερη ανάπτυξη του ενδιαφέροντος σχετικά με τη σπουδαιότητα της 
επίδρασης του περιβάλλοντος κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής στην ανά-
πτυξη των ικανοτήτων και των στοιχείων της προσωπικότητας του ατόμου. 
Στόχος του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση του ερευνητικού και θεωρητικού 
υπόβαθρου καθώς και των πρακτικών και μεθοδολογικών παραμέτρων της 
μουσικής διδασκαλίας βρεφών και νηπίων, σύμφωνα με τις βασικές αρχές 
της «θεωρίας μουσικής μάθησης» (music learning theory)1. Υπογραμμίζεται 
η σημασία κατάλληλων αναπτυξιακά προγραμμάτων μουσικής διδασκαλίας 
για την έγκαιρη αξιοποίηση του μουσικού δυναμικού βρεφών και νηπίων 
και την συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη.  

 

Η μουσική στην εμβρυική και βρεφική ηλικία  
Στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, η μουσική αναγνωρίζεται πλέον ως 

ένα βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη των παιδιών και ο εμπλουτισμός του 
περιβάλλοντός τους με μουσικά ερεθίσματα αποτελεί ένα σημαντικότατο 
ζήτημα που θίγεται συχνά από ερευνητές, αναπτυξιολόγους, εκπαιδευτι-

7 
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κούς, συγγραφείς αναλυτικών προγραμμάτων και φορείς εκπαιδευτικής 
πολιτικής (Gordon, 1979⋅ Gordon, 1980⋅ Flohr, 1981⋅ Andress, 1989⋅ Rey-
nolds, 1990⋅ Healy, 1990⋅ Doxey & Wright, 1990⋅ Feierabend, 1990⋅ Hoff-
man, 1992⋅ Healy, 1994⋅ Crump-Taggart, 1994⋅ Papousek, 1996⋅ Bredekamp 
& Copple, 1997⋅ Stamou, 2001a⋅ Jordan-DeCarbo & Nelson, 2002⋅ Trollin-
ger, 2003⋅ Berger & Cooper, 2003⋅ Custodero et al, 2003⋅ Gordon, 2003a⋅ 
Lamont, 2006⋅ Στάμου, 2006α⋅ Στάμου, 2006β⋅ Jordan-DeCarbo & 
Galliford, 2007).  

Ερευνητικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι ήδη από την περίοδο της 
ενδομήτριας ζωής ο ήχος και η μουσική επηρεάζουν το αναπτυσσόμενο ά-
τομο, δημιουργώντας συχνά τις συνθήκες για ένα είδος «μουσικής μάθη-
σης». Το έμβρυο αντιδρά στα ακουστικά ερεθίσματα κατά τους τρεις τελευ-
ταίους μήνες της κύησης, κατά τη διάρκεια των οποίων η ακουστική λει-
τουργία είναι ολοκληρωμένη και λειτουργική. Αντιδράσεις του εμβρύου που 
φανερώνουν το γεγονός ότι προσλαμβάνει και ακούει τους ήχους είναι αλ-
λαγές στον καρδιακό παλμό και στην αναπνοή, έντονη κίνηση των βλεφά-
ρων, των ματιών, του κεφαλιού και των άκρων (Birnholz & Benacerraf, 
1983). Σύμφωνα με ερευνητικά αποτελέσματα, νεογέννητα βρέφη προτι-
μούν μία μελωδία την οποία άκουγαν συστηματικά πριν γεννηθούν και αυ-
τή η μελωδία καταπραΰνει την ανησυχία και σταματά το κλάμα τους (Pan-
neton, 1987). Ο Shaw βρήκε ότι βρέφη τα οποία είχαν εκτεθεί σε μουσικά 
ερεθίσματα κατά τη διάρκεια της κύησης, έδειχναν μετά τη γέννησή τους 
μεγαλύτερη διάθεση για επικοινωνία με τη μητέρα τους σε σύγκριση με 
βρέφη που δεν είχαν εκτεθεί σε τέτοια ερεθίσματα (Shaw, 1991). Σε μία άλ-
λη ερευνητική μελέτη (Wilkin, 1995/1996), βρέθηκε ότι έμβρυα τα οποία 
άκουγαν καθημερινά τα ίδια τέσσερα μουσικά κομμάτια κατά τη διάρκεια 
του τελευταίου τριμήνου της κύησης, κινούνταν περισσότερο και εμφάνιζαν 
επιβράδυνση του καρδιακού παλμού στο άκουσμα της μουσικής σε σύγκρι-
ση με έμβρυα που δεν είχαν εκτεθεί σε τέτοια ερεθίσματα. Μετά τη γέννησή 
τους, τα βρέφη αυτά εμφάνιζαν επίσης μεγαλύτερη διάρκεια συγκέντρωσης 
και προσοχής και έτειναν να κινούνται περισσότερο στο άκουσμα της μου-
σικής. Σε άλλες μελέτες (Feijoo, 1981⋅ Hepper, 1991) βρέθηκε ότι τα βρέφη 
σταματούσαν τον κλάμα τους ή έδειχναν σημάδια αναγνώρισης των μελω-
διών στις οποίες είχαν σταθερά εκτεθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο της κύη-
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σης. Έρευνες (van Rees de Leeuw, 1987) έχουν δείξει ότι πρόωρα βρέφη α-
ναπτύσσονται πιο γρήγορα όταν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη 
θερμοκοιτίδα βλέπουν και ακούνε καθημερινά τη μητέρα τους να τους τρα-
γουδάει, σε σχέση με βρέφη που παραμένουν στη θερμοκοιτίδα ακολουθώ-
ντας τη συμβατική ‘θεραπεία’. Νεογέννητα βρέφη που ανήκουν σε ομάδες 
υψηλού κινδύνου εξαιτίας πρόωρης γέννησης, αναπτυξιακών διαταραχών ή 
τραυματισμών μπορούν να διατηρηθούν στη ζωή και να αναπτυχθούν σε 
υγιή και δυνατά μωρά μέσα από ήρεμη μουσική και σε συνδυασμό με την 
προσωπική επικοινωνία και επαφή με το σώμα του ενήλικου που τα φροντί-
ζει (Trevarthen & Malloch, 2002).  

Οι προσπάθειες των αναπτυξιολόγων να εντοπίσουν το πώς τα νεογέν-
νητα μαθαίνουν να επικοινωνούν με το περιβάλλον τους και το τι κάνουν 
ενστικτωδώς οι γονείς προκειμένου να προσελκύσουν την προσοχή του νε-
ογέννητου βρέφους και να επικοινωνήσουν μαζί του, έχουν οδηγήσει τα 
τελευταία χρόνια σε έρευνες σχετικές με το τι μπορεί να διακρίνει ένα βρέ-
φος ως προς τους ήχους της ομιλίας, των αντικειμένων, του τραγουδιού και 
των μουσικών οργάνων (Fassbender, 1996). H αντίδραση των βρεφών στον 
ήχο είναι μία από τις πιο ανεπτυγμένες ικανότητές τους (Brand, 1985⋅ 
Cohen, Thorpe, & Trehub, 1987⋅ Lynch, Fox, 1989⋅ Papousek et al., 1990⋅ 
Trehub, Thorpe, & Trainor, 1990⋅ Fox, 1991⋅ Papousek, Papousek, & Sym-
mes, 1991⋅ Eilers, & Bornstein, 1992⋅ Papousek, 1996⋅ Stamou, 2001a⋅ Tre-
varthen & Malloch, 2002⋅ Στάμου, 2006α). Τα νεογέννητα μπορούν να δια-
κρίνουν διαφερές στην ένταση και στο τονικό ύψος, μπορούν να καταλά-
βουν από πού προέρχεται ένας ήχος μόλις 10 λεπτά μετά τη γέννησή τους, 
δείχνουν προτίμηση σε μερικούς ήχους σε σχέση με άλλους, και αναγνωρί-
ζουν τη φωνή της μητέρας τους. Ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της ζωής 
του, το βρέφος επιδεικνύει ενδιαφέρον για τη μουσικότητα που παρουσιάζει 
η «διαισθητική μητρική ομιλία» και μπορεί να αντιδρά ενθαρρύνοντας τον 
ενήλικα σε πιο ζωηρό μουσικό παιχνίδι. Τα βρέφη απαντούν στους γονείς 
τους με πολλών τρόπων αισθητηριακές εκφράσεις ολόκληρου του σώματος, 
οι οποίες έχουν ακριβή συντονισμό (Gratier, 2007). Η διαισθητική μητρική 
ομιλία, παρούσα σε κάθε γλώσσα του κόσμου (Μαζοκοπάκη, 2007⋅ Ma-
zokopaki & Kugioumutzakis, 2007), είναι πιο ρυθμική, παρουσιάζει ένα ευ-
ρύ φάσμα τονικού ύψους, με πολλές παραλλαγές εύρους στην κορύφωση 
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και περιέχει περισσότερες επαναλήψεις ήχων και περιγράμματα προσωδίας 
σε σχέση με τον απλό λόγο της ομιλίας (Papousek, Papousek & Symmes, 
1991⋅ Trehub & Schellenberg, 1995⋅ Porter, 2004⋅ Trevarthen, 2007). Κατά 
τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου μήνα αναπτύσσεται με γοργούς ρυθ-
μούς ο σύνδεσμος μεταξύ του βρέφους και του ενήλικα που το φροντίζει, 
μία σχέση στην οποία η διαισθητική μητρική ομιλία παίζει σημαντικότατο 
ρόλο. Αυτή η πρώιμη επικοινωνία και η διαισθητική μητρική ομιλία που 
μοιράζονται βρέφη και γονείς, χαρακτηρίζεται από τις ρυθμικές, μελωδικές, 
φραστικές και λεκτικές ακολουθίες που θεωρούνται απαραίτητες σε αυτό 
που ονομάζεται «μουσική επικοινωνία». Έχει βρεθεί ότι ακόμα και ένα πρό-
ωρο βρέφος μπορεί να συμμετάσχει ενεργά σε μία ακριβή ρυθμική επικοι-
νωνία ή μελωδική επικοινωνία με ήχους της φωνής του με τη μητέρα ή άλλο 
οικείο πρόσωπο, δημιουργώντας μία «γραμμή επικοινωνίας και συναισθη-
ματικής ανταλλαγής» (Trevarthen & Malloch, 2002⋅ Trehub, 2001, 2003a, 
2003b). Εκπληκτικά ευρήματα προκύπτουν από μελέτες σχετικά με το πώς 
τα βρέφη ακούνε τη μουσική και τις φυσικές ηχητικές προτιμήσεις τους 
(Trehub, 1990⋅ Thehub, Schellenberg, & Hill, 1997), ενώ αυτό που φαίνεται 
να προκύπτει συνολικά ως προς τη μουσική επικοινωνία, ανάπτυξη και συ-
μπεριφορά κατά τη διάρκεια της βρεφικής και πρώτης νηπιακής ηλικίας, 
είναι η εικόνα ενός εξαιρετικά ικανού μικρού παιδιού (Fox, 1991⋅ Trehub, 
2003b).  

 

Η μουσική δεκτικότητα και η θεωρία μουσικής μάθησης 
Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, αναπτύχθηκε έντονο ενδιαφέρον σχε-

τικά με τη φύση του μουσικού ταλέντου, τη λειτουργία και την ανάπτυξή 
του. Ο όρος «μουσικό ταλέντο», μέσα στην πορεία του 20ου αιώνα, συσχετί-
στηκε ή ήρθε σε αντίθεση με τους όρους «μουσική ικανότητα», «μουσικά 
επιτεύγματα», «μουσική ευφυΐα», «μουσική κλίση», «μουσική δεκτικότητα» 
κλπ. (Στάμου, Schmidt, & Humphreys, 2006, 2007⋅ Gordon, 2006, 2007). Οι 
λέξεις «ταλέντο» και «ικανότητα» χρησιμοποιούνται συχνά ως ένας γενικός 
τρόπος να περιγραφεί η μουσικότητα που εκδηλώνεται είτε τυπικά είτε ά-
τυπα. Σύμφωνα με τον Gordon (2006), καμία από τις δύο αυτές λέξεις δεν 
έχει ένα συγκεκριμένο νόημα: και οι δύο εμπεριέχουν, και συνεπώς συγχέ-
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ουν, τη δεκτικότητα (κλίση) με το επίτευγμα. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, 
έχει επικρατήσει για την απόδοση της έννοιας της έμφυτης μουσικής κλίσης 
ο όρος «μουσική δεκτικότητα». Η μουσική δεκτικότητα2 ορίζεται ως το δυ-
ναμικό ενός ατόμου να επιτύχει μουσικά, ή με άλλα λόγια ως η «εν δυνάμει 
υπάρχουσα δεκτικότητα μάθησης της μουσικής, ιδιαίτερα για τη δυνατότη-
τα ανάπτυξης των μουσικών επιδεξιοτήτων» (Παπαζαρής, 1999: 204-205⋅ 
Gordon, 2006). Αντίθετα, ο όρος «μουσικά επιτεύγματα» ορίζεται ως το 
επίπεδο των μουσικών δεξιοτήτων που έχει αναπτύξει ένα άτομο ως αποτέ-
λεσμα της μουσικής του δεκτικότητας και των μουσικών του εμπειριών. 
Σύμφωνα με τον Gordon (2006), η δεκτικότητα είναι ένα μέτρο της δυνατό-
τητάς μας να μάθουμε, ενώ το επίτευγμα είναι ένα μέτρο αυτού που έχουμε 
ήδη μάθει. Ωστόσο, οι δύο αυτές έννοιες, δεκτικότητα και επίτευγμα, δεν 
ακυρώνουν η μία την άλλη. Ενώ κάποιος που εκδηλώνει υψηλά επιτεύγμα-
τα θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον εξίσου υψηλές δεκτικότητες, κάποιος 
που διαθέτει υψηλές δεκτικότητες δεν θα εκδηλώσει απαραιτήτως και υψηλά 
επιτεύγματα.  

Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Carl Emil Seashore (1866-1949) δημοσίευ-
σε το πρώτο τυποποιημένο τεστ μουσικής δεκτικότητας, το Seashore Meas-
ures of Musical Talents. Όντας ένας από τους πιο επιφανείς μουσικούς ψυ-
χολόγους της εποχής του, ο Seashore ενέπνευσε σημαντικότατο ενδιαφέρον 
για τη μουσικοπαιδαγωγική έρευνα και τη μέτρηση της μουσικής δεκτικό-
τητας. Τα τεστ του Seashore αποτέλεσαν τη βάση εκκίνησης για πολυάριθ-
μες έρευνες στα μετέπειτα χρόνια από υποστηριχτές αλλά και διαφωνού-
ντες με τις πεποιθήσεις ή τις μεθόδους του ερευνητές και οδήγησαν σε μία 
πληθώρα μελετών από τον Edwin Gordon3 που υπήρξαν καταλυτικές για 
τη δημιουργία της θεωρίας μουσικής μάθησης4,5 (Music Learning Theory, 
Gordon 1990, 1997, 2003α) και την κατασκευή των παρακάτω πέντε εργα-
λείων μέτρησης της μουσικής δεκτικότητας: α) Audie (Gordon, 1989a) για 
παιδιά 3 και 4 ετών, β) Primary Measures of Music Audiation (Gordon, 
1979) για παιδιά νηπιαγωγείου ως τρίτης τάξης Δημοτικού, γ) Intermediate 
Measures of Music Audiation (Gordon, 1982) για μαθητές πρώτης τάξης ως 
τρίτης ή τέταρτης τάξης Δημοτικού που πετυχαίνουν εξαιρετικά υψηλές 
βαθμολογίες στο Primary Measures of Music Audiation, δ) Musical Apti-
tude Profile (Gordon, 1965, 1988, 1995) για μαθητές τέταρτης τάξης Δημο-
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τικού ως τρίτης τάξης Λυκείου, και ε) Advanced Measures of Music Audia-
tion (Gordon, 1989b) για μαθητές Λυκείου, υποψήφιους και σπουδαστές 
μουσικών ή μη μουσικών τμημάτων. Από τα παραπάνω τεστ, το Primary 
Measures of Music Audiation και το Advanced Measures of Music Audia-
tion έχουν διερευνηθεί και σταθμισθεί για χρήση στην Ελλάδα (Στάμου, 
Schmidt, & Humphreys, 2006, 2007).  

Κατά το τρίτο τέταρτο του 20ού αιώνα, οι μουσικοί ψυχολόγοι ανανέω-
σαν το ενδιαφέρον τους για την προέλευση της μουσικής δεκτικότητας, διε-
ξάγοντας ελεγχόμενη, πειραματική έρευνα. Οι εξελιγμένες μέθοδοι επέτρε-
παν τη διεξαγωγή αποδοτικής, αντικειμενικής διερεύνησης. Tα έμμεσα ευ-
ρήματα των νευροφυσιολόγων σχετικά με την ακουστική ασυμμετρία και 
την πλευρική κυριαρχία στον εγκεφαλικό φλοιό, σε συνδυασμό με τα άμεσα 
ευρήματα των ψυχομουσικολόγων, παρήγαγαν μια πιο λογική εξήγηση της 
μουσικής δεκτικότητας. Με βάση την εξήγηση αυτή, η μουσική δεκτικότητα 
ορίζεται ως παράγωγο της φύσης και της ανατροφής, στοιχεία που συντε-
λούν στη μουσική δεκτικότητα σε άγνωστη αναλογία. Aν και μέρος της 
μουσικής δεκτικότητας είναι ενδογενές, το επίπεδο της μουσικής δεκτικό-
τητας με το οποίο γεννιέται κάποιος δεν μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια 
με βάση την γενεαλογία (Gordon, 2003a).  

H θεωρία μουσικής μάθησης προσφέρει ένα σημαντικό θεωρητικό υπό-
βαθρο για τη μελέτη και ερμηνεία της μουσικής συμπεριφοράς και απόδο-
σης, ενώ αποτελεί ένα βασικό εργαλείο αξιολόγησης στη μουσική διδασκα-
λία, καθώς αναλύει τα στάδια της μουσικής ανάπτυξης και τις μουσικές συ-
μπεριφορές που τα υποδηλώνουν. Σύμφωνα με τη θεωρία μουσικής μάθη-
σης, ανεξάρτητα από το επίπεδο της μουσικής δεκτικότητας με το οποίο 
γεννιέται κάποιος, εάν οι πρώιμες άτυπες περιβαλλοντικές επιρροές δεν 
είναι θετικές, το επίπεδο αυτό δεν πρόκειται ποτέ να πραγματωθεί με τη 
μορφή επιτευγμάτων. Επίσης, θεωρείται ότι ανεξάρτητα από το πόσο θετι-
κές είναι οι πρώιμες άτυπες περιβαλλοντικές επιρροές, η μουσική δεκτικό-
τητα κάποιου δεν θα φτάσει ποτέ σε επίπεδο υψηλότερο από αυτό με το 
οποίο γεννήθηκε (Gordon, 2006). Η μουσική δεκτικότητα, όπως και όλες οι 
άλλες δεκτικότητες, είναι φυσιολογικά κατανεμημένη. Οι περισσότεροι άν-
θρωποι έχουν μέση μουσική δεκτικότητα και αναλογικά λίγοι άνθρωποι 
έχουν ιδιαίτερα υψηλό ή χαμηλό δείκτη μουσικής δεκτικότητας. Ο καθένας 
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είναι ικανός, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, να αναπτυχθεί μουσικά και 
να παράγει μουσικά επιτεύγματα (Gordon, 2003a, 2005⋅ Valerio 2005).  

Σύμφωνα με ερευνητικά ευρήματα (Gordon, 2006, 1990, 1987⋅ Στάμου, 
Schmidt, & Humphreys, 2007), η μουσική δεκτικότητα σταθεροποιείται, 
σταματά δηλαδή να επηρεάζεται από το περιβάλλον, στην ηλικία των εννέα 
ετών περίπου. Αυτό έχει άμεση σχέση με την πλαστικότητα του εγκεφάλου, 
η οποία μειώνεται σημαντικά όσο το άτομο μεγαλώνει. Η σταθεροποίηση 
του μουσικού δυναμικού περίπου στην ηλικία των οκτώ ή εννιά χρόνων ση-
μαίνει ότι δεν μπορεί πλέον να διαφοροποιηθούν σημαντικά οι δυνατότητες 
ενός ατόμου στη μουσική, όποιο κι αν είναι το μουσικό περιβάλλον γύρω 
του. Αν και οι βαθμολογίες που λαμβάνει σε μετρήσεις των δεκτικοτήτων 
του αυξάνουν από έτος σε έτος, η κατάταξή του σε τάξη εκατοστημορίου 
παραμένει σχετικά σταθερή (Gordon, 2003a, 2005, 2006). Αυτό δεν σημαί-
νει ότι μετά την ηλικία των εννέα ετών, δεν μπορεί κάποιος να μάθει μουσι-
κή. Αυτό που σημαίνει είναι ότι ένα παιδί δεν αναμένεται να επιτύχει επίπε-
δο μουσικής δεκτικότητας ανώτερο από αυτό στο οποίο σταθεροποιήθηκε 
η μουσική του δεκτικότητα στην ηλικία των εννιά χρόνων. Έρευνες έχουν 
δείξει ότι η πιο κρίσιμη περίοδος για την ανάπτυξη της μουσικής δεκτικότη-
τας ενός ατόμου είναι η ηλικία από τη γέννηση ως αυτή των τριών χρόνων, 
δεύτερη πιο σημαντική η ηλικία τριών έως πέντε χρόνων, και τρίτη πιο ση-
μαντική η ηλικία πέντε έως οκτώ χρόνων. Όσο νωρίτερα εκτεθεί ένα άτομο 
σε ένα πλούσιο μουσικά περιβάλλον, τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδραση του 
περιβάλλοντος στην ανάπτυξη της μουσικής του δεκτικότητας, ενώ όσο το 
άτομο μεγαλώνει, το περιβάλλον έχει ολοένα και μικρότερη δύναμη επί-
δρασης (Gordon, 1979, 1986, 1987, 2001, 2003a).  

 

Μουσική καθοδήγηση στα πρώτα χρόνια της ζωής:  
Η συμβολή της θεωρίας μουσικής μάθησης  
στην εκπαιδευτική μουσική πρακτική με βρέφη και νήπια 

Ερευνητικά ευρήματα σχετικά με το ρόλο της μουσικής στην ανάπτυξη 
του ατόμου και την «κρίσιμη περίοδο» για την ανάπτυξη του μουσικού δυ-
ναμικού έχουν στηρίξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια το επιχείρημα για 
εισαγωγή ή διατήρηση μουσικών προγραμμάτων σε κέντρα προσχολικής 
αγωγής, βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολεία. Η επίδραση τέτοιων μου-
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σικών προγραμμάτων έχει καταδειχθεί σε αρκετές περιπτώσεις (McDonald 
& Simons, 1989⋅ Bayless & Ramsey, 1991⋅ Haines & Gerber, 1996⋅ Singer, 
1997/98⋅ Suthers & Larkin 1997/98⋅ Heyge & Sillick, 1998⋅ Sims, 1998⋅ 
Temmerman, 2000⋅ Stamou, 2000⋅ Berger & Cooper, 2003⋅ Young, 2003⋅ 
Trollinger, 2003⋅ Young, 2005⋅ Nardo et al, 2006). Ένας σημαντικός αριθμός 
ερευνών έχει επίσης υπογραμμίσει τη σημασία της αλληλεπίδρασης του 
γονιού ή οικείου προσώπου με το βρέφος/παιδί όσον αφορά στη μουσική 
επικοινωνία με τον ενήλικα και τη μουσική αγωγή του παιδιού στο σπίτι ή 
στα πλαίσια ενός τέτοιου προγράμματος (Bloom, 1985⋅ Brand, 1986⋅ Fox, 
1989⋅ Andress, 1989⋅ Manturzewska, 1990⋅ Albers & van Gestel, 1992⋅ 
Howe, Davidson, Moore, & Sloboda, 1995⋅ Stamou 2001b⋅ Maccoby, 2002⋅ 
Addessi, 2008⋅ Custodero & Johnson-Green, 2008⋅ Young, 2008⋅). Ο Εθνι-
κός Σύνδεσμος για την Εκπαίδευση των Μικρών Παιδιών των Η.Π.Α. (Na-
tional Association for the Education of Young Chidren – NAEYC) έχει ορίσει 
τα βασικά κριτήρια της «αναπτυξιακά κατάλληλης πρακτικής» (develop-
mentally appropriate practice) για την εκπαίδευση των μικρών παιδιών 
(Bredekamp, 1987⋅ Bredekamp & Rosegrant, 1992⋅ Bredekamp & Copple, 
1997). Ωστόσο, έρευνα που διενεργήθηκε (Jordan-Decarbo & Nelson, 
2002), αποκάλυψε ότι «υπάρχει ελάχιστη έρευνα που να δηλώνει ότι η πλει-
οψηφία των αναλυτικών προγραμμάτων μουσικής για μικρά παιδιά διαθέ-
τουν ένα θεωρητικό υπόβαθρο ή συμμετέχουν σε οποιοδήποτε είδος ουσια-
στικής αξιολόγησης» (σελ. 233), σε αντίθεση με τη θεωρία μουσικής μάθη-
σης που παρέχει ένα θεωρητικό υπόβαθρο για την εφαρμογή και αξιολόγη-
ση μουσικής διδασκαλίας σε μικρά παιδιά (Valerio, 2005). Καθώς η θεωρία 
μουσικής μάθησης παρέχει μία θεωρητική βάση για την κατανόηση της 
μουσικής ανάπτυξης των παιδιών, οι δάσκαλοι μπορούν αποτελεσματικό-
τερα να φροντίσουν τη μουσική ανάπτυξη των παιδιών διότι έχουν επίγνω-
ση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών τους (Etopio & Cissoko, 2005· 
Guilbalt, 2005).  

Σύμφωνα με τη θεωρία μουσικής μάθησης, τα παιδιά μπορούν να μά-
θουν μουσική με τον ίδιο φυσικό και αβίαστο τρόπο που μαθαίνουν να μι-
λούν τη μητρική τους γλώσσα, μία ιδέα που κατά καιρούς έχει αποτελέσει 
αντικείμενο σημαντικού προβληματισμού (Suzuki, 1973, 1981⋅ Collier-
Slone, 1988⋅ Fox, 1991⋅ Collier-Slone, 1991⋅ Feierabend, 1996⋅ Stamou, 
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1998, 1999, 2001a, 2001b⋅ Alvarez & Berg, 2002⋅ Στάμου, 2002, 2006α, 
2006β⋅ Gordon, 2003⋅ Stamou, 2005). Με τρόπο ανάλογο με αυτόν της 
γλωσσικής ανάπτυξης, τα παιδιά περνούν από συγκεκριμένα στάδια κατά 
τη διάρκεια της μουσικής τους ανάπτυξης. Η ταχύτητα και η ευκολία με την 
οποία τα παιδιά αναπτύσσονται μουσικά περνώντας από τα στάδια αυτά, 
εξαρτάται από το επίπεδο της μουσικής τους δεκτικότητας και την ποιότη-
τα του μουσικού περιβάλλοντος στο οποίο εκτίθενται (Valerio et al., 1998⋅ 
Gordon, 2003a⋅ Stamou, 2005⋅ Στάμου 2006β).  

Σύμφωνα με τη θεωρία μουσικής μάθησης (Gordon, 2003), τα παιδιά 
χρειάζεται να αναπτύξουν ένα «ρεπερτόριο μουσικών ακουσμάτων», να 
εκτεθούν δηλαδή σε μελωδίες και ρυθμούς για αρκετό χρονικό διάστημα 
κατά το πρώτο στάδιο της μουσικής τους ανάπτυξης (στάδιο της προσαρ-
μογής), προκειμένου να μπουν στη διαδικασία να πειραματιστούν στη συ-
νέχεια με την παραγωγή μουσικών ήχων, και να αναπτύξουν σταδιακά μία 
διαισθητική κατανόηση του «συντακτικού» της μουσικής που ακούνε γύρω 
τους. Αν το μουσικό περιβάλλον ενός παιδιού είναι επαναλαμβανόμενο, 
χαρούμενο και παιγνιώδες, το παιδί θα αρχίσει σύντομα έναν ακατανόητο, 
για τα δεδομένα των ενηλίκων, ηχητικό/μουσικό πειραματισμό ή φλυαρία 
(music babble), που αποτελεί την ‘καρδιά’ του δεύτερου σταδίου μουσικής 
ανάπτυξης (στάδιο της μίμησης). Πρόκειται για τη φάση της λανθασμένης 
μίμησης, όπου το παιδί αρχικά μπορεί να μην ακούει καν τη διαφορά μετα-
ξύ σωστού και λανθασμένου. Με τη συνεχή επανάληψη της ακρόασης των 
μουσικών ερεθισμάτων, σταδιακά το παιδί θα συνειδητοποιήσει τη διαφο-
ρετικότητα της δικής του απόκρισης ως προς το ενήλικο πρότυπο. Αν το 
παιδί ενισχυθεί μέσω της συνεχούς ακρόασης των μουσικών ερεθισμάτων 
και παρακινηθεί κατά το στάδιο αυτό, θα οδηγηθεί σταδιακά στο να «σπά-
σει το μουσικό κώδικα» και να μιμηθεί με ακρίβεια σύντομα μουσικά (τονι-
κά ή ρυθμικά) μοτίβα ή φράσεις (στάδιο σωστής μίμησης). Όπως συμβαίνει 
και στη γλώσσα, έτσι και στη μουσική, τα παιδιά πρώτα μιμούνται σύντομα 
μοτίβα και αργότερα μικρές φράσεις (με τον ίδιο τρόπο που γενικά και στη 
γλώσσα πρώτα μιμούνται λέξεις και ύστερα μικρές φράσεις). Σύμφωνα με 
τη θεωρία μουσικής μάθησης, αν τα παιδιά καθοδηγηθούν σωστά, με τρόπο 
θετικό και παιγνιώδη μέσα από τη λεγόμενη «άτυπη καθοδήγηση», τότε 
σύντομα θα αναπτύξουν ένα ρεπερτόριο εκφοράς μελωδικών και ρυθμικών 
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μοτίβων και αργότερα τραγουδιών και ρυθμικών ακολουθιών. Θα είναι σε 
θέση να τραγουδούν αποδίδοντας σωστά τα σχετικά τονικά ύψη και θα 
μπορούν να εντοπίσουν τον παλμό της μουσικής και να τον αποδώσουν με 
το σώμα τους, ενώ σταδιακά θα συγχρονίσουν την αναπνοή και την κίνησή 
τους με το τραγούδι ή τη ρυθμική απαγγελία, κατά το τρίτο στάδιο μουσι-
κής ανάπτυξης (στάδιο της αφομοίωσης). Όταν τα παιδιά έχουν φτάσει στο 
στάδιο αυτό της τονικής και ρυθμικής ακρίβειας και συντονισμού με την 
κίνηση και την αναπνοή τους σε διάφορες τονικότητες και μέτρα αντίστοι-
χα, έχουν αναπτύξει τη στοιχειώδη μουσική ικανότητα και παρουσιάζουν 
«μουσική ετοιμότητα» (music readiness), είναι δηλαδή έτοιμα από μουσική 
άποψη για «τυπική» μουσική διδασκαλία, η οποία θα τα εισάγει στη μουσι-
κή ανάγνωση και γραφή, στην αφηρημένη και θεωρητική μουσική σκέψη 
και βέβαια στην οργανική διδασκαλία. Μέχρι το παιδί να αναπτύξει μουσι-
κή ετοιμότητα, η διδασκαλία πρέπει να είναι άτυπη, να έγκειται δηλαδή σε 
παιγνιώδη, χωρίς πίεση μουσική καθοδήγηση του παιδιού.  

Τα στάδια μουσικής ανάπτυξης (προσαρμογή, μίμηση, αφομοίωση) πα-
ραμένουν τα ίδια, ανεξάρτητα από την ηλικία του αναπτυσσόμενου μουσι-
κά ατόμου. Μετά την ηλικία των εννιά χρόνων και κατά την ενήλικη ζωή, 
παρόλο που η μουσική δεκτικότητα δεν είναι δυνατό να μεταβληθεί ως 
προς το επίπεδό της, μπορεί ωστόσο να αξιοποιηθεί. Η αξιοποίηση αυτή 
επιτρέπει στο άτομο να αναπτύξει μουσικές ικανότητες και επιτεύγματα, 
θεωρητικά βεβαίως όχι υψηλότερα του επιπέδου στο οποίο έχει σταθερο-
ποιηθεί η μουσική του δεκτικότητα. Ο δάσκαλος πρέπει να γνωρίζει ότι κά-
θε άτομο έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης, περνά δηλαδή μέσα από τα 
διάφορα μουσικά στάδια σε χρόνους που μπορεί να συμπίπτουν ή να μη 
συμπίπτουν με αυτούς των άλλων παιδιών της ίδιας χρονολογικής ηλικίας 
(Στάμου 2001α⋅ Gordon, 2003).  

Η έννοια της άτυπης καθοδήγησης και διδασκαλίας έγκειται στη βασι-
κή αρχή ότι τα παιδιά δεν πιέζονται να συμμετέχουν ούτε να αποκρίνονται 
μουσικά, ενθαρρύνονται όμως και παρακινούνται να διαδράσουν με το 
μουσικό περιβάλλον με όποιον τρόπο αισθάνονται άνετα (Gordon, 2003⋅ 
Etopio & Cissoko, 2005⋅ Stamou, 2005). Οποιαδήποτε φωνητική ή σωματι-
κή απόκριση του παιδιού στη μουσική λαμβάνει προσοχή από τον δάσκαλο 
και αξιοποιείται καθώς γίνεται μέρος της δραστηριότητας, εξυπηρετώντας 
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έτσι περαιτέρω την αλληλεπίδραση με τη μουσική και τους συμμετέχοντες 
στο ‘μάθημα’. Το πρώτο στάδιο μουσικής ανάπτυξης (στάδιο προσαρμογής) 
υπαγορεύει την ανάγκη να διατεθεί στο παιδί ο χρόνος και το περιθώριο να 
ακούσει τα μουσικά ερεθίσματα και να παρατηρήσει το δάσκαλο, τους άλ-
λους γονείς και τα παιδιά μέσα στην τάξη, για όσον χρόνο αισθάνεται το 
ίδιο ότι το επιθυμεί. Με τον τρόπο αυτό του δίνεται η δυνατότητα να σχη-
ματίσει σταδιακά ένα ρεπερτόριο μουσικών ακουσμάτων ως βάση για την 
ανάπτυξη του εκτελεστικού του ρεπερτορίου σε επίπεδο μίμησης στη συνέ-
χεια και στη μελλοντική μουσική του ανάπτυξη. Η ανάγκη των παιδιών να 
ακούσουν και να παρατηρήσουν είναι απολύτως σεβαστή, ενώ ο μελωδικός 
και ρυθμικός πειραματισμός των παιδιών στο στάδιο της μίμησης ενθαρρύ-
νεται ιδιαίτερα, με βάση την αρχή ότι αυτό το στάδιο του πειραματισμού 
(δηλαδή του φάλτσου και της αρρυθμίας) είναι ένα απολύτως φυσιολογικό 
και συχνά αναγκαίο στάδιο στη μουσική τους ανάπτυξη. Η λανθασμένη 
απόκριση δεν κρίνεται ούτε απορρίπτεται, παρέχεται όμως συνεχώς από 
τον δάσκαλο το σωστό πρότυπο.  

Το μάθημα παρά την χαρούμενη και παιγνιώδη ατμόσφαιρα, εμπεριέχει 
έντονα τα στοιχεία της οργάνωσης και της συνειδητής δόμησης με στόχο 
την εναλλαγή δραστηριοτήτων υψηλής και χαμηλής ενέργειας, την εναλλα-
γή μέτρων και τονικοτήτων στο ρεπερτόριο που χρησιμοποιείται σε διαδο-
χικές δραστηριότητες και την ποικιλία ύφους και ατμόσφαιρας, ώστε να 
διατηρούνται τα παιδιά σε συνεχή εγρήγορση, χωρίς όμως να οδηγούνται 
σε υπερδιέγερση. Σύμφωνα με τον Gordon (2003) και τη θεωρία μουσικής 
μάθησης, η μουσική διδασκαλία μικρών παιδιών πρέπει να χαρακτηρίζεται 
από ποικιλία ύφους, μέτρων και τονικοτήτων. Αυτό που έχει ιδιαίτερη ση-
μασία για τη μουσική ανάπτυξη των παιδιών δεν είναι η παρουσία συγκε-
κριμένων τονικοτήτων, αρμονιών, μέτρων ή στυλ στη μουσική, αλλά το γε-
γονός ότι υπάρχει αυτή η ποικιλία και η αντίθεση μεταξύ των μουσικών 
κομματιών που ακούνε τα παιδιά κατά τη διάρκεια του μαθήματος (Στά-
μου, 2002).  

Διάφορα ερευνητικά ευρήματα, πέρα από αυτού του ίδιου του E. 
Gordon, ενισχύουν και επιβεβαιώνουν αρχές και στοιχεία της θεωρίας μου-
σικής μάθησης ως προς το σχεδιασμό του περιεχομένου και της μεθοδολο-
γίας διδασκαλίας σε σχετικά προγράμματα μουσικής αγωγής για τη βρεφι-
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κή και νηπιακή ηλικία. Τέτοια ευρήματα είναι η βελτίωση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων όταν: α) το ρεπερτόριο παρουσιάζεται και ‘διδάσκεται’ χω-
ρίς λόγια (Goetze, 1986⋅ Welch, Sergeant, & White, 1994⋅ Gordon, 2003), β) 
η διδασκαλία γίνεται ολιστικά και όχι με κατακερματισμό του μουσικού 
υλικού (Klinger, Shehan, & Goolsby, 1998), γ) αποφεύγεται η χρήση βι-
μπράτο στη φωνή του δασκάλου κατά το τραγούδι (Yarbrough, Bowers & 
Benson, 1992), δ) περιλαμβάνεται στη διδασκαλία η μίμηση μελωδικών μο-
τίβων και όχι μεμονωμένων φθόγγων (Tatem, 1992), ε) η παρουσίαση και 
διδασκαλία ενός τραγουδιού συνοδεύεται από κιναισθητική εμπειρία (Mur-
phy & Persellin, 1993⋅ Youngson & Persellin, 2001) και ε) χρησιμοποιείται 
το ύφος της διαισθητικής μητρικής ομιλίας -κυρίως με τα βρέφη- κατά το 
τραγούδι και τη ρυθμική απαγγελία (Hirsh-Pasek et al., 1987⋅ Werker & 
McLeod, 1989⋅ Clark, 1989⋅ Trehub, 1990⋅ Papousek, Papousek, & Symmes, 
1991⋅ Bygrave, 1994⋅ Trainor, 1996⋅ Ray, 1997⋅ Trehub et al. , 1997⋅ Jordan-
DeCarbo & Nelson, 2002).  

Η μουσική διδασκαλία βρεφών και νηπίων που βασίζεται στη θεωρία 
μουσικής μάθησης αποτελείται κυρίως από τραγούδι, κίνηση και ρυθμική 
απαγγελία για/ με τα παιδιά από τη ζωντανή φωνή του δασκάλου. Η Rey-
nolds (2005) σημειώνει ότι «ενήλικες που καθοδηγούν μικρά παιδιά μέσα 
από τις μορφές και τα στάδια της προπαρασκευαστικής ακουστικότητας6, 
δημιουργούν ένα μουσικό περιβάλλον που αποτελείται από ποικιλία, επα-
νάληψη και σιωπή» (σελ. 95). Η χρήση της ηχογραφημένης μουσικής είναι 
περιορισμένη, ενώ περιορισμένη είναι και η μουσική συνοδεία από μελωδι-
κά όργανα. Η εκμάθηση και απόδοση της μελωδικής γραμμής ενός τραγου-
διού γίνεται αποτελεσματικότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια όταν αυτή 
παρουσιάζεται καθαρή, χωρίς να παρέχεται αρμονικό υπόβαθρο από κά-
ποιο όργανο (π.χ. συνοδεία πιάνου).  

Το ρεπερτόριο που χρησιμοποιείται σε προγράμματα που ακολουθούν 
τη θεωρία μουσικής μάθησης χαρακτηρίζεται συχνά ως δύσκολο από γονείς 
ή/και δασκάλους, εξαιτίας της μετρικής πολυπλοκότητας και της ποικιλίας 
τονικοτήτων που το χαρακτηρίζουν και εκτελείται κατά βάση χωρίς στί-
χους, προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά να εστιάσουν στις μουσικές πλευ-
ρές του ρεπερτορίου και όχι στις γλωσσικές-σημασιολογικές. Σύμφωνα με 
τη θεωρία μουσικής μάθησης, «η χρήση ενός ευρύτερου μουσικού ρεπερτο-
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ρίου το οποίο είναι πλούσιο σε αντιθέσεις, προάγει την ακουστικότητα των 
παιδιών διότι αρχίζουν να διακρίνουν και να κατανοούν τους μουσικούς 
ήχους που τα περιβάλλουν» (Etopio & Cissoko, 2005: 62).  

Η ποικιλία μέτρων, τονικοτήτων και ύφους, που υποστηρίζεται από τη 
θεωρία μουσικής μάθησης, εύκολα μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον 
πλούτο που προσφέρει το ελληνικό παραδοσιακό μουσικό ρεπερτόριο, ό-
πως τραγούδια, νανουρίσματα, λαχνίσματα, ταχταρίσματα, ρυθμικά παιχνί-
δια (Stamou, 2002), και το οποίο γίνεται αποδεκτό με ενθουσιασμό από 
τους γονείς και βέβαια από τα παιδιά που στη μεγαλύτερη πλειοψηφία 
τους, λόγω ηλικίας, δεν έχουν ακόμη διαμορφώσει συνειδητές μουσικές 
προτιμήσεις (Peery & Peery, 1985⋅ Brabson-McCullough, 1992⋅ LeBlanc at 
al., 1996⋅ Παπαπαναγιώτου, 2006). Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει επίσης λι-
γότερο ή περισσότερο γνωστές συνθέσεις καθώς και συνθέσεις ή αυτοσχε-
διασμούς των δασκάλων.  

Πέρα από τραγούδια και ρυθμικές ακολουθίες, η διδασκαλία περιλαμ-
βάνει και διδασκαλία μελωδικών και ρυθμικών μοτίβων, εξυπηρετώντας την 
ανάγκη για ολιστική προσέγγιση της μουσικής από τη μία πλευρά και για 
επαφή του παιδιού με τα μικρότερα δομικά στοιχεία της μουσικής από την 
άλλη. Όπως αναφέρεται, η διδασκαλία χρησιμοποιεί την τεχνική «όλον-
μέρος-όλον», σύμφωνα με την οποία:  

Τα παιδιά πρώτα βιώνουν το ‘όλον’, εμπλεκόμενα σε μία όλο ζωντά-
νια κατάσταση μουσικής πράξης όπου οι ενήλικες τραγουδούν, απαγ-
γέλουν ρυθμικά και κινούνται. Περιοδικά, οι ενήλικες εξετάζουν τα 
‘μέρη’ απομονώνοντας και υπογραμμίζοντας μελωδικά και ρυθμικά 
μοτίβα μέσα από αυτοσχέδιο τραγούδι και ρυθμική εκφορά. (Etopio 
& Cissoko, 2005: σελ. 64) 

Η χρήση των μελωδικών και ρυθμικών μοτίβων στη διδασκαλία προ-
σφέρει ακόμη και στα πολύ μικρά παιδιά ευκαιρίες να αποκριθούν στα μου-
σικά ερεθίσματα ικανοποιητικά. Το να τραγουδήσει ένα παιδί ένα τραγούδι 
στο σύνολό του είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, καθώς εμπεριέχει ρυθ-
μικές, τονικές και λεκτικές πληροφορίες καθώς και περίπλοκο κινητικό συ-
ντονισμό.  
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Η θεωρία μουσικής μάθησης και το αναλυτικό πρόγραμμα Music Play 
που δημιουργήθηκε (Valerio et al., 1998) για τη διδασκαλία της μουσικής σε 
βρέφη και νήπια, ενσωματώνει και αξιοποιεί ένα σημαντικό μέρος ερευνών 
που συσχετίζουν την κίνηση όλου του σώματος με τη μουσική μάθηση και 
ιδιαίτερα το έργο του χοροδιδάσκαλου και μελετητή Rudolf von Laban (La-
ban, 1975). Ο Laban πίστευε ότι όλες οι κινήσεις και σωματικές προσπάθει-
ες πηγάζουν από έναν διαδραστικό συνδυασμό τεσσάρων βασικών στοιχεί-
ων: του χρόνου, του βάρους, του χώρου και της ροής (Στάμου, 2001β). Ο 
Laban είχε δείξει ότι η εσωτερική αίσθηση του ρυθμού αναπτύσσεται στα 
μικρά παιδιά μέσα από τις εμπειρίες τους με την ελεύθερη ρέουσα κίνηση, 
κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο που οι περισσότερες μουσικές 
μέθοδοι υπογραμμίζουν την ιδέα του σταθερού παλμού για την ανάπτυξη 
της ρυθμικής αίσθησης. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, οι δάσκαλοι 
μουσικής στη βρεφική και νηπιακή ηλικία, πρέπει να ενθαρρύνονται να 
χρησιμοποιούν και να επιδεικνύουν στα παιδιά την ελεύθερη ρέουσα κίνη-
ση, όχι μόνο του πάνω, αλλά και του κάτω μέρους του σώματος και ολό-
κληρου του κορμού, σε συνδυασμό με σωστή αναπνοή για τον συντονισμό 
των κινήσεών τους (Etopio & Cissoko, 2005).  

Στα προγράμματα που ακολουθούν τη θεωρία μουσικής μάθησης, τα 
παιδιά ηλικίας μικρότερης των τριών χρόνων συμμετέχουν στην τάξη μαζί 
με τον γονιό/κηδεμόνα/συνοδό τους. Ο γονιός καλείται να συμμετέχει ε-
νεργά και αβίαστα, να αποτελέσει μοντέλο για το παιδί του, να παίξει, να 
τραγουδήσει και να χορέψει μαζί του. Μέσα από αυτή τη συμμετοχή συντε-
λείται μία σημαντική εκπαίδευση του γονιού αναφορικά με τη μουσική α-
νάπτυξη του παιδιού του, αλλά συχνά και μία μουσική εκπαίδευση του ίδι-
ου, φανερή από τη σταδιακή βελτίωση των μελωδικών και ρυθμικών ικανο-
τήτων πολλών γονιών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Σημαντικός είναι 
αναμφισβήτητα και ο ιδιαίτερος δεσμός που αναπτύσσεται ανάμεσα στο 
γονιό και στο παιδί του στη βάση αυτής της σταθερής –σε εβδομαδιαία βά-
ση- και κοινής μεταξύ τους δραστηριότητας. Εμπειρίες όπως αυτή που πε-
ριγράφεται μπορούν να θεωρηθούν ως «εμπειρίες δόμησης σχέσεων» (Cus-
todero & Johnson-Green, 2003⋅ Custodero, 2006⋅ Custodero, 2007⋅ Young, 
2008⋅ Addessi, 2008⋅ Custodero & Johnson-Green, 2008), καθώς αποτελούν 
κοινές και αμοιβαίες εμπειρίες των βρεφών/νηπίων και των γονιών τους που 
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δομούνται μέσα από τη μουσική δραστηριότητα. Οι σχέσεις αυτές μπορούν 
κατ’ επέκταση να ενταχθούν στο πλαίσιο που η επιστημονική κοινότητα 
αναγνωρίζει πλέον ως «musical parenting» (Trehub et al., 1997⋅ Trehub, 
2001⋅ Porter, 2004⋅ Trevarthen, 2007⋅ Custodero & Johnson-Green, 2008), 
το οποίο θεωρείται εγγενές και αναπόσπαστο μέρος της σχέσης που ανα-
πτύσσεται μεταξύ γονιού και παιδιού, μίας σχέσης ζωτικής σημασίας για 
την υγεία και ευζωία κάθε παιδιού (Brazelton & Greenpsn, 2000⋅ Shonkoff 
& Philips, 2000).  

Στα πλαίσια ενός προγράμματος μουσικής για βρέφη και νήπια με βάση 
τη θεωρία μουσικής μάθησης χρησιμοποιούνται επίσης διάφορα υλικά (μα-
ντίλες, σακουλάκια, κούκλες κ.λ.π.) καθώς και μικρά και μεγάλα κρουστά 
όργανα. Είναι σαφές ότι δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην βιωματική προ-
σέγγιση και τον μουσικό καταιγισμό του παιδιού, παρά στη λεκτική διατύ-
πωση μουσικών στοιχείων και εννοιών ή την εξάσκηση τεχνικών δεξιοτήτων 
στα όργανα. Με δεδομένη την τεράστια σημασία της επανάληψης σε αυτές 
τις ηλικίες προς επίτευξη της «μάθησης», επιδιώκεται μια ρουτίνα στη δια-
δικασία του μαθήματος. Συνήθως, το 75–80 % του περιεχομένου του μαθή-
ματος είναι επανάληψη ρεπερτορίου στο οποίο έχουν ήδη εκτεθεί τα παιδιά 
σε προηγούμενα μαθήματα του ίδιου κύκλου, και μόνο το 20-25% του περι-
εχομένου αποτελεί νέο υλικό. Σημαντικότατο ρόλο μέσα στο μάθημα παίζει 
και η σιωπή. Με τη χρήση της χρωματίζεται και αναπνέει το μάθημα, ενώ –
στοιχείο πολύ σπουδαίο– δίνεται ο απαραίτητος χρόνος και το περιθώριο 
στα παιδιά να αποκριθούν. Η συντριπτική πλειοψηφία των αποκρίσεων των 
παιδιών συμβαίνει σε στιγμές σιωπής, στο κενό ομιλίας, τραγουδιού ή δρά-
σης του δασκάλου.  

Με δεδομένη την ποικιλία επιπέδων μουσικής δεκτικότητας σε παιδιά 
ίδιας ηλικίας και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού, είναι σημαντική η ε-
ξατομίκευση της μουσικής διδασκαλίας καθώς και η παρακολούθηση των 
μουσικών συμπεριφορών και της ανάπτυξης κάθε παιδιού ξεχωριστά. Η 
αξιολόγηση βοηθά τον δάσκαλο να γνωρίζει τα δυνατά και αδύναμα σημεία 
του κάθε παιδιού μουσικά, και αντίστοιχα να προκαλεί ή να ενισχύει τα ση-
μεία αυτά. Αξιολογώντας βεβαίως τη μουσική ανάπτυξη των παιδιών, ο δά-
σκαλος αξιολογεί επίσης έμμεσα την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της 
δικής του διδασκαλίας (Guilbalt, 2005). Στο τέλος κάθε κύκλου μαθημάτων 
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διενεργείται σχετική συζήτηση με τους γονείς όπου περιγράφονται οι μου-
σικές συμπεριφορές και η μουσική ανάπτυξη κάθε παιδιού όπως εκδηλώθη-
καν κατά τη διάρκεια του κύκλου και προσκαλείται συζήτηση ή προτάσεις 
των γονιών.  

Σε ένα πρόγραμμα μουσικής για βρέφη και νήπια με βάση τη θεωρία 
μουσικής μάθησης, όπως άλλωστε και σε κάθε κατάλληλα σχεδιασμένο 
πρόγραμμα μουσικής αγωγής, τονίζεται η σημασία της συνεχούς μουσικής 
ακρόασης (Suzuki, 1973, 1981⋅ Στάμου, 2002⋅ Stamou, 2005). Η ηχογράφη-
ση του ρεπερτορίου που χρησιμοποιείται στα μαθήματα κατά τη διάρκεια 
του κύκλου και η παροχή της στους γονείς σε ψηφιακό δίσκο ή σε οποιαδή-
ποτε άλλη μορφή κατάλληλη για ακρόαση είναι μείζονος σημασίας. Με την 
ακρόαση του ρεπερτορίου στο σπίτι, εξυπηρετείται η επανάληψη ως βασική 
αρχή της μάθησης, η μουσική αγωγή επεκτείνεται από εβδομαδιαία σε κα-
θημερινή βάση και σύντομα οδηγεί το παιδί σε νοητή ή πραγματική αναπα-
ράσταση του μαθήματος στο σπίτι.  

Πάνω από όλα, μέσα στο πλαίσιο των μαθημάτων σε ένα πρόγραμμα 
μουσικής για βρέφη, νήπια και τους γονείς τους θα πρέπει να δημιουργού-
νται σταδιακά οι ζωντανές συνθήκες που ευνοούν την επικοινωνία, την αλ-
ληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων (παιδιών, γονιών, δασκάλων) και θεμε-
λιώνουν αισθήματα σεβασμού, εμπιστοσύνης και συμπάθειας. Το άτομο 
μπορεί να συνειδητοποιήσει και να αξιοποιήσει το δυναμικό του μέσα σε 
ένα κοινωνικό πλαίσιο (Katz & McClellan, 1997), ενώ είναι κοινός τόπος 
πλέον ότι οι κοινωνικές σχέσεις επηρεάζουν τη διανοητική ανάπτυξη ενός 
παιδιού (Guilbalt, 2005). Όταν το πρόγραμμα διενεργείται σωστά, είναι 
σχεδόν καθολικό το φαινόμενο, στις συναντήσεις αξιολόγησης που διενερ-
γούνται στο τέλος κάθε κύκλου, οι γονείς να δηλώνουν όχι μόνο την έκπλη-
ξη και ικανοποίησή τους από το πόσα πράγματα μπορούν να μάθουν και να 
κάνουν τα παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία στη μουσική, αλλά και την ικανο-
ποίηση και συγκίνησή τους για τα συναισθήματα κοινωνίας και αλληλεγγύ-
ης που βίωσαν αυτοί και τα παιδιά τους μέσα στα μαθήματα, καθώς και για 
την ενίσχυση των δεσμών γονιών-παιδιών με αφετηρία και πυρήνα το μά-
θημα Μουσικής.  
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Συζήτηση 
Προγράμματα μουσικής αγωγής βρεφών και νηπίων σύμφωνα με τη 

θεωρία μουσικής μάθησης λειτουργούν τόσο στις Η.Π.Α. όσο και σε άλλες 
χώρες, όπως η Γερμανία, η Σουηδία, η Ιταλία, η Κορέα και αλλού. Ως πρό-
τυπα προγράμματα βασισμένα στη θεωρία μουσικής μάθησης αναφέρονται 
ενδεικτικά αυτά που λειτουργούν στο Michigan State University, University 
of South Carolina, Temple University in Philadelphia και State University of 
New York at Buffalo, στις Η.Π.Α. Στην Ελλάδα, λειτουργεί από το 2001 ένα 
τέτοιο «Πρόγραμμα Μουσικής Αγωγής Βρεφών και Νηπίων», στη Θεσσα-
λονίκη, υπό την επιστημονική επιμέλεια της γράφουσας.  

Παρόλο που η θεωρία μουσικής μάθησης υποδεικνύει τις βασικές αρχές 
ενός προγράμματος μουσικής για βρέφη/νήπια, είναι δεδομένο ότι ο τρόπος 
με τον οποίο ένας δάσκαλος τις ενστερνίζεται και τις ακολουθεί, εξαρτάται 
τόσο από τη φιλοσοφία και την -διαισθητική ή μη- διδακτική προσέγγιση 
του ίδιου όσο και από τα χαρακτηριστικά των παιδιών και το γενικότερο 
πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διδάσκει. Η εποικοδομητική εφαρμογή 
ενός τέτοιου προγράμματος προϋποθέτει αρχικά τη μουσικότητα του δα-
σκάλου, τη βαθιά μελέτη και γνώση του σχετικά με το ερευνητικό και θεω-
ρητικό υπόβαθρο του προγράμματος (τη θεωρία μουσικής μάθησης), τη 
μεθοδολογία και τη φιλοσοφία του, και βεβαίως την προσαρμογή του στα 
ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του χώρου και του 
πληθυσμού στα πλαίσια του οποίου υλοποιείται. Η ικανότητα των δασκά-
λων πρέπει να επεκτείνεται από τη γνώση στην αδιάλειπτη οξυδέρκεια και 
συνεχή εγρήγορση προκειμένου να αντιλαμβάνονται τις ψυχολογικές και 
μουσικές ανάγκες των παιδιών και να διαμορφώνουν σε συνεργασία με τους 
κηδεμόνες ένα περιβάλλον ιδανικό για την αξιοποίηση του δυναμικού των 
παιδιών και την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους (Stamou, 1999). 
Όλα τα παραπάνω καθώς και το γεγονός ότι αυτό είναι το μοναδικό ίσως 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσχολικής μουσικής αγωγής που στηρίζεται 
σε και αξιοποιεί ερευνητικά ευρήματα σχετικά με τη μουσική ανάπτυξη, 
καθιστούν το πρόγραμμα αυτό σημαντικά πιο δύσκολο και απαιτητικό στην 
πραγματοποίησή του σε σχέση με τα συμβατικά προγράμματα μουσικής 
προπαιδείας.  
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Οι ίδιοι αυτοί λόγοι ωστόσο καθιστούν τη διδασκαλία με βάση τη θεω-
ρία μουσικής μάθησης ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο για τη μουσική 
ανάπτυξη και καθοδήγηση των παιδιών από τα πρώτα κιόλας χρόνια της 
ζωής τους, απαιτώντας μια στροφή στον τρόπο που η μουσική προπαιδεία 
αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Η μουσική προπαι-
δεία, αρχίζοντας στο πλείστο των περιπτώσεων από την ηλικία των τεσσά-
ρων ετών και μετά, αντιμετωπίζεται συχνά ως μία διαδικασία πρώτης εξοι-
κείωσης των παιδιών με τα μουσικά στοιχεία και φαινόμενα, χωρίς ωστόσο 
να εστιάζει στη μουσική ανάπτυξη των παιδιών, μελωδική και ρυθμική. Έ-
τσι, βρίσκει κανείς πληθώρα μαθητών σε τέτοια προγράμματα που ενώ είναι 
σε θέση να αναγνωρίσουν και να περιγράψουν μουσικά στοιχεία, όργανα, 
κ.λ.π., ή ακόμη και να ‘αποκωδικοποιήσουν’ μία απλή παρτιτούρα στο με-
ταλλόφωνο, δεν είναι σε θέση να αισθανθούν και να αποδώσουν τον παλμό 
μίας μουσικής με το σώμα τους ή να τραγουδήσουν σωστά σε δοσμένη το-
νικότητα και μέτρο. Οι δάσκαλοι μουσικής προπαιδείας είναι συχνά οι λιγό-
τερο έμπειροι δάσκαλοι (μουσικά και παιδαγωγικά) μέσα στα πλαίσια ενός 
ωδείου ή μουσικής σχολής, ενώ δεν σπανίζει η αντιμετώπιση της δουλειάς 
τους ως λιγότερο σοβαρής σε σχέση με αυτή των δασκάλων που διδάσκουν 
όργανα ή θεωρητικά της μουσικής. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρό-
σφατα στην Ελλάδα (Stamou, 2006), έδειξε ότι οι δάσκαλοι μουσικής προ-
παιδείας είναι οι λιγότερο ενημερωμένοι σε ζητήματα μουσικής ανάπτυξης 
και προσχολικής αγωγής, ακόμη και συγκριτικά με φοιτητές μουσικών τμη-
μάτων χωρίς καμία διδακτική εμπειρία.  

Όλα αυτά δεν είναι παρά οι σοβαρότατες συνέπειες της άγνοιας δα-
σκάλων, διευθυντών ωδείων και μουσικών σχολών σχετικά με τη σπουδαιό-
τητα των πρώτων χρόνων της ζωής για τη μουσική ανάπτυξη του παιδιού 
και σχετικά με την κρισιμότητα της επιλογής δασκάλων για τα τμήματα 
μουσικής προπαιδείας, δασκάλων με γνώση των εξελίξεων στον χώρο, με 
ευαισθησία στην επαφή με τα παιδιά και τις οικογένειές τους και με εμπει-
ρία στη διδασκαλία και αξιολόγηση της μουσικής ανάπτυξης των μικρών 
παιδιών. Απαιτείται η συμβολή των πανεπιστημιακών μουσικών τμημάτων 
και των τμημάτων μουσικοπαιδαγωγικής επιμόρφωσης που λειτουργούν σε 
ωδεία και μουσικές σχολές στην κατάρτιση των μελλοντικών και των εν ε-
νεργεία εκπαιδευτικών Μουσικής και στην παροχή εκτενούς, επικαιροποιη-
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μένης γνώσης και εμπειρίας στους σπουδαστές τους. Όπως άλλωστε είχε, 
ήδη από το 1941, πει ο Zoltan Kodaly, η επικέντρωση της προσοχής στη 
μουσική αγωγή των μικρών παιδιών «είναι ανάλογη με το καθήκον του να 
οικοδομείς μία χώρα» (Persellin, 2007, σελ.59). Η κατάρτιση στη θεωρία 
μουσικής μάθησης και η γνώση των ερευνητικών ευρημάτων σχετικά με τα 
στάδια μουσικής ανάπτυξης και την κατάλληλη για κάθε στάδιο μουσική 
διδασκαλία, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο που αντιμετωπίζεται 
η προσχολική μουσική αγωγή στην Ελλάδα και να συμβάλει σημαντικά 
στην εξέλιξη του τοπίου στην προσχολική αλλά και στην ευρύτερη μουσική 
εκπαίδευση στη χώρα μας.   
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ειίδα 4 

Πρόλογος:Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής   
για το ‘Νέο Σχολείο’         

 
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο πνπ αθνινπζεί, απνηειεί κηα πξφηαζε ε νπνία γίλεηαη κε φξακα ην Νέν ρνιείν θαη ην ζηαδηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Παηδείαο, ζηε βάζε κηαο πξαγκαηηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζρνιείνπ, αμηνπνηψληαο ηηο ππάξρνπζεο ζεζκνζεηήζεηο, ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δνκέο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ.  

Σν Πξόγξακκα πνπδώλ Μνπζηθήο γηα ην Νεπηαγσγείν, ην Γεκνηηθφ θαη ην Γπκλάζην απνηειεί έλα εληαίν, αλνηθηφ θαη επέιηθην Π.. ην 

νπνίν δηεπθνιχλεη ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ λα νξγαλψζεη θαη λα ζρεδηάζεη ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ ηνπ/ηεο, αθνινπζψληαο ηελ αξρή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, κέζα απφ θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο ςεθηαθήο εθπαίδεπζεο. Σα παξαπάλσ πξνυπνζέηνπλ ηελ 

χπαξμε ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο σο έλα απηφλνκν, δηαθξηηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο, 

φπσο ηζρχεη ζήκεξα ζηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ.                                           

Οη ζηφρνη ηνπ Νένπ Π. . Μνπζηθήο αλαθέξνληαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο κνπζηθήο αγσγήο πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην 

πιαίζην ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαπηχζζνληαη ζπεηξνεηδψο δηαζξσκέλνη εληφο ηεζζάξσλ Θεκαηηθψλ Οξγαλσηψλ, μεθηλψληαο 

απφ ην Νεπηαγσγείν θαη θζάλνληαο κέρξη ην Γπκλάζην. Οη ζηφρνη αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηελ αλάπηπμε κνπζηθψλ δεμηνηήησλ θαη 

γλψζεσλ θαη επηηπγράλνληαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή βησκαηηθψλ θαη ελεξγεηηθψλ κνπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζπγθεθξηκέλε ζηφρεπζε θαη 

νξγαλσκέλν πιαίζην. Οη ζηφρνη επίζεο πεγάδνπλ απφ ηηο επηδηψμεηο ηνπ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο σο πξνο ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ λένπ, ηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ θαη αμηψλ θαη αθφκε απφ ηε ζχλδεζε ηεο κνπζηθήο κε ηελ επξχηεξε 

θνηλσλία, ηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπνπ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ (θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο). Ζ νιηζηηθή απηή πξνζέγγηζε ηνπ κνπζηθνχ 

θαηλνκέλνπ, κέζα απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε δεκηνπξγηθέο θαη βησκαηηθέο δξάζεηο ζε φιν ην θάζκα ηεο καζεηηθήο δσήο ηνπ, 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο δηα βίνπ ζρέζεο ηνπ κε ηελ ηέρλε ηεο κνπζηθήο.        
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ειίδα 5 

  
1. Θεωρητικό Πλαίςιο - Ειςαγωγή  

 

Ζ Μνπζηθή Αγσγή σο απηνηειέο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, έρεη αθεηεξία ην ραξαθηήξα ηεο κνπζηθήο σο παλαλζξψπηλν 

θαηλφκελν θαη θπζηνγλσκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, ηε ζέζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί δηαρξνληθά, ζπγρξνληθά θαη γεσγξαθηθά 

θαη ηε ζεκαζία ηεο γηα ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ. ην πιαίζην απηφ, ε Μνπζηθή ζηνρεχεη 

πξσηαξρηθά ζηελ αλάγθε λα θαιιηεξγεζεί κηα ζρέζε ηνπ καζεηή κε ηελ κνπζηθή σο αηζζεηηθή εκπεηξία θαη θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ζα 

δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα δηα βίνπ ελαζρφιεζε ηνπ κε ηε κνπζηθή. Ζ αλάγθε απηή πξνβάιιεη ηδηαίηεξα επηηαθηηθή ζηελ Δπνρή ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ Σ.Π.Δ  φπνπ ε παξνπζία ηεο κνπζηθήο αγγίδεη θάζε πιεπξά ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. 

 

1.2. κοπόσ του μαθήματοσ Μουςικήσ 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο κνπζηθφηεηαο θαη ησλ κνπζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ αθξφαζε, ηελ 

εθηέιεζε θαη ηε δεκηνπξγία κνπζηθήο. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο κνπζηθφηεηαο, ηεο έκθπηεο δπλαηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ γηα θαιιηηερληθή θαη δεκηνπξγηθή 

έθθξαζε, απνβιέπεη ζηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ καζεηή θαη παξάιιεια ζηε δεκηνπξγία κηαο δηα βίνπ ζρέζεο ηνπ κε ηελ 

Σέρλε ηεο Μνπζηθήο.  

 

1.3. υντελεςτέσ διαμόρφωςησ του  Π..Μουςικήσ 
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο επηδηψθεηαη λα είλαη αλνηθηφ θη επέιηθην ψζηε λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζρεδηάδεη θαη λα 

«ελνξρεζηξψλεη» ην κάζεκα ηνπ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο εμαηνκηθεπκέλεο θαη ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Σν Π. Μνπζηθήο έρεη δηακνξθσζεί 

ζε ζρέζε κε ηέζζεξηο πληειεζηέο βάζεη ησλ νπνίσλ ν εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη θάζε θνξά ηνπο ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο θαη ζρεδηάδεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο. Οη ηέζζεξηο  ζπληειεζηέο δηακφξθσζεο ηνπ Π.. Μνπζηθήο είλαη: 

● Ζ αληίιεςε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ελλνηψλ ηεο κνπζηθήο  

● Ζ απφθηεζε κνπζηθψλ δεμηνηήησλ 

● Ζ απφθηεζε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ 

● Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε  

Ζ Μνπζηθή σο ηέρλε θη επηζηήκε, αζθεί ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ ζπληειεζηέο αξκνληθά θη ηζνξξνπεκέλα ην γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη 

ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα.  
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1.4. Γενικοί τόχοι  
πλνπηηθά, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο πεξηιακβάλεη  Γεληθνχο  ηφρνπο πνπ αθνξνχλ πξνζδνθψκελα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο  αλακέλεηαη λα:  

 Αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ελεξγεηηθήο κνπζηθήο αθξφαζεο 

 Αλαπηχμνπλ ηηο θσλεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο 

 Αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ζηελ εθηέιεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ 

 Αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο απηνζρεδηαζκνχ θαη ζχλζεζεο κνπζηθήο  

 Απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αλάγλσζεο θαη απνθσδηθνπνίεζεο δηαθφξσλ εηδψλ κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο  

 Απνθηήζνπλ γλψζεηο σο πξνο ηηο βαζηθέο κνπζηθέο έλλνηεο (ξπζκφο, κεισδία, κνξθή, ερφρξσκα, δπλακηθή αγσγή, ξπζκηθή αγσγή, ζπλήρεζε)  θαη   

ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηέο ζπλδπάδνληαη ζηα δηάθνξα είδε θαη ζηηι κνπζηθήο.  

 Απνθηήζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζε ζρέζε κε ηηο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αθξφαζεο, ηεο εθηέιεζεο θαη ηεο 

 ζχλζεζεο. 

 Απνθηήζνπλ ζπλείδεζε ηνπ ξφινπ ηεο κνπζηθήο δηαρξνληθά θαη ζπγρξνληθά ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ 

 Απνθηήζνπλ ζπλείδεζε ηεο ζέζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ επηηειεί ε κνπζηθή ζηε ζχγρξνλε κεηαβηνκεραληθή θαη πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ζην 

 πιαίζην ηεο Δπνρήο ηεο Πιεξνθνξίαο πνπ δηαλχνπκε ζήκεξα. 

 

1.5. Οι Επιδιώξεισ του μαθήματοσ  
Οη επηδηψμεηο ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή ζην πιαίζην κηαο νιηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηνπ κνπζηθνχ θαηλνκέλνπ θαη απνηεινχλ ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο. Έηζη ινηπφλ, νη ηθαλφηεηεο πνπ 

ζηνρεχνπκε λα αλαπηχμεη ν/ε καζεηήο (-ηξηα) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ/ηεο ζην Νεπηαγσγείν, ην Γεκνηηθφ ρνιείν θαη ην Γπκλάζην είλαη νη 

εμήο: 

● λα αθνχεη πξνζεθηηθά ηνπο ήρνπο θαη ηε κνπζηθή, λα αληαπνθξίλεηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο (π.ρ. κε θίλεζε, κε ηξαγνχδη) θαη λα αλαγλσξίδεη ηα 

 ζπζηαηηθά ζηνηρεία θαη ηηο έλλνηεο ηεο κνπζηθήο: κεισδία, ξπζκφ, δπλακηθή αγσγή, ξπζκηθή αγσγή, ερφρξσκα, ζπλήρεζε, δνκή θ.ά. κε απμεκέλε 

 αληηιεπηηθφηεηα, ζπληνληζκφ, εθθξαζηηθή ειεπζεξία θαη πξσηνβνπιία, εθδειψλνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ζπγθίλεζε.   

● λα ρξεζηκνπνηεί ηε θσλή ηνπ ειέγρνληαο ηελ άξζξσζε, ηελ ηνληθή θαη ξπζκηθή αθξίβεηα, ηα δπλακηθά θαη εθθξαζηηθά ζηνηρεία (π.ρ. θξάζεηο θαη 

 αλαπλνέο), επεθηείλνληαο ηε θσλεηηθή ηνπ έθηαζε θαη αλαπηχζζνληαο ηελ αθνπζηηθή ηνπ κλήκε θαη ηελ εξκελεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα 
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● λα εμνηθεηψλεηαη κε ηελ παξαγσγή κνπζηθψλ ήρσλ θαη λα απνδίδεη, κε απμαλφκελν έιεγρν ηεο ηερληθήο, ζχλζεηα ξπζκηθά θαη κεισδηθά ζρήκαηα, 

 ζπλνδείεο θαη ζπλερήζεηο (ξπζκηθέο – κεισδηθέο), κνπζηθά έξγα κε ηε θσλή, κε κνπζηθά φξγαλα θαζνξηζκέλνπ θαη κε θαζνξηζκέλνπ  ηνληθνχ 

 χςνπο, κε βάζε ηελ αθνπζηηθή ηνπ κλήκε θαη ηε ρξήζε ζπκβαηηθήο ή κε ζπκβαηηθήο ζεκεηνγξαθίαο. 

● λα εμεξεπλά, λα δεκηνπξγεί, λα επηιέγεη θαη λα νξγαλψλεη ηνπο ήρνπο, ζπλζέηνληαο θαη απηνζρεδηάδνληαο κε δεμηφηεηα, θαληαζία θαη ειεπζεξία 

 ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσλή ή κνπζηθά φξγαλα (ζπκβαηηθά ή απηνζρέδηα), ην ζψκα  (body percussion) ή άιια απηνζρέδηα κέζα θη αθφκε

 θαηάιιειν κνπζηθφ πξφγξακκα ή δηαινγηθφ εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ  

● λα αληηιακβάλεηαη δηαηζζεηηθά πψο ηα κνπζηθά ζηνηρεία ζπλδπάδνληαη θαη νξγαλψλνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο γηα λα δηακνξθσζεί έλα 

 αηζζεηηθφ απνηέιεζκα θαη  λα πεξηγξάθεη κε απινχο φξνπο ηε κνπζηθή πνπ έρεη αθνχζεη, ηξαγνπδήζεη ή παίμεη αλαπηχζζνληαο θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

 παξάιιεια ζηνηρεηψδεηο  γλψζεηο κνπζηθήο νξνινγίαο 

● λα επεθηείλεη ηε γλσξηκία ηνπ κε ηε κνπζηθή δηαθφξσλ ηφπσλ, παξαδφζεσλ, επνρψλ θαζψο θαη κε ηνλ πνιηηηζκηθφ ξφιν ηεο κνπζηθήο δηαρξνληθά θαη 

 ζπγρξνληθά θαη γεσγξαθηθά θαη λα αλαγλσξίδεη νκνηφηεηεο, δηαθνξέο θαη αιιειεπηδξάζεηο ζην πιαίζην δηαθφξσλ κνπζηθψλ ηδησκάησλ λα 

●  λα δηαπηζηψλεη ηε ζρέζε ηεο κνπζηθήο κε άιιεο ηέρλεο δηαρξνληθά ζε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηέρλεο ηεο κνπζηθήο 

● λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα αιιειεπηδξά κε άιινπο, λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη λα πξνηείλεη ηδέεο θαη «ιχζεηο» ζπκκεηέρνληαο ελεξγά θαη κε 

 απηνπεπνίζεζε ζε αηνκηθέο, νκαδηθέο ή νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παξνπζηάζεηο ζπλεηδεηνπνηψληαο ζηαδηαθά  - έζησ θαη δηαηζζεηηθά 

 – ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ξφιν, ηε ζπκβνιή ησλ άιισλ θαη ηελ αλάγθε ζεβαζκνχ θαη απνδνρήο ηνπ άιινπ θαη πψο ηα ζηνηρεία απηά εληάζζνληαη 

 ιεηηνπξγηθά ζε έλα «φιν» ζην πιαίζην ηεο κνπζηθήο ελεξγνπνίεζεο θαη δεκηνπξγίαο. 

 

Με βάζε ην θνπφ ηνπ καζήκαηνο, ηνπο ηέζζεξηο πξναλαθεξφκελνπο πληειεζηέο, ηηο βαζηθέο Δπηδηψμεηο θαη ηνπο Γεληθνχο ηφρνπο ηεο Μνπζηθήο, ην 

Π.. Μνπζηθήο δηακνξθψλεηαη ζην πιέγκα ηεζζάξωλ Οξγαλωηώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ αληίζηνηρα πεξηερφκελα. 

 

1.6. τόχοι Νέου Προγράμματοσ πουδών Μουςικήσ  - Θεματικοί Οργανωτέσ 
Θεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε κνπζηθή παηδεία ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ καο λα νξγαλψλεηαη ε δηδαζθαιία γχξσ απφ ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ 

ζπλδένπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχλ νη καζεηέο γηα ηα ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο κε ηε κνπζηθή σο κνξθή επηθνηλσλίαο ηφζν κε ηνλ 

εμσηεξηθφ θφζκν (θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ) φζν θαη κε ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπο. Σν λέν Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο έρεη σο ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία πνιηηψλ πνπ δελ είλαη κνπζηθά απνκνλσκέλνη αιιά έρνπλ κηα πγηή ζρέζε κε ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν θαη επηθνηλσληαθή ζρέζε κε ην άκεζν 

πεξηβάιινλ ηνπο (θπζηθφ, ηερλεηφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ), απφ ην νπνίν αληινχλ έκπλεπζε θαη εξεζίζκαηα θαη γηα ηνπ νπνίνπ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε 

ελδηαθέξνληαη. Ζ αιιαγή ζηνλ ηξόπν εθκεηάιιεπζεο ηεο θύζεο θαη ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο, θαζηζηνύλ αλαγθαία ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο 

πξνζαλαηνιηζκνύ ζε αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο θαη ζε πην βηώζηκεο κνξθέο αλάπηπμεο. Η αλαθνξά ζε  δεκνηηθά ηξαγνύδηα πνπ  θαιιηεξγνύλ θαη 

πεγάδνπλ από ηελ αγάπε γηα ηε θύζε θαη αλαθέξνληαη ζε παξαδνζηαθέο κνξθέο δεκηνπξγίαο ελέξγεηαο, θαη αθόκε θαη ζύγρξνλα ηξαγνύδηα πνπ 

πεξηέρνπλ ηέηνηνπο πξνβιεκαηηζκνύο, ζπγθηλνύλ θαη εκπλένπλ ηνπο λένπο. 
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 Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο νξγαλψλνληαη σο εμήο:   

ΟΡΓΑΝΧΣΖ 1
νο   

Πξνζεγγίδσ θαη θαηαλνψ ηηο έλλνηεο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο 

ΟΡΓΑΝΧΣΖ 2
νο   

Γλσξίδσ ηα είδε ηεο κνπζηθήο ζπγρξνληθά, δηαρξνληθά θαη γεσγξαθηθά 

ΟΡΓΑΝΧΣΖ 3
νο   

πλδέσ ηε κνπζηθή κε άιιεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο  

ΟΡΓΑΝΧΣΖ 4
νο   

Ζ Μνπζηθή ζηε δσή εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ  

Οη ηέζζεξηο Οξγαλσηέο πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλα πεξηερφκελα θαη έλλνηεο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζπεηξνεηδψο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Οη ηξφπνη θαη ηα κέζα επίηεπμήο ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ην  Π.  Μνπζηθήο αθνινπζνχλ έλα ζπνλδπισηφ ζρήκα αλέιημεο απφ 

ην απιφ ζην ζχλζεην θαη απφ ηελ πξάμε ζηε ζεσξία. 

  Οη Οξγαλσηέο θαη ηα πεξηερφκελα ηνπο έρνπλ θαζαξά ηππνινγηθφ ραξαθηήξα. Γελ ηαπηίδνληαη επνκέλσο κε δηδαθηηθέο ελφηεηεο. Καηά ηε δηδαθηηθή 

πξάμε νη Οξγαλσηέο θαη ηα Πεξηερφκελα ηνπο αιιά θαη νη Δπηκέξνπο ηφρνη δηαπιέθνληαη νξγαληθά θαη βξίζθνληαη ζε κηα δηαξθή αιιειεπίδξαζε. 

 

1.7. Σο τρίπτυχο των μουςικών δραςτηριοτήτων 
Σν θιεηδί γηα ηελ πξνεηνηκαζία ελφο καζήκαηνο Μνπζηθήο είλαη ην λα θαηαλνήζεη θαλείο ηηο πνηθίιεο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζην ηξίπηπρν ησλ 

κνπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αθξφαζεο, ηεο εθηέιεζεο θαη ηεο ζχλζεζεο κνπζηθήο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο εθείλεο ζπληίζεληαη ζε κηα κνπζηθή 

εκπεηξία. Δίλαη ζπλεπψο επηζπκεηφ νη καζεηέο λα βηψλνπλ απηέο ηηο κνξθέο δξαζηεξηνηήησλ κνπζηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο κέζα απφ έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ 

πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ εμνηθείσζε θαη ζηελ θαηαλφεζε κεκνλσκέλσλ κνπζηθψλ ελλνηψλ θαη δεμηνηήησλ αιιά δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

πξνζεγγίζνπλ νιηζηηθά ην κνπζηθφ θαηλφκελν.  

Οη κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηηεινχληαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο ελεξγνχο κάζεζεο, έκκεζεο δηδαζθαιίαο θαη νκαδνζπλεξγαηηθψλ πξαθηηθψλ φπνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο εκςπρσηήο ν νπνίνο αληρλεχεη θη ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ εθθξαζηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη θξνληίδεη γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο, αιιειεγγχεο, απνδνρήο, ζπιινγηθφηεηαο θη επδαηκνλίαο ζηελ ηάμε. 

 

Αθξόαζε 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο αθξφαζεο δίλεη έκθαζε ζηελ ζηνρεπκέλε, ελεξγεηηθή κνπζηθή αθξφαζε πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιέζεη θηλεηηθή, ιεθηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη λνεηηθή αληαπφθξηζε απφ ην παηδί.  

Κχξην ζηφρν απνηειεί ε δεκηνπξγία ‗ελεξγεηηθψλ αθξναηψλ‘ κέζα απφ ηελ επξχηεηα θαη ηελ εκβάζπλζε ησλ εκπεηξηψλ αθξφαζεο πνπ ζα απνθηήζεη 

ην παηδί ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο. Σν παηδί αθνχεη θαη εμεξεπλά πνηθηιία απφ ήρνπο, παξαγφκελνπο απφ δηαθνξεηηθέο ερεηηθέο πεγέο 

θαζψο θαη κνπζηθή δηαθνξεηηθψλ ζηπι θαη παξαδφζεσλ. Απφ ηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή κνπζηθή, ηελ επξσπατθή θαη εμσ-επξσπατθή κνπζηθή παξάδνζε, 

κέρξη ηηο πην ζχγρξνλεο θαη δεκνθηιείο κνπζηθέο, νη δξαζηεξηφηεηεο αθξφαζεο έρνπλ ζηφρν λα πξνθαιέζνπλ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ παηδηνχ κε ηε ρξήζε 

ηεο θαληαζίαο ηνπ θαη ηελ ζηαδηαθή αλάπηπμε ηεο κνπζηθήο επαηζζεζίαο ηνπ.  

Ζ αθξφαζε βέβαηα ιεηηνπξγεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο θαη ηεο ζχλζεζεο/δεκηνπξγίαο κνπζηθήο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
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ειίδα 9 

  Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο Μνπζηθήο Αθξφαζεο έρεη δηπιή ιεηηνπξγία :  

1. Σελ αλάπηπμε ησλ αθνπζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο εζσηεξηθήο αθνήο ησλ καζεηψλ, φπνπ καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ, λα απνθσδηθνπνηνχλ, λα 

αλαπαξηζηνχλ κε ζπκβαηηθή ή κε ζεκεηνγξαθία  θαη λα αλαιχνπλ ηηο δηάθνξεο κνπζηθέο έλλνηεο.  

2. Σελ επαθή ησλ καζεηψλ κε πνηθίια κνπζηθά αθνχζκαηα απφ δηάθνξα είδε, ζηπι θαη  πνιηηηζκνχο  θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζε απηά.  

  Δίλαη ζεκαληηθφ ηα πην πάλσ λα επηηεπρζνχλ φρη κφλν κέζα απφ ερνγξαθεκέλε κνπζηθή αιιά θαη κέζα απφ εκπεηξίεο δσληαλψλ ζπλαπιηψλ εληφο θαη 

εθηφο ζρνιείνπ. Αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ην ζηφρν πνπ έρεη θάζε θνξά ε δξαζηεξηφηεηα ηεο Αθξφαζεο ζην κάζεκα, είλαη ζεκαληηθφ λα δίλεηαη ε 

επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα απνιαχζνπλ ηε κνπζηθή πνπ αθνχλ θαη λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθαιεί.  

 

Δθηέιεζε 

Ζ εθηέιεζε δίλεη έκθαζε ζηελ ζεκαζία ηεο ελεξγεηηθήο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο, μεθηλψληαο κε ηε θσλή θαη ζπλερίδνληαο κε ηα φξγαλα, σο κέζν γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο κνπζηθφηεηαο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηεο κνπζηθήο. 

 Καηά ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εθηέιεζεο, νη καζεηέο εθηεινχλ ζπλζέζεηο αηνκηθά ή νκαδηθά κε ηε θσλή, ην ζψκα θαη κνπζηθά φξγαλα ζηελ ηάμε ηνπο 

θαη ζε επξχηεξα αθξναηήξηα (ζρνιείν, γνλείο, θνηλφηεηα). Μέζα απφ ηελ Δθηέιεζε θαιιηεξγνχληαη δεμηφηεηεο ειέγρνπ ηνπ παξαρζέληνο ήρνπ θαζψο θαη 

ηεο απφδνζεο/εξκελείαο ηεο κνπζηθήο δηαθφξσλ εηδψλ θαη ζηπι, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ απφιαπζε ηεο  κνπζηθήο.  

 Δπίζεο, ε γξαθή θαη ε αλάγλσζε ηεο κνπζηθήο, ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ ζην ηξαγνχδη θαη ζηελ εθηέιεζε 

νξγάλσλ.  

 Γχν είλαη νη θαηεγνξίεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθηέιεζεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε νκάδεο (κηθξέο ή κεγαιχηεξεο) ή αηνκηθά: 

Σξαγνχδη θαη Παίμηκν Οξγάλσλ. 

 

Τξαγνύδη 

Ζ θσλή, ην πξψην θαη ην πην εχθνια πξνζβάζηκν φξγαλν πνπ δηαζέηεη ν άλζξσπνο θαη ην ηξαγνχδη, κηα απφ ηηο πξψηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παηδηνχ, 

πξνθαινχλ ηδηαίηεξε επραξίζηεζε θαη ηαπηφρξνλα απνηεινχλ κέζν γηα ηελ απφθηεζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ κνπζηθψλ δεμηνηήησλ.  

 Σν ηξαγνχδη αθνξά φινπο ηνπο καζεηέο θαη πξέπεη λα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν θνηλσληθνπνίεζεο θαη έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηνπο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ επηηπρία ησλ παηδηψλ ζηελ απφθηεζε θσλεηηθψλ δεμηνηήησλ έρεη ε θαηαιιειφηεηα ησλ ηξαγνπδηψλ πνπ επηιέγνληαη: λα 

αληαπνθξίλνληαη ζην θσλεηηθφ εχξνο ησλ παηδηψλ θάζε βαζκίδαο, λα κελ έρνπλ δχζθνια δηαζηήκαηα θαη ξπζκηθέο αμίεο, ην πεξηερφκελν ηνπο λα είλαη 

θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ θαη θνληά ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ηηο δηθέο ηνπο επηινγέο.  Πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο θαη νη λέεο ηερλνινγίεο (π.ρ. δηαδίθηπν, θαξαφθε, θαξαφθε κε ειεθηξνληθά παηρλίδηα, θ.ά.) πνπ δίλνπλ κηα άιιε δηάζηαζε ζην 

παηδηθφ ηξαγνχδη. Ο ξφινο, βέβαηα ηνπ δαζθάινπ σο θαιφ πξφηππν πξνο κίκεζε  παξακέλεη αλαληηθαηάζηαηνο.  
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ειίδα 10 

Παίμηκν Οξγάλωλ 

Πξσηαξρηθφ κέιεκα ζηε ρξήζε νξγάλσλ ζε νιφθιεξε ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε είλαη νη καζεηέο λα έρνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο εκπεηξίεο κε 

κνπζηθά φξγαλα. ηφρνο είλαη νη καζεηέο  λα αγαπήζνπλ ηα κνπζηθά φξγαλα, λα ηα ζέβνληαη σο κέζα παξαγσγήο κνπζηθήο ζε αληίζεζε κε ηελ παξαγσγή 

ζνξχβνπ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ζρνιείνπ σο κέζν εθηέιεζεο ηεο κνπζηθήο θαη κέζν κε ην νπνίν κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο 

κνπζηθέο ηδέεο θαη δεκηνπξγίεο ηνπο. 

 ηηο πξψηεο δχν βαζκίδεο ε ελαζρφιεζε κε ηα φξγαλα είλαη εκπεηξηθή. Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα θξαηνχλ ζσζηά θαη λα ρεηξίδνληαη, κε θηλήζεηο πνπ 

επηηξέπεη ε ζσκαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη νη ηθαλφηεηεο ζπληνληζκνχ ρεξηνχ-καηηνχ, θξνπζηά φξγαλα ηάμεο θαη επηιεγκέλα φξγαλα Orff. Γίλεηαη έκθαζε 

ζην ζψκα σο κνπζηθφ φξγαλν θαη ζηνλ πεηξακαηηζκφ κε ήρνπο πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ απφ απηφ. 

 Ζ ελαζρφιεζε κε ηα φξγαλα, ελψ μεθηλά εκπεηξηθά απφ ηηο πξψηεο βαζκίδεο, γίλεηαη πην κεζνδηθή κε ηελ εηζαγσγή ηεο επξσπατθήο ζεκεηνγξαθίαο 

απφ ην ηέινο ηεο Β‘  Γεκνηηθνχ θαη έπεηηα. Δδψ κπαίλνπλ νη βάζεηο γηα ην ζσζηφ ρεηξηζκφ ησλ νξγάλσλ θαη ηελ παξαγσγηθή ρξήζε ηνπο (ρεηξηζκφο 

επηθξνπζηήξσλ, ρεηξηζκφο ηεο αλαπλνήο, ζσζηφ θξάηεκα, ζεβαζκφο ζηα φξγαλα σο αληηθείκελα, παίμηκν- παχζε θαη απηνζπγθξάηεζε, αληαπφθξηζε ζε 

νδεγίεο καέζηξνπ, παξαγσγή πνηνηηθνχ ήρνπ θαη φρη ζνξχβνπ, παξαγσγή πνηθίισλ ήρσλ θιπ). Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα βνεζήζεη 

απνηειεζκαηηθά (ειεθηξνληθά φξγαλα, ΜΗDI keyboards, θ.ά.). εκαληηθφ είλαη, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, νη καζεηέο λα ερνγξαθνχλ ηηο εθηειέζεηο ηνπο, λα ηηο 

αμηνινγνχλ θαη λα δέρνληαη ηα ζρφιηα άιισλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζή ηνπο. 

 Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα παίδνπλ ζε νκάδεο κε ζπλαίζζεζε ηνπ ξφινπ ηνπο ζε απηέο, αιιά θαη αηνκηθά (ζφιν). Δλζαξξχλνληαη επίζεο λα 

παίδνπλ ζε εθδειψζεηο εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη καδί κε άιινπο εξαζηηέρλεο κνπζηθνχο θαη θαιιηηέρλεο.  

 

Μνπζηθή Γεκηνπξγία: ύλζεζε θαη Απηνζρεδηαζκόο 

Κεληξηθφ ζηφρν ηεο θαηεγνξίαο απηήο δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηε 

ρξήζε ησλ κνπζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ έρεη απνθηήζεη, ζε δηθέο ηνπ κνπζηθέο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο.  

Ζ αθξφαζε πνηθηιίαο κνπζηθψλ εηδψλ θαη παξαδφζεσλ, ην ηξαγνχδη θαη ην παίμηκν νξγάλσλ επεθηείλνληαη πνιχ θπζηθά ζε δξαζηεξηφηεηεο 

Μνπζηθήο Γεκηνπξγίαο. Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ απηνζρεδηαζκνχ θαη ηεο ζχλζεζεο (κε θσλή, φξγαλα, θίλεζε ή/θαη κε  ρξήζε ηερλνινγίαο) παξέρεηαη 

ζηνπο καζεηέο έλα κέζν απηνέθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο. Οη καζεηέο επηιέγνπλ θαη επεμεξγάδνληαη έλα κεγάιν εχξνο ερνγφλσλ πεγψλ 

θαιιηεξγψληαο παξάιιεια ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπο κέζα απφ ηηο δηάθνξεο επηινγέο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ γηα ην ζπλδπαζκφ ησλ ζηνηρείσλ ηεο Μνπζηθήο, 

έηζη ψζηε λα απνδψζνπλ θαη λα κεηαδψζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν κνπζηθέο ηδέεο, εηθφλεο θαη ζπλαηζζήκαηα.  

 Ο απηνζρεδηαζκφο είλαη ε απζφξκεηε δεκηνπξγία κνπζηθήο ρσξίο νπνηαδήπνηε πξφζεζε γηα αλαζεψξεζε ή βειηίσζε, είλαη κηα δεκηνπξγία ηεο 

ζηηγκήο ε νπνία απνδεζκεχεη ην καζεηή απφ ηε ζεκεηνγξαθία θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο. Ο απηνζρεδηαζκφο κπνξεί αλ είλαη θηλεηηθφο, θσλεηηθφο ή κε 

φξγαλα. Ζ ζχλζεζε αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία κνπζηθήο φπνπ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο πεηξακαηηζκνχ, επηινγήο, απφξξηςεο, δηφξζσζεο, βειηίσζεο, κέρξη 

ηελ θαηάιεμε ζην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα θαη ηέινο θαηαγξαθήο ηεο ηειηθήο κνξθήο ηεο ζχλζεζεο. Καη νη δχν κνξθέο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο θαη 

πξέπεη λα μεθηλνχλ απφ ηελ πξψηε βαζκίδα γηαηί πξνζθέξνπλ επθαηξίεο αλάδεημεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη θαιιηέξγεηαο ηεο πξσηνηππίαο. 
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ειίδα 11 

 Δπίζεο κέζα απφ ηηο πην πάλσ δξαζηεξηφηεηεο Μνπζηθήο Γεκηνπξγίαο, ην παηδί αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο θαη ηεο 

θαηαγξαθήο ηεο κνπζηθήο. Έηζη, ε ρξήζε ζεκεηνγξαθίαο, απηνζρέδηαο, εηθνληθήο, γξαθηθήο, απιήο ή ηππνπνηεκέλεο, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ κνπζηθψλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ φπσο επίζεο θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαηαγξαθήο. 

1.8. Μεθοδολογία Διδαςκαλίασ Μουςικήσ: μερικέσ επιςημάνςεισ 
ηελ παξάγξαθν απηή αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζπλάθεηα κε ηε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο 

θαζψο επίζεο θαη κε ην πιαίζην ηνπ «Νένπ ρνιείνπ». Οη θαηεπζχλζεηο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο παξαθάησ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο αλακέλεηαη φηη ζα 

δηεπθνιχλνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ Μνπζηθήο ζηελ θαηαλφεζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη ζηελ εξκελεία ησλ πξνηεηλφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνινπζνχλ ζηελ επφκελε παξάγξαθν.  

 Ο ζθνπφο είλαη λα ελδπλακσζεί ν εθπαηδεπηηθφο ζηηο επηινγέο ηνπ θαη λα έρεη ηελ ειεπζεξία θαη ηελ επειημία λα δηακνξθψζεη ην πξφγξακκα θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπ ζχκθσλα  κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ, ηα δεδνκέλα ηνπ ζρνιείνπ ηνπ θαη ηηο δηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. 

 

Βηωκαηηθή πξνζέγγηζε 

Σν λέν Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο βησκαηηθήο/ελεξγεηηθήο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. Δπηδηψθεηαη ε ζεσξία λα γίλεηαη 

θαηαλνεηή κέζα απφ βησκαηηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ θαη θάζε λέα έλλνηα θαη δεμηφηεηα λα θαηαθηάηαη αμηνπνηψληαο πάληνηε θαηάιιεια θαη θηίδνληαο 

πάλσ ζηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε θαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ.  Ζ γλψζε είλαη θαιχηεξα λα απνθηηέηαη  κέζα απφ ηελ εμεξεχλεζε θαη λα δίλνληαη 

επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα αλαιχζνπλ, λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα αλαδεηήζνπλ ιχζεηο κέζα απφ ηε ρξήζε δξαζηεξηνηήησλ παηγληψδε ηχπνπ. 

 

Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ηφρν ησλ ζχγρξνλσλ αλαδεηήζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί ε δηαζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο κε ηε βησκαηηθή εκπεηξία ηνπ παηδηνχ ηελ νπνία 

απνθηά ζηνλ εληαίν θφζκν φπνπ θηλείηαη. Οη δηαζεκαηηθέο θαη δηεπηζηεκνληθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο επηρεηξνχλ ηελ ππέξβαζε ησλ δηαρσξηζηηθψλ νξίσλ 

πνπ έρνπλ ζέζεη νη δηαθνξεηηθνί επηζηεκνληθνί θιάδνη ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη ζχκπξαμεο κεηαμχ ησλ 

δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ κε ζθνπφ ηελ εληαία πξνζέγγηζε κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο απφ φιεο ηηο δπλαηέο πιεπξέο.   

Κάζε πξνζέγγηζε δηαζεκαηηθή ή δηεπηζηεκνληθή νθείιεη λα νξγαλψλεηαη κε πξνζνρή ψζηε νη ζηφρνη λα είλαη μεθάζαξνη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ 

νπζηαζηηθέο δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζηα ζπλεξγαδφκελα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη λα πξναρζνχλ γλσζηηθνί ζηφρνη θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε φια ηα 

εκπιεθφκελα πεδία. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα απνζαθελίζεη κε επάξθεηα ηηο έλλνηεο θαη λα πξνζδηνξίζεη επαθξηβψο ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ζε 

ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν ψζηε λα απνηξαπεί ε κνλνζήκαληε θαη θαιισπηζηηθή παξνπζία ηεο κνπζηθήο. 

 

Σπλεξγαηηθή κάζεζε 

Οη ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ κηθξέο νκάδεο ζε δηάθνξεο κνξθέο νκαδνθεληξηθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, επηδξνχλ ζεηηθά ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο θαη βειηηψλνπλ ηηο κεηαμχ 
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ειίδα 12 

ηνπο ζρέζεηο κεγηζηνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Βέβαηα, ε χπαξμε νκάδσλ κέζα ζηελ ηάμε δελ θαζηζηά 

απνηειεζκαηηθή ηε δηαδηθαζία. Απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ψζηε ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ λα είλαη γφληκε 

θαη δεκηνπξγηθή. 

 Ζ κνπζηθή δηδαζθαιία ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε επηθεληξψλεηαη ζηε κνπζηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη λα θαζνδεγήζεη ηνπο καζεηέο πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, επηβιέπνληαο ηε  κάζεζε θαη ηηο κνπζηθέο δηεξγαζίεο, 

ιεηηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα σο κνληέιν ζε έλα πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο θαη κάζεζεο. Οη καζεηέο αλαιακβάλνπλ έλα κέξνο ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, απνηεινχλ κνληέιν ν έλαο γηα ηνλ άιινλ, βνεζνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ ψζηε λα απνθηήζνπλ κνπζηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο (reciprocal 

teaching). Ζ πξφθιεζε ζηελ πξνζέγγηζε απηή ηεο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, είλαη ε βέιηηζηε ελεξγνπνίεζε ηεο κνπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

παηδηψλ, ηεο κνπζηθήο θαληαζίαο θαη ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο. Μέζα ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ κε θπζηθφ ηξφπν κηα 

πνηθηιία κνπζηθψλ ξφισλ θαη θαζεθφλησλ. 

 

Γηαθνξνπνίεζε 

Γηαθνξνπνίεζε θαιείηαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο δηδάζθνπκε δηαθνξεηηθνχο καζεηέο κε πνηθίινπο θαη ηεξαξρεκέλνπο -βάζεη θξηηεξίσλ- ηξφπνπο, 

κέζα θαη δηαδηθαζίεο, έηζη ψζηε λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπο.  

ηε ζχγρξνλε ηάμε θαη ζην ζχγρξνλν ζρνιείν είλαη αδηακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη  φινη νη καζεηέο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα 

κπνξεί λα είλαη θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή, λνεηηθή, νηθνλνκηθή, ζσκαηηθή, αθφκα θαη ειηθηαθή. Οη καζεηέο βξίζθνληαη ζε δηάθνξα επίπεδα φζνλ αθνξά 

ζηελ επίδνζή ηνπο θαη αλαπφθεπθηα έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθά πξνθίι λνεκνζχλεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ πνηθηιία αλαγθψλ, ελδηαθεξφλησλ θαη εκπεηξηψλ. 

Σν πεξηερφκελν θαη νη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο επνκέλσο, είλαη θαιφ λα δηαθνξνπνηνχληαη θαη λα εμαηνκηθεχνληαη 

αλάινγα κε ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ, ηηο κνπζηθέο δεμηφηεηέο ηνπο θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζα θαιιηεξγήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο κνπζηθήο θαη σο απνηέιεζκα ζα βηψζνπλ ην αίζζεκα ηεο επηηπρίαο κε ηελ 

θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. 

 

Γηαπνιηηηζκηθή δηδαζθαιία 

Ζ κνπζηθή, σο κηα  δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ φινη νη άλζξσπνη, εκπεξηέρεη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηηο αξρέο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο: ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηφηεηαο θαη ηεο εηξήλεο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο ζε αηνκηθφ, εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, ηελ 

εμάιεηςε ηνπ θαλαηηζκνχ θαη ηεο βίαο, ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ηεο μελνθνβίαο, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε κε απνδνρή ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο.   

Μηα ηζνξξνπεκέλε κνπζηθή παηδεία ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί θαηαζηάζεηο κνπζηθήο επηθνηλσλίαο εληφο θαη εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ, κε ηηο νπνίεο λα 

πξνάγεη θαη λα πξνσζεί ην κνπζηθφ πινπξαιηζκφ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο, λα ζπλππάξμνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ καδί 

πνιιέο εζληθέο θαη  πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο (ζε επίπεδν ρσξψλ, εζλψλ, πνιηηηζκψλ θαη κηθξφηεξσλ νκάδσλ). Ο θάζε καζεηήο πξέπεη λα έρεη ηελ επθαηξία 
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ειίδα 13 

λα αλαπηχμεη ηε δηθή ηνπ κνπζηθή ηαπηφηεηα θαη επνκέλσο, παξάιιεια κε ηελ γλψζε ηνπ «άιινπ» λα θαιιηεξγείηαη ε γλψζε ηνπ «εαπηνχ», ε αλάπηπμε 

δειαδή κηαο ηζρπξήο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηα. 

 

Χξήζε Μνπζηθήο Τερλνινγίαο θαη Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλωλίαο 
Ζ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηα ειεθηξνληθά κνπζηθά φξγαλα, ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηε 

κνπζηθή θαη γεληθφηεξα, απνηειεί ζηφρν ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο.  Χζηφζν, ε  ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γίλεηαη ζην πιαίζην 

εμππεξέηεζεο  ησλ κνπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη κέζα απφ παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή, αλαιπηηθή θαη 

δεκηνπξγηθή  ζθέςε, ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηελ απηελέξγεηα, ηε ιήςε πξσηνβνπιηψλ, ηελ εμεξεχλεζε θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ.  

Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα πξνζθέξεη επθαηξίεο πνπ πξνεγνπκέλσο δελ ήηαλ εθηθηέο εηδηθά ζε ηνκείο πνπ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγηθφηεηα, ζηε 

δηαζεκαηηθφηεηα, ζηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ, ζηελ ηφλσζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπ καζεηή, ζηελ επηθνηλσλία κε αθξναηήξηα εθηφο ηάμεο θαη ζηελ 

εμαηνκίθεπζε ηνπ καζήκαηνο. Παξέρεη, επίζεο, ηε δπλαηφηεηα ζε πνιχ κηθξνχο καζεηέο θαζψο θαη καζεηέο πνπ δελ δηαβάδνπλ κνπζηθή ζεκεηνγξαθία λα 

ζπλζέζνπλ κνπζηθή ελψ επηηξέπεη ζηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο λα μεπεξάζνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιιεη ε παξαδνζηαθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε 

φπσο είλαη ν ζπληνληζκφο ησλ ζσκαηηθψλ θηλήζεσλ.  

Ζ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ θαη ε επέθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ αηνκηθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαζψο θαη ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηα ζρνιεία δεκηνπξγεί λέεο δπλαηφηεηεο γηα ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο νη νπνίεο δελ πξέπεη λα κείλνπλ αλεθκεηάιιεπηεο. Ηδηαίηεξα 

ε αλάπηπμε ησλ ςεθηαθά εκπινπηηζκέλσλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ Μνπζηθήο γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη (ζηαδηαθά) θαη ηνπ Γεκνηηθνχ, ηα νπνία 

είλαη δηαζέζηκα ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Φεθηαθνχ ρνιείνπ, επηηξέπεη ηε δηεχξπλζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ εληφο θαη εθηφο ζρνιηθήο ηάμεο, άκεζα θαη 

ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζε εμνπιηζκφ. Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο θαη ε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν επαξθνχλ γηα πιήξε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο 

εθαξκνγέο θαη ην πιηθφ ησλ ςεθηαθά εκπινπηηζκέλσλ βηβιίσλ.   

Αλαθέξνληαη εδψ ζρεηηθέο δηεπζχλζεηο νη νπνίεο παξαπέκπνπλ ζε γεληθά πξνγξάκκαηα αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο 

ηα νπνία πξνσζνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ελψ πην ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζε πιηθφ γίλεηαη ζηηο ζηήιεο ησλ ελδεηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αθνινπζνχλ. http://edutv.gr   θαη http://digitalschool.minedu.gov.gr      

  

Αμηνιόγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί έλα ηζρπξφ δηδαθηηθφ εξγαιείν. Δίλαη νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο, γηαηί είλαη ην κέζν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

βαζκνχ επηηπρίαο ησλ ζηφρσλ. Κχξηνο ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο είλαη λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο 

απηά πνπ γλσξίδνπλ νη καζεηέο, ψζηε λα κπνξεί λα πάξεη παηδαγσγηθέο απνθάζεηο, βαζηζκέλεο ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Ζ αμηνιφγεζε δελ ηαπηίδεηαη κε 

ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ επηηεπγκάησλ ησλ καζεηψλ αιιά πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο πξνο ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα θαζψο θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ καζεηψλ γηα φια απηά. Δπίζεο παξέρεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε δηδαζθαιία-κάζεζε θαζψο θαη κε ηηο δπζθνιίεο ή ηηο αδπλακίεο ησλ καζεηψλ ηνπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

http://edutv.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
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ειίδα 14 

αλαπξνζαξκφζεη ηε δηδαζθαιία. Mηα απνδνηηθή αμηνιφγεζε πξέπεη λα ζρεηίδεηαη πιήξσο κε φιν ην εχξνο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, λα εληζρχεη ηα θίλεηξα 

ησλ καζεηψλ θαη ηε ζέιεζή ηνπο γηα κάζεζε θαη λα απνηειεί αθεηεξία γηα πεξαηηέξσ κάζεζε.  

 

1.9. Η αξιοποίηςη του Προγράμματοσ πουδών Μουςικήσ ςε όλο το φάςμα τησ εκπαίδευςησ 
 

Σφζν ζηελ πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ην Π.. Μνπζηθήο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ηφζν ζην πιαίζην ηνπ απηφλνκνπ καζήκαηνο 

ηεο Μνπζηθήο φζν θαη ζην πιαίζην θαηλνηφκσλ δηαζεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγψλ ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ζπλδένληαο ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο κνπζηθέο ζπκπεξηθνξέο κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα θαη άιιεο ελδν-ζρνιηθέο θαη εμσ-ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο δηδάζθεηαη ζε φιν ην θάζκα ηεο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο απφ ην Νεπηαγσγείν θαη ηελ Α΄ ηάμε 

Γεκνηηθνχ έσο θαη  ηελ  Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. Ζ Μνπζηθή ζην Γεκνηηθφ ρνιείν θαη ζην Γπκλάζην είλαη απηφλνκν γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ δηδάζθεηαη 

απφ εθπαηδεπηηθφ εηδηθφηεηαο Μνπζηθήο (ΠΔ16.01 ή ΠΔ16.02):  κηα (1) ψξα ηελ εβδνκάδα ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ (Α΄, Β΄, Γ΄ ηάμεηο), κηα (1) ψξα 

ηελ εβδνκάδα ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ (Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη η΄ ηάμεηο), δπν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα κάζεκα ζηηο Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο Γεκνηηθνχ ζηα 

Γεκνηηθά ρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα (ΔΑΔΠ) θαη κηα (1) ψξα ηελ εβδνκάδα ζηηο ηάμεηο απηέο ζηα 6/ζέζηα θαη άλσ 

Γεκνηηθνχ πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ κε ΔΑΔΠ.  

ην Οινήκεξν Γεκνηηθφ ρνιείν κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα, ε  δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Μνπζηθήο πξνηείλεηαη  

θπξίσο γηα δηδαζθαιία ζηα ηκήκαηα ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο ησλ Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη η΄ ηάμεσλ.  Ζ Μνπζηθή κπνξεί λα δηδαρζεί  ζε φινπο ηνπο καζεηέο 

ηνπο καζεηέο απφ ηελ Α‘ ηάμε έσο θαη ηε η‘ ηάμε ζηνπο Πνιηηηζηηθνύο Οκίινπο Γξαζηεξηνηήησλ απφ 1 έσο 5 ψξεο.  ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ απηψλ, νη 

καζεηέο – ελδερνκέλα θαη κηθηψλ ηάμεσλ δεκηνπξγνχλ Μνπζηθά χλνια, φπσο  ρνιηθέο Οξρήζηξεο ή ρνιηθέο Υνξσδίεο, πξνεηνηκάδνπλ ζρνιηθέο 

ενξηέο ή εθπνλνχλ ρέδηα Δξγαζίαο κε ζέκα ηε Μνπζηθή. κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο θαζψο θαη ηελ αλάδεημε θαη πξνψζεζε 

ζηνηρείσλ ηεο ηέρλεο ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ γελεηθφηεξα. Ζ Μνπζηθή, ζην πιαίζην ησλ Πνιηηηζηηθψλ Οκίισλ Γξαζηεξηνηήησλ, φπσο θαη ζηελ 

πξστλή δψλε καζεκάησλ, δηδάζθεηαη απνθιεηζηηθά απφ εθπαηδεπηηθφ εηδηθφηεηαο Μνπζηθήο (ΠΔ16.01 ή ΠΔ16.02).  

χκθσλα κε ην Φ. 12/829/88413/Γ1/20-07-2010, ζηα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα  εηδηθφηεξα 

φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο Υνξσδίαο αλαγλσξίδεηαη ηδηαίηεξα ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο επηινγήο θσλεηηθνχ ξεπεξηνξίνπ, θαηάιιεινπ γηα ηελ ειηθία 

θαη ηε θσλεηηθή έθηαζε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, ηδηαίηεξα ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επεξρφκελε κεηαθψλεζε ησλ καζεηψλ ζηελ Δ΄ θαη η΄ 

Γεκνηηθνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο Μνπζηθήο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί δηθφ ηνπ πιηθφ θαζψο θαη πιηθφ απφ ην Αλζνιφγην Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Γεκνηηθνχ. Γηα ηε δεκηνπξγία Μνπζηθνχ πλφινπ φπσο ρνιηθήο Οξρήζηξαο, ν εθπαηδεπηηθφο Μνπζηθήο ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο ζηε ρξήζε 

κνπζηθψλ νξγάλσλ, π.ρ. θινγέξα, θξνπζηά (ξπζκηθά θαη κεισδηθά) ή αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαη άιισλ νξγάλσλ εθφζνλ νη καζεηέο έρνπλ ηελ επηζπκία 

λα κάζνπλ. Όια ηα δηδαθηηθά θαη επνπηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, Γηδαθηηθά Παθέηα Μνπζηθήο, CD-ROM, DVD –

ROM, Audio CD θ.ά. είλαη ρξήζηκα θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ην αληηθείκελν ηεο Μνπζηθήο ζηνπο Πνιηηηζηηθνχο Οκίινπο.  
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.  
Σο Νέο Πρόγραμμα Μουςικήσ έχει εκπονηθεί κι έχει εφαρμογή ςε όλο το φάςμα τησ εκπαίδευςησ, ςύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα. Σο 

μάθημα τησ Μουςικήσ διδάςκεται ςτο πλαίςιο του Ωρολόγιου Προγράμματοσ ςτο Δημοτικό χολείο και ςτο Γυμνάςιο ωσ εξήσ: 
 

1. τα 962 Δημοτικά χολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) 
       τισ τάξεισ  Α΄ - Β΄                      - δυο (2) ώρεσ εβδομαδιαία 
       τισ τάξεισ Γ΄,  Δ΄, Ε΄ και τ΄                - μια (1) ώρα την εβδομάδιαία 
 
Ορίζονται ακόμη τρεισ (3) ώρεσ Ευέλικτησ Ζώνησ, τισ οποίεσ θα μπορούν να αναλαμβάνουν και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων. 
 
το Ολοήμερο Πρόγραμμα η Μουςική μπορεί να διδαχθεί ςτο πλαίςιο των εξήσ αντικειμένων: 

- Μουςική  - από μια (1) έωσ πέντε (5) ώρεσ. Προτείνεται κυρίωσ για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματοσ των Γ΄, Δ΄, Ε΄ 
και τ΄ τάξεων   

- Πολιτιςτικοί Όμιλοι Δραςτηριοτήτων  - από μια (1) έωσ πέντε (5) ώρεσ.  Δράςεισ δημιουργίασ, πολιτιςμού και 
καλλιέργειασ τησ αιςθητικήσ για όλα τα τμήματα  του  ολοήμερου προγράμματοσ. Θα μπορούςαν να υπάρξουν και μικτά 
τμήματα από μαθητέσ διαφορετικών τάξεων υπό τη μορφή κύκλων γνωςτικών αντικειμένων ή αλλιώσ ομίλων δράςεων 
δημιουργίασ και πολιτιςμού. 

 
2. τα 6/θέςια και άνω Δημοτικά χολεία που δεν λειτουργούν με Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι ώρεσ τησ Μουςικήσ 

κατανέμονται ωσ εξήσ: 
 τισ τάξεισ  Α΄ - Β΄                      - μια (1) ώρα εβδομαδιαία 
 τισ τάξεισ Γ΄,  Δ΄, Ε΄ και τ΄                         - μια (1) ώρα εβδομαδιαία 

   
  τα  6/θέςια και άνω Ολοήμερα Δημοτικά χολεία ςτο Ολοήμερο Πρόγραμμα τησ Απογευματινήσ Ζώνησ η Μουςική είναι 
επιλεγόμενο διδακτικό αντικείμενο δύο (2) ωρών για όλεσ τισ τάξεισ. 

  την απογευματινή- προαιρετική Ζώνη η Μουςική είναι επίςησ επιλεγόμενο πρόςθετο διδακτικό αντικείμενο μιασ έωσ δύο (1 

– 2)  ωρών για όλεσ τισ τάξεισ. 

 
3. τισ Α’,Β΄,Γ΄ τάξεισ του  Ημερηςίου  Γυμναςίου η Μουςική διδάςκεται μία (1) ώρα  εβδομαδιαία. 
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1.10. Χρήςη του Προγράμματοσ πουδών από τον εκπαιδευτικό 
 

ηελ επφκελε παξάγξαθν 2, παξνπζηάδεηαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο ζε κνξθή πίλαθα κε 4 ζηήιεο. Σν πξφγξακκα ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο ρσξίδεηαη σο εμήο: 

Νεπηαγσγείν θαη Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνύ Α΄ Γπκλαζίνπ 

Γ΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνύ Β΄ Γπκλαζίνπ  

Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνύ Γ΄ Γπκλαζίνπ 

 

ε θάζε νκάδα ηάμεσλ ή ηάμε αληηζηνηρνχλ πίλαθεο νξγαλσκέλνη κε βάζε ηνπο 4 Θεκαηηθνχο Οξγαλσηέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ παξάγξαθν 1.5. 

ε θάζε έλαλ απφ ηνπο 4 Θεκαηηθνχο Οξγαλσηέο πεξηιακβάλνληαη αληίζηνηρνη Σηόρνη θαη Πεξηερόκελα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηηο πξψηεο δχν 

αξηζηεξέο ζηήιεο. Έηζη γηα παξάδεηγκα ζηνλ Θεκαηηθφ Οξγαλσηή #1 «Πξνζεγγίδσ θαη θαηαλνψ ηηο έλλνηεο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο», ηα 

Πεξηερόκελα πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο κνπζηθήο (ξπζκφο, ηνληθφ χςνο, κεισδία, δπλακηθή, κνξθή, θηι.) θαη νη Σηόρνη δηακνξθψλνληαη 

αλάινγα.  

ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ζηήιε ηνπ πίλαθα παξνπζηάδνληαη Δλδεηθηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαη πεξηερνκέλσλ καδί κε ηα Μέζα θαη ηα Υιηθά πνπ πξνηείλνπλ θαζψο αθφκε θαη παξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ θαη 

πεξηερνκέλσλ  πνπ είλαη ζχκθσλα  κε ηνπο ζηφρνπο, ηα πεξηερφκελα, ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ηε γεληθφηεξε θηινζνθία ηνπ Νένπ Π. Μνπζηθήο θαη 

ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηα Γηδαθηηθά Παθέηα Μνπζηθήο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηε Μνπζηθή ζην Γεκνηηθφ θαη ην 

Γπκλάζην. 

ε θάζε  ηάμε (ή νκάδα ηάμεσλ) πνπ πεξηγξάθεηαη, νη ζηήιεο ησλ Σηόρωλ θαη ησλ Δλδεηθηηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ δηακνξθψλνληαη κε βάζε ην 

ηξίπηπρν ησλ κνπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο απηέο αλαιχζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 1.6. Έηζη, ν εθπαηδεπηηθφο Μνπζηθήο ρξεζηκνπνηεί ηηο θαηεγνξίεο 

απηέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ (αθξφαζε, ηξαγνχδη, παίμηκν νξγάλσλ, απηνζρεδηαζκφ θαη ζχλζεζε) αμηνπνηψληαο ην πεξηερφκελν πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

δεχηεξε ζηήιε, γηα λα δηακνξθψζεη ηε ζεηξά ησλ καζεκάησλ ηνπ νξγαλψλνληαο ην πεξηερφκελφ ηνπο κε κεγάιν πεξηζψξην επειημίαο, αλάινγα κε ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη ηηο δηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. 

Οη Θεκαηηθνί Οξγαλωηέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ παξάγξαθν 1.5, έρνπλ σο ζηφρν λα δηεπθνιχλνπλ ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ καζεκάησλ θαη 

λα δεκηνπξγήζνπλ επθαηξίεο γηα δηαζεκαηηθέο θαη δηεπηζηεκνληθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηεο κνπζηθήο θαη ησλ άιισλ ηερλψλ, θαζψο θαη ησλ άιισλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ο απψηεξνο ζθνπφο είλαη λα πξνζδψζνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ ηεο Μνπζηθήο 
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εζσηεξηθή ζπλνρή κε θεληξηθή θαηεχζπλζε ηε δηαζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία ελεκεξσκέλσλ πνιηηψλ, νη νπνίνη ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ηνπο ζε κηα δηα 

βίνπ θαιιηέξγεηα ηεο γλψζεο θαη ηεο κάζεζεο. 

 Οη Δλδεηθηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο απνηεινχλ πξνηάζεηο θαη δελ εμαληινχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Μνπζηθήο. Έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ζθνπφ 

λα πεξηγξάςνπλ κε πεξηζζφηεξν πξαθηηθφ ηξφπν ηελ εθαξκνγή ησλ ηδεψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Αλακέλεηαη φηη ν/ε εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο ζα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζεη σο πεγή έκπλεπζεο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη ην δηθφ ηνπ πξφγξακκα, ην νπνίν ζα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ θάζε ηάμε, ην θάζε ζρνιείν, ηνλ θάζε καζεηή.  

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη πίλαθεο κε ηνπο αλαιπηηθνχο ζηφρνπο αλά ηάμε ή νκάδα ηάμεσλ γηα ην Γεκνηηθφ θαη γηα ην Γπκλάζην. 
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2.  Πρόγραμμα πουδών Μουςικήσ 
 

2.1.  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη        

       Νηπιαγωγείο - Σάξεισ Α΄ - Β΄ Δημοτικού 
     

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1νο : Πξνζεγγίδσ θαη θαηαλνώ ηηο έλλνηεο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο   Νεπηαγσγείν – Α΄θαη Β΄ Γεκνηηθνύ 

 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟ-

ΜΔΝΑ 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Nα δηαθξίλνπλ ηε δηάξθεηα ηνπ ήρνπ   

(π.ρ. ήρνη ζηηγκηαίνη – ήρνη κεγάιεο δηάξθεηαο)  

● Nα επαλαιακβάλνπλ κηκεηηθά απιά ξπζκηθά ζρήκαηα 

κε ζαθή δηάθξηζε ζέζεο θαη άξζεο παίδνληαο ζε 

κνπζηθά φξγαλα, ζε απηνζρέδηα ερνγφλα κέζα ή 

απνδίδνληάο ηα κε ερεξέο θηλήζεηο ζψκαηνο,  

● Nα γλσξίδνπλ ηε ζπκβαηηθή γξαθή απιψλ ξπζκηθψλ 

ζρεκάησλ 

● Να πξνζεγγίζνπλ ην ξπζκφ ηνπ ιφγνπ 

● Να απηνζρεδηάδνπλ δηθά ηνπο ξπζκηθά ζρήκαηα 

● Να πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά ηνλ παικφ ηνπ κέηξνπ 

ησλ 2/4 θαη ησλ 7/8 

 Να απνδίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ξπζκηθέο έλλνηεο ζε 

κηα αθξφαζε κε θίλεζε, κε φξγαλα, κε θσλή θαη κε-

ζπκβαηηθή ζεκεηνγξαθία (απηνζρέδηα, εηθνληθή) 

 Να απνδίδνπλ θσλεηηθά απιφ ξπζκηθφ θείκελν 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχζηεκα ξπζκηθψλ ζπιιαβψλ. 

 Να απνδίδνπλ ην ξπζκφ ζπλνδεχνληαο ηξαγνχδηα κε 

ηε ρξήζε απιψλ θξνπζηψλ νξγάλσλ ή/θαη ερεξψλ 

θηλήζεσλ 

 

1.1. Ρπζκόο 

 

Παικφο – Ρπζκφο 

 

Αμίεο  

Σέηαξην -φγδνν 

 

Απιά κέηξα 

(βησκαηηθά) 

 

-Μνπζηθή δεκηνπξγία Οη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη θαη παξάγνπλ 

ήρνπο ζηηγκηαίνπο θαη κεγάιεο δηάξθεηαο δηαδνρηθά ζε δηαθνξεηηθά 

κνπζηθά φξγαλα, π.ρ. ζε έλα ηξίγσλν, ζε έλα ηακπνπξίλν, ζε έλα 

glockenspiel, θ.ά 

 

-Μνπζηθή εθηέιεζε Οη καζεηέο κηκνχληαη κε ερεξέο θηλήζεηο ηνπ 

ζψκαηνο (ηα – clap, ηη-ηη  - patsch) απιά ξπζκηθά ζρήκαηα πνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο εθηειεί ππνδεηγκαηηθά. 

π.ρ.: 

  
   ηα    ηί-   ηη     ηα     ηα 

 

-Μνπζηθή εθηέιεζε- Μνπζηθή γξαθή Ο εθπαηδεπηηθφο γξάθεη ζηνλ 

πίλαθα ηεο ηάμεο ιέμεηο θαη ην αληίζηνηρν ξπζκηθφ ηνπο ζρήκα (νη 

ιέμεηο ζα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζε απιά ξπζκηθά ζρήκαηα). Οη 

καζεηέο απνδίδνπλ ηηο ιέμεηο κεγαιφθσλα θαη ρηππνχλ ην ξπζκηθφ 

ηνπο ζρήκα. ηε ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθφο ρηππά ηα ξπζκηθά 

ζρήκαηα ζε θιάβεο θαη νη καζεηέο πξέπεη λα βξνπλ θάζε θνξά ηελ 

αληίζηνηρε ιέμε ή λα βξνπλ άιιεο ιέμεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ξπζκηθά.  

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Α΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.8 «Ο ήρνο πνπ δελ ήζειε…λα 

ηειηψζεη!» Σεηξάδην Δξγαζηψλ 

(ζει.14) 

Κεθ.19 «Ήξζε, ήξζε ε ρειηδφλα!» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.25) 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Β΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.10 «Έια λα ρνξέςνπκε βαιο»  
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π.ρ.: 

 

                        
   ηξέ - λν                  κε -   ρα - λή             απ –  ην-θί----  λε     ην 

  

-Μνπζηθνθηλεηηθή Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζην πηάλν κνπζηθή  

εκβαηεξίνπ, π.ρ. «Μέζα καο βαζηά γηα ζέλα» θαη νη καζεηέο 

βεκαηίδνπλ ζην ξπζκφ ηνπ κέηξνπ ησλ 2/4 ιέγνληαο κεγαιφθσλα  

«ελ-δπν»   , «ελ-δπν». Παξάιιεια, θξαηoχλ ηνλ παικφ παίδνληαο 

ζε ηακπνπξίλν ην νπνίν αιιάδεη δηαδνρηθά ρέξηα ψζηε λα παίμνπλ 

φινη νη καζεηέο. 

  

- Μνπζηθή εθηέιεζε Οη καζεηέο αθνινπζνχλ αηνκηθά κε ην ληέθη 

ηνλ παικφ ελφο ηξαγνπδηνχ ζε κέηξν ησλ 7/8 π.ρ. «Παληξεχνπλε 

ηνλ  θάβνπξα». 

 

-Μνπζηθνθηλεηηθή  Οη καζεηέο ηξαγνπδνχλ  έλα δεκνηηθφ ηξαγνχδη 

ζε ξπζκφ «θαιακαηηαλφ» π.ρ. «Παληξεχνπλε ηνλ θάβνπξα θαη 

ρνξεχνπλ νκαδηθά ηνλ αληίζηνηρν παξαδνζηαθφ ρνξφ. 

 

- Μνπζηθή δεκηνπξγία Απηνζρεδηάδνπλ ζην ηακπνπξίλν έλα δηθφ 

ηνπο ξπζκηθφ ζρήκα πνπ επαλαιακβάλεη κε ηε ζεηξά ηνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο. 

 

 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.16) 

Κεθ.18 «Υνξεχσ ζην ξπζκφ ζνπ» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.24) 

 

 14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player  

 

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να δηαθξίλνπλ ςεινχο θαη ρακεινχο ήρνπο ηνπ 

θπζηθνχ ή ηερλεηνχ πεξηβάιινληνο 

● Να ρεηξίδνληαη ειεχζεξα θαη λα πεηξακαηίδνληαη κε 

ηηο  δπλαηφηεηεο ηηο θσλήο ηνπο  

● Να αλαγλσξίδνπλ  ηε κεισδία ηξαγνπδηψλ πνπ έρνπλ 

κάζεη 

● Να δηαθξίλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλέιημεο   

 

1.2 Σνληθό ύςνο- 

Μεισδία 

-Σνληθφ χςνο (ςεινί-

ρακεινί θζφγγνη) 

- Αληνχζα – θαηηνχζα 

κεισδία 

-Πεληαηνληθή θιίκαθα 

 

 

-Μνπζηθή δεκηνπξγία  Οη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη κε ηε θσλή 

ηνπο θαη κηκνχληαη ήρνπο κε δηαθνξεηηθφ ηνληθφ χςνο (π.ρ. θαξάβη 

ζην ιηκάλη, θξελάξηζκα απηνθηλήηνπ, θνπδνχλη πφξηαο, 

ληανχξηζκα, θ.ά.)  

  

 - Μνπζηθή δεκηνπξγία  Οη καζεηέο κηκνχληαη κε ηε θσλή ηνπο-

αηνκηθά ή νκαδηθά -  ηηο θσλέο αλζξψπσλ ή δψσλ πνπ επηιέγνπλ 

απζφξκεηα ή  βιέπνπλ ζε εηθφλεο.  

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Α΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.21 «Ο Πάλσ θαη ν Κάησ»  
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κεισδηψλ θαη λα εθθξάδνπλ κε θίλεζε ηα πην ςειά θαη 

ρακειά ηνληθά ζεκεία κηαο κνπζηθήο   

● Να εθηεινχλ ζε ηνληθά θξνπζηά κνπζηθά φξγαλα 

απιέο θαη ζχληνκεο κεισδίεο κηκεηηθά ή αθνινπζψληαο 

κηα ζπκβαηηθή ή κε ζπκβαηηθή παξηηηνχξα 

● Να ηξαγνπδνχλ κε ζρεηηθή ηνληθή αθξίβεηα 

ρξεζηκνπνηψληαο ην εχξνο ηεο θσλήο ηνπο θαη 

ηξαγνχδηα θαηάιιεια γηα ηηο ηάμεηο ηνπο. 

● Να ηξαγνπδνχλ απιέο κεισδίεο κε κίκεζε 

● Να δεκηνπξγνχλ κεισδίεο ζην glockenspiel κε βάζε 

ηνλ ειεχζεξν απηνζρεδηαζκφ  

 

 

 

 

 

 

-Μνπζηθφ παηρλίδη: Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζε κνλφθσλν φξγαλν, 

(π.ρ. θινγέξα) κεισδίεο δηαθνξεηηθψλ ηξαγνπδηψλ πνπ έρνπλ 

δηδαρζεί ζην ζρνιείν. Οη καζεηέο πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ην 

ηξαγνχδη. Κεξδίδεη ν καζεηήο πνπ βξίζθεη πξψηνο ηε ζσζηή 

απάληεζε. 

 

- Μνπζηθή εθηέιεζε  Οη καζεηέο καζαίλνπλ ην ηξαγνχδη «Μπαίλσ 

κεο ζη‘ ακπέιη ζαλ λνηθνθπξά» θαη παίδνπλ αηνκηθά ηε κεισδία ζε 

glockenspiel αθνχ κάζνπλ λα ηελ ηξαγνπδνχλ ζε λφηεο 

αθνινπζψληαο κηκεηηθά ηνλ εθπαηδεπηηθφ..   

 

-Μνπζηθή δεκηνπξγία: Απηνζρεδηάδνπλ αηνκηθά κεισδίεο πάλσ 

ζην ηεηξάρνξδν λην-ξε- κη-θα ηνπ ηξαγνπδηνχ «Μπαίλσ κεο ζη‘ 

ακπέιη ζαλ λνηθoθπξά» έρνληαο κφλν ηα πιήθηξα ησλ ηεζζάξσλ 

θζφγγσλ ζην glockenspiel. Ο εθπαηδεπηηθφο επαλαιακβάλεη ζηε 

θινγέξα ηε κεισδία πνπ απηνζρεδίαζε θάζε καζεηήο. 

Παξαιιαγή-Γεκηνπξγία «αιεαηνξηθήο» κνπζηθήο: Οη καζεηέο 

γξάθνπλ ν θαζέλαο κηα ηπραία αθνινπζία ησλ ηεζζάξσλ 

θζφγγσλ·(λην-ξε-κη-θα) πνπ ζα ζπληίζεηαη απφ 5-6 λφηεο π.ρ. λην 

θα κη ξε κη . ηε ζπλέρεηα θάζε καζεηήο δηαδνρηθά εθηειεί ζην 

glockenspiel ηελ αθνινπζία πνπ έγξαςε.    

 

- Δθηέιεζε κνπζηθήο:  Μαζαίλνπλ ην ηξαγνχδη «Σν Πνηακάθη»  

ζε πνίεζε ηνπ Εαραξία Παπαλησλίνπ θαη κνπζηθή Β.Γεκεηξάηνπ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο εθηειεί ππνδεηγκαηηθά  ηξαγνπδψληαο θάζε 

δίζηηρν θαη νη καζεηέο επαλαιακβάλνπλ κηκεηηθά. 

 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.27) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.27) 

Κεθ.19 «Ήξζε, ήξζε ε ρειηδφλα!» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.25) 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Β΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.15 «Απφ ηα ςειά ζηα 

ρακειά!» Βηβιίν Μαζεηή (ζει.21) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.21) 

 

 14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

-«Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-

η΄Γεκνηηθνχ» (Μφζρνο 

Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009 

(ζει.107) 

 

-πκπιεξσκαηηθφ αθνπζηηθφ πιηθφ 

γηα ηα βηβιία Μνπζηθήο Α΄ θαη Β΄ 

Γεκνηηθνχ (8 Audio CD 

αλαξηεκέλα ςεθηαθά ζηελ 

ηζηνζειίδα: 

http://www.pi-schools.gr 

/content/index.php?lesson_ id 

=28&ep=477 

http://www.pi-schools.gr/
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 -Δθηέιεζε κνπζηθήο Οη καζεηέο απνδίδνπλ ην ηξαγνχδη «Σν 

Πνηακάθη»  αληηθσληθά ζε κνξθή εξψηεζεο- απάληεζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δξψηεζε: Πσο ην ιέγαλ ηνλ παππνχ ζνπ; (2) 

Απάληεζε:χλλεθν ζηνλ νπξαλφ. (2) 

Δξψηεζε: Πνηα είλαη ε κάλα ζνπ; - Ζ κπφξα. 

                 Πσο θαηέβεθεο ζηε ρψξα; 

Απάληεζε:Σα ρσξάθηα λα πνηίζσ 

                   θαη ηνπο κχινπο λα γπξίζσ. 

Δξψηεζε: ηάζνπ λα ζε δνχκε ιίγν, 

                 πνηακάθη κνπ θαιφ.   

Απάληεζε:Βηάδνκαη πνιχ λα θχγσ, 

                  λ‘ αληακψζσ ην γηαιφ. 

 

Μνπζηθή δεκηνπξγία Μνπζηθή βξνρνύια Οη καζεηέο δεκηνπξγνχλ 

ηνπο ήρνπο κηαο «βξνρήο» ζην glockenspiel. Παίδνπλ αηνκηθά ζηα   

απηνζρεδηάδνληαο κεισδίεο νη νπνίεο «απεηθνλίδνπλ» αθνπζηηθά 

θαη ζπλεηξκηθά ζηαγφλεο βξνρήο, άιινηε ξπζκηθά ππθλέο θη άιινηε 

φρη, άιινηε δπλαηέο θη άιινηε ζηγαλέο. Ζ δξαζηεξηφηεηα 

επεθηείλεηαη εηαηξηθά κε έλαλ αθφκε καζεηή  ν νπνίνο απνδίδεη ζε 

ζεκεία θνξχθσζεο ηεο έληαζεο ηνπο θεξαπλνχο κηαο θαηαηγίδαο. 

 

 

 

- «Μέζνδνο Γηδαζθαιίαο 

Σξαγνπδηψλ  γηα ηελ Α΄ ηάμε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ» (Μαδαξάθε 

Β.Α., Υνξο- Κεθάινπ Δ., 

Γεκεηξάηνπ Β.), ΟΔΓΒ 1979 

- Καζέηα Μεζφδνπ 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα: 

(ζει. 38-39) 

 

«Σξαγνχδηα – Παηρλίδηα 

πκπιήξσκα ηεο Μεζφδνπ 

Γηδαζθαιίαο Σξαγνπδηψλ  γηα ηελ 

Α΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ – 

Δηζαγσγή γηα ηε Β΄ ηάμε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ» (Μαδαξάθε 

Β.Α., Υνξο- Κεθάινπ Δ., 

Γεκεηξάηνπ Β.), ΟΔΓΒ 1986 

- Καζέηα Μεζφδνπ 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα: 

(ζει. 14-15) 

 

 

- Πηάλν, αξκφλην, θινγέξα 

- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, θ.ά. 

-CD Player  
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-Μνπζηθή εθηέιεζε Οη καζεηέο ηξαγνπδνχλ ην παηδηθφ ηξαγνχδη 

«Ζ Πηπεξηά» θαη δείρλνπλ κε ρεηξνλνκηθέο θηλήζεηο ηε κεισδηθή 

αλέιημε ζεθψλνληαο ςειά θαη ελσκέλα κεηαμχ ηνπο ηα δπν ηνπο 

ρέξηα ζην ςειφηεξν ηνληθά ζεκείν ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη γέξλνληαο 

πξνο ηα θάησ ηνλ πάλσ θνξκφ ηνπ ζψκαηφο ηνπο ζην ρακειφηεξν 

ηνληθά ζεκείν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να πξνζεγγίζνπλ δηαηζζεηηθά ηελ έλλνηα ελφο 

νινθιεξσκέλνπ κνπζηθνχ λνήκαηνο  

● Να δηαθξίλνπλ ηελ αξρή θαη ην ηέινο κηαο κνπζηθήο 

θξάζεο    

● Να ηξαγνπδνχλ εθθξαζηηθά κε αίζζεζε ησλ θξάζεσλ  

● Να δηαθξίλνπλ  αθνπζηηθά ηε δηαδνρή ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ελφο κνπζηθνχ έξγνπ 

● Να απηνζρεδηάδνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσλή ή απιά 

φξγαλα απνδίδνληαο κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηεο 

κνπζηθήο 

 

 

1.3.Μνξθή  

 

Μνπζηθή θξάζε 

 

Γηκεξήο κνξθή 

 

Μνξθή Ρνληφ  

(βησκαηηθά) 

 

 

 

 

 

 

 - Δλεξγεηηθή αθξφαζε: Οη καζεηέο αθνχλ ην «Πέηαγκα ηνπ 

θεθήλα»  ηνπ Nikolai Rimsky –Korsakov θαη παξάιιεια 

αθνινπζνχλ ηε ξνή ηεο κεισδίαο κε θίλεζε ηνπ ρεξηνχ ηνπο πνπ 

κηκείηαη ην πέηαγκα ηνπ θεθήλα ζηνλ αέξα: ηε ζηηγκή αθξηβψο πνπ 

ζεσξνχλ φηη ην έξγν ηειεηψλεη αγθαιηάδνπλ ην ζψκα ηνπο 

ζηαπξψλνληαο ηα ρέξηα ηνπο ζηνπο ψκνπο.  

 

Μνπζηθνθηλεηηθή – Δθηέιεζε κνπζηθήο: Οη καζεηέο καζαίλνπλ ην 

ηξαγνχδη «Οη Διηέο» (Ρ.Καξζαίνπ – Β.Γεκεηξάηνπ).Σξαγνπδνχλ 

«αλνίγνληαο»  - απνδίδνληαο ην δηάζηεκα πέκπηεο ζηελ αξρή -  θαη 

«θιείλνληαο» εθθξαζηηθά θάζε κνπζηθή θξάζε. 

       ηηο ζηξνθέο, ηξαγνπδνχλ βαδίδνληαο αξγά πηαζκέλνη ζε 

θχθιν θαη ζην ηζάθηζκα αθήλνπλ ηα ρέξηα θαη παξηζηάλνπλ κε ην 

ζψκα ηνπο ηηο ειηέο ζηηο «πιαγηέο» (ηα ρέξηα αλνηρηά ζε πιάγηα  

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Α΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα: 

Κεθ.25 «Νφηεο πνπ κπξίδνπλ 

ζάιαζζα» Βηβιίν  Δθπαηδεπηηθνχ 

(ζει.68-69) 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Β΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε  
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ζέζε) θαη ηηο ειηέο «θνπλησηέο» (ηα ρέξηα αλνηρηά σο θιαδηά) ή 

ζπλερίδνπλ ηνλ θπθιηθφ ρνξφ γξήγνξα θαη πξνο ηελ αληίζεηε 

θαηεχζπλζε: 

 

 

 

 

2.Πξηλ ραξάμεη ζην ρσξηφ 

 

 

 

4.Σν βξαδάθη αξγά, αξγά, 

    μεθηλνχλε κηα θαη δπν    θνπξαζκέλνη φινη γπξλνχλ 

   κε θαιάζηα, κε ξαβδηά    ηηο ειηέο θαη ηε ραξά  

   λα ζπλάμνπλ ηελ ειηά.    ζην ρσξηφ ηνπο θνπβαινχλ. 

 Τζάθηζκα: 

3.Κη σο ηηλάδνπλ ηα θιαξηά Οη ειηέο, νη ειηέο 

   θάησ πέθηεη ν θαξπφο.  ζηα ρσξάθηα, ζηηο πιαγηέο.  

   ηα θαιάζηα, ζηηο πνδηέο Οη ειηέο, νη ειηέο, 

   γίλαλ νη ειηέο ζσξφο.  αζεκέληεο, θνπλησηέο. 

 

 

 
 

 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα: 

Κεθ.7 «ε ξσηάσ θη απαληάο» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.13) 

 

 14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

-«Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-

η΄Γεκνηηθνχ» (Μφζρνο 

Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009 

(ζει.108) 

 

-πκπιεξσκαηηθφ αθνπζηηθφ πιηθφ 

γηα ηα βηβιία Μνπζηθήο Α΄ θαη Β΄ 

Γεκνηηθνχ (8 Audio CD 

αλαξηεκέλα ςεθηαθά ζηελ 

ηζηνζειίδα: 

http://www.pi-schools.gr 

/content/index.php?lesson_ id 

=28&ep=477 

- «Μέζνδνο Γηδαζθαιίαο 

Σξαγνπδηψλ  γηα ηελ Α΄ ηάμε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ» (Μαδαξάθε 

Β.Α., Υνξο- Κεθάινπ Δ., 

Γεκεηξάηνπ Β.), ΟΔΓΒ 1979 

- Καζέηα Μεζφδνπ Δλδεηθηηθφ 

παξάδεηγκα: 

(ζει. 20-21) 

- CD Player, Πηάλν, αξκφλην 

http://www.pi-schools.gr/
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-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο καζαίλνπλ ην παηρληδνηξάγνπδν «Ο 

Απγεξηλφο» θαη ην επαλαιακβάλνπλ κεξηθέο θνξέο. Έπεηηα  ν  

εθπαηδεπηηθφο  παίδεη ζηε θινγέξα ην κέξνο Α, ην νπνίν βαθηίδεη κε ην 

φλνκα «Άλλα» ζρεδηάδνληαο ζηνλ πίλαθα έλα θνξηηζάθη κε καθξηά καιιηά. 

Αληίζηνηρα παίδεη ην κέξνο Β,  ηε «Βνχια», έλα άιιν θνξηηζάθη κε θνληά 

καιιηά. Οη καζεηέο πξέπεη λα βξνπλ ην ζσζηφ θνξηηζάθη – κεισδία πνπ 

παίδεη θάζε θνξά ζηε θινγέξα ν εθπαηδεπηηθφο. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να μερσξίδνπλ ήρνπο πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ 

έληαζε 

● Να δηαθξίλνπλ βησκαηηθά ηηο κεηαβνιέο ηεο 

δπλακηθήο αγσγήο ζε έλα κνπζηθφ έξγν θαη λα 

αλαγλσξίδνπλ ηε δηαθνξά ηεο ζηαδηαθήο θαη ηεο 

μαθληθήο απμνκείσζεο ηεο έληαζεο.  

● Να εξκελεχζνπλ κε ηε θσλή ή κε κνπζηθά φξγαλα 

κεηαβνιέο ηεο έληαζεο  

● Να απνδίδνπλ έλλνηεο ηεο δπλακηθήο αγσγήο ζε κηα 

αθξφαζε κε θίλεζε, κε φξγαλα, κε ηε θσλή θαη κε κε 

ζπκβαηηθή ζεκεηνγξαθία (απηνζρέδηα, εηθνληθή) 

● Να απηνζρεδηάδνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσλή ή απιά 

φξγαλα απνδίδνληαο έλλνηεο ηεο δπλακηθήο 

 

1.4. Γπλακηθή Αγσγή 

 

ηγαλά – Γπλαηά 

 

ηαδηαθή αχμεζε θαη 

κείσζε ηεο έληαζεο 

 

 

 

- Μνπζηθή Γεκηνπξγία Έλαο καζεηήο κηκείηαη αηνκηθά κε ηε θσλή 

ηνπ ήρνπο πνπ είλαη δπλαηνί ή ζηγαλνί θαη νη ππφινηπνη πξέπεη λα 

καληέςνπλ γηα πνηνλ ήρν πξφθεηηαη. 

 

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ απφ ηε νπίηα Κάξκελ 

ηνπο «Σαπξνκάρνπο» (Les Toreadors-Allegro Giocoso) ηνπ 

Georges Bizet θαη κε θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ δείρλνπλ ηηο κεηαβνιέο 

ηεο έληαζεο (άλνηγκα ησλ ρεξηψλ ζην forte, θιείζηκν ζην piano, 

ζηαδηαθφ άλνηγκα ζην cresc, ζηαδηαθφ θιείζηκν ζην dim). 

 

- Μνπζηθή Γεκηνπξγία Σν ηακπνπξίλν πεξλά ρέξη- ρέξη θαη θάζε 

καζεηήο παίδεη έλα δεδνκέλν ξπζκηθφ ζρήκα ζην ηακπνπξίλν, κηα 

θνξά forte θαη ηελ επφκελε piano (ζαλ ερψ.) 
 

 

 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Α΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.23 «Ο Κχξηνο Νηεζηκπέι» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.29) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.29) 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Β΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην  
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Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.15 «ην καγαδί ηνπ ξνινγά» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.30) Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.110-111) 

 

 14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

Αudio CD Κάξκελ ηνπ G.Bizet 

-CD Player  

 

 

Οη καζεηέο: 

●  Να δηαθξίλνπλ απφ ην θπζηθφ θαη ηερλεηφ 

πεξηβάιινλ ήρνπο πνπ είλαη γξήγνξνη θαη ήρνπο πνπ 

είλαη αξγνί 

● Να κηκεζνχλ γξήγνξνπο ή αξγνχο ήρνπο απφ ην 

θπζηθφ θαη ηερλεηφ πεξηβάιινλ  θαη λα ηνπο κηκεζνχλ 

κε ηε θσλή ή κε κνπζηθά φξγαλα. 

●  Να παξαζηήζνπλ θηλεηηθά ηελ πεγή ήρσλ νη νπνίνη 

είλαη γξήγνξνη ή αξγνί.    

● Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ξπζκηθήο αγσγήο ζηε 

κνπζηθή θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα κνπζηθά έξγα πνπ 

έρνπλ αξγή ή γξήγνξε ξπζκηθή αγσγή 

● Να πεξηγξάθνπλ θαληαζηηθέο παξαζηάζεηο ή 

ζπλαηζζήκαηα  κε εξέζηζκα ηελ αθξφαζε κνπζηθήο  κε 

ραξαθηεξηζηηθή ξπζκηθή αγσγή  

-Να ηξαγνπδνχλ ζπγρξνληζκέλα αθνινπζψληαο ηηο 

νδεγίεο ελφο καέζηξνπ  

● Να απνθσδηθνπνηνχλ κε-ζπκβαηηθή ζεκεηνγξαθία 

(εηθνληθή, απηνζρέδηα) θαη λα εθηεινχλ ζε απιά ξπζκηθά  

 

1.5. Ρπζκηθή Αγσγή 

 

Αξγά-Γξήγνξα 

 

ηαδηαθή αχμεζε θαη 

κείσζε ηεο ηαρχηεηαο 

 

 

- Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο παξαηεξνχλ εηθφλεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ήρνπο, δηαθξίλνπλ πνηνη είλαη γξήγνξνη θαη πνηνη 

αξγνί θαη ηνπο κηκνχληαη κε ηε θσλή ηνπο π.ρ. πχξαπινο, 

θξελάξηζκα, ηξέλν πνπ μεθηλά απφ ην ζηαζκφ, ρειψλα, θ.ά. 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε: Οη καζεηέο αθνχλ ηηο «Υειψλεο» θαη ηνπο 

«Ζκίνλνπο» (Μνπιάξηα) απφ ην «Καξλαβάιη ησλ δψσλ»  ηνπ 

Camille Saint – Saëns θαη παξαηεξνχλ ηε δηαθνξεηηθή ξπζκηθή 

αγσγή ηνπο (αξγά – γξήγνξα). Πξνζεγγίδνπλ ηελ πνιχ αξγή 

ξπζκηθή αγσγή ησλ «Υειψλσλ» κε ην δηαιεθηηθφ αληίζεην ηεο 

θίλεζεο, ηελ αθηλεζία: αθνχλε ηε κνπζηθή κε θιεηζηά κάηηα θαη 

θαληάδνληαη έλα φλεηξν πνπ κπνξεί λα βιέπνπλ εκπλεφκελνη απφ 

ηε κνπζηθή.Έπεηηα κνηξάδνληαη ην φλεηξν πνπ «είδαλ» 

πεξηγξάθνληάο ην ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

       Με γξήγνξε θίλεζε ησλ δαθηχισλ -ζαλ λα «πεξπαηάλε»- ζην 

ζξαλίν ή παξηζηάλνληαο ηνπο πηαλίζηεο πνπ παίδνπλ αθνινπζνχλ 

ηε ξπζκηθή αγσγή ησλ «Μνπιαξηψλ».   

 

 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Α΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.7 «Ο βαζηιηάο άξγνο θαη ε 

αξθνχδα» Σεηξάδην Δξγαζηψλ 

(ζει13) 

Κεθ.14 «Ο Υηνλάλζξσπνο πνπ δελ 

ήζειε λα ιηψζεη»  

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.20) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει. 52 – 

53) 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Β΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε  
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να αλαγλσξίδνπλ ήρνπο απφ ην θπζηθφ ή ηερλεηφ 

πεξηβάιινλ θαη λα δηαθξίλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

● Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε ρξνηά ηεο θσλήο θάζε 

αλζξψπνπ είλαη κνλαδηθή 

● Να δηαθξίλνπλ θαη λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ην 

δηαθνξεηηθφ ερφρξσκα πνπ έρνπλ ηα φξγαλα θάζε 

νηθνγέλεηαο νξγάλσλ (έγρνξδα -  πλεπζηά -  θξνπζηά) 

● Να αλαγλσξίδνπλ ην ερφρξσκα ησλ κνπζηθψλ 

νξγάλσλ ηεο ηάμεο  

- Να παξάγνπλ ήρνπο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο   

 

1.6. Ηρόρξσκα 

 

 

 

Φπζηθνί –Σερλεηνί 

ήρνη  

 

 

 

 

 

 

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ερνγξαθεκέλνπο ήρνπο 

απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη δηαθξίλνπλ ηελ πεγή ηνπο 

επηιέγνληαο ηε ζσζηή εηθφλα απφ δνζκέλεο εηθφλεο- θαξηέιεο 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε  ρξήζε Σ.Π.Δ. Οη καζεηέο αθνχλ 

θπζηθνχο θαη ηερλεηνχο ήρνπο εληαγκέλνπο ζε δηαδξαζηηθά 

κνπζηθά παηρλίδηα ζην πεξηβάιινλ θαηάιιεισλ γηα ηελ ειηθία ηνπο 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ π.ρ. «Δκκέιεηα» θ.ά. 

 

-Μνπζηθφ παηρλίδη Έλαο καζεηήο- παίθηεο βγαίλεη πξνζσξηλά απφ 

ηελ ηάμε θαη κπαίλεη μαλά κε θιεηζηά ηα κάηηα. Έλαο ζπκκκαζεηήο 

ηνπ κηιά. Πξέπεη λα καληέςεη πνηνο είλαη 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Α΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.2 «Ήρε, ήρε, είζαη εδψ;» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.8, 53) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.8, 47-56) 

 

 

φξγαλα ηηο έλλνηεο ηεο ξπζκηθήο αγσγήο 

● Να απηνζρεδηάδνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσλή ή απιά 

φξγαλα απνδίδνληαο έλλνηεο ηεο ηαρχηεηαο 

 

 

- Μνπζηθφ παηρλίδη: Αηνκηθά ή ζε νκάδεο θηλνχληαη ειεχζεξα ζην 

ρψξν κε ηελ αθξφαζε ησλ «Μνπιαξηψλ». Κεξδίδεη φπνηνο 

αληηιεθζεί φηη ην πιεζηάδεη ην ηέινο θαη  ζηακαηήζεη ηελ θίλεζή 

ηνπ έγθαηξα κε ηελ ηειεπηαία ζπγρνξδία. 

 

 

 

-Μνπζηθφ παηρλίδη: Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ν «καέζηξνο» πνπ 

δηεπζχλεη απφ ην πηάλν. Οη καζεηέο  ηξαγνπδνχλ ην «Έβγα ήιηε» 

απφ ηε άκν θαη αθνινπζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ παίδεη   

επηηαρχλνληαο ζηαδηαθά: μεθηλψληαο αξγά θαη θζάλνληαο ζε 

γξήγνξν tempo κε accelerando .         

 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.13 «Σν ζαιηγθάξη» Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (ζει. 74) 

 

 14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

-πκπιεξσκαηηθφ αθνπζηηθφ πιηθφ 

γηα ηα βηβιία Μνπζηθήο Α΄ θαη Β΄ 

Γεκνηηθνχ (8 Audio CD 

αλαξηεκέλα ςεθηαθά ζηελ 

ηζηνζειίδα: 

http://www.pi-schools.gr 

/content/index.php?lesson_ id 

=28&ep=477 

 -CD Player  

 

http://www.pi-schools.gr/
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(θξνχνπλ, ζείνπλ, ηξίβνπλ, θ.ά.)    

● Να αλαπηχμνπλ νηθνινγηθή ζπλείδεζε 

θαηαζθεπάδνληαο απηνζρέδηα κνπζηθά φξγαλα απφ 

άρξεζηα πιηθά θαη λα πεηξακαηίδνληαη κε ηηο αθνπζηηθέο 

ηνπο δπλαηφηεηεο 

 

 

 

 

 

. 

--Μνπζηθφ παηρλίδη:  Έλαο καζεηήο παίδεη κνπζηθά φξγαλα ηεο 

ηάμεο θαη νη ππφινηπνη ρσξίο λα ηα βιέπνπλ πξέπεη λα καληέςνπλ 

πνηα είλαη 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ερνγξαθεκέλν ην 

κνπζηθφ παξακχζη «Ο Πέηξνο θαη ν ιχθνο»  ηνπ Sergei Prokofiev 
θαη δηαθξίλνπλ βησκαηηθά ην ερφρξσκα ησλ  πλεπζηψλ,  ησλ 

εγρφξδσλ θαη ησλ θξνπζηψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ πνπ ζπκβνιίδνπλ 

ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπ παξακπζηνχ: βηνιί- Πέηξνο, θιάνπην-

πνπιάθη, φκπνε – πάπηα, θαγθφην – παππνχο, θφξλν-ιχθνο θαη 

ζπκθσληθά ηχκπαλα, γθξαλ θάζα  - θπλεγνί.  

 

-Καηαζθεπή απηνζρέδησλ νξγάλσλ: Οη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ 

φξγαλα απφ άρξεζηα πιηθά π.ρ.  

Φνξδόθνπην απφ θνπηί παπνπηζηψλ θαη ιάζηηρα κε δηαθνξεηηθφ 

πάρνο θαη πεηξακαηίδνληαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο παξαγσγήο 

ηνπ ήρνπ. 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Β΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.24 «ην καγαδί ηνπ ξνινγά»  

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.30) 

Κεθ.25 «Ο γχξνο φινπ ηνπ 

θφζκνπ» Σεηξάδην Δξγαζηψλ 

(ζει.31), Βηβιίν Δθπαδεπηηθνχ 

(ζει.114-117) 

 

 14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

-πκπιεξσκαηηθφ αθνπζηηθφ πιηθφ 

γηα ηα βηβιία Μνπζηθήο Α΄ θαη Β΄ 

Γεκνηηθνχ (8 Audio CD 

αλαξηεκέλα ςεθηαθά ζηελ 

ηζηνζειίδα: 

http://www.pi-schools.gr 

/content/index.php?lesson_ id 

=28&ep=477 

 

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο  

κε ερεία, Βηληενπξνβνιέαο  

Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

«Δκκέιεηα» (Δ.Αλαζηαζηάδνπ, θ.ά. 

ΟΔΓΒ) 

 

Μνπζηθά φξγαλα Orff 

http://www.pi-schools.gr/
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ειίδα 28 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να ηξαγνπδνχλ έλαλ θζφγγν αλεμάξηεηα απφ ην 

άθνπζκα δηαθνξεηηθψλ άιισλ θζφγγσλ 

● Να δηαθξίλνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ζε πνιπθσληθφ 

φξγαλν (π.ρ. πηάλν, αθνξληεφλ) ηε κεισδία απφ ηελ 

ελαξκφληζή ηεο. 

● Να ζπλνδεχνπλ ηε κεισδία ηξαγνπδηψλ κε κπνξληνχλ 

ή απιέο λφηεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 πλήρεζε 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο-

«θακπάλεο»: 

Ζ α΄ Οκάδα ηξαγνπδάεη  Νην 

Ζ β΄ Οκάδα  ηξαγνπδάεη Μη 

Ζ γ΄ Οκάδα  ηξαγνπδάεη νι   

  (αιιάδνπλ έπεηηα ξφινπο) 

Ο εθπαηδεπηηθφο «ρηππά» ζπκβνιηθά κηα-κηα ηηο θακπάλεο γηα λα 

«ερήζνπλ». Οη θακπάλεο εμαθνινπζνχλ λα ερνχλ θαη κεηά ηελ 

εηζαγσγή άιισλ. 

 

 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε  Μνπζηθήο  Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζην 

πηάλν (ή αξκφλην) ην ηξαγνχδη «Οη Διηέο» θαη ζπλνδεχεη ηε 

κεισδία πξνηείλνληαο δπν ελαιιαθηηθά  κπνξληνχλ.  Οη καζεηέο 

ζα επηιέμνπλ ην κπνξληνχλ ηεο πξνηίκεζήο ηνπο γηα ην 

πξνηειεπηαίν κέηξν ηεο ηειηθήο πηψζεο: 

 

                                       sol          la 

                                       do           mi 

  

Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο παίδνπλ αλά δεπγάξηα ζε δπν 

glockenspiel: ν έλαο παίδεη ηε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ «Μπαίλσ 

κεο ζη‘ ακπέιη ζαλ λνηθνθπξά» θαη ν άιινο ζπλνδεχεη παίδνληαο 

κπνξληνχλ (λην & ζνι)  ζηα δπν πξψηα κέηξα θαη ζηα επφκελα δπν               

(λην-ζνι) 

 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Α΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.13 «Ήξζε, ήξζε ε ρειηδφλα!» 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.60) 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Β΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε  

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.21 «Υειηδνλάθη, πέηαμε!» 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.105) 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2
νο

  Γλσξίδσ ηα είδε ηεο κνπζηθήο ζπγρξνληθά, δηαρξνληθά  θαη γεσγξαθηθά Νεπηαγσγείν – Α΄θαη Β΄ Γεκνηηθνύ 

    

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟ-

ΜΔΝΑ 

 

    ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να ηξαγνπδνχλ απιά –απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο 

θαη ιφγνπ  -  ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα θαη 

εηδηθφηεξα παξαδνζηαθά παηδηθά ηξαγνχδηα κε ξπζκηθή 

θαη κεισδηθή αθξίβεηα 

● Να πξνζεγγίδνπλ ηελ νξγαληθή ζχλδεζε ηεο 

ειιεληθήο κνπζηθήο παξάδνζεο κε ην ρψξν, ην ρξφλν 

θαη ηελ θνηλσληθή δσή ησλ αλζξψπσλ  

● Να επαηζζεηνπνηεζνχλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ 

κέζα απφ αγεξκηθά παηδηθά ηξαγνχδηα θαη αληίζηνηρα  

έζηκα πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ αιιειέλδεηε ζρέζε ηνπ 

αλζξψπνπ κε ηε θχζε  

● Να γλσξίζνπλ ζξεζθεπηηθά παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα 

πνπ ζπλδένληαη κε ενξηέο ηεο νξζφδνμεο εθθιεζίαο θαη  

ιαηξεπηηθά έζηκα ηνπ ιανχ καο   

 ● Να εθηεινχλ απιέο κεισδίεο παξαδνζηαθψλ 

ηξαγνπδηψλ ζε κνπζηθά φξγαλα  

● Να ζπλνδεχνπλ ξπζκηθά παξαδνζηαθά ειιεληθά 

ηξαγνχδηα κε ερεξέο θηλήζεηο ζψκαηνο θαη κνπζηθά 

φξγαλα 

 Να ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηε κνπζηθή 

θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ καο σο κέξνο ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. 

 Να απνηηκνχλ θαη λα αμηνινγνχλ δηαηζζεηηθά ηελ 

επαθή κε ηα αγαζά ηεο ηέρλεο θαη ην σξαίν 

 

2.1 Διιεληθή κνπζηθή 

παξάδνζε 

 

Γεκνηηθή κνπζηθή 

 

Βπδαληηλή 

εθθιεζηαζηηθή 

κνπζηθή 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ απιά απφ άπνςε ξπζκνχ, 

κεισδίαο θαη ιφγνπ ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα απ‘ φιν ηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν. π.ρ. ηα ηξαγνχδηα «Φάε πφληηθε ην δφληη ζνπ, 

«Άγηα Μαξίλα» (Κχπξνπ), «Έβγα, ήιηε» (άκνπ), «Κάησ ζην 

γηαιφ» (Υίνπ), «Μπαίλσ κεο ζη‘ ακπέιη» (Γξάκαο), «Μήιν κνπ 

θφθθηλν» (Μαθεδνλίαο), «Αιθάβεηνο» (Μηθξάο Αζίαο), θ.ά.       Οη  

καζεηέο πνπ δελ θαηέρνπλ αθφκε ην κεραληζκφ αλάγλσζεο 

καζαίλνπλ ηα ηξαγνχδηα εμ αθνήο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ.  Ο 

εθπαηδεπηηθφο γηα ηε βησκαηηθή εθκάζεζε ησλ ζηίρσλ ζρεδηάδεη 

ζηνλ πίλαθα ηνλ «ελλνηνινγηθφ ράξηε» ηνπ ηξαγνπδηνχ φπνπ 

απεηθνλίδνληαη νη βαζηθνί ηνπ πξσηαγσληζηέο θαη νη δξάζεηο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζε απηφ. ηε ζπλέρεηα, εθηειεί ππνδεηγκαηηθά –

παξάιιεια κε ην ηξαγνχδη- θηλήζεηο παληνκίκαο ζε ζρέζε κε ην 

λφεκα ησλ ζηίρσλ.  

 - Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ παξαδνζηαθά 

ηξαγνχδηα απφ φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν ηνπ 

ρξφλνπ: Κάιαληα Γσδεθαεκέξνπ, Υειηδνλίζκαηα, απνθξηάηηθα 

παηδηθά ηξαγνχδηα, Κάιαληα ηνπ Λαδάξνπ, θ.ά. π.ρ «ηαχξη 

ζηαχξη βφηαλε» (Λάξηζαο/Μεγάινπ Μνλαζηεξηνχ), 

«Υξηζηνχγελλα Πξσηνχγελλα» (Πεινπνλλήζνπ), «Ξχια γηα ηζ‘ 

απνθξηέο» (Ζπείξνπ), «Υειηδφληζκα» (Αηαλήο Κνδάλεο), «Ξχπλα 

Λάδαξε» (θχξνπ) θ.ά. Μαζαίλνπλ αθφκε απινχο  - απφ άπνςε 

κεισδίαο θαη ιφγνπ – βπδαληηλνχο εθθιεζηαζηηθνχο χκλνπο π.ρ. 

«Υξηζηφο Αλέζηε», θ.ά. 

       Πξνζεγγίδνπλ  έζηκα πνπ ζπλδένληαη κε αγεξκηθά παηδηθά 

ηξαγνχδηα θαη καζαίλνπλ γηα ηηο  θαηαζθεπέο ζπκβνιηθψλ 

νκνησκάησλ θαη ερεηηθψλ αληηθεηκέλσλ  θαζψο θαη  δξψκελα πνπ  

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Α΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (Παξάξηεκα - 

ζει.35,36,39,42,43,44) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.36) 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Β΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

(ζει.79,98,99,103,106,128,129) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (Παξάξηεκα - 

ζει.46,48,49,50,51,52) 

 

 14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 
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ειίδα 30 

 

ζπλδένληαη κε απηά. π.ρ. ηξαγνπδνχλ Κάιαληα Λαδάξνπ θαη 

θηηάρλνπλ ην Λάδαξν ή ιαδαξάθηα, θ.ά. 

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ απιά- απφ άπνςε 

κνπζηθήο θαη ιφγνπ- ηξαγνχδηα πνπ πεγάδνπλ θη εκπλένπλ ηελ 

αγάπε θαη ην ζεβαζκφ ζηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ  π.ρ. ηα 

δεκνηηθά ηξαγνχδηα: «Πάπηεο ρήλεο ηνπ γηαινχ», «Έλα κήιν 

θφθθηλν», «Γηα δεο ηνλ ακάξαλην», «Άζπξν κνπ ηξηαληαθπιιάθη» 

θαη ηα ηξαγνχδηα «Ζ βξνρνχια» (Γ.Σζνπθαιά -  Γεκνηηθή 

κεισδία: Γαξπθαιηά), «Οη Γψδεθα Μήλεο» (Γσδεθαλεζηαθή 

κεισδία – Π. Μαηέπ – Μ. Γνχληα), θ.ά. 

 - Δθηέιεζε Μνπζηθήο  Τξαγνύδηα γηα εζληθέο ενξηέο θη επεηείνπο  

Οη καζεηέο καζαίλνπλ παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εζληθή ενξηή ζηηο 25 Μαξηίνπ, π.ρ. «Σα Κιέθηφπνπια», 

«Κιέθηηθε δσή» θ.ά.  

 

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο  Οη καζεηέο παίδνπλ ζην glockenspiel -  απφ 

ην νπνίν έρνπλ αθαηξεζεί αληίζηνηρα πιήθηξα πνπ δελ απαηηνχληαη 

-  ηε βαζηθή κεισδία απφ ηα   Υειηδνλίζκαηα Aηαλήο Κνδάλεο : 

 

 

 

 

 

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο  Οη καζεηέο καζαίλνπλ ην απνθξηάηηθν 

παηδηθφ ηξαγνχδη «Παληξεχνπλε ηνλ θάβνπξα» θαη ην ζπλνδεχνπλ 

ξπζκηθά αθνινπζψληαο ην ξπζκφ ηνπ κέηξνπ ησλ 7/8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-«Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-

η΄Γεκνηηθνχ» (Μφζρνο 

Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009 

(ζει.21-43, 98-115) 

 

-πκπιεξσκαηηθφ αθνπζηηθφ πιηθφ 

γηα ηα βηβιία Μνπζηθήο Α΄ θαη Β΄ 

Γεκνηηθνχ (8 Audio CD 

αλαξηεκέλα ςεθηαθά ζηελ 

ηζηνζειίδα: 

http://www.pi-schools.gr 

/content/index.php?lesson_ id 

=28&ep=477 

 

-«Σα πξψηα ηξαγνχδηα» (Μαηέπ Π., 

Γνχληα Μ.),  Ηλζηηηνχην 

Νενειιεληθψλ πνπδψλ 

(Ηδξχκαηνο Μαλφιε 

Σξαηαληαθπιιίδε) ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ  Ηλζηηηνχην 

Νενειιεληθψλ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο 1992  

 

 

- CD Player  

- 2 Glockenspiel 

-2 Νηέθηα 

-Πηάλν, ειεθηξνληθφ θιαβηέ 

 

http://www.pi-schools.gr/
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Yπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

 

 

ειίδα 31 

 

 
 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να ηξαγνπδνχλ απιά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο 

θαη ιφγνπ ειιεληθά ηξαγνχδηα  

●  Να ζπλδένπλ ηε κνπζηθή κε ηελ ειιεληθή ηζηνξία 

● Να ληψζνπλ ηελ αηζζεηηθή ζπγθίλεζε απφ ηελ 

αθξφαζε θαη ηελ εθηέιεζε ηξαγνπδηψλ κεινπνηεκέλεο  

Διιεληθήο πνίεζεο 

● Να απνηηκνχλ θαη λα αμηνινγνχλ δηαηζζεηηθά ηελ 

επαθή κε ηα αγαζά ηεο ηέρλεο θαη ην σξαίν 

● Να εθθέξνπλ θαη λα αξζξψλνπλ κε άλεζε, αθξίβεηα θη 

εθθξαζηηθφηεηα ην ιφγν κε ηε κεισδία θαη ην ξπζκφ ηεο 

κνπζηθήο   

 

 

 

2.2. Μεινπνηεκέλε 

πνίεζε-΄Διιελεο 

ζπλζέηεο- 

 

Αζηηθή ιατθή   

κνπζηθή 

 

ύγρξνλνη Έιιελεο 

ηξαγνπδνπνηνί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Τξαγνύδηα γηα εζληθέο ενξηέο θη επεηείνπο Οη 

καζεηέο καζαίλνπλ απιά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ 

ειιεληθά ηξαγνχδηα πνπ ζπλδένληαη κε εζληθέο επεηείνπο θη ενξηέο 

ηεο ρψξαο καο: ηξαγνχδηα γηα  ην έπνο ηνπ 40‘ π.ρ. «Βάδεη ν 

Νηνχηζε ηε ζηνιή ηνπ» (Γ.Θίζβηνπ-Θ.αθειιαξίδε), γηα ηελ 

εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ «Ο Μέξκεγθαο» (Μ.Λνΐδνπ), γηα ηελ 

έλαξμε ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο  «Θνχξηνο» ηνπ Ρήγα 

(κεινπνίεζε Υξ.Λενληή), ηνλ Δζληθφ Ύκλν ζε πνίεζε Γ.νισκνχ 

θαη κνπζηθή Ν.Υ.Μάληδαξνπ θ.ά. 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ απιά απφ άπνςε 

ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ  αζηηθά ειαθξά, θαη ιατθά ηξαγνχδηα 

θαζψο θαη θαληάδεο π.ρ. «Σν θνθνξάθη» (Ε.Κνξίλζηνπ), «Γηαιφ –

γηαιφ», «Μπάξκπα Γηάλλε Καλαηά», θ.ά 

 

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ λεφηεξα ειιεληθά 

ηξαγνχδηα  απιά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ π.ρ.. 

«Αλεθδνηάθη» (Γ.Νεγξεπφληε - Μ.Λνΐδνπ),  «Καινθαίξη κνπ 

κπξίδεη» (Μ.Κσρ),  «Παίδνπκε θξπθηφ;» (Δ. Καξαληδφια, 

Κ.Κχξδε, Σ.παλέιιε, Θ.Σζηαγθάλε – Σ.Ησαλλίδεο), «Σν καληήιη 

ηεο λεξάηδαο» (Κ.Βφκβνινο),  θ.ά. 

 

- Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ζχγρξνλα ηξαγνχδηα γηα παηδηά θαη  

παξάιιεια δξακαηνπνηνχλ κε παληνκίκα ην πεξηερφκελν ησλ 

ζηίρσλ π.ρ. «Σν κηθξφ θαη ην κεγάιν» (Γ.Μαξαγθφπνπινπ–

Μ.Κξηεδή), Πηλεδνβξνρή (Δ.Σξηβηδά – η. Παπαζηαχξνπ), «Ο 

ηεκπέιεο δξάθνο» (Γ. Υαηδεπηεξή) θ.ά.  

 

 

 

 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Α΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα: 

 Βηβιίν  Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.66) 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Β΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα: 

Βηβιίν Δθπαδεπηηθνχ (ζει.73, 103, 

106) 

  

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

-«Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-

η΄Γεκνηηθνχ» (Μφζρνο 

Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009 

 

(ζει.52,55,61,62,88,90,94) 
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

  Να αληαπνθξίλνληαη ειεχζεξα ζε κηα κνπζηθή 

αθξφαζε ιφγηα δπηηθήο κνπζηθήο κε πνηθηιία ηξφπσλ 

(θίλεζε, εηθαζηηθή έθθξαζε, παληνκίκα, θιπ.) 

 ●Να εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο απφςεηο ηνπο 

γηα κνπζηθά έξγα ιφγηα δπηηθήο κνπζηθήο 

 Να ληψζνπλ ηελ αηζζεηηθή ζπγθίλεζε απφ ηελ 

αθξφαζε έξγσλ Λφγηα Γπηηθήο Μνπζηθήο 

 Να απνηηκνχλ θαη λα αμηινγνχλ δηαηζζεηηθά ηελ 

επαθή κε ηα αγαζά ηεο ηέρλεο θαη ην σξαίν 

 

 

 

 

 

2.3 Λόγηα Γπηηθή 

Μνπζηθή –  

Έξγα πξνγξακκαηηθήο 

κνπζηθήο 

 

 

 

 

 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Ο εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη βηβιίν θαηάιιειν 

γηα παηδηά κε άμνλα ηελ αθξφαζε ηνπ κνπζηθνχ έξγνπ ηνπ 

A.Vivaldi «Οη ηέζζεξηο Δπνρέο» -Σέζζεξα Κνλζέξηα γηα βηνιί θαη 

νξρήζηξα εγρφξδσλ θαη παξάιιεια νη καζεηέο αθνχλ 

απνζπάζκαηα ηνπ έξγνπ 

 

-Μνπζηθνθηλεηηθή: Οη καζεηέο αθνχλ ην Allegro απφ ην Κνλζέξην 

γηα βηνιί, νξρήζηξα εγρφξδσλ θαη κπάζν θνληίλνπν ζηε Μη 

κείδνλα, Οp.8 No.1, RV 269 ―Spring‖ - «Άλνημε» ηνπ A.Vivaldi 

θαη εθθξάδνπλ κε θίλεζε ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο πνπ  πεξηγξάθεη ε 

κνπζηθή. ε δηάηαμε πξνρσξνχλ ξπζκηθά -ν έλαο πίζσ απφ ηνλ 

άιιν-  θαη απνδίδνπλ κε παξαζηαηηθέο θηλήζεηο ηα  ζηνηρεία πνπ 

πεξηγξάθεη  δηαδνρηθά ε κνπζηθή : 

● μχπλεκα ηεο Άλνημεο 

● θειάεδηζκα ησλ πνπιηψλ  

● μχπλεκα ηεο Άλνημεο 

● ςηζχξηζκα ηεο πεγήο 

● θαηαηγίδα 

● θειάεδηζκα ησλ πνπιηψλ 

● μχπλεκα ηεο Άλνημεο 

 

Μνπζηθνθηλεηηθή Λνπινύδηα πνπ μππλνύλ ηελ άλνημε Οη καζεηέο 

αθνχλ ην «Βαιο ησλ ινπινπδηψλ» ηνπ P.I. Tchaikovsky θαη 

παξηζηάλνπλ αξρηθά φηη είλαη ινπινχδηα πνπ θνηκνχληαη, μππλνχλ  

μεηπιίγνληαο αξγά ηα πέηαιά ηνπο αθνινπζψληαο ηε κνπζηθή (ήρνο 

άξπαο) θη έπεηηα ρνξεχνπλ ειεχζεξα ζην ρψξν. 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ (αθνινπζεί σο ζπλέρεηα ηεο 

πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο) Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ απφ ην 

Γηαδίθηπν απφζπαζκα απφ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ―Fantasy‖ 

ηνπ Walt Disney ζην νπνίν απνδίδεηαη  νπηηθναθνπζηηθά – κέζσ 

ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο -   ην «Βαιο ησλ ινπινπδηψλ» ηνπ P.I. 

Tchaikovsky.  

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Α΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα: 

Κεθ.3 «Ο θνχθνο» Βηβιίν  Μαζεηή 

(ζει.9) 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Β΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα: 

Κεθ.9 «Σνπ θφζκνπ ηα 

θειαεδίζκαηα» Σεηξάδην Δξγαζηψλ 

(ζει.15) 

 

 14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

-πκπιεξσκαηηθφ αθνπζηηθφ πιηθφ 

γηα ηα βηβιία Μνπζηθήο Α΄ θαη Β΄ 

Γεκνηηθνχ (8 Audio CD 

αλαξηεκέλα ςεθηαθά ζηελ 

ηζηνζειίδα: 

http://www.pi-schools.gr 

/content/index.php?lesson_ id 

=28&ep=477 

http://www.pi-schools.gr/
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Πξνζεγγίδνπλ δηαηζζεηηθά ηε ζρέζε εηθφλαο, θίλεζεο, κνπζηθήο, 

πνίεζεο θαη θαληαζίαο.  

  

 

- Αθξφαζε Μνπζηθήο κε ρξήζε ΣΠΔ Ο εθπαηδεπηηθφο δείρλεη απφ 

ην Γηαδίθηπν απνζπάζκαηα ζπλαπιηψλ απφ δηάζεκεο παηδηθέο  

ρνξσδίεο ή  παηδηψλ - εξκελεπηψλ κνπζηθήο. 

 

 

Πηάλν, αξκφλην-  

Βηβιίν γηα ην Μφηζαξη  

- Audio CD 

- CD Player 

Τιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο  

κε ερεία 

Βηληενπξνβνιέαο  

 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να πξνζεγγίζνπλ  βησκαηηθά ηε κνπζηθή απφ άιινπο 

ιανχο θαη πνιηηηζκνχο κε δεθηηθφηεηα θαη ζεηηθή ζηάζε  

●Να αθνχλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξχ ξεπεξηφξην 

κνπζηθψλ αθξνάζεσλ ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη κνπζηθή 

άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ 

● Να ηξαγνπδνχλ ηξαγνχδηα άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ 

θαηάιιεια γηα ην ειηθηαθφ ηνπο επίπεδν κε ξπζκηθή θαη 

κεισδηθή αθξίβεηα 

● Να αληαπνθξίλνληαη ειεχζεξα ζε  αθξνάζεηο κνπζηθήο 

άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ κε πνηθηιία εθθξαζηηθψλ 

ηξφπσλ (θίλεζε, δσγξαθηθή, παληνκίκα, θιπ.) 

● Να εθηεινχλ απιά κεισδηθά θαη ξπζκηθά ζρήκαηα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσλή ή απιά ξπζκηθά φξγαλα 

ζπλνδεχνληαο ηξαγνχδηα θαη κνπζηθή άιισλ ιαψλ θαη 

πνιηηηζκψλ 

● Να ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηε κνπζηθή δεκηνπξγία 

άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ θαζψο θαη ηηο κνπζηθέο 

πξνηηκήζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο.  

 

 

2.4 Μνπζηθέο ηνπ          

θόζκνπ 

 

 

 

 

 Αθξφαζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο αθνχλ παηδηθά παξαδνζηαθά 

ηξαγνχδηα απφ φιν ηνλ θφζκν ζε απζεληηθέο ή ζχγρξνλεο πνηνηηθέο 

εθηειέζεηο ηεο Ethnic θαη ηεο  World Music, π.ρ. ―Sing Lo Lo‖ απφ 

ηε ελεγάιε, ―Hello hello‖ απφ ην Κνλγθφ, ―A Mover La Colita‖ 

απφ ηελ Κνινκβία, θ.ά. 

Δθηέιεζε Μνπζηθήο Αθνχλ ερνγξαθεκέλν θαη καζαίλνπλ ην 

ηξαγνχδη απφ ηε ελεγάιε «φκα ληνκ Σδάλγθαι» (Γηάβαδε γηε 

κνπ). Σξαγνπδνχλ  αληηθσληθά ηα αληίζηνηρα κέξε. Μηα νκάδα 

καζεηψλ  ζπλνδεχεη κε ζηξάθεο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Β΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα: 

Κεθ. 23 «Σξαγνχδηα απφ 

…θνχληα» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.29) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει. 108, 

126,128,130, 132)  

Κεθ.25 «Ο γχξνο ηνπ θφζκνπ» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.31) 

 14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

-«Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-

η΄Γεκνηηθνχ» (Μφζρνο 

Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009 

(ζει.138,139,144,145,146,147) 

- CD Player 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 3
νο

  : πλδέσ ηε κνπζηθή κε άιιεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο   Νεπηαγσγείν – Α΄θαη Β΄ Γεκνηηθνύ 

 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟ-

ΜΔΝΑ 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να βηψζνπλ φηη ε κνπζηθή, ν ρνξφο θαη ν ιφγνο 

ζπλδένληαη νξγαληθά 

● Να εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδεη κηα 

κνπζηθή κε θίλεζε, δξακαηνπνίεζε, παληνκίκα θαη 

δσγξαθηθή 

● Να ζπλδπάζνπλ ηε κνπζηθή κε ην ιφγν, ηελ θίλεζε, ην 

ζεαηξηθφ παηρλίδη, ηα εηθαζηηθά ζε έλα επίπεδν 

ζπκβνιηθφ, ππεξβαηηθφ θαη δηαηζζεηηθφ  

● Να πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά ηελ Όπεξα 

 

 

 

 

3.1.  Μνπζηθή θαη  

άιιεο ηέρλεο 

 

Μνπζηθή θαη Θέαηξν 

(+Θέαηξν θηψλ) 

 

Μνπζηθή θαη Υνξφο 

 

Μνπζηθή θαη Πνίεζε 

 

Μνπζηθή θαη 

Δηθαζηηθά 

 

Μνπζηθή θαη 

Κηλεκαηνγξάθνο 

 

 

 

 

Μνπζηθνθηλεηηθή Οη καζεηέο καζαίλνπλ ην  απνθξηάηηθν ηξαγνχδη 

«Σν -Πηπέξη» απφ ηε θχξν θαη ην ρνξεχνπλ κε ηηο κηκηθέο θηλήζεηο 

πνπ πεξηγξάθεη ην ηξαγνχδη ζην ηζάθηζκα. ηηο ζηξνθέο βαδίδνπλ 

ξπζκηθά ζε θχθιν. 

(Μνπζηθή θαη Υνξφο) 

 

-Μνπζηθφ παηρλίδη Μνπζηθή παληνκίκα Οη καζεηέο θαζψο εθηεινχλ 

έλα ηξαγνχδη θάλνπλ θηλήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν  

ησλ ζηίρσλ. Παίδνπλ έπεηηα ην παηρλίδη ηεο παληνκίκαο: έλαο 

καζεηήο δξακαηνπνηεί έλαλ ζηίρν ρσξίο λα ηνλ θαλεξψζεη θαη νη 

ππφινηπνη πξέπεη λα θαηαιάβνπλ θαη λα απαληήζνπλ ηξαγνπδψληαο 

ην ζπγθεθξηκέλν ζηίρν ηνπ ηξαγνπδηνχ. 

 

- Γεκηνπξγία κνπζηθήο Οη καζεηέο κεινπνηνχλ έλα πνίεκα πνπ 

δεκηνχξγεζαλ ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο ή ζην πιαίζην ελφο 

ρεδίνπ Δξγαζίαο πνπ εθπνλεί ε ηάμε. Σξαγνπδψληαο ηνπο  

ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο πξνηείλνπλ δηθέο ηνπο  κεισδίεο  πνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο ηηο απνδίδεη ζην πηάλν (ή αξκφλην) θαη·ε ηάμε 

ζπιινγηθά επηιέγεη θάζε θνξά ηελ θαηάιιειε κεισδία  γηα ηε 

ζπλέρεηα  ηνπ πνηήκαηνο. π.ρ.: 

 

 

 Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Α΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.4 «Παίδνπκε κε ηε θσλή καο 

Καξαγθηφδε» Βηβιίν  Μαζεηή 

(ζει.10) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ  (ζει.10) 

Κεθ.10 «Ο θπξ Βνξηάο εθχζεμε» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ(ζει 16) 

Ββηιίν Μαζεηή (Ζρντζηνξίεο, ζει 

33-43) 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Β΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.23 «Σξαγνχδηα…απφ θνχληα» 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.108-

109) 
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Ναλνχξηζκα γηα κηθξά αξθνπδάθηα 

 

Κνηκήζνπ αγγεινχδη κνπ Καη κφιηο ζα μππλήζεη  

γιπθά λα νλεηξεπηείο ηνλ ήιην καο λα δεη 

λα ζε ραξεί ε κάλα ζνπ λα ηνπ ρακνγειάζεη 

θαη λα πξνζεπρεζεί. απ‘ ηελ Αλαηνιή. 

  

ην γιπθφ Θενχιε καο   

λα ξίμεη έλα άζηξν  

επρή λα γίλεη αιεζηλή  

η‘ αξθνχδη λα‘λ‘ θαιά.   

 

(Μεινπνίεζε Α΄ Τάμεο 1
νπ

 6/ζεζίνπ Πεηξακαηηθνύ Γεκνηηθνύ 

Σρνιείνπ – ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ζε Πξόγξακκα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο) 

 

(Μνπζηθή θαη Πνίεζε) 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο –Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο καζαίλνπλ  

έλα ηξαγνχδη – αίληγκα βαζηζκέλν ζε γεξκαληθή παξαδνζηαθή 

κεισδία (θείκελν Μ.Γνπδέιε – Γ.Σζνπθαιά) ηε ζπλέρεηα, ν 

εθπαηδεπηηθφο εμηζηνξεί ζπλνπηηθά ην παξακχζη «Υέλζει θαη 

Γθξέηει» ησλ αδεξθψλ Γθξηκ. 

 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (Ζρντζηνξίεο – 

ζει.34-44) 

 

 

 14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

-πκπιεξσκαηηθφ αθνπζηηθφ πιηθφ 

γηα ηα βηβιία Μνπζηθήο Α΄ θαη Β΄ 

Γεκνηηθνχ (8 Audio CD 

αλαξηεκέλα ςεθηαθά ζηελ 

ηζηνζειίδα: 

http://www.pi-schools.gr 

/content/index.php?lesson_ id 

=28&ep=477 

 

-«Σα πξψηα ηξαγνχδηα» (Μαηέπ Π., 

Γνχληα Μ.),  Ηλζηηηνχην 

Νενειιεληθψλ πνπδψλ 

(Ηδξχκαηνο Μαλφιε 

Σξαηαληαθπιιίδε) ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ  Ηλζηηηνχην 

Νενειιεληθψλ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο 1992  

(ζει.30) 

 

-«Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-

η΄Γεκνηηθνχ» (Μφζρνο 

Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009 

(ζει.172) 

 

- CD Player , Πηάλν, Αξκφλην 

http://www.pi-schools.gr/
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 Οη καζεηέο αθνχλ ην απφζπαζκα  - ―Ein Männlein steht im Wald‖ 

-απφ ηελ Πξψηε θελή ηεο  Γεχηεξεο Πξάμεο- ηεο νκψλπκεο  

Όπεξαο ―Hänsel und Gretel‖ ηνπ Δ.Humperdinck. Ο εθπαηδεπηηθφο 

ξσηά ηη ηνπο ζπκίδεη ε κεισδία πνπ αθνχλ [ην ηξαγνχδη-αίληγκα 

πνπ έκαζαλ] θαη ηνπο δεηά λα πξνζέμνπλ ηνλ ήρν ηνπ θνχθνπ ζην 

ηέινο. Έπεηηα νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ αλά δεπγάξηα κε 

παληνκίκα ηε ζθεληθή δξάζε αθνινπζψληαο ηε κνπζηθή ηεο 

ζθελήο πνπ έρεη σο εμήο:  

 Τα δπν παηδηά, ν Φέλζει θαη ε Γθξέηει βξίζθνληαη ζην ζθνηεηλό 

δάζνο. Ο ήιηνο δύεη. Η Γθξέηει είλαη θαζηζκέλε ζε έλα θνύηζνπξν 

δέληξνπ θαη θηηάρλεη κηα γηξιάληα από ιεπθάγθαζα κε  ηα ινπινύδηα 

πνπ έρεη πιάη ηεο. Ο Φέλζει καδεύεη κνύξα όπωο ηνπο είρε δεηήζεη ε 

κεηέξα ηνπο. Η Γθξέηει ηξαγνπδά ραξνύκελα. Ο Φέλζει. ηεο δείρλεη 

ην θαιάζη ηνπο πνπ είλαη πηα γεκάην κνύξα. Τόηε ζπλεηδεηνπνηνύλ 

όηη έρνπλ αξγήζεη λα γπξίζνπλ ζπίηη. Αθνύγεηαη ν θνύθνο θαη ν 

Γθξέηει θνηηάδνληαο γύξω ηνπ αλήζπρα ιέεη όηη ην δάζνο ηνπο 

πξνεηδνπνηεί γηα θάηη…     

(Μνπζηθή θαη Θέαηξν) 

 

Αθξφαζε – Δθηέιεζε Μνπζηθήο  Παξαηεξνχλ ην εηθαζηηθφ έξγν 

ηνπ Δπγέλεηνπ παζάξε κε ηίηιν «Σν Θέαηξν θηψλ ηνπ σηήξε 

παζάξε θαη ε νξρήζηξα ηνπ» (1958). Αθνχλ κνπζηθή απφ ην 

Θέαηξν θηψλ θαη εηδηθφηεξα ηα ηξαγνχδηα πνπ εηζάγνπλ ζηε  
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ζθελή θάζε ήξσα-θηγνχξα. π.ρ. Καξαγθηφδεο: «Ο Υνξφο ηνπ 

Καξαγθηφδε», Υαηδεαβάηεο: «Γηαιαιέιη» θ.ά. θαη θηηάρλνπλ  

απιέο θηγνχξεο ησλ βαζηθψλ εξψσλ ηνπ Θεάηξνπ θηψλ.  

Μνπζηθφ παηρλίδη (ζπλέρεηα ηεο πξνεγνύκελεο 

δξαζηεξηόηεηαο).Αθνχλ ηξαγνχδηα ηνπ Καξαγθηφδε θαη νη καζεηέο  

πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ  θάζε θνξά ηελ αληίζηνηρε θηγνχξα. 

(Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά - Μνπζηθή θαη Θέαηξν θηψλ) 

 

-Δθηέιεζε κνπζηθήο – Γεκηνπξγία ζηίρνπ 

Οη καζεηέο αθνχλ κε θιεηζηά ηα κάηηα ηελ εθηέιεζε ηνπ  

―Wiegenlied‖ – Ναλνχξηζκα ηνπ Johannes Brahms ζην πηάλν (ή 

αξκφλην) απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Αθνχ ζπδεηεζεί φηη πξφθεηηαη γηα 

λαλνχξηζκα, νη καζεηέο δεκηνπξγνχλ ηνπο ζηίρνπο ελφο δηθνχ ηνπο  

ζηα ειιεληθά πάλσ ζηε κεισδία ηνπ Brahms. Ο εθπαηδεπηηθφο 

ζπλνδεχεη ζην πηάλν ηηο ζηηρνπξγηθέο ηνπο πξνηάζεηο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Μνπζηθή θαη πνίεζε) 
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-Μνπζηθνθηλεηηθή-Μνπζηθφ παηρλίδη Σε ηεληωκέλν ζρνηλί Οη 

καζεηέο αθνχλ ηε κνπζηθή ηνπ  Charlie Chaplin  ―Tightrope 

Walker ‖ απφ ηελ ηαηλία ―The Circus‖ θαη θηλνχληαη αηνκηθά 

κηκνχκελνη έλαλ αθξνβάηε πνπ θάλεη λνχκεξν ζε ηελησκέλν 

ζρνηλί. 

        Ληνληάξη ζην θινπβί  Αθνχλ απφ ηελ ίδηα ηαηλία ην ―Intruder in 

the Lion‘s Cage‖ θαη  δπν καζεηέο  αθνινπζψληαο ηε κνπζηθή 

απηνζρεδηάδνπλ ηε ζθελή φπνπ ν αξιψ (ν έλαο καζεηήο) κπαίλεη 

-  ρσξίο λα ην μέξεη -ζε έλα θινπβί κε έλα ιηνληάξη  πνπ θνηκάηαη 

ειαθξά (ν άιινο καζεηήο). Ο καζεηήο-αξιψ πξνζπαζεί λα βγεη 

ρσξίο λα μππλήζεη ην καζεηή- ιηνληάξη πνπ μππλά ζπλερψο θαη 

μαλαθνηκάηαη. Έπεηηα παξαθνινπζνχλ ηηο ζθελέο ηεο ηαηλίαο φπνπ 

αθνχγεηαη ε αληίζηνηρε κνπζηθή θαη παξαηεξνχλ ηε ζχλδεζε 

κνπζηθήο θαη ζθεληθήο δξάζεο. 

(Μνπζηθή θαη Κηλεκαηνγξάθνο – Μνπζηθή θαη Θέαηξν) 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να ζπλδέζνπλ ηε κνπζηθή κε ην ιφγν, κε 

πξνκαζεκαηηθέο έλλνηεο, κε ζηνηρεία απφ ηε Μειέηε 

Πεξηβάιινληνο, θ.ά.. κε άμνλα δηαζεκαηηθέο έλλνηεο θαη 

δεμηφηεηεο (καθξν-έλλνηεο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Μνπζηθή θαη άιια 

καζήκαηα 
 

 

 

 

 

- Γεκηνπξγία κνπζηθήο Γεκηνπξγνχλ κηα ερντζηνξία κε ηα ιφγηα 

απφ ην παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη «Έβγα ήιηε» απφ ηε άκν: 
 

Έβγα ήιηε πχξσζε κε 

θαη θνπινχξηα ηάηζέ  κε 

Ν‘ αλεβψ ζηα θεξακίδηα 

λα ζ‘ αλάςσ ηα θαληήιηα 

 

κε ην κέιη, κε ην γάια 

θαη κε ηε ρξπζή θνπηάια. 
 

Οη καζεηέο επηιέγνπλ νκαδηθά ηηο ιέμεηο πνπ θαλεξψλνπλ κηα πεγή 

ήρνπ ή ηηο ιέμεηο πνπ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ πνηεηηθά-κεηαθνξηθά 

κε ήρνπο. Καζψο ν εθπαηδεπηηθφο απαγγέιεη ην πνίεκα νη καζεηέο 

απνδίδνπλ κε κνπζηθά φξγαλα ηηο ιέμεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί ή 

αθφκε πξνηείλνπλ θη άιιεο αθφκε. Γνπιεχνπλ νκαδνζπλεξγαηηθά  

ζε νκάδεο 3-4 παηδηψλ θαη θάζε νκάδα πεηξακαηίδεηαη κε ηα 

φξγαλα παξνπζηάδνληαο ηε δηθή ηεο «ελνξρήζηξσζε».  

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Α΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

 

Κεθ.17 «Ο ρνξφο ησλ πνληηθηψλ» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 23)  

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Β΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 
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Γηα παξάδεηγκα: 

Ήιηνο: πηαηίληα (ιακπεξφο ήρνο)  

Κνπινχξηα: γθνπΐξν (ήρνο ηξηςίκαηνο) 

Ν‘αλεβψ: ηακπνπξίλν (ήρνο βεκάησλ) 

Αλάςσ: γξήγνξν γιίζηξεκα κπαγθέηαο ζε woodblock (ήρνο 

ζπίξηνπ) 

Μέιη: glockenspiel (γιπθφο ήρνο) 

Γάια: glissando ζε μπιφθσλν (ήρνο γάιαηνο πνπ θπιάεη) 

Υξπζή Κνπηάια: ηξίγσλν (ήρνο «ρξπζφο») 

(Μνπζηθή θαη Γιψζζα) 

 

- Μνπζηθφ παηρλίδη: Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ηζφρξνλα ρηππήκαηα 

ζε θιάβεο ζε θάζε καζεηή θαη εθείλνο πξέπεη λα κεηξήζεη ηα 

ρηππήκαηα κε βάζε ηελ αθνπζηηθή ηνπ κλήκε. ην δεχηεξν γχξν 

ηνπ παηρληδηνχ ν εθπαηδεπηηθφο παίδεη απιά ξπζκηθά ζρήκαηα θαη 

πάιη ην δεηνχκελν είλαη ν αξηζκφο ησλ ρηππεκάησλ.  

(Μνπζηθή θαη Μαζεκαηηθά) 

 

- Δθηέιεζε κνπζηθήο:  Μαζαίλνπλ ην ηξαγνχδη «Σν Πνηακάθη»  

ζε πνίεζε ηνπ Εαραξία Παπαλησλίνπ θαη κνπζηθή Β.Γεκεηξάηνπ 

θαη ην απνδίδνπλ αληηθσληθά ζε κνξθή εξψηεζεο- απάληεζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

( 

-  

 

 

 

 

 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα: 

 (Παξάξηεκα – ζει.40) 
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Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 
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Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

-πκπιεξσκαηηθφ αθνπζηηθφ πιηθφ 

γηα ηα βηβιία Μνπζηθήο Α΄ θαη Β΄ 

Γεκνηηθνχ (8 Audio CD 

αλαξηεκέλα ςεθηαθά ζηελ 

ηζηνζειίδα: 

http://www.pi-schools.gr 

/content/index.php?lesson_ id 

=28&ep=477 

 

-«Σα πξψηα ηξαγνχδηα» (Μαηέπ Π., 

Γνχληα Μ.),  Ηλζηηηνχην 

Νενειιεληθψλ πνπδψλ 

(Ηδξχκαηνο Μαλφιε 

Σξαηαληαθπιιίδε) ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ  Ηλζηηηνχην 

Νενειιεληθψλ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο 1992  

(ζει.30) 

 

 

-«Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-

η΄Γεκνηηθνχ» (Μφζρνο 

Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009 

(ζει.172) 

 

http://www.pi-schools.gr/
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Σν ηξαγνχδη νπζηαζηηθά πεξηγξάθεη ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. Οη 

καζεηέο ζπδεηνχλ γηα ην πψο ν άλζξσπνο απφ παιηά 

εθκεηαιιεπφηαλ ηε ξνή ηνπ λεξνχ σο θπζηθή πεγή ελέξγεηαο θαη 

γηα ηελ αληίζηνηρε ηερλνινγία πνπ είρε αλαπηχμεη  (π.ρ. λεξφκπινη, 

θ.ά). πδεηνχλ αθφκε γηα ηα πνηάκηα ηεο δηθήο ηνπο πεξηνρήο. 

πδεηνχλ έπεηηα γηα ηηο θπζηθέο θαη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχζε απφ παιηά ν άλζξσπνο κε βάζε ηελ 

αληίζηνηρε ηερλνινγία ε νπνία ζεβφηαλ θαη πξνζηάηεπε ην 

πεξηβάιινλ  

(Μνπζηθή –  Μειέηε Πεξηβάιινληνο) 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ ηξαγνχδηα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε κεινπνίεζε πνηεκάησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ 

απφ Έιιελεο ζπλζέηεο θαη θπθινθφξεζαλ ζε 2 θαζζέηεο κε ηνλ 

ηίηιν «Μεινπνηεκέλα πνηήκαηα απφ βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ» (ΤΠΔΠΘ -Γηεχζπλζε Δπνπηηθψλ Μέζσλ Γηδαζθαιίαο, 

1997)  π.ρ. «Σζηξηηξφ» (Ε.Παπαλησλίνπ-Μ.Πιέζζα), «Σν  πην 

κεγάιν» (Β.Ρψηα - Μ.Κσρ), «Ζ Νεξαληδνχια» (Γεκνηηθφ –

Θ.Αλησλίνπ), «Νηήιη ληήιη» (Γεκνηηθφ – Υ.Λενληή) θ.ά. 

 

- CD Player  

Πηάλν, αξκφλην 

 

 

 

- «Μέζνδνο Γηδαζθαιίαο 

Σξαγνπδηψλ  γηα ηελ Α΄ ηάμε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ» (Μαδαξάθε 

Β.Α., Υνξο- Κεθάινπ Δ., 

Γεκεηξάηνπ Β.), ΟΔΓΒ 1979 

- Καζέηα Μεζφδνπ 

(ζει. 39) 

 

 

2 θαζζέηεο: «Μεινπνηεκέλα 

πνηήκαηα απφ βηβιία ηνπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ»  (ΤΠΔΠΘ -

Γηεχζπλζε Δπνπηηθψλ Μέζσλ 

Γηδαζθαιίαο, 1997) 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4
νο

:Μνπζηθή ζηε δσή εληόο θη εθηόο ζρνιείνπ                                         Νεπηαγσγείν – Α΄θαη Β΄ Γεκνηηθνύ 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟ-

ΜΔΝΑ 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

 Να ληψζνπλ ηε ραξά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

πξνζθέξεη ε παξνπζίαζε κηαο εθδήισζεο κε 

κνπζηθή πνπ εθηειείηαη δσληαλά θαη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν  

 

 Να παξαθνινπζνχλ πνηθηιία κνπζηθψλ δξψκελσλ 

(ζπλαπιίεο, θνληζέξηα, θηι.) θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη 

αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Δθδειώζεηο 

ζρνιηθέο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Δθπαηδεπηηθέο 

ζπλαπιίεο 

 

 

4.3 Μνπζεηαθή 

Αγσγή  

 

 

 

- Παξνπζηάδνπλ έλα κνπζηθφ πξφγξακκα επ‘ επθαηξία δηαθφξσλ 

ενξηαζκψλ, επεηείσλ, εθδειψζεσλ/αθηεξσκάησλ πνπ γίλνληαη  ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή  ζε άιινπο ρψξνπο   π.ρ  

 Δνξηή Υξηζηνπγέλλσλ. 

 Δθδήισζε αθηεξσκέλε ζε ζπλζέηε ή πνηεηή 

 Δθδήισζε  κε ζέκα ηα παηδηθά νκαδηθά παηρλίδηα 

 Δθδήισζε κε ζέκα ην δάζνο  

- Παξνπζηάδνπλ ηξαγνχδηα ζην πιαίζην πνιχηερλσλ δξψκελσλ ή 

παξαζηάζεσλ πνπ απαηηνχλ ηε ζπλδξνκή πνιιψλ ηερλψλ π.ρ. 

  «Ζ Μάγηζζα Φξηθαληέια πνπ κηζνχζε ηα θάιαληα» (Δ.Σξηβηδά), 

«Φξνπηνπία» (Δ.Σξηβηδά – Παπαζηαχξνπ η.), 

  «Ζ Αγέιαζηε πνιηηεία θαη νη Καιηθάληδαξνη» (Π.Καηζηκίρα – 

Υ.Καηζηκίρα),  

«Νηελεθεδνχπνιε» (Δ.Φαθίλνπ – Γ.Μαξθφπνπινπ),  

Παξάζηαζε ζέαηξνπ ζθηψλ Καξαγθηφδε θ. ά.    

 

- Παξαθνινπζνχλ ζπλαπιίεο ζην  ζρνιείν (ή εθηφο ζρνιείνπ)  ζην 

πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ/ εξγαζηεξίσλ  άηππεο 

εθπαίδεπζεο.      

 

- Παξαηεξνχλ θαη αλαδεηνχλ εθζέκαηα ζε κνπζεία πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε κνπζηθή ή αλαδεηνχλ ζηηο αίζνπζεο ησλ κνπζείσλ αληίζηνηρα 

εθζέκαηα.  

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Α΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.38-39, 40) 

Κεθ.4 «Παίδνπκε κε ηε θσλή καο 

…Καξγθηφδε» Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ  (ζει. 35-36)  

Κεθ.6 «Σα παηρλίδηα ηεο απιήο» 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.39)  

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Β΄ Γεκνηηθνχ» 

(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε 

Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010 

Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

 

Πηάλν  

Μνπζηθά φξγαλα Orff  

Audio CD κε κνπζηθέο θαη 

ηξαγνχδηα ζεαηξηθψλ παηδηθψλ 

παξαζηάζεσλ  

CD Player  

χζηεκα κηθξνθσληθήο κε θνλζφια 
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Σάξεισ Γ΄ - Δ΄ Δημοτικού 
    

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1νο : Πξνζεγγίδσ θαη θαηαλνώ ηηο έλλνηεο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο     Γ΄θαη Γ΄ Γεκνηηθνύ 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να επαλαιακβάλνπλ κηκεηηθά πην ζχλζεηα ξπζκηθά 

ζρήκαηα κε ζαθή δηάθξηζε ζέζεο θαη άξζεο παίδνληαο 

ζε κνπζηθά φξγαλα, ζε απηνζρέδηα ερνγφλα κέζα ή 

ρξεζηκνπνηψληαο ερεξέο θηλήζεηο ζψκαηνο,   

● Να θαηαλνήζνπλ ηε καζεκαηηθή ζρέζε ησλ ξπζκηθψλ 

αμηψλ φζνλ αθνξά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ κέζα απφ ηε 

ζχλδεζε κε εμσκνπζηθέο έλλνηεο 

● Να αλαγλσξίδνπλ αθνπζηηθά απιά ξπζκηθά ζρήκαηα 

ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηή ηνπο γξαθή (ξπζκηθφ dicteé) 

● Να ρηππνχλ ην κεισδηθφ ξπζκφ ηξαγνπδηψλ  

 ● Να απηνζρεδηάδνπλ/ζπλζέηνπλ δηθά ηνπο ξπζκηθά 

ζρήκαηα  

● Να δηαθξίλνπλ ηνλ παικφ απφ ην κεισδηθφ ξπζκφ  

● Να πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά ηνλ παικφ ηνπ κέηξνπ 

ησλ 2/4, 3/4, 4/4, 7/8 θαη ησλ 9/8 

 Να απνδίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ξπζκηθέο έλλνηεο ζε 

κηα αθξφαζε κε θίλεζε, κε φξγαλα, κε θσλή θαη κε 

κε-ζπκβαηηθή ζεκεηνγξαθία 

 Να απνδίδνπλ θσλεηηθά πην πνιχπινθν ξπζκηθφ 

θείκελν ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχζηεκα ξπζκηθψλ 

ζπιιαβψλ.  

 Να απνδίδνπλ πην πνιχπινθεο ξπζκηθέο έλλνηεο 

ζπλνδεχνληαο ηξαγνχδηα κε ηε ρξήζε απιψλ 

θξνπζηψλ νξγάλσλ ή/θαη ερεξψλ θηλήζεσλ 

 

1.1. Ρπζκόο 

 

-Παικφο-ξπζκφο 

 

-Ρπζκηθέο αμίεο: 

νιφθιεξν, κηζφ, κηζφ 

παξεζηηγκέλν, δέθαηα 

έθηα, παχζεηο 

νινθιήξνπ, κηζνχ, 

νγδφνπ, δέθαηνπ έθηνπ 

 

-Μέηξα 2/4, 3/4, 4/4, 

7/8, 9/8 

(βησκαηηθά) 

 

 

 

 

 

 

- Μνπζηθή εθηέιεζε Ο εθπαηδεπηηθφο εθηειεί ππνδεηγκαηηθά πην 

ζχλζεηα ξπζκηθά ζρήκαηα ζην ηακπνπξίλν θαη νη καζεηέο 

επαλαιακβάλνπλ κηκεηηθά  αηνκηθά ή θαηά νκάδεο π.ρ.: 

        

             
      

- Μνπζηθή γξαθή   Οη θζφγγνη («λφηεο») ηεο ζπκβαηηθήο γξαθήο 

ηεο κνπζηθήο παξνπζηάδνληαη πξνζσπνπνηεκέλνη θαη ηα ζχκβνια 

ησλ ξπζκηθψλ αμηψλ ζρεηίδνληαη κε εκπεηξίεο απφ ηελ πξαγκαηηθή 

δσή π.ρ.  Οη ξπζκηθέο αμίεο παξνπζηάδνληαη σο «θνξεζηέο» πνπ 

θνξνχλ νη λφηεο αλάινγα κε ην πφζν «ηξαγνπδνχλ». Κάζε λφηα 

έρεη ηε δχλακε λα «ηξαγνπδά» ζε δηάξθεηα αλάινγε κε ην «πφζν 

γάια  έρεη πηεί»: 
 

 

 

 

     νιφθιεξν πνηήξη γάια  νιφθιεξν ▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ» 

(Μπνγδάλε –νπγηνχι Γ. 

αιηθηηδφγινπ Γ.,  Καςεκάλε Μ.), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.5 «Σν παηρλίδη ηνπ ήρνπ θαη 

ηεο ζησπήο» Σεηξάδην Δξγαζηψλ 

(ζει.13-15) 

Κεθ.15 «Σν κπζηήξην ηνπ ξπζκνχ» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.34) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.23-27)  

 

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄ 

Γεκνηηθνχ» (Μφζρνο 

Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009 – Βηβιίν γηα ηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ 

(ζει.37, 66,78) 
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                     κηζφ πνηήξη γάια         κηζφ       ▬▬▬               

 

θ.ν.θ  

    -Μνπζηθή εθηέιεζε Οη καζεηέο εθηεινχλ κε ερεξέο θηλήζεηο ηνπ 

ζψκαηνο απιά ξπζκηθά ζρήκαηα πνπ ν εθπαηδεπηηθφο γξάθεη ζε 

ζπκβαηηθή γξαθή ζηνλ πίλαθα θη εθηειεί ππνδεηγκαηηθά.  ηε 

ζπλέρεηα, νη καζεηέο πξέπεη λα βξνπλ  πνην ξπζκηθφ ζρήκα εθηειεί 

θάζε θνξά ζε θιάβεο ν εθπαηδεπηηθφο. π ρ. 

 

               
   ηα       ηί -  ηη     ηα              ηί -    ηη  ηί  -  ηη     ηα    ηα 

 

-Μνπζηθή εθηέιεζε Οη καζεηέο καζαίλνπλ ην απνθξηάηηθν 

ηξαγνχδη «Μηα γξηά κπακπφγξηα» θαη ρηππνχλ παιακάθηα ην 

κεισδηθφ ξπζκφ ζην ζεκείν φπνπ ηξαγνπδνχλ ην ζηίρν «ηζίθη ξίθη 

ηξνκ, ηξάθα ηξνπκ ηξάθα ηξνκ». ηε ζπλέρεηα, εθηεινχλ ην 

ηξαγνχδη ρηππψληαο ζην ζεκείν απηφ κφλν παιακάθηα ην κεισδθφ 

ξπζκφ, ρσξίο λα ηξαγνπδνχλ ηα ιφγηα. ηηο ζπιιαβέο «ηξνκ», 

«ηξνπκ», «ηξνκ» ρηππνχλ ηα παιακάθηα ζεθψλνληαο ηα ρέξηα 

ςειά.  

  
Μηα γξηα κπακπφγξηα (Απνθξηάηηθν Λέζβνπ) 

 

Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κνπζηθήο 

«Δκκέιεηα» (Δ.Αλαζηαζηάδνπ, θ.ά. 

ΟΔΓΒ) 

 

- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

Glockenspiel, θά. 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player 

 

Γηαδξαζηηθή εθαξκνγή «Φηηάμε ην 

δηθφ ζνπ ξπζκηθφ ζρήκα» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521

/5836?locale=el 

 

 

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5836?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5836?locale=el
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Μηα γξηα, ηζηθηξηθηηξφκ  ηξαθαηξνχκ  ηξαθαηξφκ 

κηα γξηα κπακπφγξηα ιάραλα καγείξεπε. 

Κεη πνπ ηα, ηζηθηξηθηηξφκ  ηξαθαηξνχκ  ηξαθαηξφκ   

θεη πνπ ηα καγείξεπε, θεη ηεο ήξζε κηα βνή, 

γηα λα πάεη λα παληξεπηεί. 

Γίλεη κηα, ηζηθηξηθηηξφκ  ηξαθαηξνχκ  ηξαθαηξφκ 

δίλεη κηα ηνπ ηέληδεξε* θη άιιε κηα ηνπ θαπαθηνχ. 

 Φάηε θν-, ηζηθηξηθηηξφκ  ηξαθαηξνχκ  ηξαθαηξφκ 

 θάηε θφηεο ιάραλα θαη ζεηο γάηεο ηα δνπκηά, 

γηαηί εγψ, ηζηθηξηθηηξφκ  ηξαθαηξνχκ  ηξαθαηξφκ 

γηαηί εγψ ζα παληξεπηψ θαη ζα λνηθνθπξεπηψ. 

 

- Μνπζηθή εθηέιεζε Οη καζεηέο αθνινπζνχλ ηνλ παικφ 

ηξαγνπδηψλ πνπ καζαίλνπλ ρηππψληαο νκαδηθά παιακάθηα ζηηο 

εηζαγσγέο ηνπο πνπ παίδεη ν εθπαηδεπηηθφο ζην πηάλν, π.ρ. 

Μέηξν 2/4   «Γέιαγε ε Μαξία» (Λ.Παπαδφπνπινπ-Μ.Πιέζζα) 

Μέηξν  3/4  «Άζηα ηα καιιάθηα ζνπ» (Α.αθειιάξηνπ & 

Υ.Γηαλλαθφπνιπνπ – Μ.νπγηνχι) 

Μέηξν 4/4   «Πάλσ ζηελ θνχληα θάηζαλε» (Παξαδνζηαθφ  

Λέζβνπ)  

Μέηξν 7/8   «Μήιν κνπ θφθθηλν» (Παξαδνζηαθφ Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο)    

Μέηξν 9/8     «Γεηα ζνπ ραξά ζνπ Βελεηηά» (Ν.Γθάηζνπ-

η.Ξαξράθνπ) 

         Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ν εθπαηδεπηηθφο αξρηθά εθηειεί 

ππνδεηγκαηηθά ηνλ παικφ ψζηε λα  ηνλ επαλαιάβνπλ καδί ηνπ  νη 

καζεηέο. 

 

-Γεκηνπξγία κνπζηθήο Οη καζεηέο απηνζρεδηάδνπλ ξπζκηθά 

ζρήκαηα ζε θξνπζηά φξγαλα απνδίδνληαο ζπλαηζζήκαηα  π.ρ  

Ρπζκηθφ ζρήκα πνπ δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο ραξάο 

Ρπζκηθφ ζρήκα πνπ δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ δηζηαγκνχ 

Ρπζκηθφ ζρήκα πνπ δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ ζπκνχ 

Ρπζκηθφ ζρήκα πνπ δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο ραιάξσζεο, θ.ά. 
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-Δθηέιεζε Μνπζηθήο – Γξαθή Μνπζηθήο κε ρξήζε ΣΠΔ Οη 

καζεηέο αζθνχλ ηηο ξπζκηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θη εκπεδψλνπλ ηα 

ζχκβνια ηεο ζπκβαηηθήο γξαθήο ηεο κνπζηθήο κέζα απφ 

δηαδξαζηηθά κνπζηθά παηρλίδηα ζην πεξηβάιινλ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ. 

 

-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο κε ρξήζε ΣΠΔ Οη καζεηέο αλνίγνπλ 

εμαηνκηθεπκέλα ζηνλ ππνινγηζηή ηε δηαδξαζηηθή εθαξκνγή 

«Φηηάμε ην δηθφ ζνπ ξπζκηθφ ζρήκα» θαη δεκηνπξγνχλ δηθέο ηνπο  

αθνινπζίεο ξπζκηθψλ ζρεκάησλ ζπλδπάδνληαο δηαδξαζηηθά 

ξπζκηθέο αμίεο πνπ απνδίδνληαη ηφζν ζπκβαηηθά φζν θαη κε ηηο 

ξπζκηθέο ζπιιαβέο  ηνπ κνπζηθνπαηδαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

Kodály Zoltán.  

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5836?locale=el 

 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:  

● Να δηαθξίλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλέιημεο  

κεισδηψλ θαη λα αθνινπζνχλ αθνπζηηθά ηηο κεηαβνιέο 

ηεο 

● Να ηξαγνπδνχλ θαη λα απνκλεκνλεχνπλ απιέο 

κεισδίεο κε ηα νλφκαηα ησλ θζφγγσλ ηεο δπηηθήο 

κνπζηθήο (λην, ξε, κη, θα, ζνι, ια, ζη) 

 ● Να ηξαγνπδνχλ αηνκηθά θαη ζε νκάδεο κεισδίεο κε 

απμαλφκελε ηνληθή αθξίβεηα 

● Να ηξαγνπδνχλ αηνκηθά θαη ζε νκάδεο απφ κλήκεο 

κηθξέο κεισδίεο κε ηα νλφκαηα ησλ θζφγγσλ ηνπο  

● Να εθηεινχλ ζηε θινγέξα ή ζε ηνληθά κνπζηθά 

φξγαλα κεισδίεο ηξαγνπδηψλ πνπ έρνπλ κάζεη  

● Να ηξαγνπδνχλ απιέο κεισδίεο κε κίκεζε 

● Να δεκηνπξγνχλ κεισδίεο ζηε θινγέξα ή ζην 

glockenspiel κε βάζε ηνλ ειεχζεξν απηνζρεδηαζκφ  

● Να αληηιεθζνχλ πσο ζπκβνιίδεηαη ην ηνληθφ χςνο 

ζηελ επξσπατθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία 

 

1.2. Σνληθό ύςνο- 

Μεισδία 

 

 

Πεληαηνληθέο 

θιίκαθεο, αθνπζηηθή 

δηάθξηζε κείδνλαο θαη 

ειάζζνλαο θιίκαθαο  

(βησκαηηθά) 

 

 

 

- Μνπζηθφ παηρλίδη: Βξεο ην ραξηαεηό Ο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηάδεη 

ζηνλ πίλαθα ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πνξείεο ραξηαεηψλ πνπ πεηνχλ 

ζηνλ αέξα θαη ηηο αληηζηνηρεί κε ηέζζεξηο κεισδίεο ε αλέιημε ησλ 

νπνίσλ απνδίδεηαη κνπζηθά απφ ηνλ ίδην ζηε θινγέξα 

 π.ρ. 

 

 

▪έλαο ραξηαεηφο πνπ αλπςψλεηαη πνιχ ςειά ζηαδηαθά αλά 

ηέζζεξα επίπεδα (λην-κη-ζνι-λην) 

 

       
   d       m       s      d΄  
 

▪έλαο ραξηαεηφο πνπ αλπςψλεηαη ιίγν θαη μαθληθά  πέθηεη απφηνκα 

(λην-θα—κη-ξε –λην) 

 

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ» 

(Μπνγδάλε –νπγηνχι Γ. 

αιηθηηδφγινπ Γ.,  Καςεκάλε Μ.), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.6 «Βξίζθνληαο κηα ζέζε ζην 

πεληάγξακκν»  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.21-24) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.16-17) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει 27-30) 

Κεθ.10 «Αλαθαιχπηνληαο ην ςειά 

θαη ρακειά ζηνλ θφζκν ηεο 

κνπζηθήο»  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 35-37)  

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.24-25) 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5836?locale=el
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   d            f       m      r       d 

 

▪έλαο ραξηαεηφο πνπ αλπςψλεηαη ιίγν θαη κέλεη ζπλερψο ζην ίδην 

επίπεδν (λην – ζνι)              

     
   d      s 
 

▪έλαο ραξηαεηφο πνπ αλπςψλεηαη απφηνκα πνιχ ςειά θη έπεηηα 

πέθηεη  θζάλνληαο ζηαδηαθά ζην ζεκείν απ‘ φπνπ μεθίλεζε  

  

   
   d       d΄   t  l   s   f  m    r    d  
 

 

-Δθηέιεζε κνπζηθήο Οη καζεηέο αθνχλ θαη καζαίλνπλ ην 

ηξαγνχδη «Γέιαγε ε Μαξία» (Λ.Παπαδφπνπινπ - Μ.Πιέζζα): 

 

 

 Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.40-43, 

94-95)  

 

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄ 

Γεκνηηθνχ» (Μφζρνο 

Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009 – Βηβιίν γηα ηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ 

(ζει78) 

 

Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κνπζηθήο 

«Δκκέιεηα» (Δ.Αλαζηαζηάδνπ, θ.ά. 

ΟΔΓΒ) 

 

- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

Glockenspiel, θά. 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player 
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Μαζαίλνπλ λα εθηεινχλ ηηο θξάζεηο ηεο κεισδίαο ηνπ ηξαγνπδηνχ 

κε ηνπο αληίζηνηρνπο θζφγγνπο (βησκαηηθά) θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο 

ηνπο ζπλνδεχεη ζην πηάλν. Ο εθπαηδεπηηθφο ηξαγνπδά 

ππνδεηγκαηηθά ηηο θξάζεηο θαη νη καζεηέο επαλαιακβάλνπλ 

κηκεηηθά:  

 

                                         ζη 

1)  ια   ια   ια   ια                                    ια 

                                ζνι                   ζνι           ζνι 

                                                 θα                              θα 

                                                                                            κη  

     

 

                                                   ζνι    ζνι   ζνι 

2) θα  θα    θα                                                        θα 

                           κη                                                          κη κη 

                                 ξε    ξε 

 

 -Δθηέιεζε κνπζηθήο Οη καζεηέο παίδνπλ ηηο δπν θξάζεηο ηεο 

κεισδίαο (βιέπε παξαπάλσ) ηνπ ηξαγνπδηνχ «Γέιαγε ε Μαξία» 

(Λ.Παπαδφπνπινπ - Μ.Πιέζζα) ζηε θινγέξα δηαβάδνληαο ηνπο 

θζφγγνπο ηεο κεισδίαο κε ηα νλφκαηά ηνπο. Ο ξπζκφο απνδίδεηαη 

κε βάζε ηελ αθνπζηηθή ηνπο κλήκε κε ηελ αλάθιαζε ηεο κεισδίαο 

ηνπ ηξαγνπδηνχ.  

     ηνπο ηξεηο ηειεπηαίνπο θζφγγνπο ηεο πξψηεο κεισδίαο ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζρεδηάζεη έλα -ζπκθσλεκέλν απφ ηνπο 

καζεηέο- ζχκβνιν κε ζπκβαηηθήο ζεκεηνγξαθίαο πνπ ζα 

ππνδεηλχεη ηε κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα θη επνκέλσο 

«παξακνλή» θαηά ηελ εθηέιεζε ζηα ζεκεία απηά. Ο εθπαηδεπηηθφο 

εθηειεί ππνδεηγκαηηθά ηε κεισδία ζηε θινγέξα ψζηε λα ηνλ 

κηκεζνχλ νη καζεηέο. 
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-Δθηέιεζε κνπζηθήο Οη καζεηέο απηνζρεδηάδνπλ ζηε θινγέξα  κηα 

δηθή ηνπο  ζπλέρεηα ζε κηα δνζκέλε αξρηθή ζεξηά ηξηψλ θζφγγσλ. 

π.ρ.:    

 

ξε  ια   ζνι…. 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο επαλαιακβάλεη ηηο κεισδίεο ζηε θινγέξα θαη 

θαηαγξάθεη ηηο κνπζηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ ζε ζπκβαηηθή 

ζεκεηνγξαθία, δεκηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ κηα «ηξάπεδα 

κνπζηθψλ ηδεψλ» ηεο ηάμεο.  

 

-Δθηέιεζε κνπζηθήο Ο εθπαηδεπηηθφο έρνληαο σο αθεηεξία ηε 

δεκηνπξγηθή θαληαζία ησλ  καζεηψλ εμεγεί κε παξαζηαηηθφ-

ζπκβνιηθφ ηξφπν ηε ζέζε ησλ θζφγγσλ ζην πεληάγξακκν π.ρ.: 

- ην πεληάγξακκν παξαιιειίδεηαη κε πνιπθαηνηθία φπνπ κεηξάκε 

ηηο γξακκέο θαη ηα δηαζηήκαηα μεθηλψληαο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ,  

 

-ην κεζαίν λην βξίζθεηαη ζηνλ θήπν,  

 - ε λφηα ξε «ρηππά» ην θνπδνχλη ζην θαηψθιη ηεο πφξηαο  

 - ε λφηα κη θάλεη «πνδαξηθφ» ζηνλ πξψην φξνθν 

- ε λφηα θα βξίζθεηαη θαη «κε ηα δπν πφδηα» ζηνλ πξψην φξνθν  

- ε λφηα ζνι «θάλεη πνδαξηθφ» ζην δεχηεξν φξνθν (έρεη ην έλα 

πφδη ζην δεχηεξν φξνθν θαη ην άιιν ζηνλ πξψην), θ.ν.θ.  

 Οη καζεηέο ηέινο, ηξαγνπδνχλ ηελ θιίκαθα ηεο λην κείδσλ πνπ 

έρεη γξάςεη ν εθπαηδεπηηθφο ζην πεληάγξακκν. 

 

-Δθηέιεζε κνπζηθήο – Μνπζηθή γξαθή  Ο εθπαηδεπηηθφο 

παξνπζηάδεη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ θζφγγσλ ζηηο γξακκέο (κη, ζνι, 

ζη, ξε, θα) θαη ζηα δηαζηήκαηα (θα, ια, λην, κη) θαζψο ηε ζέζε 

γξαθήο ηνπ θιεηδηνχ ηνπ ζνι. Δκθαλίδεη εθπαηδεπηηθέο θάξηεο 

«αζηξαπή» (flash cards) κε δχν θζφγγνπο ηνπο νπνίνπο παίδεη ζε 

κεισδηθφ φξγαλν.  

     Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο. Σα κέιε θάζε νκάδαο πξέπεη 

λα αλαγλσξίζνπλ φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξα ηα νλφκαηα ησλ  
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θζφγγσλ θαη λα ηξαγνπδήζνπλ ην δηάζηεκα ηνπο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ π.ρ. 

 

 
 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο – Γεκηνπξγία Μνπζηθήο- Γξαθή Μνπζηθήο 

κε ρξήζε ΣΠΔ  Οη καζεηέο γξάθνπλ, επεμεξγάδνληαη θαη 

ερνγξαθνχλ ηηο κνπζηθέο ηνπο ηδέεο ζην πιαίζην ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ κνπζηθνχ ινγηζκηθνχ γηα παηδηά. 

 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να δηαθξίλνπλ  αθνπζηηθά ηα δηαθνξεηηθά κέξε κηαο 

κνπζηθήο θαη ηε δηαδνρή ησλ δηαθνξεηηθψλ  κεξψλ  

● Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηκεξνχο  (Α Β) θαη 

ηξηκεξνχο κνξθήο (Α Β Α) 

 

● Να αλαγλσξίζνπλ ηε κνξθή ΑΒ θαη ΑΒΑ θαηά ηελ 

αθξφαζε κνπζηθήο 

● Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο κνξθήο ζέκα θαη 

παξαιιαγέο   

● Να πξνζεγγίδνπλ δηαηζζεηηθά  ηηο  παξαιιαγέο ηνπ 

ζέκαηνο ζε έλα έξγν κε κνξθή ζέκα θαη παξαιιαγέο 

● Να ηξαγνπδνχλ εθθξαζηηθά κε αίζζεζε ησλ θξάζεσλ  

 Να ηξαγνπδνχλ απιά κεισδηθά νζηηλάηη θαη θαλφλεο 

θαζψο θαη ηξαγνχδηα κε απιφ ηζνθξάηεκα 

 Να απηνζρεδηάζνπλ κε ηε θσλή ή κε απιά φξγαλα 

απνδίδνληαο κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο 

 

1.3. Μνξθή  
  

Γηκεξήο  - Σξηκεξήο 

κνξθή, 

Μνξθή Ρφλην, 

 

Θέκα θαη παξαιιαγέο, 

(Βησκαηηθά) 

 

 

 

 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην ηξαγνχδη «Αληίν 

Ληιηπνχπνιε» (Μ.Κξηεδή – Γ.Μαξαγθφπνπινπ) θαη δηαθξίλνπλ ηα 

δηαθνξεηηθά κέξε ΑΒ θαζψο θαη ηελ ελαιιαγή ησλ κεξψλ ΑΒΑΒ 

ζεθψλνληαο ην έλα ρέξη ςειά γηα ην Α θαη ηα δπν γηα ην Β. 

Παξαηεξνχλ φηη ην Β κέξνο είλαη ην ξεθξέλ (επσδφο) ηνπ  

ηξαγνπδηνχ. 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε  Οη καζεηέο αθνχλ ην ηξαγνχδη «Χρ, σρ, σρ, 

θσλάδεη ε Γσγψ» (Π.Πακπνχδε – Π.Πεξάθε) θαη δηαθξίλνπλ ηα 

δηαθνξεηηθά κέξε ΑΒ θαη ηελ ελαιιαγή ηνπο ΑΒΑ ζεθψλνληαο ην 

έλα ρέξη ςειά γηα ην Α θαη ηα δπν γηα ην Β. 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε  Οη καζεηέο αθνχλ ηηο 12 Παξαιιαγέο πνπ 

έγξαςε ν W.A.Mozart πάλσ ζην ζέκα ηνπ γαιιηθνχ ηξαγνπδηνχ 

―Ah, vous dirai – je maman‖ -γλσζηή απφ ηε κεινπνίεζε ηνπ 

πνηήκαηνο «Φεγγαξάθη κνπ ιακπξφ»- ―Variations ―Ah, vous dirai-

je maman‖, K 265 (K 300e). Καζψο αθνχλ ηε κνπζηθή 

παξηζηάλνπλ κε ζεαηξηθφ ηξφπν έλαλ πηαλίζηα «παίδνληαο» ζην 

ζξαλίν ηνπο θαη αθνινπζψληαο δηαηζζεηηθά ην δηαθνξεηηθφ χθνο 

θάζε παξαιιαγήο. Ο εθπαηδεπηηθφο ηξαγνπδά ηε κεισδία ηνπ  

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ» 

(Μπνγδάλε –νπγηνχι Γ. 

αιηθηηδφγινπ Γ.,  Καςεκάλε Μ.), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.20 «Μνπζηθέο θφξκεο» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει.64-69) Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει.44-45) Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (ζει 71-75) 
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● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄ 

Γεκνηηθνχ» (Μφζρνο  
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ζέκαηνο – φπνπ είλαη επδηάθξηην- παξάιιεια κε ηηο παξαιιαγέο.  

       Έπεηηα, παίδεη ην ζέκα ζην πηάλν θαη πξαγκαηνπνηεί απιέο 

παξαιιαγέο ηνπ (π.ρ. πξνζζέηεη λφηεο-κειίζκαηα, κεηαβάιεη  ην 

κεισδηθφ ξπζκφ, αιιάδεη ηελ ελαξκφληζε απφ κείδνλα ζε 

ειάζζνλα θ.ά). Οη καζεηέο πεξηγξάθνπλ δηαηζζεηηθά πνηεο 

δηαθνξέο παξαηεξνχλ  ζε θάζε παξαιιαγή.    

 

 

 

 -Δθηέιεζε κνπζηθήο  Οη καζεηέο καζαίλνπλ ην επηαλεζηαθφ 

δεκνηηθφ ηξαγνχδη «Μελεμέδεο θαη δνπκπνχιηα» θαη ην 

ηξαγνπδνχλ «θιείλνληαο» εθθξαζηηθά κε ηε θσλή ηνπο θάζε 

κνπζηθή θξάζε. O εθπαηδεπηηθφο ζπλνδεχεη ζην πηάλν ή άιιν 

πνιπθσληθφ κνπζηθφ φξγαλν.  ηε ζπλέρεηα, ρσξίδνληαη ζε δπν 

νκάδεο θαη ηξαγνπδνχλ αληηθσληθά: ε κηα νκάδα ηηο ζηξνθέο θαη ε 

άιιε ην ξεθξέλ.  

      Σα κέιε ησλ νκάδσλ ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα ρνξέςνπλ -  ζε 

δεπγάξηα ή αηνκηθά κε έλαλ «θαληαζηηθφ» παξηελέξ ζην ξπζκφ ηνπ 

βαιο  ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ παίδεη ν εθπαηδεπηηθφο ζην πηάλν. 

 

 

 

 

 

Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009 – Βηβιίν γηα ηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ 

 

- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

Glockenspiel, θά. 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player 

 

Audio CD 

  

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να δηαθξίλνπλ βησκαηηθά θαη λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο θαηαζηάζεηο θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο δπλακηθήο 

αγσγήο ζε έλα κνπζηθφ έξγν  

● Να πεξηγξάθνπλ ηηο κεηαβνιέο ηεο δπλακηθήο αγσγήο 

ζε έλα κνπζηθφ έξγν ρξεζηκνπνηψληαο ζπλεηδεηνχο 

ραξαθηεξηζκνχο  

● Να θαηαλνήζνπλ ηνπο βαζηθνχο φξνπο πεξηγξαθήο 

ηεο δπλακηθήο αγσγήο   

 

 

1.4. Γπλακηθή Αγσγή 

 

Όξνη δπλακηθήο 

αγσγήο 

(piano, forte, 

fortissimo, pianissimo, 

crescendo, 

diminuendo) 

 

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην δεχηεξν κέξνο 

Andante απφ ηε πκθσλία «Έθπιεμε» ηνπ J. Hαydn – ―Symphony 

No. 94 in G (―Surprise‖) Hob.I.94‖ θαη κε θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ 

δείρλνπλ ηηο κεηαβνιέο ηεο έληαζεο (άλνηγκα ησλ ρεξηψλ ζην forte, 

θιείζηκν ζην piano, ζηαδηαθφ άλνηγκα ζην cresc, ζηαδηαθφ 

θιείζηκν ζην dim). 

- Μνπζηθφ παηρλίδη Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δπν ή ηξεηο νκάδεο. 

Σα κέιε θάζε νκάδαο θηηάρλνπλ ζε ραξηί κεγέζνπο Α4 «θάξηεο» 

ηηο νπνίεο ζα ζεθψλνπλ ςειά ζε θάζε δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε 

δπλακηθήο θαζψο αθνχλ ην ηέηαξην κέξνο Allegro απφ ηε 

πκθσλία Αξ. 25 ηνπ W.A.Mozart –―Symphony No.25 in G minor,  

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ» 

(Μπνγδάλε –νπγηνχι Γ. 

αιηθηηδφγινπ Γ.,  Καςεκάλε Μ.), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.8 «Γπλαηά-ηγά» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει.28-31) Σεηξάδην  
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K.183 173dB‖. Κάζε «θάξηα» αλαγξάθεη ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο 

δπλακηθήο αγσγήο π.ρ. πνιχ δπλαηά -  ff,  δπλαηά  -  f , ζηγαλά -  p , 

κέηξηα ζηγαλά mp θ.ά. Κεξδίδεη ε νκάδα ηεο νπνίαο ηα 

πεξηζζφηεξα κέιε αληαπνθξίζεθαλ πςψλνληαο ηηο ζσζηέο θάξηεο.   

 

 

Δξγαζηψλ (ζει.20-21) Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (ζει 34-37) 

Κεθ.13 «Σαμηδεχνληαο κε ηε 

κνπζηθή» Σεηξάδην Δξγαζηψλ 

(ζει.30)  

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

Glockenspiel, θά. 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player 

-Audio CD 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

- Να δηαθξίλνπλ βησκαηηθά θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

θαηαζηάζεηο θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ξπζκηθήο αγσγήο ζε 

έλα κνπζηθφ έξγν  

● Να πεξηγξάθνπλ ηηο κεηαβνιέο ηεο ξπζκηθήο αγσγήο 

ζε έλα κνπζηθφ έξγν ρξεζηκνπνηψληαο ζπλεηδεηνχο 

ραξαθηεξηζκνχο  

● Να γλσξίζνπλ ηνπο βαζηθνχο φξνπο πεξηγξαθήο ηεο 

δπλακηθήο αγσγήο   

 ● Να ζπλδέζνπλ ηε ξπζκηθή αγσγή κε άιιεο κνπζηθέο 

έλλνηεο 

 

1.5. Ρπζκηθή Αγσγή 

 

Όξνη ξπζκηθήο αγσγήο 

(ηαρχηεηα) 

(allegro, adagio, 

accelerando, 

ritardando) 

 

Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην ηξίην κέξνο Finale απφ 

ηε «πκθσλία ησλ παηρληδηψλ» ηνπ  W.A.Mozart. Γηαθξίλνπλ ηα 

ζεκεία φπνπ παξαηεξνχλ κεηαβνιέο ηεο ξπζκηθήο αγσγήο.  

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην «Παιάηη ηνπ βαζηιηά 

ησλ βνπλψλ» ηνπ E.Grieg απφ ηε νπίηα Νν.1 Πέεξ Γθπλη. 

Παξηζηάλνπλ ην καέζηξν κηαο νξρήζηξαο θαη εθθξάδνπλ κε 

θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ ηηο κεηαβνιέο ηεο ξπζκηθήο αγσγήο 

Παξαηεξνχλ φηη ην έξγν ηειεηψλεη κε επηηάρπλζε πνπ ζπλνδεχεηαη 

θαη κε αχμεζε ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ.  

 

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ» 

(Μπνγδάλε –νπγηνχι Γ. 

αιηθηηδφγινπ Γ.,  Καςεκάλε Μ.), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.11 «Αξγά Γξήγνξα» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει.38-40) Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει.26-27) Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (ζει 43-46,96) 

 

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 
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- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player 

-Audio CD 

 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

 Να αλαγλσξίδνπλ θπζηθνχο θαη ειεθηξνληθνχο 

ήρνπο, λα ηνπο πεξηγξάθνπλ θαη λα ηνπο 

θαηεγνξηνπνηνχλ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

● Να αλαγλσξίδνπλ ην ερφρξσκα ησλ κνπζηθψλ 

νξγάλσλ ηεο νξρήζηξαο θαη ηεο κπάληαο  

● Να δηαθξίλνπλ ην ερφρξσκα ησλ  ειιεληθψλ ιατθψλ 

κνπζηθψλ νξγάλσλ  

● Να αλαγλσξίδνπλ ηα θπξηφηεξα κνπζηθά φξγαλα ηεο 

αξραίαο  Διιάδαο 

● Να δηαθξίλνπλ ηα ηξία είδε αλζξψπηλεο θσλήο● Να 

πεηξακαηίδνληαη κε ηα δηαθνξεηηθά ερνρξψκαηα 

κνπζηθψλ νξγάλσλ ή απηνζρέδησλ νξγάλσλ πνπ 

θαηαζθεχαζαλ νη ίδηνη 

 

 

1.6. Ηρόρξσκα 

Φπζηθνί θαη 

Ζιεθηξνληθνί ήρνη 

 

Βαζηθά είδε κνπζηθψλ 

ζπλφισλ δπηηθήο 

κνπζηθήο 

(ζπκθσληθή νξρήζηξα, 

κπάληα)  

 

Βαζηθά φξγαλα  

ζπλφισλ 

παξαδνζηαθήο 

κνπζηθήο 

(Επγηά- θνκπαλία) 

 

Δίδε θσλψλ 

 

 

Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ερνγξαθεκέλα 

απνζπάζκαηα   κνπζηθψλ έξγσλ φπνπ είλαη επδηάθξηην ην 

ερφρξσκα κνπζηθψλ  νξγάλσλ ηεο νξρήζηξαο θαη ηεο κπάληαο. 

Παξαηεξνχλ παξάιιεια αληίζηνηρεο εηθφλεο ησλ νξγάλσλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ κνπζηθψλ ζπλφισλ.   

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ερνγξαθεκέλα 

απνζπάζκαηα   ησλ ειιεληθψλ ιατθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη 

απνζπάζκαηα  κνπζηθψλ ζπλφισλ ηεο ειιεληθήο δεκνηηθήο 

κνπζηθήο  (δπγηέο - θνκπαλίεο). Παξαηεξνχλ παξάιιεια 

αληίζηνηρεο εηθφλεο ή θσηνγξαθίεο.. 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Ο εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ζηνπο καζεηέο  

θάξηεο νξγάλσλ. Οη καζεηέο αθνχλ ερνγξαθεκέλα απνζπάζκαηα 

κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη  επηδεηθλχνπλ ηελ θάξηα ηνπο φηαλ 

αλαγλσξίζνπλ ην αληίζηνηρν φξγαλν . 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο παξαηεξνχλ εηθφλεο ησλ 

αξραίσλ ειιεληθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη αθνχλ ήρνπο 

αλαθαηαζθεπαζκέλσλ αξραίσλ ειιεληθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ. 

πδεηνχλ γηα ηνπο αξραίνπο ειιεληθνχο κχζνπο πνπ έρνπλ 

αλαθνξέο ζε κνπζηθά φξγαλα. 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ» 

(Μπνγδάλε –νπγηνχι Γ. 

αιηθηηδφγινπ Γ.,  Καςεκάλε Μ.), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.4 «Σα παηρλίδηα ηεο θσλήο» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.14-16) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.11-12) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει 18-23) 

Κεθ.13 «Ζρφρξσκα – ήρνο θαη 

ρξψκα καδί» Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 

8-10) Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.7-8) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.13-15, 

92) 

Κεθ.22 «Γλσξίδνληαο ηα ειιεληθά 

ιατθά κνπζηθά φξγαλα» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει. 73-76) Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει.48-49) Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.78-80, 99) 

Κεθ.17 «Πσο κπνξψ λα θηηάμσ  
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-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ραξαθηεξηζηηθά κνπζηθά 

απνζπάζκαηα  κε αλδξηθέο, γπλαηθείεο θαη παηδηθέο θσλέο θαη 

καζαίλνπλ γηα ηα είδε ηεο αλζξψπηλεο θσλήο.  

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε  Οη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ νιηζηηθά ηα   

κνπζηθά φξγαλα κέζα απφ αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ 

πεξηιακβάλεη βίληεν κε δσληαλή εθηέιεζή ηνπο, πιεξνθνξίεο – 

ζρεδηαγξάκκαηα γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο, εηθφλεο ή 

θσηνγξαθίεο επνρήο πνπ ζπλδένπλ ηα φξγαλα κε ην ηζηνξηθφ, 

γεσγξαθηθφ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ηνπο πιαίζην π.ρ. CD ROM 

«Διιεληθά ιατθά κνπζηθά φξγαλα» (χιινγνο Οη Φίινη ηεο 

Μνπζηθήο – Μεγάιε Μνπζηθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο Λίιηαλ 

Βνπδνχξε, 1996) 

 

 

-Καηαζθεπή απηνζρέδησλ νξγάλσλ: Καηαζθεπάδνπλ απηνζρέδηα 

κνπζηθά φξγαλα π.ρ.καξάθεο απφ θνπηηά κε θαθέο θαη ξχδη, 

κπαζηνχλη ηεο βξνρήο απφ ξνιφ ραξηηνχ θνπδίλαο - θαξθίηζεο -

ξχδη,  ηχκπαλν απφ γιαζηξάθη θαη κπαιφλη, ηξνκπέηα απφ ρσλί θαη 

ζσιήλα πιαζηηθφ, κνπζηθφ ζσιήλα απφ ζσιήλα ειεθηξνιφγνπ, 

κπνπθάιηα κε λεξφ θ.ά.  θαη αλά νκάδεο δεκηνπξγνχλ έλα ερεηηθφ 

δξψκελν πνπ ζπλζέηεη ζπκβνιηθά κηα ηζηνξία ή πεξηγξάθεη θαη 

ζπλνδεχεη ηελ αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο. 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Παξαηεξνχλ δπν εηθφλεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ θαη νη δπν ηα ίδηα κνπζηθά φξγαλα κε δηαθνξεηηθή 

σζηφζν ζεηξά Αθνχλ δηαδνρηθέο  εθηειέζεηο  ησλ κνπζηθψλ απηψλ 

νξγάλσλ θη επηιέγνπλ ηελ εηθφλα εθείλε πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

κνπζηθά φξγαλα κε ηε ζεηξά αθξναζήο ηνπο. 

(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-

C104/727/4804,21722/) 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ 

(http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6160?locale=el) 

 Οη καζεηέο αλνίγνπλ ζηνλ ππνινγηζηή  ηε δηαδξαζηηθή εθαξκνγή  

 

 

κνπζηθά φξγαλα» Βηβιίν Μαζεηή 

(ζει. 56-57) Σεηξάδην Δξγαζηψλ 

(ζει.38-39) Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

(ζει.62-66) 

Κεθ.18 «Μηα δηαθνξεηηθή 

νξρήζηξα» Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 

56-61) Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.40-

41) Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.66-

68, 97) 

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 Μνπζηθά φξγαλα Orff 

- CD Player 

CD ROM «Διιεληθά ιατθά 

κνπζηθά φξγαλα» (χιινγνο Οη 

Φίινη ηεο Μνπζηθήο – Μεγάιε 

Μνπζηθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο 

Λίιηαλ Βνπδνχξε, 1996) 

 

Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κνπζηθήο 

«Δκκέιεηα» (Δ.Αλαζηαζηάδνπ, θ.ά. 

ΟΔΓΒ) 

 

 

Γηαδξαζηηθφ ζρνιηθφ βηβιίν 

Μνπζηθήο Γ΄-Γ΄ Γεκνηηθνχ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook

/show.php/DSDIM-

C104/727/4804,21722/ 
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http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6160?locale=el
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21722/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21722/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21722/
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να ηξαγνπδνχλ έλαλ θζφγγν αλεμάξηεηα απφ ην 

άθνπζκα δηαθνξεηηθψλ άιισλ θζφγγσλ 

● Να δηαθξίλνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ζε πνιπθσληθφ 

φξγαλν (π.ρ. πηάλν, αθνξληεφλ) ηε κεισδία απφ ηελ 

ελαξκφληζή ηεο. 

● Να ζπλνδεχνπλ ηε κεισδία ηξαγνπδηψλ κε κπνξληνχλ 

ή απιέο λφηεο  

● Να εθηεινχλ δίθσλνπο ήηξίθσλνπο θαλφλεο 

● Να θξαηνχλ ηνλ ηζνθξάηε θαηά ηελ εθηέιεζε ελφο 

βπδαληηλνχ εθθιεζηζαηηθνχ χκλνπ 

 Να εθηεινχλ ηαπηφρξνλα δπν ή θαη πεξηζζφηεξα 

‗ζηξψκαηα‘ ξπζκνχ ή κεισδίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. πλήρεζε 

 

Ηζνθξάηεκα 

(βησκαηηθά) 

Μπνξληνχλ, Οζηηλάην, 

Καλφλαο 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο: Οη καζεηέο καζαίλνπλ ην ηξαγνχδη ―Frère 

Jacques‖. Έπεηηα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο·ε α΄ νκάδα ηξαγνπδά 

ην ζηίρν ― Frère Jacques, frère Jacques ‖ , ε β΄ νκάδα ηξαγνπδά 

―Dormez vous, dormez vous?‖, ε γ΄ νκάδα ηξαγνπδά ―Sonnez les 

matines, sonnez les matines‖ θαη νη ηξεηο νκάδεο καδί ηνλ ηέηαξην 

ζηίρν―din, dan, don‖.  

        ηε ζπλέρεηα, εθηεινχλ θαλνληθά to ηξαγνχδη  κε ηε κνξθή  

δίθσλνπ ή ηξίθσλνπ θαλφλα. 

 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε  Οη καζεηέο αθνχλ to δεχηεξν κέξνο 

Minuetto απφ  ηε  νπίηα αξ.1.‖L‘ Arlesienne‖ ηνπ Georges Bizet 

θαη δηαθξίλνπλ αθνπζηηθά πφζα δηαθνξεηηθά κνπζηθά φξγαλα 

παίδνπλ θάζε θνξά ζε δεδνκέλα ζεκεία ηνπ έξγνπ θαη ζε πνηα 

νηθνγέλεηα νξγάλσλ αλήθνπλ. 

  

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ηελ αξρή απφ ην «Βαιο 

ησλ ινπινπδηψλ» απφ ηε νπίηα Μπαιέηνπ «Καξπνζξαχζηεο» ηνπ 

P.I.Tchaikovsky θαη πξνζπαζνχλ λα δηαθξίλνπλ αθνπζηηθά ηε 

κεισδία θαη ηε ζπλνδεία ηεο (νκνθσλία) πνπ εθηειεί ε άξπα. Ο 

εθπαηδεπηηθφο εμεγεί φηη ππάξρνπλ κνπζηθά φξγαλα πνπ κπνξνχλ 

λα παίμνπλ κφλν κηα κεισδία, φπσο π.ρ. ε θινγέξα ελψ άιια  

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ» 

(Μπνγδάλε –νπγηνχι Γ. 

αιηθηηδφγινπ Γ.,  Καςεκάλε Μ.), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.4 «Σα παηρλίδηα ηεο θσλήο» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.12) Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (ζει 22) 

 

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄ 

Γεκνηηθνχ» (Μφζρνο 

Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009 – Βηβιίν γηα ηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ 

(ζει78) 

 

«Γηαθξίλσ ηα Υάιθηλα απφ ηα Ξχιηλα Πλεπζηά».  Δπηιέγνληαο ην 

θάζε πλεπζηφ φξγαλν, αθνχλ ηνλ ήρν ηνπ θαη ηνλ ηνπνζεηνχλ ζηε 

ζσζηή θαηεγνξία.  

 

 

Γηαδξαζηηθή εθαξκνγή  

«Γηαθξίλσ ηα Υάιθηλα απφ ηα 

Ξχιηλα Πλεπζηά» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521

/6160?locale=el 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6160?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6160?locale=el
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΄  

κπνξνχλ λα παίμνπλ πνιινχο θζφγγνπο ηαπηφρξνλα, φπσο π.ρ. ε 

άξπα, ην πηάλν, ε θηζάξα, θ.ά. 

 

   

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ κηα ζπλνδεία ηεο 

κεισδίαο ηνπ ηξαγνπδηνχ «Δπεξάζακε φκνξθα» ζηε θινγέξα 

δηαβάδνληαο ηελ αληίζηνηρε ζεκεηνγξαθία. Έπεηηα ζπλνδεχνπλ  

αηνκηθά ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ εθηειεί παξάιιεια ηε κεισδία ηνπ 

ηξαγνπδηνχ ζηε θινγέξα: 

 

 

 

    t       l     s      l     t      t        t             l       l      l      t     l       s 

│ │                              
Μεισδία ηξαγνπδηνχ (εθπαηδεπηηθφο) 

 

θ.ά.  

\ 

 

        s            r          s                            r             r      s                      

                          │                      │ 

πλνδεία ηξαγνπδηνχ (καζεηήο) 

 

θ.ν.θ. 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο: Οη καζεηέο καζαίλνπλ ην Δγθψκην ηεο 

Μ.Δβδνκάδαο «Χ γιπθχ κνπ έαξ» θαη ν εθπαηδεπηηθφο  θξαηά ηνλ 

ηζνθξάηε θαζψο νη καζεηέο ςάιινπλ. ηε ζπλέρεηα, κηα νκάδα 

καζεηψλ εθηειεί ην Δθγψκην θη ν εθπαηδεπηηθφο κε ηνπο 

ππφινηπνπο καζεηέο θξαηνχλ ηνλ ηζνθξάηε.  

 

- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

Glockenspiel, θά. 

- Πηάλν, αξκφλην, 

Φινγέξα 

- CD Player 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2
νο

  Γλσξίδσ ηα είδε ηεο κνπζηθήο ζπγρξνληθά, δηαρξνληθά  θαη γεσγξαθηθά                   Γ΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνύ  

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

    ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να ηξαγνπδνχλ  πην ζχλζεηα – απφ άπνςε ξπζκνχ, 

κεισδίαο θαη ιφγνπ  - ειιεληθά παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα  

κε ξπζκηθή θαη κεισδηθή αθξίβεηα 

● Να πξνζεγγίδνπλ ηελ νξγαληθή ζχλδεζε ηεο ειιεληθήο 

κνπζηθήο παξάδνζεο κε ην ρψξν, ην ρξφλν θαη ηελ 

θνηλσληθή δσή ησλ αλζξψπσλ  

● Να επαηζζεηνπνηεζνχλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ κέζα 

απφ δεκνηηθά ειιεληθά ηξαγνχδηα  πνπ πεγάδνπλ απφ 

ηελ αιιειέλδεηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε   

● Να βηψζνπλ ηε ζεκαζία ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ 

νξφζεκσλ γηα ηελ παηξίδα καο θαη λα θαηαλνήζνπλ ην 

ξφιν ηεο κνπζηθήο ζε ζρέζε κε εθείλα  

● Να γλσξίζνπλ βπδαληηλνχο εθθιεζηαζηηθνχο χκλνπο 

θαη ζξεζθεπηηθά παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ενξηέο ηεο νξζφδνμεο εθθιεζίαο   

● Να εθηεινχλ κεισδίεο παξαδνζηαθψλ ηξαγνπδηψλ ζε 

κνπζηθά φξγαλα  

● Να ζπλνδεχνπλ ξπζκηθά ζε θξνπζηά κνπζηθά φξγαλα  

παξαδνζηαθά ειιεληθά ηξαγνχδηα πνπ καζαίλνπλ 

 Να ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηε κνπζηθή θιεξνλνκηά 

ηνπ ηφπνπ καο σο κέξνο ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο. 

 

2.1. Διιεληθή 

κνπζηθή παξάδνζε 

 

Γεκνηηθή κνπζηθή 

 

Βπδαληηλή 

εθθιεζηαζηηθή 

κνπζηθή  

 

 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο ηξαγνπδνχλ  πην απαηηεηηθά απφ 

άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα 

απ‘ φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν. π.ρ. ηα ηξαγνχδηα «Λελ‘ ήξη Μάεο θη 

Άλνημε (Θξάθεο), «Μήιν κνπ θφθθηλν (Γπη. Μαθεδνλίαο), 

«Μελεμέδεο θαη Ενπκπνχιηα» (Δπηαλήζνπ), Θαιαζζάθη 

(Γσδεθαλήζσλ), «Καιαληδήο» (Ζπείξνπ), «Άζηξαςελ ε Αλαηνιή» 

(θηάζνπ), θ.ά.  

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ παξαδνζηαθά 

ηξαγνχδηα απφ φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν ηνπ 

ρξφλνπ: Πεξπεξνχλεο, Κάιαληα Γσδεθαεκέξνπ, Υειηδνλίζκαηα, 

απνθξηάηηθα παηδηθά ηξαγνχδηα, Κάιαληα ηνπ Λαδάξνπ, 

ηξαγνχδηα ηεο θνχληαο θ.ά. π.ρ «Καιήλ εζπέξαλ άξρνληεο» 

(Κξήηεο), «ηξίλα» (Κάησ Ηηαιίαο), «Ήξζαλε ηα Φψηα» 

(Ζπείξνπ), «Σξεηο ζπαλνί» (Αίγηλαο), «Υειηδφληζκα» (Υάιθεο), 

«Ήξζελ ν Λάδαξεο» (Ζπείξνπ) θ.ά..   

     Πξνζεγγίδνπλ έζηκα θαη δξψκελα πνπ ζπλδένληαη κε αγεξκηθά 

παηδηθά ηξαγνχδηα θαη καζαίλνπλ γηα ηηο θαηαζθεπέο αληίζηνηρσλ 

ζπκβνιηθψλ νκνησκάησλ ή ερεηηθψλ αληηθεηκέλσλ, π.ρ. 

καζαίλνπλ Υειηδνλίζκαηα θαη θαηαζθεπάδνπλ απηνζρέδηεο 

ρειηδφλεο. 

 - Δθηέιεζε Μνπζηθήο Τξαγνύδηα γηα εζληθέο ενξηέο θη επεηείνπο Οη 

καζεηέο καζαίλνπλ παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εζληθή ενξηή ζηηο 25 Μαξηίνπ, π.ρ. «Υνξφο ηνπ Εαιφγγνπ», «ηα 

Σξίθνξθα» θ.ά.  

 

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ βπδαληηλνχο 

εθθιεζηαζηηθνχο χκλνπο π.ρ. Σν Απνιπηίθην ηνπ ηαπξνχ, θ.ά. 

 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ» 

(Μπνγδάλε –νπγηνχι Γ. 

αιηθηηδφγινπ Γ.,  Καςεκάλε Μ.), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.6 «Υξηζηνπγελληάηηθεο 

κεισδίεο» Σεηξάδην Δξγαζηψλ 

(ζει.22)  

Κεθ.25 «Σν δέληξν ηνπ Μάε» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 83-85) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.54-55) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.37-38)  

 

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄ 

Γεκνηηθνχ» (Μφζρνο 

Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009 – Βηβιίν γηα ηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ 

(ζει22,26,31,32,33,37,38,41) 
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-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο παίδνπλ ζηε θινγέξα ή ζην 

glockenspiel -  απφ ην νπνίν έρνπλ αθαηξεζεί αληίζηνηρα πιήθηξα 

πνπ δελ απαηηνχληαη -  ηε  κεισδία απφ ηα Κάιαληα Λαδάξνπ 

Ζπείξνπ «Ήξζελ ν Λάδαξεο». Ζ κεισδία ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο 

θξάζεηο πξνο δηεπθφιπλζε ηεο εθκάζεζήο θη απνκλεκφλεπζήο ηεο 

απφ ηνπο καζεηέο. Ζ δεχηεξε θαη ε ηειεπηαία θξάζε είλαη ίδηεο:  

 

                             s            f      f     s      s      f    

πξψηε θξάζε         

 

 

                                s           r        r     s             f 

δεχηεξε θξάζε             

 

                              f       s     l       s     f 

 ηξίηε  θξάζε      
 

                        s          r    r   s           f 

ηέηαξηε θξάζε              

  

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε - Δθηέιεζε Μνπζηθήο  Οη καζεηέο εθηεινχλ 

ζε θιάβεο ην κεισδηθφ ξπζκφ ησλ δχν πξψησλ θξάζεσλ απφ ηα 

Κάιαληα Λαδάξνπ Ζπείξνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη έλα απφ ηα 

δχν ξπζκηθά ζρήκαηα θαη νη καζεηέο δηαθξίλνπλ πνην ήηαλ  θη 

αθφκε παίδεη δηαδνρέο  ή επαλαιήςεηο ησλ δπν θξάζεσλ θαη νη 

καζεηέο πξέπεη λα δηαθξίλνπλ ηελ αθνινπζία, δειαδή ηε ζεηξά 

ελαιιαγήο ηεο πξψηεο θαη ηε δεχηεξεο θξάζεο, πνπ άθνπζαλ.  

 

Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κνπζηθήο 

«Δκκέιεηα» (Δ.Αλαζηαζηάδνπ, θ.ά. 

ΟΔΓΒ) 

 

- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

Glockenspiel, θά. 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player 

 

- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

Glockenspiel, θά. 

-Φινγέξα 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player 

-Audio CD 
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να ηξαγνπδνχλ πην απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ 

κεισδίαο θαη ιφγνπ ειιεληθά ηξαγνχδηα 

● Να ληψζνπλ ηελ αηζζεηηθή ζπγθίλεζε απφ ηελ 

αθξφαζε θαη ηελ εθηέιεζε ηξαγνπδηψλ κεινπνηεκέλεο  

Διιεληθήο πνίεζεο 

● Να βηψζνπλ ηε ζεκαζία ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ 

νξφζεκσλ γηα ηελ παηξίδα καο θαη λα θαηαλνήζνπλ ην 

ξφιν ηεο κνπζηθήο ζε ζρέζε κε εθείλα  

● Να απνηηκνχλ θαη λα αμηνινγνχλ δηαηζζεηηθά ηελ 

επαθή κε ηα αγαζά ηεο ηέρλεο θαη ην σξαίν 

● Να εθθέξνπλ θαη λα αξζξψλνπλ κε άλεζε θη 

εθθξαζηηθφηεηα ην ιφγν κε ηε κεισδία θαη ην ξπζκφ ηεο 

κνπζηθήο   

 

 

2.2. Μεινπνηεκέλε 

πνίεζε-΄Διιελεο 

ζπλζέηεο- 

 

Αζηηθή ιατθή   

κνπζηθή- 

 

ύγρξνλνη Έιιελεο 

ηξαγνπδνπνηνί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Τξαγνύδηα γηα εζληθέο ενξηέο θη επεηείνπο Οη 

καζεηέο καζαίλνπλ ηξαγνχδηα πην απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ, 

κεισδίαο θαη ιφγνπ πνπ ζπλδένληαη κε ην έπνο ηνπ 40‘, ηελ 

Καηνρή θαη ηελ Απειεπζέξσζε π.ρ. «Πσ, πσ, πσ ηη έπαζε ν 

Μνπζνιίλη» (Π.Μελεζηξέι – N.Casiroli), «Σν αθνξληεφλ» 

(Γ.Νεγξεπφληε – Μ.Λνΐδνπ), θ.ά., κε ηελ εμέγεξζε ηνπ 

Πνιπηερλείνπ «Ο Λεβέληεο» (Ν.Πεξγηάιε – Μ.Θενδσξάθε), θ.ά. 

θαη κε ηελ εζληθή ενξηή ζηηο 25
  

Μαξηίνπ «Θνχξηνο» ηνπ Ρήγα 

(εθδνρή Γ.νχηδνπ), «Μηθξφο Λαφο» (Γ.Ρίηζνπ – Μ.Θενδσξάθε), 

ηηο ηέζζεξηο πξψηεο ζηξνθέο απφ ηνλ «Ύκλν εηο ηελ Διεπζεξίαλ» 

ηνπ Γ.νισκνχ ζε κεινπνίεζε ηνπ Ν.Υ.Μάληδαξνπ, θ.ά. 

Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ θαληάδεο, αζηηθά 

ειαθξά θαη ιατθά ηξαγνχδηα π.ρ. «Άζηα ηα καιιάθηα ζνπ» 

(Υ.Γηαλλαθφπνπινπ & Α.αθειιάξηνπ – Μ.ηνπγηνχ), «Βάξθα 

γηαιφ» (Β.Σζηηζάλε), θ.ά. 

 

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ λεφηεξα ειιεληθά 

ηξαγνχδηα  πην απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ 

π.ρ. «Γεηα ζνπ ραξά ζνπ Βελεηηά» (Ν.Γθάηζνπ – η.Ξαξράθνπ), 

«Γεηα ζνπ θχξηε Μελεμέ» (Ο.Διχηε – Γ.Λάγηνπ), «Σδηηδίθηα» 

(Ο.Διχηε – Λ.Κφθνηνπ), «Ο Έθηνξαο θαη ε Αλδξνκάρε» 

(Η.Κακπαλέιιε – Μ.Υαηδηδάθη), «Σν Κνρχιη» (Ο.Διχηε – 

Μ.Σξαλνπδάθε), «Λίγν αθφκε» (Γ.εθέξε – Μ.Θενδσξάθε), 

«Γέιαγε ε Μαξία» (Μ.Πιέζζα-Λ.Παπαδφπνπινπ), «Σν κηθξφ θαη 

ην κεγάιν» (Γ.Μαξαγθφπνπινπ – Μ.Κξηεδή), «Ο παπαγάινο» 

(Ε.Παπαλησλίνπ – Μ.Παζραιίδε», θ.ά. 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ ηξαγνχδηα κε ζηίρνπο 

πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε, κε ηελ αλάγθε  

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πηνζέηεζε ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ελέξγεηαο π.ρ. «Ο Δθηάιηεο ηεο Πεξζεθφλεο» (Ν.Γθάηζνο-

Μ.Υαηδηδάθηο), «Σν πξάζηλν πνηάκη» (Ν.Υνπιηάξα), «Σν ειηαθφ 

ιεσθνξείν» (Μ.Κξηεδή - Λ.Πιάησλνο), θ.ά.  

 

 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ» 

(Μπνγδάλε –νπγηνχι Γ. 

αιηθηηδφγινπ Γ.,  Καςεκάλε Μ.), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.19 «Μνπζηθή θαη πνίεζε» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.62-64)  

 

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄ 

Γεκνηηθνχ» (Μφζρνο 

Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009 – Βηβιίν γηα ηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ 

(ζει 60,63,71,73,78,79,80,81,8,87) 
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να αθξναζζνχλ κε επαηζζεζία έλα έξγν ιφγηαο 

δπηηθήο κνπζηθήο λα εθθξαζηνχλ κέζα απφ απηφ θαη λα 

εμσηεξηθεχζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

 

● Να κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ θαηά ηελ αθξφαζε ελφο 

κνπζηθνχ έξγνπ ηα δνκηθά θη εθθξαζηηθά ζηνηρεία ηνπ 

θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημή ηνπο ζε φιε ηε 

δηάξθεηά ηνπ 

 

● Να πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηαρξνληθφηεηαο  ηεο 

κνπζηθήο θαη ηνλ ξφιν ησλ δεκηνπξγψλ ηεο 

 

● Να απνηηκνχλ θαη λα αμηνινγνχλ δηαηζζεηηθά ηελ 

επαθή κε ηα αγαζά ηεο ηέρλεο θαη ην σξαίν 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Λόγηα Γπηηθή 

Μνπζηθή – 

 

Μνπζηθνί ζπλζέηεο θαη 

εθηειεζηέο 

 

Έξγα πεξηγξαθηθήο – 

πξνγξακκαηηθήο 

κνπζηθήο  

  

Όπεξα 

 

 

 

 

 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ  ερνγξαθεκέλα 

απνζπάζκαηα  απφ έξγα ηνπ W.A. Mozart π.ρ. απφ ηε «Μηθξή 

Νπρηεξηλή Μνπζηθή»  - ―Serenade No. 13 for strings in G major  

KV 525‖(―Eine kleine Nachtmusik‖),  ηε ―Symphony No 40 in G 

min KV 550‖ θ.ά. θαη παξηζηάλνπλ παξάιιεια κε ηελ αθξφαζε φηη 

είλαη  ν «καέζηξνο» ή  «κνπζηθνί» ηεο νξρήζηξαο πνπ παίδνπλ ηα 

αληίζηνηρα κνπζηθά φξγαλα πνπ αθνχγνληαη.   

        Ο εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη  θαη δείρλεη αληίζηνηρεο εηθφλεο απφ 

-θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ - βηβιίν γηα ηε δσή θαη ην 

έξγν ηνπ Mozart  ζε ζρέζε κε ηα ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά γεγνλφηα 

ηεο επνρήο ηνπ θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ πεξίνδν ηεο 

παηδηθήο ηνπ ειηθίαο σο παηδί –ζαχκα ζηε κνπζηθή.  

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο θιείλνπλ ηα κάηηα ηνπο θαη 

αθνχλ ην δεχηεξν κέξνο Andante απφ ην έξγν ηνπ W.A.Mozart 

―Sonata for Two Pianos in D major K.448. ηε ζπλέρεηα, 

πεξηγξάθνπλ ηη θαληάζηεθαλ ή αηζζάλζεθαλ θαηά ηελ αθξφαζε 

ηεο κνπζηθήο.  

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ 

απφ ην Γηαδίθηπν βίληεν κε καγλεηνζθνπεκέλε δσληαλή εθηέιεζε 

ηνπ ηξίηνπ κέξνπο Molto Allegro απφ ην έξγν ηνπ W.A.Mozart 

―Sonata for Two Pianos in D major K.448 θαη παξαηεξνχλ ηε 

«ζπλδηαιιαγή» κεηαμχ ησλ  εθηειεζηψλ ζηα δπν πηάλα. ηε 

ζπλέρεηα, αθνχλ ην ίδην κέξνο ηνπ έξγνπ ζε εθηειεζκέλν ζην 

pianoforte θαη ζπγθξίλνπλ ην ερφρξσκά ηνπ  κε εθείλν  ηνπ πηάλνπ.  

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε  Ο εθπαηδεπηηθφο εμηζηνξεί ζπλνπηηθά ηελ 

ππφζεζε ηεο Όπεξαο «Μαγεκέλνο Απιφο» - ―Die Zauberflöte‖ ηνπ 

W.A. Mozart. Οη καζεηέο παξαηεξνχλ ζε εθπαηδεπηηθφ θπιιάδην 

εηθφλεο ησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο φπεξαο θαη εηθαζηηθά έξγα πνπ 

απεηθνλίδνπλ παξαζηάζεηο φπεξαο ηεο επνρήο. Οη καζεηέο αθνχλ 

ηελ άξηα ―Der Vogelfänger bin ich ja‖ ηνπ Παπαγθέλν - θπλεγνχ  

πνπιηψλ  ηεο βαζίιηζζαο ν νπνίνο παίδεη απιφ ηνπ Παλφο ζε  

 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ» 

(Μπνγδάλε –νπγηνχι Γ. 

αιηθηηδφγινπ Γ.,  Καςεκάλε Μ.), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.21 «Μνπζηθέο Αθξνάζεηο»  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 70-72) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.46-47) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.75-77, 

98)  

 

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄ 

Γεκνηηθνχ» (Μφζρνο 

Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009 – Βηβιίν γηα ηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ 

(ζει.166) 

 

- Βηβιίν παηδηθφ γηα ηνλ 

Β.Α.Μφηζαξη 

- Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε 

ερεία, βηληενπξνβνιέαο 
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δεδνκέλα ζεκεία ηεο άξηαο. Οη καζεηέο θαηά ηελ αθξφαζε ηνπ 

έξγνπ,  θάζε θνξά πνπ λνκίδνπλ φηη ζα αθνπζηεί ν απιφο ηνπ 

Παλφο παξηζηάλνπλ φηη παίδνπλ θπζψληαο κηα αλνδηθή ζεηξά 

θζφγγσλ γξήγνξα ζε έλαλ θαληαζηηθφ απιφ ηνπ Παλφο ή αθφκε  

κάζαίλνπλ ηε κεισδία ζηε θινγέξα θαη παίδνπλ παξάιιεια κε ηνλ 

Παπαγθέλν. 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ 

ζην Γηαδίθηπν απνζπάζκαηα απφ δσληαλέο εθηειέζεηο ιφγηαο 

δπηηθήο κνπζηθήο π.ρ. έξγα γηα νξρήζηξα κνπζηθήο, κνπζηθή 

δσκαηίνπ,  θνλζέξηα,  παξαζηάζεηο φπεξαο, θ.ά. 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην θνκκάηη «Σν ρηφλη πνπ 

ρνξεχεη» ηνπ Claude Debussy θαη παξάιιεια κε ηελ αθξφαζε 

«παξηζηάλνπλ» δηαηζζεηηθά κε εθθξαζηηθέο θηλήζεηο ησλ 

δαθηχισλ ηνπο έλαλ πηαλίζηα πνπ εξκελεχεη ην έξγν, «ζαλ λα 

ρνξεχνπλ» ηα δάθηπια ηνπ ζηα πιήθηξα ελφο θαληαζηηθνχ πηάλνπ. 

(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-

C104/727/4804,21719/) 

 

 

 

 

Γηαδξαζηηθφ ζρνιηθφ βηβιίν 

Μνπζηθήο Γ΄-Γ΄ Γεκνηηθνχ 

http://ebooks.edu.gr/modules/

ebook/show.php/DSDIM-

C104/727/4804,21719/ 
 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να πξνζεγγίζνπλ  βησκαηηθά ηε κνπζηθή απφ άιινπο 

ιανχο θαη πνιηηηζκνχο κε δεθηηθφηεηα θαη ζεηηθή ζηάζε 

● Να αθνχλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξχ ξεπεξηφξην 

κνπζηθψλ αθξνάζεσλ ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη κνπζηθή 

άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ 

● Να ηξαγνπδνχλ ηξαγνχδηα άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ 

θαηάιιεια γηα ην ειηθηαθφ ηνπο επίπεδν κε ξπζκηθή θαη 

κεισδηθή αθξίβεηα 

● Να αληαπνθξίλνληαη ειεχζεξα ζε κηα αθξφαζε 

κνπζηθήο άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ κε πνηθηιία  

 

2.4. Μνπζηθέο ηνπ          

θόζκνπ 

 

 

 

 

- Μνπζηθνθηλεηηθή Οη καζεηέο ρνξεχνπλ θαηά νκάδεο αγνξηψλ- 

θνξηηζηψλ αληηθξπζηά θη ελαιιάμ ζε δεπγάξηα αθνχγνληαο ην 

παξαδνζηαθφ ηξιαλδηθφ ηξαγνχδη ―I‘ll tell me ma‖. 

 

-Μνπζηθνθηλεηηθή Οη καζεηέο αθνχλ ην παξαδνζηαθφ ηηαιηθφ 

ηξαγνχδη ―Ndrezzata‖ («Φειά ζηνλ Άε Νηθφια»). Σα αγφξηα 

ρσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο πνπ ρνξεχνπλ αληηθξπζηά.  Μφιηο ν 

εθπαηδεπηηθφο δψζεη ζήκα κε ην ληέθη πιεζηάδνπλ βεκαηηθά ε κηα 

ηελ άιιε θαη θζάλνληαο ζηε κέζε ηεο δηαδξνκήο ηα κέιε ησλ 

νκάδσλ παξηζηάλνπλ φηη θαπγαδίδνπλ κε κηκεηηθέο ρνξεπηηθέο. Με 

ηνλ επφκελν ήρν απφ ην ληέθη·επηζηξέθνπλ βεκαηίδνληαο πξνο ηα  

 

 Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ» 

(Μπνγδάλε –νπγηνχι Γ. 

αιηθηηδφγινπ Γ.,  Καςεκάλε Μ.), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.24 «Σαμηδεχνληαο κε ηε 

κνπζηθή ζε φιε ηε γε»  

 Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 80-82)  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21719/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21719/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21719/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21719/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21719/
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εθθξαζηηθψλ ηξφπσλ (θίλεζε, δσγξαθηθή, παληνκίκα, 

θιπ.) 

● Να ζπλνδεχνπλ ηξαγνχδηα θαη κνπζηθή άιισλ ιαψλ 

θαη πνιηηηζκψλ εθηειψληαο απιά κεισδηθά θαη ξπζκηθά 

ζρήκαηα κε ηε θσλή ή απιά ξπζκηθά φξγαλα  

 ● Να ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηε κνπζηθή δεκηνπξγία 

άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ.  

 

 

πίζσ ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε. Δπαλαιακβάλνπλ ην ίδην θαη ηα 

θνξίηζηα κε ηε ζεηξά ηνπο ρσξηζκέλα επίζεο ζε δχν νκάδεο.  

Παξαιιαγή Όινη νη καζεηέο ρνξεχνπλ αληηθξπζηά κε βεκαηηθή 

επηηφπηα θίλεζε θαη κε ην ζήκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έλαο καζεηήο 

κπαίλεη ζην θέληξν θαη απηνζρεδηάδεη κηα δηθή ηνπ ρνξεπηηθή 

θηγνχξα. Ζ ερνγξαθεκελε εθηέιεζε ηνπ ηξαγνπδηνχ 

επαλαιακβάλεηαη ψζηε λα ρνξέςνπλ φινη νη καζεηέο αηνκηθά . 

 

- Γεκηνπξγία Μνπζηθήο Οη καζεηέο αθνχλ ην παξαδνζηαθφ ηηαιηθφ 

ηξαγνχδη ―Ndrezzata‖ («Φειά ζηνλ Άε Νηθφια») θαη 

απηνζρεδηάδνπλ ν θαζέλαο  ή νκαδνζπλεξγαηηθά κηα ξπζκηθή 

ζπλνδεία ζε ηχκπαλν ή ληέθη. 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ ηα Κάιαληα 

Υξηζηνπγέλλσλ «ηξίλα» απφ ηελ  ειιελφθσλε  Κάησ Ηηαιία. 

Παίδνπλ ηε κεισδία ηνπ εηζαγσγηθνχ κέξνπο ζηε θινγέξα θαη 

ζπλνδεχνπλ κε θξνπζηά φξγαλα. 

 

 
 

 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.52-53) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.83 – 

87,100)  

 

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄ 

Γεκνηηθνχ» (Μφζρνο 

Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009 – Βηβιίν γηα ηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ 

(ζει 134,135,137,150,151) 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 3
νο

  : πλδέσ ηε κνπζηθή κε άιιεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο                             Γ΄ - Γ΄ Γεκνηηθνύ 

 
 

ΣΟΥΟΙ 
 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να βηψζνπλ φηη ε κνπζηθή, ν ιφγνο θαη ν ρνξφο 

ζπλδένληαη νξγαληθά 

● Να αληηιεθζνχλ φηη ε κνπζηθή είλαη κηα ηέρλε πνπ 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ 

αλζξψπνπ  

● Να πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά ηελ Όπεξα 

● Να ζπλδπάζνπλ ηε κνπζηθή κε ην ιφγν, ηελ θίλεζε, ην 

ζεαηξηθφ παηρλίδη θαη ηα εηθαζηηθά ζε έλα επίπεδν 

ζπκβνιηθφ, ππεξβαηηθφ θαη δηαηζζεηηθφ 

● Να απνηηκνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ επαθή κε ηα 

αγαζά ηεο ηέρλεο θαη ην σξαίν  

 

 
3.1.  Μνπζηθή θαη  

άιιεο ηέρλεο 

 

 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ειιεληθά ιατθά κνπζηθά 

φξγαλα θαη αλαγλσξίδνπλ ηε κνξθή ηνπο ζε πίλαθεο δσγξαθηθήο, 

γθξαβνχξεο ή θσηνγξαθίεο επνρήο. 

(Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά) 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ερνγξαθεκέλα 

αλαθαηαζθεπαζκέλα αξραία ειιεληθά κνπζηθά φξγαλα θαη 

αλαγλσξίδνπλ ηε κνξθή ηνπο ζε παξαζηάζεηο    ζσδφκελσλ 

αγγείσλ, γιππηψλ, επηγξαθψλ, ςεθηδσηψλ, θνζκεκάησλ θ.ά. 

(Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά) 

- Γεκηνπξγία κνπζηθήο Οη καζεηέο «απνδίδνπλ» θη εξκελεχνπλ 

ηνπο πίλαθεο δσγξαθηθήο «Πέηαγκα πνπιηνχ ζην θεγγαξφθσην» 

θαη ―Blue II‖  ηνπ Joan Miró‖ κε ήρνπο ζπκβαηηθψλ ή απηνζρέδησλ 

νξγάλσλ δνπιεχνληαο  νκαδνζπλεξγαηηθά  (νκάδεο 4-5 καζεηψλ). 

(Μνπζηθά θαη Δηθαζηηθά) 

 

-Μνπζηθνθηλεηηθή Οη καζεηέο αθνχλ ερνγξαθεκέλν ην έξγν «Ο 

Πέηξνο θαη ν ιχθνο» ηνπ Sergei Prokofiev θαη δξακαηνπνηνχλ 

παξάιιεια ζθελέο ηνπ ή αθφκε εθθξάδνπλ κε παξαζηαηηθή θίλεζε 

ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ: ε δξακαηνπξγηθή εμέιημε 

ηνπ κνπζηθνχ παξακπζηνχ, νη ξφινη ησλ πξσηαγσληζηψλ, ηα 

ερνρξψκαηα νξγάλσλ πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ θαζψο θαη ην 

δηαθνξεηηθφ χθνο ηνπ leitmotif (θαζνδεγεηηθφ κνηίβν)  θάζε 

πξνζψπνπ ή δψνπ ηνπ παξακπζηνχ  π.ρ.   

αίζζεζε θφβνπ θαη δένπο  - ιχθνο, 

αίζζεζε ραξάο θαη μεγλνηαζηάο  - πνπιάθη, θ.ά. 

(Μνπζηθή θαη Θέαηξν) 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ» 

(Μπνγδάλε –νπγηνχι Γ. 

αιηθηηδφγινπ Γ.,  Καςεκάλε Μ.), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.23 «Μνπζηθή! Πάληα 

κνπζηθή»  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 77-79) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.50-51) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.80-83) 

 Κεθ.19 «Μνπζηθή θαη πνίεζε»  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 62-64) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.42-43) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.68-71) 

Κεθ.12 «Υνξεχσ κε ηε κνπζηθή»  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 41-43) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.28-29) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.46-49) 

 

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 
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-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην «Υνξφ ησλ ζπαζηψλ» 

ηνπ Aram Khachaturian θαη δσγξαθίδνπλ θάπνηα αληίζηνηρε ζθελή 

π.ρ. ηνλ εαπηφ ηνπο λα πνιεκά θάπνηνλ θαληαζηηθφ ερζξφ, θ.ά. 

(Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά)  

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην «Υνξφ ηεο δαραξέληαο 

λεξάηδαο»  ηνπ Pyotr Ilyich Tchaikovsky απφ ηε νπίηα Μπαιέηνπ 

«Καξπνζξαχζηεο»  θαη δσγξαθίδνπλ ηε λεξάηδα πνπ θαληάδνληαη 

φηη  ρνξεχεη ζηε ζθελή.  

(Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά)  

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην ληνπέην ηεο 

Παπαγθέλαο θαη ηνπ Παπαγθέλνπ απφ ηελ φπεξα ‗Μαγεκέλνο 

Απιφο‘ ηνπ W.A. Mozart: ―Pa pa pa …‖ θαη παξηζηάλνπλ φηη ην 

έλα ρέξη ηνπο είλαη ν Παπαγθέλν θαη ην άιιν ε Παπαγθέλα. Κάζε 

θνξά πνπ αθνχλ ηνλ θαζέλα ρσξηζηά λα ηξαγνπδά ή θαη ηνπο δπν 

καδί θηλoχλ ην αληίζηνηρν ρέξη ή ρέξηα ζαλ λα παίδνπλ 

θνπθινζέαηξν. Σν ίδην κπνξεί λα γίλεη γπλαηθεία θαη αληξηθή 

θηγνχξα θνπθινζέαηξνπ. 

(Μνπζηθή θαη Θέαηξν) 

 

- Μνπζηθνθηλεηηθή: Οη καζεηέο αθνχλ ην «Flute Concerto No.11 in 

C RV 443 (Largo) ηνπ Antonio Vivaldi θαη θηλνχληαη ειεχζεξα ζην 

ρψξν σο θχιια πνπ ηα παίξλεη ν αέξαο. 

(Μνπζηθή θαη ζέαηξν) 

 

-Μνπζηθνθηλεηηθή  Οη καζεηέο αθνχλ ην «Δλπδξείν» απφ ην 

«Καξλαβάιη ησλ δψσλ» ηνπ Camille Saint – Saëns θαη θηλνχληαη 

ζην ρψξν σο ςάξηα αθνινπζψληαο ηελ αλέιημε ηεο κνπζηθήο 

θαζψο δηαδξακαηίδνπλ κηα θαληαζηηθή ηζηνξία φπνπ δχν νκάδεο 

ςαξηψλ αλαδεηνχλ ε κηα ηελ άιιε. Ζ ηζηνξία εθηπιίζζεηαη ζε ηξεηο 

ζθελέο: 

1
ε
 θελή: Σα κέιε ησλ δχν νκάδσλ αθνινπζψληαο δηαηζζεηηθά ηελ 

θαηεχζπλζε αλέιημεο ηεο κεισδίαο (πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ), 

πφηε «θαηεβαίλνπλ» ζην βπζφ θαη πφηε «αλεβαίλνπλ» πξνο ηελ 

επηθάλεηα ηνπ λεξνχ.   

 

● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄ 

Γεκνηηθνχ» (Μφζρνο 

Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009 – Βηβιίν γηα ηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ 

(ζει.156, 170) 

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε 

ερεία, βηληενπξνβνιέαο 

 

 

 

 

Γηαδξαζηηθφ ζρνιηθφ βηβιίν 

Μνπζηθήο Γ΄-Γ΄ Γεκνηηθνχ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook

/show.php/DSDIM-

C104/727/4804,21729/ 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21729/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21729/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21729/
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2
ε
 θελή: Οη  νκάδεο ζηγά – ζηγά πιεζηάδνπλ ε κηα ηελ άιιε. 

Καηεβαίλνπλ πξνο ην βπζφ θαη κπαίλνπλ ζε κηα «θαληαζηηθή» 

ζήξαγγα. Ζ κηα νκάδα μεθηλά απφ ηελ αξηζηεξή είζνδν ηεο 

ζήξαγγαο θαη ε δεχηεξε απφ ηε δεμηά. 

3
ε
 θελή: Οη νκάδεο αθνινπζψληαο δηαηζζεηηθά ηε κνπζηθή  

ζπλαληηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ζήξαγγαο, ελψλνπλ ηα ρέξηα θαη 

αλαδχνληαη πξνο ηελ επηθάλεηα απφ έλα άλνηγκα πνπ βξίζθεηαη 

ππνζεηηθά ζην επάλσ κέξνο ηεο ζήξαγγαο (01.52 - 02.00). 

(Μνπζηθή θαη Θέαηξν) 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Οη καζεηέο αθνχλ απφ ην 

Γηαδίθηπν ην ερεηηθφ κέξνο θαη ηε κνπζηθή ηεο ηαηλίαο θηλνχκελσλ 

ζρεδίσλ ―The old mill‖ απφ ηε ζεηξά θηλνχκελσλ ζρεδίσλ ηνπ Walt 

Disney Silly Symphonies (1929-1939) θαη θαληάδνληαη κηα δηθή 

ηνπο ηζηνξία.  Έπεηηα αλαπαξηζηνχλ θαηά νκάδεο κε παληνκίκα κηα 

απφ ηηο  ηζηνξίεο πνπ θαληάζηεθαλ παξάιιεια κε ηε κνπζηθή. ην 

ηέινο, παξαθνινπζνχλ απφ ην Γηαδίθηπν ην ίδην ην θηλνχκελν 

ζρέδην θαη παξαηεξνχλ ηε  αιιειεπίδξαζε κνπζηθήο θαη 

θηλνχκελεο εηθφλαο. 

(Μνπζηθή θαη Κηλεκαηνγξάθνο)  

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε - Δθηέιεζε κνπζηθήο κε ρξήζε ΣΠΔ Οη 

καζεηέο αθνχλ ην ‗Narnia Lullaby‖ ηνπ Harry Gregson-Williams 

απφ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία  ―The Chronicles of Narnia - The 

Lion, the Witch and the Wardrobe". Ο εθπαηδεπηηθφο έπεηηα παίδεη 

ηε κεισδία ζην πηάλν θαη νη καζεηέο πξνζαξκφδνπλ ζε απηή 

δηθνχο ηνπο ζηίρνπο κε ζέκα έλαλ κηθξφ πξίγθεπα πνπ φηαλ 

κεγαιψζεη  ζα γίλεη βαζηιηάο. Παξαθνινπζνχλ ζην Γηαδίθηπν ηελ 

αληίζηνηρε  ζθελή ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο.    

(Μνπζηθή θαη θηλεκαηνγξάθνο) 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο κνπζηθά απνζπάζκαηα απφ ην 

soundtrack ηξηψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ (ησλ νπνίσλ δελ ηνπο 

δίλεηαη θαλέλα πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν) θαη θαληάδνληαη έλαλ ηίηιν 

ηαηλίαο πνπ ζα ηαίξηαδε κε θάζε απφζπαζκα. 

(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-

C104/727/4804,21729/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21729/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21729/
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να ζπλδέζνπλ ηε κνπζηθή κε ην ιφγν, κε 

πξνκαζεκαηηθέο έλλνηεο, κε ζηνηρεία απφ ηελ Ηζηνξία, ηε 

Μειέηε Πεξηβάιινληνο θ.ά. κε άμνλα δηαζεκαηηθέο 

έλλνηεο θαη δεμηφηεηεο (καθξν-έλλνηεο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Μνπζηθή θαη 

άιια καζήκαηα 
 

 

 

 

 
-Καηαζθεπή απηνζρέδησλ νξγάλσλ: Οη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ 

ηδηφθσλα, κεκβξαλφθσλα, ρνξδφθσλα θαη αεξφθσλα απηνζρέδηα 

κνπζηθά φξγαλα .θαη δεκηνπξγνχλ αλά νκάδεο έλα ερεηηθφ 

δξψκελν πνπ πεξηγξάθεη ή ζπλνδεχεη ηελ αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο  -   

ζθελήο απφ ηε Διιεληθή Μπζνινγία π.ρ. νη εηξήλεο 

θαηαζηξέθνπλ ηα δηεξρφκελα πινία καγεχνληαο ηνπο λαπηηθνχο· ε 

Αξγψ σζηφζν ηνπ Ηάζνλα απνθεχγεη ηνλ θίλδπλν ησλ εηξήλσλ 

ράξε ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηνπ Οξθέα πνπ παίδεη ιχξα, θ.ά. 

(Μνπζηθή θαη Ηζηνξία) 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο  Οη καζεηέο ζπλνδεχνπλ ξπζκηθά αξραία 

Γλσκηθά κε κνπζηθά φξγαλα π.ρ. «Μέηξνλ άξηζηνλ» (Κιεφβνπινο 

ν Ρφδηνο, 6
νο

 π.Υ αηψλαο), «Με πινχηεη θαθψο» (Πηηηαθφο ν 

Μπηηιελαίνο, 650-570 π.Υ), θ.ά. 

(Μνπζηθή θαη Γιψζζα, Μνπζηθή θαη Ηζηνξία) 

 

-Μνπζηθνθηλεηηθή – σκαηνπνίεζε  Οη καζεηέο αθνχλ ην ‗Time 

Lapse‖ ηνπ M.Nyman θαη αλαπαξηζηνχλ κε ην ζψκα ηνπο ην ζρήκα 

θαη ηε ζηάζε θπθιαδηθψλ εηδψισλ ησλ νπνίσλ νη εηθφλεο 

πξνβάιινληαη  δηαδνρηθά κε γξήγνξε ηαρχηεηα κέζσ 

βηληενπξνβνιέα  απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηεο ηάμεο. 

(Μνπζηθή θαη Ηζηνξία -  Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά) 

 

-Γεκηνπξγία κνπζηθήο  Ο εθπαηδεπηηθφο γξάθεη ζηνλ πίλαθα ηξία 

πνηήκαηα κηθξήο έθηαζεο πνπ πεξηγξάθνπλ ζηνηρεία θαη εηθφλεο  

ηεο θχζεο. Οη καζεηέο αλά νκάδεο 3-4 κειψλ επηιέγνπλ έλα απφ ηα 

πνηήκαηα -  ρσξίο λα ην αλαθνηλψζνπλ -θη εληνπίδνπλ ηηο ιέμεηο 

πνπ θαλεξψλνπλ κηα πεγή ήρνπ ή πνπ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ 

πνηεηηθά-ζπκβνιηθά κε ήρνπο. Κάζε νκάδα πεηξακαηίδεηαη κε ηα 

φξγαλα θαη παξνπζηάδεη ηε δηθή ηεο «ελνξγάλσζε» ηνπ πνηήκαηνο  

Οη ππφινηπνη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα καληέςνπλ πνην  πνίεκα 

απνδφζεθε. π.ρ.: 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ» 

(Μπνγδάλε –νπγηνχι Γ. 

αιηθηηδφγινπ Γ.,  Καςεκάλε Μ.), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.16 «Αθνχγνληαο κνπζηθή 

ζπκάκαη»  

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.36-37)  

 Κεθ.19 «Μνπζηθή θαη πνίεζε»  

 Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.42-43)  

Κεθ.12 «Έλα παξακχζη γίλεηαη 

ηξαγνχδη»  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 47-49) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.32-33) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.52-55) 

 

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄ 

Γεκνηηθνχ» (Μφζρνο 

Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009 – Βηβιίν γηα ηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ 

(ζει.156, 170) 

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε 

ερεία, βηληενπξνβνιέαο 
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1
ν
 Πνίεκα: 

 

Ζ αλνημηάηηθε βξνρή 

πεξλψληαο απ‘ ηα θχιια 

ζα‘ πεζε 

ζηελ θξπζηάιιηλε πεγή. 

 

(Υατθνχ- Γηαπσλέδηθν 

ηξίζηηρν αλψλπκνπ) 

 

2
ν
 Πνίεκα: 

 

Νεξφκπινο γπξλάεη ζθνξπψληαο 

ρνξεπηηθέο ξηπέο λεξνχ 

-θαινθαηξηλή δξνζηά 

 

(Υατθνχ ηνπ Μπφθνπηλ) 

 

 

3
ν
 Πνίεκα: 

 

«…Ζ βξνρνχια απνζπεξλά 

κε ζηαγφλεο θσο πεξλά, 

πφηηζε ηε γε. 

Σα ζηαθχιηα είλαη βαξηά 

θη αλαζαίλνπλ ηα θιαξηά 

ηε δξνζνπεγή. 

 

Αζηξαπέο κπνπκπνπλεηά 

απιαθψλνπλ ηε λπρηηά…» 

 

(Διέλε Υσξεάλζε, «Φζηλφπσξν», 

Σξαγνχδηα ηεο γεο θαη ηνπ νπξαλνχ] 

 

 

2 θαζζέηεο: «Μεινπνηεκέλα 

πνηήκαηα απφ βηβιία ηνπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ»  (ΤΠΔΠΘ -

Γηεχζπλζε Δπνπηηθψλ Μέζσλ 

Γηδαζθαιίαο, 1997) 
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Παξάδεηγκα ελνξρήζηξωζεο ηνπ Φαϊθνύ ηνπ Μπόθνπηλ: 

 

 Γθνπΐξν  

(δηαδνρηθά ρηππήκαηα               Νεξφκπινο 

ζε θάζε ερεηηθφ ζσιήλα)                                          γπξλάεη 

 

Σξίγσλν θαη δπν ληέθηα                          ζθνξπψληαο 

(παίδνπλ καδί) 

 
                                                            s  m  s  m    s  m     s   m 

Glockenspiel                                ρνξεπηηθέο 
 
 

Bongos                                        
                                                                                         ξηπέο λεξνχ  
 

(θξνχζε αλάιαθξε κε ηα δάθηπια  

ηα  Bongos παίδνπλ καδί κε ην  

Glockenspiel, φρη απφιπηα  

ζπγρξνληζκέλα αιιά κε κηα αίζζεζε  

«πνιπξπζκίαο»)  

                   

Σξίγσλν                                     πξστλή δξνζηά 

 

(Ζρν-εηθφλα πνπ δεκηνχξγεζε νκάδα ηεζζάξσλ καζεηψλ ηεο  Γ1΄ 

Σάμεο ηνπ 1νπ 12/ζεζίνπ Πξφηππνπ Πεηξακαηηθνχ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Ννέκβξηνο 2012)  

 

(Μνπζηθή θαη Γιψζζα, Μνπζηθή θαη Μειέηε Πεξηβάιινληνο) 
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-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ ηα Κάιαληα 

Υξηζηνπγέλλσλ «ηξίλα» απφ ηελ  ειιελφθσλε  Κάησ Ηηαιία: 

 

                Άξηε πνπ εζηά ζηελ ψξηα καζζαξία 
               βινψ ηελ πφξηα κε ην ιηbidáξη 

               βινψ ηε κάλα κε φιν ην παηdία 

               θη απφ ην ηζνχξε, πνπ‘λαη ν ηδελεξάιε. 

  

              Ήξηακν λα αο θέξκε ηελ Αζηξίλα 

              Κνξιηάλα πνπ ηε κάηε ζε ηνιφ 

              Δ, λα καο δψθεη πξέζην κα ην πξίκα, 

              ήξηακν λα ζαο θέξκε ηελ Αζηξίλα. 

 

              Απφη βσ βινψ θαη ην κεηζάιη, 

              ηελ θάηζα, ηελ ζθνπdédα, ην ξνδνχιη 

              θαη ηε ζβαξηή, βαξηή κεξηζήλ αγάιε. 

              Ήξηακα λα ηεο θάκαλ αιιεγθξία.  
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Αλαδεηνχλ ιέμεηο ηεο γθξεθηάληθεο δηαιέθηνπ ησλ νπνίσλ ην 

λφεκα κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ (π.ρ. «Ήξηακε λα ζαο θέξκε», «λα 

καο δψθεη», θ.ά.) θαη δηαβάδνπλ ζε εθπαηδεπηηθφ θπιιάδην ηελ 

απφδνζε ζηε λενειιεληθή γιψζζα άγλσζησλ ιέμεσλ ηεο 

δηαιέθηνπ (π.ρ. άγαιε=ρσξίο γάια, ηζνχξεο= ν παηέξαο θ.ά.).Ο 

εθπαηδεπηηθφο εμεγεί  ην λφεκα ησλ ζηίρσλ θαη θάλεη κηα ζχληνκε 

αλαθνξά ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηζηνξία, ηε γιψζζα θαη ηελ 

παξαδνζηαθή κνπζηθή ηεο Διιελφθσλεο Κάησ Ηηαιίαο. 

 

(Μνπζηθή θαη Γιψζζα, Μνπζηθή θαη Ηζηνξία) 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ηξαγνχδηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

κε ηε κεινπνίεζε πνηεκάησλ απφ Έιιελεο ζπλζέηεο θαη 

θπθινθφξεζαλ ζε 2 θαζζέηεο κε ηνλ ηίηιν «Μεινπνηεκέλα 

πνηήκαηα απφ βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ»  (ΤΠΔΠΘ -

Γηεχζπλζε Δπνπηηθψλ Μέζσλ Γηδαζθαιίαο, 1997)  π.ρ. «Ο 

πφιεκνο ησλ δνπδνπληψλ» (Γ.Μαλζφπνπινπ- Ν.Μαπξνπδή, 

«Καινθαίξη» (Κ.Παιακά – Ν.Βελεηζάλνπ) , « Πξστλφ Άζηξν» 

(Γ.Ρίηζνπ  - Μ.Σξαλνπδάθε),  «Αλ φια ηα παηδηά» (Γ.Ρίηζνπ – 

Μ.Πιέζζα), «Νηνχθνπ ληνχθνπ κεραλάθη» (Ο.Διχηε – Π.Κνχθνπ) 

θ.ά.     

(Μνπζηθή θαη Γιψζζα) 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4
νο

: H κνπζηθή ζηε δσή εληόο θη εθηόο ζρνιείνπ           Γ΄ θαη Γ΄ 

Γεκνηηθνύ 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

 Να ληψζνπλ ηε ραξά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

πξνζθέξεη Ζ παξνπζίαζε κηαο εθδήισζεο κε κνπζηθή 

πνπ εθηειείηαη δσληαλά θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν  

  Να παξαθνινπζνχλ πνηθηιία κνπζηθψλ δξψκελσλ 

(ζπλαπιίεο, θνληζέξηα, θηι.) θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη 

αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Δθδειώζεηο 

ζρνιηθέο 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Δθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα άηππεο 

εθπαίδεπζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Μνπζεηαθή 

Αγσγή  

- Παξνπζηάδνπλ έλα κνπζηθφ πξφγξακκα επ‘ επθαηξία δηαθφξσλ 

ενξηαζκψλ, επεηείσλ, εθδειψζεσλ/αθηεξσκάησλ ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ ή ζε άιινπο ρψξνπο π.ρ. 

 κνπζηθφ πξφγξακκα ενξηήο 28
εο 

Οθησβξίνπ, 

κνπζηθφ πξφγξακκα ενξηήο Υξηζηνπγέλλσλ, 

κνπζηθφ πξφγξακκα –αθηέξσκα ζε Έιιελα ζπλζέηε ή πνηεηή 

 πνιχηερλα δξψκελα ή κνπζηθνζεαηξηθέο παξαζηάζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλδξνκή πνιιψλ ηερλψλ, φπσο παξάζηαζε 

ζεαηξηθή βαζηζκέλε ζε δεκνηηθά ηξαγνχδηα π.ρ. «Καλέια θαη 

Γπνζκαξάθη» (Αξηζηέα Κνληξαθνχξε - 

Βαιεληίλα.Παπαδεκεηξάθε), επέλδπζε ιατθνχ παξακπζηνχ ή 

κπζνινγηθήο πεξηπέηεηαο, απφδνζε ζε ζεαηξηθφ ιφγν βηβιίνπ  π.ρ. 

«Σα δψξα ηεο Παλδψξαο» (Αλζνχιαο Αζαλαζηάδνπ- Σάζνπ 

Γθξνπο)  κε εθηέιεζε ησλ αληίζηνηρσλ ηξαγνπδηψλ, θ.ά. 

-Παξαθνινπζνχλ ζπλαπιίεο ζην  ζρνιείν ή εθηφο ζρνιείνπ  ζην 

πιαίζην κνπζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ/ εξγαζηεξίσλ  

άηππεο εθπαίδεπζεο π.ρ. ζε ζρέζε κε ηα εμήο ζέκαηα: ηα αξραία 

ειιεληθά κνπζηθά φξγαλα, ηα ειιεληθά  ιατθά κνπζηθά φξγαλα, 

ηελ φπεξα, ηα δπηηθά κνπζηθά φξγαλα , έξγα ιφγηαο δπηηθήο 

κνπζηθήο θ.ά. 

- Δπηζθέπηνληαη κνπζεία κνπζηθψλ νξγάλσλ, κνπζεία ιατθήο 

ηέρλεο, αξραηνινγθά θαη βπδαληηλά κνπζεία θαη αλαδεηνχλ 

εθζέκαηα ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή, π.ρ. κνπζηθά φξγαλα, αγγεία 

πνπ απεηθνλίδνπλ αξραία κνπζηθά φξγαλα, ςεθηδσηά ή 

αγηνγξαθίεο κε κνπζηθέο παξαζηάζεηο, κνπζηθά φξγαλα πνπ 

θέξνπλ κεηακθηεζκέλνη ηνπ Γσδεθαεκέξνπ ή ησλ Απνθξεψλ θηι. 

-Δπηζθέπηνληαη επίθαηξεο εθζέζεηο αθηεξσκέλεο ζε ζπλζέηεο ή 

εξκελεπηέο κνπζηθήο. 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ» 

(Μπνγδάλε –νπγηνχι Γ. 

αιηθηηδφγινπ Γ.,  Καςεκάλε Μ.), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα 

Κεθ.23 «Μνπζηθή! Πάληα 

κνπζηθή»  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 77-79) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.50-51) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.80-83) 

 

 

Πηάλν, κνπζηθά φξγαλα Orff,  

CD Player,  ζχζηεκα κηθξνθσληθήο 

κε θνλζφια, ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο κε 

βηληενπξνβνιέαο 
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Σάξεισ Ε΄ - τ΄ Δημοτικού 
     

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1νο : Πξνζεγγίδσ θαη θαηαλνώ ηηο έλλνηεο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο   Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνύ 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να επαλαιακβάλνπλ ζχλζεηα ξπζκηθά 

ζρήκαηα κε ζαθή δηάθξηζε ζέζεο θαη 

άξζεο κηκεηηθά παίδνληαο ζε κνπζηθά 

φξγαλα, ζε απηνζρέδηα ερνγφλα κέζα ή 

ρξεζηκνπνηψληαο  ερεξέο θηλήζεηο 

ζψκαηνο 

● Να κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ κηα ξπζκηθή 

παξηηηνχξα κε ηηο βαζηθέο ξπζκηθέο αμίεο 

πνπ έρνπλ κάζεη θαη λα ηελ εθηεινχλ κε 

ηηο αληίζηνηρεο ερεξέο θηλήζεηο ζψκαηνο 

ή κε θξνπζηά κνπζηθά φξγαλα  

● Να αληαπνθξίλνληαη βησκαηηθά ζην 

ειιηπέο κέηξν, ηε ζπγθνπή θαη ηνλ 

αληηρξνληζκφ. 

● Να ρηππνχλ ην κεισδηθφ ξπζκφ 

ηξαγνπδηψλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ παικφ 

● Να ρεηξίδνληαη κε άλεζε ηα ξπζκηθά 

νλφκαηα ησλ ξπζκηθψλ αμηψλ πνπ 

καζαίλνπλ (ηίκξη, ηίξη ηίξη, ηη ηίξη, ηξίνια) 

 ● Να απηνζρεδηάδνπλ δηθά ηνπο ξπζκηθά 

ζρήκαηα ζην πιαίζην ηνπ παικνχ ελφο 

κέηξνπ 

 

 

 

 

1.2. Ρπζκόο 

 

-Παικφο-ξπζκφο 

 

-Ρπζκηθέο αμίεο:  

παξεζηηγκέλν φγδνν κε 

δέθαην έθην,  φγδνα κε 

δχν δέθαηα έθηα, δχν 

δέθαηα έθηα κε φγδνν, 

ηξίερν   

 

-Μέηξα 2/4, 3/4, 4/4, 

5/8, 7/8, 9/8 

Διιηπέο κέηξν, 

ζπγθνπή, 

αληηρξνληζκφο 

(βησκαηηθά) 

 

 

 

 

 

- Μνπζηθή εθηέιεζε Ο εθπαηδεπηηθφο γξάθεη ζηνλ πίλαθα ηεο 

ηάμεο  ξπζκηθά ζρήκαηα πνπ απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο ησλ 

κεηθηψλ κέηξσλ  5/8 θαη 7/8 πνπ έρνπλ δηδαρζεί. Οη καζεηέο ηηο 

εθηεινχλ αηνκηθά ζε θιάβεο: 

 

                     (3 + 2) 

  ελ     δπν   ηξία      ελ     δπν  

 

        (3 + 2 +2) 

ελ     δπν  ηξία   ελ   δπν    ελ    δπν 

 

           (2 + 2 + 3) 

 ελ      δπν      ελ    δπν      ελ    δπν   ηξία     

 

 

Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ν εθπαηδεπηηθφο εθηειεί ππνδεηγκαηηθά ην 

ξπζκφ ζε θιάβεο ή ζπλδέεη  ην ξπζκφ ησλ ζρεκάησλ κε αθνινπζίεο 

ιέμεσλ ηνπ ίδηνπ ξπζκνχ γηα λα εληζρχζεη ηελ αθνπζηηθή κλήκε 

ησλ καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο θαηά ηελ εθηέιεζε  π.ρ. 

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην  

«Μνπζηθή Δ΄ Γεκνηηθνχ» (Απνζηνιίδνπ Α., 

Εεπάηνπ Υ.), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά Παξαδείγκαηα: 

Κεθ.9 «Αο θξαηήζνπκε ην ξπζκφ! (1) 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.21-22) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.18) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.27-30)  

Κεθ.19 «Αο θξαηήζνπκε ην ξπζκφ! (2) 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.41-42) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.32-33) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.59 – 63) 

Κεθ.21 «Ρπζκηθφ κνπζηθφ ηαμίδη» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.46-47) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.36-37) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.68-71) 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή η΄ Γεκνηηθνχ» (Θενδσξαθνπνχινπ 

Μ., Παπαληψλεο Γξ., Παξαζθεπνπνχινπ Υ. Α., 

πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Κεθ.16 «Υνξέςηε, ρνξέςηε θαη ηνπο 

ξπζκνχο…παληξέςηε» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει49-50) 
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● Να θαηαλνήζνπλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ 

ηα ζχκβνια ηεο επξσπατθήο 

ζεκεηνγξαθίαο φζνλ αθνξά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ήρνπ θαη ην ξπζκφ ηεο κνπζηθήο  

● Να αληαπνθξίλνληαη ςπρνθηλεηηθά ζε 

ραξαθηεξηζηηθνχο ξπζκνχο ειιεληθψλ 

θαη μέλσλ ηξαγνπδηψλ κε κεηθηφ κέηξν 

π.ρ. 5/8, 7/8, 9/8, 8/8  

 Να αλαπηχμνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο 

κλήκε αλαγλσξίδνληαο, 

απνθσδηθνπνηψληαο θαη απνδίδνληαο 

ιεθηηθά κε ζπκβαηηθή θαη κε 

ζπκβαηηθή ζεκεηνγξαθία ξπζκηθά 

ζρήκαηα 

 

    
  πά  - κε    γξή- γν-   ξα 

 

 Μνπζηθή γξαθή   Σα ζχκβνια ηεο δηάξθεηαο ηνπ ήρνπ, ηεο ζησπήο 

θαη ηνπ παικνχ ηεο κνπζηθήο, ζηε ζπκβαηηθή δπηηθή κνπζηθή 

ζεκεηνγξαθία παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηε καζεκαηηθή ηνπο ζρέζε 

θαη ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηνπο νλφκαηα π.ρ 

     κέηξν δπν  

 

- Μνπζηθή εθηέιεζε  Oη καζεηέο ηξαγνπδνχλ ην απνθξηάηηθν 

«Καιφγεξνο δνπιεηά δελ ερ‘» (Θξάθεο). Παξάιιεια, έλα ηξίγσλν 

θη έλα δεπγάξη θιάβεο πεξλνχλ ρέξη- ρέξη θη εηαηξηθά αλά δεπγάξηα 

νη καζεηέο ζπλνδεχνπλ ξπζκηθά έλα γχξηζκα ηνπ ηξαγνπδηνχ π.ρ. 

 

Καιφγεξνο δνπιεηά δελ ερ‘ 

                            
        ηά -   κπνπξ  ηνχ – κπνπξ      ιε     ιε  ιε 

(ηξίγσλν)                                     (θιάβεο) 

 

 

θαη ηη δνπιεηά λα θάκεη 

                           
(ην)     ηά -   κπνπξ  θαη ηνπ  ηνχ    -      κπνπξ      

      (ηξίγσλν)                          (θιάβεο) 

 

 

 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.33-34) 

Κεθ.1 «Ζ κνπζηθή θαη… εκείο» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.7) 

Κεθ.6 «Ζ κνπζηθή εκςπρψλεη…θη άιιν»  

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.12) 

 

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ Μνπζηθήο & 

Μνπζηθνχ Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄ Γεκνηηθνχ» 

(Μφζρνο Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009) 

 

- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, ηακπνπξίλν, 

ηξίγσλν, 

Glockenspiel, θά. 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player 

-Audio CD 

 

 

 Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

«Δκκέιεηα» (Δ.Αλαζηαζηάδνπ, θ.ά. ΟΔΓΒ) 

 

Γηαδξαζηηθή εθαξκνγή «Ση άθνπζεο; Πνην είλαη ην 

ζσζηφ;» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5942?locale=el 

 

Γηαδξαζηηθή Δθαξκνγή: «Δηθνληθφ πηάλν» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5840?locale=el 

 

 

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5942?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5840?locale=el
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-Μνπζηθφ παηρλίδη Έλαο καζεηήο πξνηείλεη θη εθηειεί 

ππνδεηγκαηηθά δηθέο ηνπ ερεξέο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο γηα ηε 

ξπζκηθή απφδνζε ηνπ παικνχ ελφο κηθξνχ ζε δηάξθεηα 

γισζζνδέηε. Οη ππφινηπνη καζεηέο ηνλ κηκνχληαη νκαδηθά. Ο 

γισζζνδέηεο κπνξεί λα απνδνζεί θαη «θαηνπηξηθά» δειαδή κε 

αληηζηξνθή ησλ αξρηθψλ ερεξψλ θηλήζεσλ π.ρ. 

 

                                         

    
  Κα - ιε-κέ – ξα   θα -κε –ιηέ – ξε,   θα -κε -ιηέ -ξε  θα -ιε –κέ - 

ξα 

(παιακάθηα)       (ζηξάθεο)                 (ζηξάθεο)       (παιακάθηα) 

 

 

Παξαιιαγή1 Ο παίθηεο-αξρεγφο πνπ πξνηείλεη ηελ αθνινπζία 

ερεξψλ θηλήζεσλ ζψκαηνο εθηειεί ππνδεηγκαηηθά ηηο ερεξέο ηνπ 

θηλήζεηο ιέγνληαο παξάιιεια ην γισζζνδέηε: μεθηλά αξρηθά κε 

ξπζκηθή αγσγή Largo θάλνληαο ζηαδηαθά accelerando ζε θάζε 

επαλάιεςε· νη ππφινηπνη καζεηέο πξέπεη λα ηνλ αθνινπζήζνπλ 

νκαδηθά κε ηνλ ίδην ξπζκφ. 

Παξαιιαγή:  Οη καζεηέο αθνινπζνχλ ην καέζηξν ρσξίδνκελνη ζε 

δπν νκάδεο: ε κηα νκάδα θάλεη ηα παιακάθηα θαη ε άιιε ηηο 

ζηξάθεο. 

 

-Μνπζηθή εθηέιεζε  Μαζαίλνπλ λα εθηεινχλ ην παξαθάησ  

ξπζκηθφ ostinato ζε θιάβεο ή ηνπκπειέθη θη έπεηηα ζπλνδεχνπλ 

ερνγξαθεκέλε ηε ζχλζεζε «Σακάξα – ε αξρή ηνπ παξακπζηνχ» 

ηνπ Ν. Κππνπξγνχ πνπ είλαη βαζηζκέλε ζε κηα ηζηγγάληθε 

κεισδία: 
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-Μνπζηθή δεκηνπξγία Όινη (tutti) ρηππνχλ παιακάθηα ζηνλ παικφ 

ελφο κέηξνπ ησλ 4/4. ην επφκελν κέηξν αθνινπζεί παχζε 

νινθιήξνπ γηα ηελ νκάδα (tutti) θη έλαο καζεηήο (solo) 

απηνζρεδηάδεη ζην ηακπνπξίλν έλα δηθφ ηνπ ξπζκηθφ ζρήκα. ην 

επφκελν κέηξν παίδεη μαλά ε νκάδα ην κέξνο ηεο θαη ζην κέηξν 

πνπ αθνινπζεί  απηνζρεδηάδεη ν επφκελνο καζεηήο, θ.ν.θ   

 

- Μνπζηθή δεκηνπξγία  Έλαο καζεηήο πξνηείλεη θη εθηειεί 

θσλεηηθά έλα δηθφ ηνπ απιφ ξπζκηθφ ζρήκα ζε ηξία κέηξα κε ηα 

αληίζηνηρα ξπζκηθά νλφκαηα θαη ηηο ερεξέο θηλήζεηο ζψκαηνο. 

Όινη νη καζεηέο επαλαιακβάλνπλ κηκεηηθά. ηε ζπλέρεηα, 

ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο Α, Β, Γ θη  εθηεινχλ ην ηξίκεηξν σο 

ξπζκηθφ θαλφλα  π.ρ. 

      

         Α                 Β                                Γ 

     
       

 

         ηα     ηα           ηί- ξη   ηί- ξη  ηα            ηί--   ηη     ηα 
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-Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ  

(http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5942?locale=el) 

Οη καζεηέο εμαηνκηθεπκέλα αλνίγνπλ ζηνλ  

ππνινγηζηή ηελ εθαξκνγή «Ση άθνπζεο; Πνην είλαη ην ζσζηφ;».  

Παξαηεξνχλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ξπζκηθέο παξηηηνχξεο θη αθνχλ 

ηελ εθηέιεζε κηαο απφ ηηο ηξεηο. Δπηιέγνπλ ηελ παξηηηνχξα πνπ 

λνκίδνπλ φηη αληηζηνηρεί ζηελ εθηέιεζε πνπ άθνπζαλ. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα ζπλερίδεηαη κε ηελ αθξφαζε εθηέιεζεο ησλ 

ππφινηπσλ παξηηηνχξσλ θ.ν.θ. 

 

-Γεκηνπξγία κνπζηθήο κε ρξήζε ΣΠΔ 

 Γηαδξαζηηθή Δθαξκνγή: «Δηθνληθφ πηάλν» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5840?locale=el 

Οη καζεηέο αλνίγνπλ εμαηνκηθεπκέλα ζηνλ ππνινγηζηή ηε 

δηαδξαζηηθή εθαξκνγή «Δηθνληθφ Πηάλν» θαη απηνζρεδηάδνπλ ζηα 

πιήθηξα ηνπ «εηθνληθνχ πηάλνπ» κηα κεισδία αθνινπζψληαο ηελ 

εμήο αθνινπζία ξπζκηθψλ ζρεκάησλ: 

 

  
 

 

 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:  

● Να ηξαγνπδνχλ αηνκηθά θαη ζε νκάδεο 

κεισδίεο κε ηθαλνπνηεηηθή ηνληθή 

αθξίβεηα 

● Να αθνινπζήζνπλ θσλεηηθά ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο αλέιημεο κηαο κεισδίαο 

πνπ αθνχλ γηα πξψηε θνξά θαη ε νπνία 

εθηειείηαη ζην πηάλν  

 

 

 

1.2. Σνληθό ύςνο- 

Μεισδία 

 

 

Μεισδηθφ κνηίβν, 

πεληαηνληθέο θιίκαθεο, 

κείδνλα – ειάζζνλα 

θιίκαθα, χθεζε-δίεζε 

(βησκαηηθά) 

 

 

- Μνπζηθή εθηέιεζε Οη καζεηέο αθνχλ ηελ «Χδή ζηε ραξά» - Ode 

An die Freude απφ ηελ Έλαηε πκθσλία ηνπ L.V. Beethoven ζε 

πνίεζε F.V.Schiller.  

     Σξαγνπδνχλ κε ηα νλφκαηα ησλ θζφγγσλ ηεο ηε βαζηθή 

κεισδία ηνπ ζέκαηνο ρσξηζκέλε ζε θξάζεηο θη εθηεινχλ  ειιεληθή 

απφδνζε ηνπ πνηήκαηνο πξνζέρνληαο ηδηαίηεξα λα απνδίδνπλ κε 

αθξίβεηα ηα κεισδηθά δηαζηήκαηα.    

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην  

«Μνπζηθή Δ΄ Γεκνηηθνχ» (Απνζηνιίδνπ Α., 

Εεπάηνπ Υ.), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά Παξαδείγκαηα: 

Κεθ.6 «Σν κνπζηθφ αιθάβεην»  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.16-17) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.15) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.20-22)  

Κεθ.11 «Νφηεο…ζηνηρεζείηε» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5942?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5840?locale=el
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● Να ηξαγνπδνχλ θαη λα 

απνκλεκνλεχνπλ πην ζχλζεηεο κεισδίεο 

κεηα νλφκαηα ησλ θζφγγσλ ηεο δπηηθήο 

κνπζηθήο (λην,ξε,κη,θα,ζνι, ια,ζη) 

● Να ηξαγνπδνχλ κηα κεισδία ζε 

ρξσκαηηθή κεηαθνξά  ηνληθφηεηαο 

(ηξαλζπφξηε) 

● Να ηξαγνπδνχλ απφ κλήκεο κεισδίεο 

κε ηα νλφκαηα ησλ θζφγγσλ ηνπο  

● Να θαηαλνήζνπλ εκπεηξηθά ηε 

ιεηηνπξγία ησλ αιινηψζεσλ (δίεζε – 

χθεζε) θαη λα πξνζεγγίδνπλ δηαηζζεηηθά 

ηε κείδνλα θαη ηελ ειάζζνλα θιίκαθα  

● Να εθηεινχλ ζηε θινγέξα ή ζε ηνληθά 

κνπζηθά φξγαλα κεισδίεο ηξαγνπδηψλ 

πνπ έρνπλ κάζεη  

● Να ηξαγνπδνχλ αηνκηθά θαη ζε νκάδεο 

κεισδίεο κε κίκεζε 

● Να δεκηνπξγνχλ κεισδίεο ζηε θινγέξα 

ή ζην glockenspiel  

● Να εμνηθεησζνχλ κε ην ζχζηεκα  

ζπκβνιηζκνχ ηνπ ηνληθνχ χςνπο ζηελ 

επξσπατθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία 

 Να αλαπηχμνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο 

κλήκε αλαγλσξίδνληαο, 

απνθσδηθνπνηψληαο θαη απνδίδνληαο 

ιεθηηθά κε ζπκβαηηθή θαη κε ζπκβαηηθή 

ζεκεηνγξαθία κεισδηθά ζρήκαηα 

 

 Να ηξαγνπδνχλ ζπγρξνληζκέλα 

αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ελφο 

καέζηξνπ θη έρνληαο επίγλσζε ηνπ 

ξφινπ ηνπο κέζα ζην κνπζηθφ ζχλνιν 

 

 
 

- Μνπζηθή εθηέιεζε Οη καζεηέο καζαίλνπλ ζηε θινγέξα ή ζην 

glockenspiel ηα  πξψηα νθηψ κέηξα –ζηε λην κείδνλα - απφ ηελ 

«Χδή ζηε ραξά» - Ode An die Freude απφ ηελ Έλαηε πκθσλία 

ηνπ L.V. Beethoven ζε πνίεζε F.V.Schiller. ηε ζπλέρεηα, 

δνθηκάδνπλ λα παίμνπλ ζηε θινγέξα ή ζην glockenspiel ηα  πξψηα 

νθηψ κέηξα απφ ηελ «Χδή ζηε ραξά» -  Ode An die Freude ηνπ 

L.v. Beethoven ζηε θα κείδνλα, παίδνληαο  -κεηαμχ άιισλ - θαη ην 

θζφγγν ζη χθεζε. 

 

 

 

-Μνπζηθή εθηέιεζε – Δλεξγεηηθή αθξφαζε Ο εθπαηδεπηηθφο 

απηνζρεδηάδεη κηα κηθξή κνπζηθή θξάζε ζε κείδνλα θιίκαθα ζην 

πηάλν θαη ηελ ζπλνδεχεη αξκνληθά. ηε ζπλέρεηα ηξαγνπδά ηε 

κεισδία ππνδεηγκαηηθά κε ηα αληίζηνηρα νλφκαηα ησλ θζφγγσλ. Οη 

καζεηέο επαλαιακβάλνπλ κηκεηηθά θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο 

ζπλνδεχεη ζην πηάλν. Παίδεη έπεηηα ηε θξάζε ζε ειάζζνλα 

θιίκαθα θαη ηξαγνπδά ππνδεηγκαηηθά. Οη καζεηέο 

επαλαιακβάλνπλ κηκεηηθά. ηε ζπλέρεηα, ξσηά ηνπο καζεηέο πνηεο  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει26-27) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.21) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.34 – 36) 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή η΄ Γεκνηηθνχ» (Θενδσξαθνπνχινπ 

Μ., Παπαληψλεο Γξ., Παξαζθεπνπνχινπ Υ. Α., 

πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Κεθ.16 «Υνξέςηε, ρνξέςηε θαη ηνπο 

ξπζκνχο…παληξέςηε» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει 50-51) 

Κεθ.18 «Αλεβνθαηεβαίλσ ζε ζθάιεο…κνπζηθέο» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.54-55)  

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει 38-39) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.74-76) 

Κεθ.19 «…θη άιια κνπζηθά ζθαινπάηηα!» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.56-57)  

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει40-41) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.74-76) 

 

-14 Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ Μνπζηθήο & 

Μνπζηθνχ Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄ Γεκνηηθνχ» 

(Μφζρνο Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009) 

(ζει.146-147) 

 

 Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

«Δκκέιεηα» (Δ.Αλαζηαζηάδνπ, θ.ά. ΟΔΓΒ) 

 

Γηαδξαζηηθή Δθαξκνγή: «Δηθνληθφ πηάλν» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5840?locale=el 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5840?locale=el
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νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο παξαηεξνχλ αλάκεζα ζηηο δπν εθηειέζεηο, 

ηη αίζζεζε ή ηη ζπλαηζζήκαηα ηνπο πξνθάιεζαλ.   

 Έπεηηα, παίδεη ηε θξάζε θαη νη καζεηέο πξέπεη λα δηαθξίλνπλ εάλ 

ήηαλ ζε κείδνλα ή ειάζζνλα ηξφπν. 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ ην ηξαγνχδη 

«Παξακχζη»  (Γ.Εεξβνπιάθνο – η.Ξαξράθνο). ηε ζπλέρεηα, 

αθνινπζνχλ  -ηξαγνπδψληαο ηηο δπν πξψηεο ζηξνθέο- ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πνπ παίδεη ζην πηάλν θη εθηειεί ηε ζπλνδεία θάλνληαο  

κεηαηξνπίεο ζε θνληηλέο ηνληθφηεηεο. ε θάζε αιιαγή ηνληθφηεηαο 

παίδεη πξνεγνπκέλσο ρσξηζηά ηελ αληίζηνηρε ζθάια θαη ηελ πξψηε 

ζπγρνξδία ζπλνδείαο ηνπ ηξαγνπδηνχ γηα λα πξνεηνηκάζεη 

αθνπζηηθά ηνπο καζεηέο.. 

 

-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο Οη καζεηέο δεκηνπξγνχλ ηπραίνπο 

ζπλδπαζκνχο ησλ ηεζζάξσλ θζφγγσλ (θα – κη – ξε – ια, ια – ζνι 

– θα – λην)  ησλ δπν πξψησλ θξάζεσλ ηεο εηζαγσγήο ηνπ 

ηξαγνπδηνχ «Παξακχζη»  (Γ.Εεξβνπιάθνο – η.Ξαξράθνο) θαη ηνπο 

ηξαγνπδνχλ –κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζπλνδεχεη ζην 

πηάλν- ή ηνπο  εθηεινχλ ζηε θινγέξα.  

 

-Γεκηνπξγία κνπζηθήο  Οη καζεηέο απηνζρεδηάδνπλ ζε 

glockenspiel φπνπ έρεη ζρεκαηηζηεί πεληαηνληθή θιίκαθα, 

ζπλζέζεηο ζε δηκεξή ή ηξηκεξή κνξθή  

 

-Μνπζηθή γξαθή Σα ζχκβνια απεηθφληζεο ηνπ ηνληθνχ χςνπο ζηε 

ζπκβαηηθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία παξνπζηάδνληαη σο κέξε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο κνπζηθήο γξαθήο.. Οη καζεηέο 

γλσξίδνπλ θη άιια ζπζηήκαηα π.ρ. Βπδαληηλή παξαζεκαληηθή, 

ζεκεηνγξαθία αξραίαο ειιεληθήο κνπζηθήο, ζεκεηνγξαθίεο 

ζχγρξνλεο κνπζηθήο, θ.ά.    

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο-Μνπζηθή Γεκηνπξγία κε ρξήζε ΣΠΔ  

Οη καζεηέο αλά νκάδεο ζε ππνινγηζηέο αλνίγνπλ ηελ εθαξκνγή 

«Δηθνληθφ Πηάλν» θαη δνθηκάδνπλ λα παίμνπλ ηα καχξα πιήθηξα.  
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Αθνχλ έηζη θαη πεηξακαηίδνληαη κε ηελ πεληαηνληθή θιίκαθα. Με 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παίδνπλ ηελ πεληαηνληθή ηνπ 

λην.  

     Σξαγνπδνχλ ην ηξαγνχδη «Μσξή θνληνχια ιεκνληά». ηηο 

νκάδεο ηνπο, ζηνπο ππνινγηζηέο,  πεηξακαηίδνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή «Δηθνληθφ Πηάλν» δεκηνπξγψληαο 

κηα απιή ζπλνδεία ζην ηξαγνχδη απηφ ζε πεληαηνληθή θιίκαθα. 

      

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο-Μνπζηθή Γεκηνπξγία κε ρξήζε ΣΠΔ  

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή «Δηθνληθφ Πηάλν» γηα λα 

εθηειέζνπλ ηα πξψηα κέηξα απφ ηα ηξαγνχδηα «Μήιν κνπ 

θφθθηλν» θαη «Σν Αθνξληεφλ» (Γ.Νεγξνπφληε-Μ.Λνΐδνπ). 

 

 
 

 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να δηαθξίλνπλ ηε δηκεξή κνξθή, 

ηξηκεξή κνξθή θαη κνξθή ξφλην ζε 

κνπζηθά έξγα  

● Να δηαθξίλνπλ ην ζέκα θαη ηηο 

παξαιιαγέο ηνπ ζε έλα κνπζηθφ έξγν κε 

κνξθή ζέκα θαη παξαιιαγέο   

● Να δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ κεξψλ ζε έλα κνπζηθφ έξγν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

● Να ηξαγνπδνχλ εθθξαζηηθά κε 

αίζζεζε ησλ θξάζεσλ  

 Να απηνζρεδηάδνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ 

κε θίλεζε, θσλή, φξγαλα, ερνγφλα  

 

1.3. Μνξθή  
Γηκεξήο  - Σξηκεξήο 

κνξθή, 

 

Μνξθή Ρφλην, 

 

Θέκα θαη παξαιιαγέο, 

 

Αλνηθηή – θιεηζηή 

θξάζε  

 

 

 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ηξεηο κνπζηθέο ζπλζέζεηο 

θαη δηαθξίλνπλ ηε κνξθή ηνπο θαηαγξάθνληαο θαηά ηελ αθξφαζε 

ηε ζεηξά ησλ δηαθνξεηηθψλ κεξψλ: ην ηξαγνχδη ―Yellow 

Submarine‖ ησλ Beatles (δηκεξήο κνξθή ΑΒ), ην ηξαγνχδη ―Vanita 

di vanita‖ ηνπ A.Branduardi (ηξηκεξήο κνξθή ΑΒΑ) θαη ην 

«Κνλζέξην» ηνπ Μ.Υαηδηδάθη (κνξθή ξφλην  ΑΒΑΓΑ) 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην «Υνξφ ησλ θχθλσλ» 

ηνπ P.I.Tchaikovsky κε βάζε έλαλ «ράξηε αθξφαζεο» πνπ 

απεηθνλίδεη ηε δηαδνρή ησλ κεξψλ Α Β Α θαη δηαθξίλνπλ ηηο 

δηαθνξέο ζηελ ελνξρήζηξσζε ηνπ έξγνπ (A πλεπζηά – Β έγρνξδα 

θαη πλεπζηά – Α πλεπζηά). 

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην  

«Μνπζηθή Δ΄ Γεκνηηθνχ» (Απνζηνιίδνπ Α., 

Εεπάηνπ Υ.), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά Παξαδείγκαηα: 

Κεθ.7 «Μνξθή ΑΒ, ΑΒΑ θαη Ρφλην»»  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.18) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.16) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.23-25)  

Κεθ.18 «Θέκα θαη Παξαιιαγέο» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.40) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.31) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.56 –59) 
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αληηθείκελα θαη ην ζψκα (body 

percussion) δίλνληαο έκθαζε ζηηο έλλνηεο 

ηεο κνξθνινγίαο (ξνληφ, ζέκα θαη 

παξαιιαγέο, εξψηεζε-απάληεζε) 

  

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο   Οη καζεηέο ηξαγνπδνχλ εθθξαζηηθά ηηο 

θξάζεηο ηνπ ηξαγνπδηνχ «Ζ Πέζηξνθα» -―Die Forelle‖ ηνπ 

F.Schubert ζε ειιεληθή απφδνζε ηνπ πνηήκαηνο ηνπ C.F.Schubert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή η΄ Γεκνηηθνχ» (Θενδσξαθνπνχινπ 

Μ., Παπαληψλεο Γξ., Παξαζθεπνπνχινπ Υ. Α., 

πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Κεθ.16 «Υηίδνληαο…ηε κνπζηθή» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει 46-48)  

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει 31-32) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.68-70) 

 

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ Μνπζηθήο & 

Μνπζηθνχ Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄ Γεκνηηθνχ» 

(Μφζρνο Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009) 

(ζει.186) 

 

- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, ηακπνπξίλν, 

ηξίγσλν, 

Glockenspiel, θά. 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player 

-Audio CD 
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-Δλεξγεηηθή αθξφαζε  Οη καζεηέο αθνχλ ην ηέηαξην κέξνο απφ ην 

Κνπτληέην ζε ια κείδνλα, D 667 "Ζ πέζηξνθα" ηνπ Franz Schubert 

θαη δηαθξίλνπλ  ην ζέκα θαη ηηο παξαιιαγέο ηνπ θαζψο «πεξλνχλ» 

απφ ηα πέληε κνπζηθά φξγαλα ηνπ θνπτληέηνπ: πηάλν, βηνιί, βηφια, 

βηνινληζέιν θαη θνληξακπάζν. 

     Σξαγνπδνχλ πξνεγνπκέλσο ηε κεισδία ηνπ ζέκαηνο κε ηα 

νλφκαηα ησλ θζφγγσλ ηεο, θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο ζπλνδεχεη ζην 

πηάλν. Έπεηηα, ν εθπαηδεπηηθφο παίδεη ην ζέκα ζην πηάλν 

πξαγκαηνπνηψληαο απιέο παξαιιαγέο ηνπ (π.ρ. πξνζζέηεη λφηεο-

κειίζκαηα, κεηαβάιεη  ην κεισδηθά ξπζκφ, αιιάδεη ηελ 

ελαξκφληζε απφ κείδνλα ζε ειάζζνλα θ.ά). Οη καζεηέο 

πεξηγξάθνπλ δηαηζζεηηθά πνηεο δηαθνξέο παξαηήξεζαλ ζε θάζε 

παξαιιαγή.    

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε  Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζην πηάλν ηα 

ηειεπηαία ελλέα κέηξα ηνπ Δζληθνχ Ύκλνπ: απφ ηε δεχηεξε 

επαλάιεςε ηνπ ζηίρνπ «θαη ζαλ πξψηα αλδξεησκέλε ραηξ‘ σ ραηξ‘ 

Διεπζεξηά» έσο ην ηέινο κε ηελ ηξίηε επαλάιεςε ηνπ ζηίρνπ. 

  Οη καζεηέο δηαθξίλνπλ ηε δηαθνξά αλνηθηήο θξάζεο – δειαδή 

θξάζεο πνπ δίλεη ηελ εληχπσζε φηη ζα αθνινπζήζεη ζπλέρεηα-θαη 

θιεηζηήο θξάζεο – δειαδή θξάζεο πνπ δίλεη ηελ εληχπσζε ηέινπο. 
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να δεκηνπξγήζνπλ κε κνπζηθά φξγαλα 

«ερν-εηθφλεο» πνπ πεξηγξάθνληαη κέζσ 

ηνπ ερνρξψκαηνο θαη ησλ  κεηαβνιψλ ηεο 

δπλακηθήο αγσγήο  

● Να πεξηγξάςνπλ ηε δπλακηθή αγσγή 

ελφο κνπζηθνχ έξγνπ πξνγξακκαηηθήο 

κνπζηθήο κε ηνπο βαζηθνχο φξνπο 

πεξηγξαθήο ηεο δπλακηθήο αγσγήο   

 

 

1.4. Γπλακηθή Αγσγή 

Όξνη δπλακηθήο 

αγσγήο 

(piano, forte, 

fortissimo, pianissimo, 

mezzo forte, mezzo 

piano, sforzando, 

subito piano crescendo, 

diminuendo) 

 

 

 

-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο Οη καζεηέο αθνχλ ερνγξαθεκέλνπο 

θπζηθνχο ήρνπο πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο 

δπλακηθήο π.ρ. ζηαγφλεο βξνρήο πνπ εμειίζζνληαη ζε θαηαηγίδα, 

ήξεκε ζάιαζζα πνπ εμειίζζεηαη ζηαδηαθά ζε ηξηθπκία θ.ά. θη 

Υσξηζκέλνη ζε νκάδεο 4 κειψλ εξγάδνληαη νκαδνζπλεξγαηηθά . 

Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη παίδνληαο ζε κνπζηθά φξγαλα ηε δηθή ηεο 

ελνξρεζηξσκέλε  ερεηηθή απφδνζε ηνπ θπζηθνχ θαηλνκέλνπ πνπ 

επέιεμε λα πεξηγξάςεη.  

 

 

 - Δλεξγεηηθή αθξφαζε  Οη καζεηέο αθνχλ ην ―Waltz‖ απφ ηε 

νπίηα ―Masquerade‖ ηνπ A.Khachaturian θαη ζεκεηψλνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αθξφαζεο κε ζπκβαηηθνχο φξνπο ηεο δπλακηθήο 

αγσγήο ηε δηαδνρή ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ κεηαβνιψλ ηεο 

δπλακηθήο αγσγήο  

 

 

 

 - Γηδαθηηθφ Παθέην  

«Μνπζηθή Δ΄ Γεκνηηθνχ» (Απνζηνιίδνπ Α., 

Εεπάηνπ Υ.), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά Παξαδείγκαηα: 

Κεθ.3 «Ζ έληαζε ηνπ ήρνπ» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.10) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.3) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.14-15)  

68-71) 

 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή η΄ Γεκνηηθνχ» (Θενδσξαθνπνχινπ 

Μ., Παπαληψλεο Γξ., Παξαζθεπνπνχινπ Υ. Α., 

πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Κεθ.1 «Ζ κνπζηθή θαη… εκείο» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.6) 

Κεθ.2 «ν Ήρνο θαη…εκείο»  

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.7) 

 

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ Μνπζηθήο & 

Μνπζηθνχ Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, ηακπνπξίλν, 

ηξίγσλν, 

Glockenspiel, θά. 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player 

-Audio CD 
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Οη καζεηέο: 

● Να πεξηγξάθνπλ ηηο κεηαβνιέο ηεο 

ξπζκηθήο αγσγήο ζε έλα κνπζηθφ έξγν 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο βαζηθνχο φξνπο 

πεξηγξαθήο ηεο ξπζκηθήο αγσγήο   

 ● Να δεκηνπξγήζνπλ έλα ερεηηθφ 

δξψκελν κε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη κεηαβνιέο ηεο ξπζκηθήο αγσγήο  

 

1.5. Ρπζκηθή Αγσγή 

 

Όξνη ξπζκηθήο αγσγήο  

(allegro, adagio, 

accelerando, 

ritardando) 

 

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε   Οη καζεηέο αθνχλ κνπζηθά έξγα κε 

δηαθνξεηηθή ξπζκηθή αγσγή θη επηιέγνπλ γηα ηνλ θαζέλα ηνλ 

θαηάιιειν ζπκβαηηθφ φξν πεξηγξαθήο ξπζκηθήο αγσγήο π.ρ. ηελ 

αξρή απφ θαζέλα απφ ηα ηξία κέξε ηνπ Κνλζέξηνπ γηα βηνιί  ζε ια 

ειάζζνλα RV356 Op.3 απφ ηηο «Σέζζεξηο Δπνρέο» ηνπ A.Vivaldi 

(Allegro – Largo – Presto) 

 

 

 

 

- Γεκηνπξγία κνπζηθήο Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε 4 - 5 νκάδεο 

νξγάλσλ. Σα κέιε θάζε νκάδαο πεηξακαηίδνληαη κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο παξαγσγήο δηαθνξεηηθψλ ερνρξσκάησλ ησλ νξγάλσλ θαη 

θαζνξίδνπλ κηα ζεηξά δηαδνρήο ηνπο. ηε ζπλέρεηα νη νκάδεο 

παξνπζηάδνπλ έλα ερεηηθφ δξψκελν κε βάζε ηνπο πεηξακαηηζκνχο 

πνπ πξνεγήζεθαλ αθνινπζψληαο παξάιιεια ηηο νδεγίεο ελφο 

αξρεγνχ-καέζηξνπ πνπ απνδίδεη ρεηξνλνκηθά θαηαζηάζεηο θαη 

κεηαβνιέο ηεο ξπζκηθήο αγσγήο.   

 

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην  

«Μνπζηθή Δ΄ Γεκνηηθνχ» (Απνζηνιίδνπ Α., 

Εεπάηνπ Υ.), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά Παξαδείγκαηα: 

Κεθ.15 «Ζ ηαρχηεηα ηεο κνπζηθήο»  

 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.35) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.26) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.45-47)  

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή η΄ Γεκνηηθνχ» (Θενδσξαθνπνχινπ 

Μ., Παπαληψλεο Γξ., Παξαζθεπνπνχινπ Υ. Α., 

πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Κεθ.16 «Υνξέςηε, ρνξέςηε θαη ηνπο 

ξπζκνχο…παληξέςηε» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει 50) 

Κεθ.1 «Ζ κνπζηθή θη…εκείο» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.6) 

 

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ Μνπζηθήο & 

Μνπζηθνχ Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, ηακπνπξίλν, 

ηξίγσλν, 

Glockenspiel, θά. 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player 

-Audio CD 
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να θαηαλνήζνπλ ηελ θαηάηαμε ησλ 

κνπζηθψλ νξγάλσλ  

● Να δηαθξίλνπλ ην ερφρξσκα ησλ κνπζηθψλ 

νξγάλσλ ηεο ζπκθσληθήο νξρήζηξαο   

● Να δηαθξίλνπλ ην ερφρξσκα ησλ  

ειιεληθψλ ιατθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ  

● Να γλσξίζνπλ κνπζηθά φξγαλα άιισλ 

ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ 

● Να αλαγλσξίδνπλ κνπζηθά φξγαλα ζε 

ζχλνια ηδαδ, ξνθ θαη άιισλ εηδψλ κνπζηθήο 

● Να πεηξακαηίδνληαη κε ηα δηαθνξεηηθά 

ερνρξψκαηα κνπζηθψλ νξγάλσλ ή 

απηνζρέδησλ νξγάλσλ πνπ θαηαζθεχαζαλ νη 

ίδηνη 

 

 

● Να δηεξεπλήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ήρνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο αληίζηνηρε δηαδξαζηηθή 

ςεθηαθή εθαξκνγή  

● Να πεηξακαηίδνληαη κε δηαθνξεηηθά 

ερνρξψκαηα νξγάλσλ ρξεζηκνπνηψληαο 

απιφ κνπζηθφ ινγηζκηθφ  

 

 

1.6. Ηρόρξσκα 

 

Φπζηθνί θαη 

ειεθηξνληθνί ήρνη  

 

Δίδε θσλψλ 

 

Δίδε νξρήζηξαο 

 

Διιεληθά θαη μέλα 

παξαδνζηαθά 

φξγαλα 

 

χλνια ζχγρξνλεο 

κνπζηθήο 

 

 

 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ερνγξαθεκέλα 

απνζπάζκαηα   κνπζηθψλ έξγσλ γηα ζπκθσληθή νξρήζηξα θαη 

πξνζπαζνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ην ερφρξσκα ησλ δηαθνξεηηθψλ 

νξγάλσλ, επηιέγνληαο θάζε θνξά ηελ αληίζηνηρε εηθφλα ηνπ 

κνπζηθνχ  νξγάλνπ πνπ άθνπζαλ ζε εθπαηδεπηηθφ θχιιν εξγαζίαο 

πνπ ηνπο έρεη δνζεί.    

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο δηαθξίλνπλ ην ερφρξσκα ησλ 

ειιεληθψλ ιατθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαηά ηελ αθξφαζε 

ερνγξαθεκέλσλ απνζπαζκάησλ δεκνηηθήο, ξεκπέηηθεο, αζηηθήο 

επηαλεζηαθήο θαη ζχγρξνλεο ειιεληθήο κνπζηθήο παξαηεξνχλ 

αληίζηνηρεο εηθφλεο ζε εθπαηδεπηηθφ θπιιάδην  θαη θαηαηάζζνπλ 

ηα φξγαλα κε βάζε ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαηάηαμεο Hornbostel – Sachs (Ηδηφθσλα- 

Μεκβξαλφθσλα – Υνξδφθσλα – Αεξφθσλα). 

 

 

 -Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ θαη παξαθνινπζνχλ 

δσληαλέο εθηειέζεηο δηαθνξεηηθψλ εηδψλ κνπζηθήο απ‘ φινλ ηνλ 

θφζκν ζην Γηαδίθηπν παξαηεξψληαο ηε κνξθή θαη ην ερφρξσκα 

ησλ αληίζηνηρσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ. 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο  Οη καζεηέο αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν 

δσληαλέο καγλεηνζθνπεκέλεο εκθαλίζεηο θσλεηηθψλ ζπλφισλ  

πνπ εξκελεχνπλ  a capella εηδηθέο κεηαγξαθέο νξγαληθψλ 

κνπζηθψλ έξγσλ  γηα θσλεηηθή απφδνζε π.ρ.  ε Πέκπηε πκθσλία 

ηνπ Beethoven απφ ην θσλεηηθφ ζχλνιν Swingle Sisters  Οη 

καζεηέο παξαηεξνχλ πσο ηα κέιε ζρεκαηίδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ 

κε ηε θσλή ηνπο δηαθνξεηηθά ερνρξψκαηα κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη 

πσο απηά ερνχλ θαη ζπλερνχλ κεηαμχ ηνπο 

 

 

 

 

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην  

«Μνπζηθή Δ΄ Γεκνηηθνχ» (Απνζηνιίδνπ Α., 

Εεπάηνπ Υ.), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά Παξαδείγκαηα: 

Κεθ.2 «Θέιεηο λα γίλεηο εμεξεπλεηήο ηνπ 

ήρνπ;»  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.8-9) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.9) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.11-14)  

Κεθ.10 «Πξφβα ζπκθσληθήο νξρήζηξαο» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει22-25) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.19-20) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.30 – 34) 

Κεθ.24 «Μεισδηθά καζηνξέκαηα» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει52-53) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.43-44) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.77 – 79) 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή η΄ Γεκνηηθνχ» 

(Θενδσξαθνπνχινπ Μ., Παπαληψλεο Γξ., 

Παξαζθεπνπνχινπ Υ. Α., πεηζηψηεο Η..), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Κεθ.5 «Ζ κνπζηθή εκςπρψλεη» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει 18-19) 

Κεθ.11 «Μνπζηθνί θαη…κνπζηθέο» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.34-36)  

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.61) 

Κεθ.12 «Ο γχξνο ηνπ θφζκνπ ζε…8¨» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.40)  

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει25-26) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.64-76) 
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-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ  

(Γξαζηεξηφηεηα  «Δμεξεπλψ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήρνπ» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6154?locale=el)  

Ο εθπαηδεπηηθφο εηζάγεη ηηο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήρνπ, ηα ερεηηθά θχκαηα, ηηο ερεηηθέο 

δνλήζεηο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ απηηνχ. Δμεγεί ηελ έλλνηα ηνπ 

θχκαηνο κε παξαδείγκαηα.   

     ε νκάδεο, κπξνζηά ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπο, νη καζεηέο 

αλνίγνπλ ηελ εθαξκνγή «Δμεξεπλψ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ήρνπ».  

    ηε δηαδξαζηηθή, εμεξεπλεηηθή απηή εθαξκνγή, νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήρνπ 

θαη λα δνπλ ηελ θπκαηνκνξθή πνπ ζρεκαηίδεηαη. 

   Πεηξακαηίδνληαη αιιάδνληαο ην ηνληθφ χςνο (ρακειφ – κεζαίν – 

ςειφ – πνιχ πςειφ) θαη ηελ έληαζε (ρακειή – κεζαία – ςειή) 

ζηα δηαθνξεηηθά φξγαλα πνπ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, θαη βιέπνπλ 

ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ πξνθχπηεη ζην ερεηηθφ θχκα πνπ 

ζρεκαηίδεηαη. 

   Παξαηεξνχλ ηηο κεηαβνιέο ζηε κνξθή ηνπ θχκαηνο φηαλ 

αιιάδνπλ ην ηνληθφ χςνο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν φξγαλν θαη φηαλ 

δηαθνξνπνηνχλ ηελ έληαζε ζην ίδην φξγαλν. 

 

-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο κε ρξήζε ΣΠΔ 

(http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5842?locale=el) 

Οη καζεηέο αλνίγνπλ ηε δηαδξαζηηθή εθαξκνγή «εη Νηξακο» θαη 

απηνζρεδηάδνπλ παίδνληαο ζην εηθνληθφ απηφ φξγαλν.  

 

-Μνπζηθή Γεκηνπξγία Οη καζεηέο κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο ελφο 

ινγηζκηθνχ κνπζηθήο δεκηνπξγνχλ πνηθίιεο κεισδηθέο γξακκέο 

πάλσ ζε έλα δεδνκέλν ξπζκηθφ κνηίβν θαη ηηο ελνξρεζηξψλνπλ κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θη αληίζηνηρεο κεηαβνιέο δπλακηθήο θαη 

ξπζκηθήο αγσγήο. ηε ζπλέρεηα αθνχλ θαη αμηνινγνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηζκψλ ηνπο, π.ρ. εξγάδνληαη κε βάζε 

ην ξπζκηθφ κνηίβν: 

 

 

 

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ Μνπζηθήο 

& Μνπζηθνχ Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄ Γεκνηηθνχ» 

(Μφζρνο Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009) 

(ζει.146-147) 

 

 Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

«Δκκέιεηα» (Δ.Αλαζηαζηάδνπ, θ.ά. ΟΔΓΒ) 

 

 

 

 

Δθαξκνγή  

 «Δμεξεπλψ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά  

ηνπ ήρνπ» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6154?local

e=el  

 

Γηαδξαζηηθή Δθαξκνγή «εη Νηξακο» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5842?local

e=el 

 

ΔΜΜΔΛΔΗΑ - CDROM Μνπζηθήο Α-η 

Γεκνηηθνχ 

http://photodentro.edu.gr/edusoftc/mousiki 

dimotikou 

pidx00763/neighbourhoods/neighbourhoods.ht

m 

 

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6154?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5842?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6154?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6154?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoftc/mousiki%20dimotikou%20pidx00763/neighbourhoods/neighbourhoods.htm
http://photodentro.edu.gr/edusoftc/mousiki%20dimotikou%20pidx00763/neighbourhoods/neighbourhoods.htm
http://photodentro.edu.gr/edusoftc/mousiki%20dimotikou%20pidx00763/neighbourhoods/neighbourhoods.htm
http://photodentro.edu.gr/edusoftc/mousiki%20dimotikou%20pidx00763/neighbourhoods/neighbourhoods.htm
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-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ  

Ο εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο γηα ηηο κνπζηθέο ηνπ 

θφζκνπ κε παξαδείγκαηα νξγαληθήο θαη θσλεηηθήο κνπζηθήο απφ 

δηάθνξεο πεξηνρέο ρξεζηκνπνηψληαο παξαδείγκαηα απφ ην 

CDROM Μνπζηθήο «ΔΜΜΔΛΔΗΑ». 

     Οη καζεηέο ζε νκάδεο ζηνπο ππνινγηζηέο εμεξεπλνχλ ηηο 

Μνπζηθέο Γεηηνληέο ζην CDROM Μνπζηθήο «ΔΜΜΔΛΔΗΑ» 

αθνχγνληαο ην ερεηηθφ πιηθφ πνπ ππάξρεη γηα ηελ θάζε πεξηνρή.      

Μπνξεί ε θάζε νκάδα λα αζρνιεζεί κε κηα πεξηνρή επηιέγνληαο 

αλάκεζα ζηηο παξαθάησ «γεηηνληέο»: Βφξεηα Ακεξηθή, Νφηηα 

Ακεξηθή, Αθξηθαληθή κνπζηθή, Αξαβηθή κνπζηθή, Άπσ Αλαηνιή, 

Ηλδία θαη Χθεαλία.  

    Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα ζρνιηάζνπλ ηα φζα άθνπζαλ θαη 

δηάβαζαλ γηα ηηο κνπζηθέο ηεο πεξηνρήο πνπ ηνπο 

αλαηέζεθε.Υξεζηκνπνηψληαο ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ γλσξίδνπλ ηα 

πνηθίια κνπζηθά φξγαλα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο επείξνπο θαη ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο κνπζηθνχο πνιηηηζκνχο. 

 

 

 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να δηαθξίλνπλ δηαηζζεηηθά ηε δηαθνξά 

κεηαμχ  κνλνθσλίαο, νκνθσλίαο θαη 

πνιπθσλίαο 

● Να δηαθξίλνπλ αθνπζηηθά ζχκθσλεο θαη 

δηάθσλεο ζπλερήζεηο  

● Να ηξαγνπδνχλ δίθσλνπο θαη ηξίθσλνπο 

απινχο θαλφλεο, απιά κεισδηθά νζηηλάηη 

θαζψο θαη ηξαγνχδηα κε απιφ ηζνθξάηεκα 

● Να δηαθξίλνπλ αθνπζηηθά ηα κνλνθσληθά 

θαη πνιπθσληθά κνπζηθά φξγαλα  

● Να δεκηνπξγνχλ ζπλερήζεηο κε κεισδηθά 

θαη ηνληθά θξνπζηά φξγαλα   

 

 

1.7. πλήρεζε 

 Μνλνθσλία,  

Οκνθσλία, 

Πνιπθσλία 

χκθσλεο – 

Γηάθσλεο 

πλερήζεηο 

(Βησκαηηθά) 

Μνλνθσληθά-

Πνιπθσληθά 

κνπζηθά φξγαλα 

Γίθσλνη-Σξίθσλνη 

θαλφλεο 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε  Οη καζεηέο αθνχλ ραξαθηεξηζηηθά 

ερνγξαθεκέλα απνζπάζκαηα κνλνθσληθήο, νκνθσληθήο θαη 

πνιπθσληθήο κνπζηθήο απφ ηελ ειιεληθή βπδαληηλή 

εθθιεζηαζηηθή θαη δεκνηηθή παξάδνζε θη απφ ηε ιφγηα δπηηθή 

παξάδνζε θαη δηαθξίλνπλ δηαηζζεηηθά ην δηαθνξεηηθφ ηνπο 

«άθνπζκα».  

-Δθηέιεζε κνπζηθήο  Σξεηο καζεηέο παίδνπλ ηαπηφρξνλα απφ έλαλ  

θζφγγν κίαο ζχκθσλεο ζπλήρεζεο θη έπεηηα κηαο δηάθσλεο θη 

έπεηηα πεηξακαηίδνληαη γηα λα βξνπλ άιιεο αληίζηνηρεο 

ζπλερήζεηο.  

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε  Οη καζεηέο αθνχλ ραξαθηεξηζηηθά 

ερνγξαθεκέλα απνζπάζκαηα  κνλνθσληθψλ θαη πνιπθσληθψλ 

νξγάλσλ  θαη δηαθξίλνπλ αθνπζηηθά ηε δηαθνξά ηνπο. 

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην  

«Μνπζηθή Δ΄ Γεκνηηθνχ» (Απνζηνιίδνπ Α., 

Εεπάηνπ Υ.), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά Παξαδείγκαηα: 

Κεθ.13 «πλήρεζε…παξαθαιψ!»  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.30-32) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.23-24) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.41-43)  

Κεθ.14 «Σν βπδαληηλφ Μνπζηθφ Αιθάβεην» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει 33-34) 
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 Να εθηεινχλ ηαπηφρξνλα δπν ή 

πεξηζζφηεξα απιά ‗ζηξψκαηα‘ ξπζκνχ ή 

κεισδίαο 

 Να απηνζρεδηάδνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ απιά 

ξπζκηθά θαη κεισδηθά νζηηλάηη 

ζπλνδεχνληαο  ηξαγνχδηα πνπ καζαίλνπλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Μνπζηθή εθηέιεζε Οη καζεηέο καζαίλνπλ θη εθηεινχλ δίθσλνπο 

ή ηξίθσλνπο θαλφλεο π.ρ. ―Viva la Musica‖ ηνπ Michael 

Praetorius: 

 

 

 

-- Δλεξγεηηθή αθξφαζε  Οη καζεηέο αθνχλ ην Canon in D major 

ηνπ J.Pachelbel θαη δηαθξίλνπλ θάζε θνξά ηελ είζνδν ηνπ ζέκαηνο 

κε ηε βνήζεηα ελφο « ράξηε αξφαζεο» ηεο κνπζηθήο 

 

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην πνιπθσληθφ ηξαγνχδη 

απφ ηε Βφξεην Ήπεηξν «Γεξπνιίηηζζα» θαη δηαθξίλνπλ αθνπζηηθά 

ην «πιέμηκν» ησλ θσλψλ. 

 - Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο ςάιινπλβπδαληηλνχο 

εθθιεζηαζηηθνχο χκλνπο κε ζπλνδεία ηζνθξάηε π.ρ. ην Κνληάθην 

«Σε Τπεξκάρσ», ην Απνιπηίθην ησλ Υξηζηνπγέλλσλ «Ζ γέλλεζίο 

ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο»  

 

 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή η΄ Γεκνηηθνχ» 

(Θενδσξαθνπνχινπ Μ., Παπαληψλεο Γξ., 

Παξαζθεπνπνχινπ Υ. Α., πεηζηψηεο Η..), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Κεθ.20 «Αθνχκε, αλαιχνπκε θαη 

θσδηθνπνηνχκε ηνπο ήρνπο» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει 58-59) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.77-78) 

 

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ Μνπζηθήο 

& Μνπζηθνχ Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄ Γεκνηηθνχ» 

(Μφζρνο Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009) 

(ζει.146-147) 

 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, ηακπνπξίλν, 

ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

-Audio CD 

- CD Player 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2
νο

  Γλσξίδσ ηα είδε ηεο κνπζηθήο ζπγρξνληθά, δηαρξνληθά  θαη γεσγξαθηθά   Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνύ 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

    ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να ηξαγνπδνχλ ζχλζεηα – απφ άπνςε κεισδίαο, 

ξπζκνχ θαη ιφγνπ  - ειιεληθά παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα  

κε ξπζκηθή θαη κεισδηθή αθξίβεηα 

● Να πξνζεγγίδνπλ ηελ νξγαληθή ζχλδεζε ηεο ειιεληθήο 

κνπζηθήο παξάδνζεο κε ην ρψξν, ην ρξφλν θαη ηελ 

θνηλσληθή δσή ησλ αλζξψπσλ  

● Να επαηζζεηνπνηεζνχλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ κέζα 

απφ δεκνηηθά ειιεληθά ηξαγνχδηα  πνπ πεγάδνπλ απφ 

ηελ αιιειέλδεηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε   

● Να βηψζνπλ ηε ζεκαζία ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ 

νξφζεκσλ γηα ηελ παηξίδα καο θαη λα θαηαλνήζνπλ ην 

ξφιν ηεο κνπζηθήο ζε ζρέζε κε εθείλα  

● Να ςάιινπλ βπδαληηλνχο εθθιεζηαζηηθνχο χκλνπο θαη 

λα εθηεινχλ ζξεζθεπηηθά παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα σο 

έθθξαζε ζξεζθεπηηθνχ βηψκαηνο ζε ζρέζε κε ενξηέο 

ηεο νξζφδνμεο εθθιεζίαο   

● Να εθηεινχλ κεισδίεο παξαδνζηαθψλ ηξαγνπδηψλ ζε 

κνπζηθά φξγαλα  

● Να ζπλνδεχνπλ ξπζκηθά κε θξνπζηά κνπζηθά φξγαλα  

παξαδνζηαθά ειιεληθά ηξαγνχδηα πνπ καζαίλνπλ 

 Να ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηε κνπζηθή θιεξνλνκηά 

ηνπ ηφπνπ καο σο κέξνο ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο. 

 

2.1. Διιεληθή 

κνπζηθή παξάδνζε 

 

Γεκνηηθή κνπζηθή 

 

Βπδαληηλή 

εθθιεζηαζηηθή 

κνπζηθή 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ ειιεληθά δεκνηηθά 

ηξαγνχδηα απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ απ‘ 

φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν. π.ρ. ηα ηξαγνχδηα «Σδηβαέξη κνπ» (Μηθξά 

Αζία), Καλειφξηδα (Μηθξά Αζία), «Κνληνχια Λεκνληά» 

(Ζπείξνπ), Έρε γεηα Παλαγηά (Πνιίηηθν), Σδάλεκ‘ πνηακέ κνπ 

(Βψιαθα Γξάκαο), «Σν Γεθχξη ηεο Άξηαο» (θηάζνπ), «Πφηε ζα 

θάλεη μαζηεξηά» (Κξήηεο) θ.ά. Μαζαίλνπλ παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα 

απφ φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν ηνπ ρξφλνπ: 

Κάιαληα Γσδεθαεκέξνπ, Υειηδνλίζκαηα, απνθξηάηηθα παηδηθά 

ηξαγνχδηα, Κάιαληα ηνπ Λαδάξνπ, ηξαγνχδηα ηεο θνχληαο θ.ά. π.ρ 

«Άλαξρνο Θεφο» (Κάιαληα Βπδαληηλά Υξηζηνπγέλλσλ Κνηπψξσλ 

Πφληνπ),  «Καιήλ εζπέξαλ άξρνληεο» (Κάιαληα Υξηζηνπγέλλσλ 

Κξήηεο) «Αξρηκεληά θη αξρηρξνληά» (Κάιαληα Πξσηνρξνληάο 

Εαθχλζνπ), «ήκεξνλ ηα Φψηα» (Κάιαληα Φψησλ Πάηκνπ), 

Πεξπεξνχλα Αηαλήο Κνδάλεο, θ.ά. 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ βπδαληηλνχο 

εθθιεζηαζηηθνχο χκλνπο π.ρ. «Ζ Γέλλεζίο νπ Υξηζηέ ν Θεφο»-

Απνιπηίθην Υξηζηνπγέλλσλ, «Σε Τπεξκάρσ ηξαηεγψ», θ.ά. θαη 

ςάιινπλ κε ζπλνδεία ηζνθξάηε.  

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο  αθνχλ ερνγξαθεκέλε εθηέιεζε 

ηνπ Δπηηάθηνπ ηνπ εηθίινπ πξνζεγγίδνληαο ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ 

απφ ην  «ζθφιην» θαη παξαηεξνχλ εηθφλα απφ ηελ επηηχκβηα  ζηήιε 

-ζηελ νπνία είλαη ραξαγκέλν – ε νπνία  βξέζεθε ζηηο Σξάιιεηο ηεο 

Μηθξάο Αζίαο ην 1883 θαη ρξνλνινγείηαη απφ ην 150 π.Υ. 

Πεξηγξάθνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο δεκηνχξγεζε ε κνπζηθή. 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην  

«Μνπζηθή Δ΄ Γεκνηηθνχ» 

(Απνζηνιίδνπ Α., Εεπάηνπ Υ.), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά Παξαδείγκαηα: 

Κεθ.12 «Να ηα πνχκε;»  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.28-29) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.22) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.37-40)  

Κεθ.14 «Σν βπδαληηλφ Μνπζηθφ 

Αιθάβεην» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει 33-34) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.25) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.44-45) 

Κεθ.20 «Ζ παηξίδα ηξαγνπδάεη 

(25
ε
 Μαξηίνπ)» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει 43-44) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.25) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.63-68) 

Κεθ.22 «Υξηζηφο Αλέζηε » 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει 48-49) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.38-39) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.71-74) 

Κεθ.19 «…θη άιια κνπζηθά 

ζθαινπάηηα!» 
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 - Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ παξαδνζηαθά 

ηξαγνχδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζληθή ενξηή ζηηο 25 Μαξηίνπ, 

π.ρ. «Θνχξηνο» «Γψδεθα Δπδσλάθηα», «αξάληα παιηθάξηα», «Ο 

Γέξν – θιέθηεο»,  θ.ά.  

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ Αθξηηθά Γεκνηηθά 

ηξαγνχδηα ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ «Δκκέιεηα». 

 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο  παίδνπλ ζηε θινγέξα ηε κεισδία 

απφ ην Θνχξην ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ (Δθδνρή Γ.νχηδνπ)  

 

 

 

Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο ζπλνδεχνπλ ξπζκηθά ην ηξαγνχδη 

«Γψδεθα Δπδσλάθηα»  ζην ληνπκπειέθη  κε ην ξπζκηθφ ostinato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.56-57)  

 

-Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή η΄ Γεκνηηθνχ» 

(Θενδσξαθνπνχινπ Μ., 

Παπαληψλεο Γξ., 

Παξαζθεπνπνχινπ Υ. Α., 

πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν 

Μαζεηή-Σεηξάδην Δξγαζηψλ – 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Κεθ.7 «Σα ζχκβνια ηεο κνπζηθήο» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει 22-24) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.15) 

Κεθ.9 «Ζ ειιεληθή κνπζηθή ζηνπο 

αηψλεο …ησλ αηψλσλ» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.27-30) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.20-21)  

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.55-58) 

Κεθ.12 «…ηξαγνχδηα γηα ηε 

ιεπηεξηά» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.53)  

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει35-37) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.72) 

 

 

 

-14 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

- «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄ 

Γεκνηηθνχ» (Μφζρνο 

Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009) 

(ζει.21, 23, 24, 25, 27, 39, 42) 
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                     Γώδεθα Δπδσλάθηα 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ 

(Δθαξκνγή Γηαδξαζηηθήο Παξηηηνχξαο «Να‘ρα λεξάληδη» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6161?locale=el) 

Οη καζεηέο αλνίγνπλ ηελ εθαξκνγή δηαδξαζηηθήο παξηηηνχξαο ηνπ 

ηξαγνπδηνχ «Να‘ρα λεξάληδη» θαη παξαθνινπζνχλ ηελ παξάιιειε 

θίλεζε ζηηο δχν κνξθέο ζεκεηνγξαθίαο, ηε βπδαληηλή θαη ηελ 

επξσπατθή. ρνιηάδνπλ ηηο δηαθνξέο ζηηο δχν ζεκεηνγξαθίεο. 

Παξαηεξνχλ πψο πξνζδηνξίδνληαη ην ηνληθφ χςνο, ν ξπζκφο θαη ε 

ξπζκηθή αγσγή ζε θάζε κηα κνξθή ζεκεηνγξαθίαο.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

-Δθαξκνγή Γηαδξαζηηθήο 

Παξηηηνχξαο «Να‘ρα λεξάληδη» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521

/6161?locale=el 

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6161?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6161?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6161?locale=el
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

●  Να ηξαγνπδνχλ πην  απαηηεηηθά απφ άπνςε κεισδίαο, 

ξπζκνχ θαη ιφγνπ  

● Να ληψζνπλ ηελ αηζζεηηθή ζπγθίλεζε απφ ηελ 

αθξφαζε θαη ηελ εθηέιεζε ηξαγνπδηψλ κεινπνηεκέλεο  

Διιεληθήο πνίεζεο 

● Να βηψζνπλ ηε ζεκαζία ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ 

νξφζεκσλ γηα ηελ παηξίδα καο θαη λα θαηαλνήζνπλ ην 

ξφιν ηεο κνπζηθήο ζε ζρέζε κε εθείλα  

● Να απνηηκνχλ θαη λα αμηνινγνχλ δηαηζζεηηθά ηελ 

επαθή κε ηα αγαζά ηεο ηέρλεο θαη ην σξαίν 

● Να εθθέξνπλ θαη λα αξζξψλνπλ κε άλεζε θαη 

αθξίβεηα ην ιφγν κε ηε κεισδία θαη ην ξπζκφ ηεο 

κνπζηθήο   

 

2.2 Μεινπνηεκέλε 

πνίεζε – Έιιελεο 

ζπλζέηεο 

Αζηηθή-ιατθή 

κνπζηθή 

ύγρξνλνη έιιελεο 

ηξαγνπδνπνηνί  

 

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Τξαγνύδηα γηα εζληθέο ενξηέο θη επεηείνπο Οη 

καζεηέο καζαίλνπλ ηξαγνχδηα πην απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ, 

κεισδίαο θαη ιφγνπ πνπ ζπλδένληαη κε ην έπνο ηνπ 40‘, ηελ 

Καηνρή θαη ηελ Απειεπζέξσζε π.ρ. «Νηνχηζε - Νηνχηζε» 

(Γ.Οηθνλνκίδεο – Θ.αθειιαξίδεο), «Σεο Γηθαηνζχλεο Ήιηε 

Ννεηέ» (Ο.Διχηε – Μ.Θενδσξάθε), «Άκα ηειηψζεη ν πφιεκνο» 

(Η.Κακπαλέιιε – Μ.Θενδσξάθε) θ.ά., κε ηελ εμέγεξζε ηνπ 

Πνιπηερλείνπ «Πξννζθχλεκα» (Η.Κακπαλέιιε – η.Ξαξράθνπ), 

«Δδψ είλαη έλα θσο αδεξθηθφ» (Γ.Ρίηζνπ – Υξ.Λενληή) θ.ά..θαη κε 

ηελ εζληθή ενξηή ζηηο 25
  

Μαξηίνπ «Άθξα ηνπ ηάθνπ ζησπή» 

(Γ.νισκνχ – Γ.Μαξθφπνπινπ), «Σζάκηθνο» (Ν.Γθάηζνπ-

Μ.Υαηδηδάθη) θαη ηηο νθηψ πξψηεο ζηξνθέο απφ ηνλ «Ύκλν εηο ηελ 

Διεπζεξίαλ» ηνπ Γ.νισκνχ ζε κεινπνίεζε ηνπ Ν.Υ.Μάληδαξνπ 

θ.ά. 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ θαληάδεο, αζηηθά ειαθξά θαη 

ιατθά ηξαγνχδηα π.ρ. «Λαινχλ η‘αεδφληα» (Γ.Λαπξάγθα), «Ξεθηλά 

κηα ςάξνπνχια» (Γ.Γθφγθνπ), «Οη ζαιαζζηλνί» (η.Γεξάλε – 

Γ.Εακπέηα) θ.ά. 

  

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ  λεφηεξα ειιεληθά ηξαγνχδηα  

απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ π.ρ. 

«Σξεινβάπνξν» (Ο.Διχηε – Γ.Λάγηνπ), «Σν ζαιαζζηλφ ηξηθχιιη» 

(Ο.Διχηε – Λ.Κφθνηνπ), «Κεκάι» (Ν.Γθάηζνπ – Μ.Υαηδηδάθη), 

«Αζαλαζία» (Ν.Γθάηζνπ – Μ.Υαηδηδάθη), «Κνπβέληα κ‘ έλα 

ινπινχδη» (Γ.Ρίηζνπ – Μ.Θενδσξάθε), «Σξίην ηξαγνχδη γηα 

πνληίθηα» (Γ.Κνπξνππνχ), «Πνπ πάεη ν θαηξφο πνπ θεχγεη» 

(Μ.Κξηεδή – Γ.Μαξαγθφπνπινπ),  «Μηα ε Άλνημε» 

(Γ.αββφπνπινπ) θ.ά. 

 

 

 

 

 

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην  

«Μνπζηθή Δ΄ Γεκνηηθνχ» 

(Απνζηνιίδνπ Α., Εεπάηνπ Υ.), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά Παξαδείγκαηα: 

Κεθ.4 «Ζ παηξίδα ηξαγνπδάεη (28
ε
 

Οθησβξίνπ)»  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.11-13) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.11-12) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.16-18)  

Κεθ.4 «Ζ παηξίδα ηξαγνπδάεη (17
ε
 

Ννεκβξίνπ) »  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.19-20) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.17-18) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει25-27)  

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή η΄ Γεκνηηθνχ» 

(Θενδσξαθνπνχινπ Μ., 

Παπαληψλεο Γξ., 

Παξαζθεπνπνχινπ Υ. Α., 

πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν 

Μαζεηή-Σεηξάδην Δξγαζηψλ – 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Κεθ.6 «Ζ κνπζηθή εκςπρψλεη….θη 

άιιν» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει 20-21) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.47-51) 

Κεθ.8 «Λαφο – ηξαγνχδη-

Διεπζεξία» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.25-26) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.12-13)  

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.53-54) 
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-Δθηέιεζε Μνπζηθήο  Μαζαίλνπλ ηξαγνχδηα κε ζέκα ηε ζρέζε ηνπ 

αλζξψπνπ κε ηε θχζε,  ηελ αλάγθε  πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαζψο θαη ηελ πηνζέηεζε  ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο  αιιά 

θαη ηελ αλάγθε αιιαγήο ηξφπνπ δσήο, ηελ απαιιαγή απφ ηνλ 

θαηαλαισηηζκφ θαη ηελ αιφγηζηε  ζπαηάιε ελέξγεηαο π.ρ. «Μάλα 

Γε» (απφδνζε ζηίρνπ αγλψζηνπ Υ.Καηζηκίραο – D.A.Jusid), «Σν 

ηέξαο ηεο θπθινθνξίαο»  (Γ.Υαηδεπηεξή), «Άιινη ηφπνη, άιινη 

ηξφπνη» (Β. Ζιηφπνπινο – Κ.Θσκαΐδεο), θ.ά.  

 

 

Κεθ.12 «…ηξαγνχδηα γηα ηε 

ιεπηεξηά» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.52)  

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.72-74) 

Κεθ.11 «Μνπζηθή θαη…κνπζηθέο» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει 35) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.17)  

 

-14 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

- «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄ 

Γεκνηηθνχ» (Μφζρνο 

Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009) 

(ζει.51,53,54,56,57,60,64,67,72,74

,75,76,80,81,82,84,85,89,90,92,95) 

 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, Glockenspiel, 

πηάλν, αξκφλην, CD Player 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηαρξνληθφηεηαο  ηεο 

κνπζηθήο θαη ηνλ ξφιν ησλ δεκηνπξγψλ ηεο 

● Να αθξναζζνχλ κε επαηζζεζία έλα έξγν ιφγηαο 

δπηηθήο κνπζηθήο λα εθθξαζηνχλ κέζα απφ απηφ θαη λα 

εμσηεξηθεχζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

● Να κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ θαηά ηελ αθξφαζε ελφο 

κνπζηθνχ έξγνπ ηα δνκηθά θη εθθξαζηηθά ζηνηρεία ηνπ 

θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημή ηνπο ζε φιε ηε 

δηάξθεηά ηνπ 

 

2.3. Λόγηα Γπηηθή 

Μνπζηθή –  

 

Μνπζηθνί ζπλζέηεο 

θαη εθηειεζηέο 

 

Μνπζηθά Ρεχκαηα 

Λφγηαο Γπηηθήο 

Μνπζηθήο  

(βησκαηηθά) 

 

- Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ  ερνγξαθεκέλα 

απνζπάζκαηα  απφ πκθσλίεο  ηνπ L.v.Beethoven π.ρ. αξ.6 

(«Πνηκεληθή»), αξ.5 θαζψο θη έξγα γηα πηάλν π.ρ. Bagatelle No.25 

ζηε ια ειάζζνλα (―Für Elise‖), Piano Sonata No 14 ζηε Νην δίεζε 

(«νλάηα ηνπ ειελφθσο»), θ.ά..   

      Ο εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη  θαη δείρλεη αληίζηνηρεο εηθφλεο απφ -

θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ - βηβιίν γηα ηε δσή θαη ην 

έξγν ηνπ ζπλζέηε ζε ζρέζε κε ην γεγνλφο ηεο θψθσζήο ηνπ θαη ηα 

ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά γεγνλφηα ηεο επνρήο ηνπ θαη εηδηθφηεξα  κε 

ηα ηδαληθά ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην  

«Μνπζηθή Δ΄ Γεκνηηθνχ» 

(Απνζηνιίδνπ Α., Εεπάηνπ Υ.), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά Παξαδείγκαηα: 

Κεθ.10 «Πξφβα ζπκθσληθήο 

Οξρήζηξαο»  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.23-24) 
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● Να πξνζεγγίζνπλ δηαθνξεηηθά κνπζηθά ξεχκαηα ηεο 

Λφγηαο Γπηηθήο Μνπζηθήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ απφ ηελ φπεξα ―Fidelio‖ 

ηνπ L.v.Beethoven απφζπαζκα απφ ην ηξαγνχδη ―O welche Lust! 

(«Χ, ηη ραξά , ζηνλ αλνηθηφ αέξα»)  πνπ ιέλε νη θπιαθηζκέλνη-

πνιηηηθνί θξαηνχκελνη- πνπ αληηθξίδνπλ κεηά απφ ρξφληα ην θσο.  

Γηαβάδνπλ ηα ιφγηα ζε ειιεληθή απφδνζε θαη πεξηγξάθνπλ  ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε κνπζηθή ζε ζρέζε κε ην ζέκα πνπ 

δηαπξαγκαηεχεηαη. 

 

- Αθξφαζε Μνπζηθήο Ο εθπαηδεπηηθφο δείρλεη απφ ην Γηαδίθηπν 

απνζπάζκαηα ζπλαπιηψλ κε έξγα ηνπ Μπεηφβελ απφ κεγάιεο 

νξρήζηξεο θαη ζεκαληηθνχο  εξκελεπηέο  απφ φινλ ηνλ θφζκν. 

 

 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.19) 

Κεθ.15 «Ζ ηαρχηεηα ηεο κνπζηθήο 

»  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.35) 

Κεθ.18 «Θέκαθαη Παξαιιαγέο »  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.40) 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή η΄ Γεκνηηθνχ» 

(Θενδσξαθνπνχινπ Μ., 

Παπαληψλεο Γξ., 

Παξαζθεπνπνχινπ Υ. Α., 

πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν 

Μαζεηή-Σεηξάδην Δξγαζηψλ – 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Κεθ.16 «Υηίδνληαο…ηε κνπζηθή» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει 46-47)  

Κεθ.22 «Ο ήρνο ηεο ζάιαζζαο» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει 65)  

 

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄ 

Γεκνηηθνχ» (Μφζρνο 

Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009) 

(ζει.164,165,168,169,173,186) 

 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

Glockenspiel, πηάλν, αξκφλην 

Audio CD, CD Player 
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να πξνζεγγίζνπλ  βησκαηηθά ηε κνπζηθή απφ άιινπο 

ιανχο θαη πνιηηηζκνχο κε δεθηηθφηεηα θαη ζεηηθή ζηάζε 

 Να αθνχλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξχ ξεπεξηφξην 

κνπζηθψλ αθξνάζεσλ ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη 

κνπζηθή άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ 

● Να ηξαγνπδνχλ ηξαγνχδηα άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ    

κε ξπζκηθή θαη κεισδηθή αθξίβεηα 

●Να αληαπνθξίλνληαη ειεχζεξα ζε κηα κνπζηθή αθξφαζε 

κνπζηθήο άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ κε πνηθηιία 

εθθξαζηηθψλ ηξφπσλ (θίλεζε, δσγξαθηθή, παληνκίκα, 

θιπ.) 

● Να ζπλνδεχνπλ ηξαγνχδηα θαη κνπζηθή άιισλ ιαψλ 

θαη πνιηηηζκψλεθηειψληαο απιά κεισδηθά θαη ξπζκηθά 

ζρήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσλή ή κνπζηθά φξγαλα   

● Να ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηε κνπζηθή δεκηνπξγία 

άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ.  

● Να ζέβνληαη θαη λα είλαη δεθηηθνί απέλαληη ζηηο 

κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ άιισλ  

 

2.4. Μνπζηθέο ηνπ          

θόζκνπ 

 

Ethnic θαη World 

Music 

 

 

 

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην  ειιελφθσλν 

παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη «Καιελχθηα» απφ ηελ Κάησ Ηηαιία απφ ην 

ζπγθξφηεκα ―Ghetonia‖ θαη παξαηεξνχλ πνηα φξγαλα παίδνπλ θαη 

πνηεο θσλέο ηξαγνπδνχλ θάζε θνξά ζε ζρέζε κε ηε δνκή ηεο 

κνπζηθήο. 

-Δθη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην  

«Μνπζηθή Δ΄ Γεκνηηθνχ» 

(Απνζηνιίδνπ Α., Εεπάηνπ Υ.), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά Παξαδείγκαηα: 

Κεθ.23 «Οη κνπζηθέο ηνπ θφζκνπ»  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.50-51) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.40-42) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.30) 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή η΄ Γεκνηηθνχ» 

(Θενδσξαθνπνχινπ Μ., 

Παπαληψλεο Γξ., 

Παξαζθεπνπνχινπ Υ. Α., 

πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν 

Μαζεηή-Σεηξάδην Δξγαζηψλ – 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Κεθ.11 «Ο γχξνο ηνπ θφζκνπ 

ζε…8΄» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει 40) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.25-26)  

Κεθ.14 «Μνπζηθή ρσξίο… 

ζχλνξα» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει 44)  

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει 65-68) 

 

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

 

● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄  
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-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ην παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη 

«Καιελχθηα» απφ ηελ Κάησ Ηηαιία θαη ζπλνδεχνπλ ξπζκηθά ην 

ξεθξέλ κε ην ληέθη. 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ελδεηθηηθά ηελ αξρή απφ πέληε 

παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα απφ ηα Βαιθάληα ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηε 

γεσγξαθηθή ηνπο πξνέιεπζε. Έπεηηα αθνχλ πάιη ηα κνπζηθά 

απνζπάζκαηα θαη αλαδεηνχλ ηε γεσγξαθηθή ηνπο πξνέιεπζε ζηνλ 

ράξηε, π.ρ. 

«Μσξή θνληνχια ιεκνληά» (Διιάδα), ―Mama‖ (Αιβαλία), ―La 

Livezille Lui Lon‖ (Βνπγαξία), ―Restim restim Draga‖ (εξβία), 

―Bir Ah  Cektim‖ (Σνπξθία), θ.ά. 

Βξίζθνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο  κεηαμχ ηνπο  θαη δηαηππψλνπλ 

αμηνινγηθέο θξίζεηο φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ησλ  θνηλψλ  κνπζηθψλ 

ζηνηρείσλ κε ηε γεσγξαθηθή γεηηλίαζε ησλ ιαψλ.   

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην ηξαγνχδη ―La Morenada‖ απφ ηε 

Βνιηβία θαη ρηππνχλ ηα  ρέξηα θαη ηα πφδηα ξπζκηθά ζχκθσλα κε 

ηα ιφγηα ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ρνξεχεηαη. 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο  Αθνχλ θαη καζαίλνπλ ην ηξαγνχδη ‗Fatou 

yo‖ απφ ηε ελεγάιε. Παίδνπλ έπεηηα ηε κεισδία ησλ δπν πξψησλ 

θξάζεσλ ζηε θινγέξα. 

 

 
 

 

 

 

Γεκνηηθνχ» (Μφζρνο 

Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009) 

(ζει.164,165,168,169,173,186) 

 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

-Audio CD 

- CD Player 

 

 

 

Δθαξκνγή 

«Ο γχξνο ηνπ θφζκνπ» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521

/5844?locale=el 

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5844?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5844?locale=el
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-Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ 

(Δθαξκνγή «Ο γχξνο ηνπ θφζκνπ» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5844?locale=el) 

Οη καζεηέο αλά νκάδεο ζε ππνινγηζηέο  αλνίγνπλ ηελ εθαξκνγή 

«Ο γχξνο ηνπ θφζκνπ». ην δηαδξαζηηθφ απηφ παηρλίδη θαινχληαη 

λα ζπλδέζνπλ ην απφζπαζκα πνπ αθνχλ κε ην ζσζηφ φξγαλν θαη 

ηε ρψξα ή ηελ ήπεηξν απφ ηελ νπνία πηζηεχνπλ φηη πξνέξρεηαη. 

Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ παηρληδηνχ. Δλζαξξχλνληαη λα αθνχζνπλ 

πνιιέο θνξέο ην θάζε απφζπαζκα, λα ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο θαη 

λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ άπνςή ηνπο, ζρνιηάδνληαο ην είδνο ηνπ 

νξγάλνπ πνπ αθνχλ, ην ζηπι ηεο κνπζηθήο πνπ αθνχλ, 

ζπγθξίλνληάο ην κε ηα αθνχζκαηα απφ ηελ πξνεγνχκελε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο. 

 

 

 

 Να αθνχλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξχ ξεπεξηφξην 

κνπζηθψλ αθξνάζεσλ ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη θαη 

δεκνθηιή κνπζηθά ξεχκαηα ηνπ 20
νπ

 -21
νπ

  αηψλα 

 

 Να εθθξάδνπλ θαη λα αηηηνινγνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα, 

ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο γηα κνπζηθά 

έξγα απφ δηαθνξεηηθά κνπζηθά είδε 

 

 Να ηξαγνπδνχλ αηνκηθά ε νκαδηθά- κε κεισδηθή 

αθξίβεηα, νξζφ ξπζκφ θαη ζηαζεξή ηαρχηεηα 

ηξαγνχδηα πνπ αλήθνπλ ζε κνπζηθά είδε θαη ξεχκαηα 

ηνπ 20
νπ

  θαη 21
νπ

  αηψλα. 

 

 Να απηνζρεδηάδνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ κε βάζε 

ξπζκηθά, κεισδηθά θαη κνξθνινγηθά ζηνηρεία 

δεκνθηιψλ ξεπκάησλ ηνπ 20
νπ

 -21
νπ

  αηψλα. 

 

2.5. Γεκνθηιή 

κνπζηθά ξεύκαηα ηνπ 

20
νπ

 – 21
νπ

 αηώλα 

jazz, rock and roll, 

rock, pop, disco, 

reggae, rap, hip-hop , 

techno 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ζην Γηαδίθηπν ηξεηο δηαζθεπέο ηεο 

Πέκπηεο πκθσλίαο ηνπ L.v.Beethoven ζηo πιαίζην ηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ κνπζηθψλ ηδησκάησλ:  disco ―A fifth of Beethoven‖ 

(Peter Murphy),  heavy metal (Metallica), techno-acoustic fusion 

(Vanessa Mae) . Βξίζθνπλ νκνηφηεηεο – δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην 

απζεληηθφ έξγν θαη δηαηππψλνπλ αμηνινγηθέο θξίζεηο θαζψο θαη ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηηο ηξεηο δηαζθεπέο. 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Αθνχλ θαη καζαίλνπλ λα ηξαγνπδνχλ ην  

―Yellow Submarine‖  ησλ Beatles 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην  

«Μνπζηθή Δ΄ Γεκνηηθνχ» 

(Απνζηνιίδνπ Α., Εεπάηνπ Υ.), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά Παξαδείγκαηα: 

Κεθ.7 «Μνξθή ΑΒ,ΑΒΑ θαη 

Ρφλην»  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.18) 

Κεθ.16 «Παίδσ, θηλνχκαη θαη 

ρνξεχσ κε ηε κνπζηθή» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ 9ζει.27-28) 

Κεθ.23 «Οη κνπζηθέο ηνπ θφζκνπ»  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.50-51) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.40-42) 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5844?locale=el
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-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε  Οη καζεηέο  αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν 

βίληεν δσληαλψλ εκθαλίζεσλ κνπζηθψλ θαη κνπζηθψλ ζπλφισλ ηεο 

jazz, rock and roll, rock, pop, disco, reggae, rap, hip-hop  θαη 

techno κνπζηθήο. Παξαηεξνχλ πνηα κνπζηθά φξγαλα παίδνπλ, πνηα 

πξσηαγσληζηνχλ θαη βάζεη ησλ θηλεκαηνγξαθεκέλσλ πιάλσλ 

ζπλδένπλ ην ζηπι ηεο κνπζηθήο κε ηε γεληθφηεξε αηζζεηηθή ηεο  

πεξηφδνπ. 

 

-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο κε ρξήζε Σ.Π.Δ.  Γεκηνπξγνχλ, 

επεμεξγάδνληαη θαη ερνγξαθνχλ έλα ηξαγνχδη Hip – hop κε δηθφ 

ηνπο ζηίρν θαη κνπζηθή κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ κνπζηθνχ 

ινγηζκηθνχ θη επεμεξγαζηή κνπζηθήο. 

 

 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.30) 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή η΄ Γεκνηηθνχ» 

(Θενδσξαθνπνχινπ Μ., 

Παπαληψλεο Γξ., 

Παξαζθεπνπνχινπ Υ. Α., 

πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν 

Μαζεηή-Σεηξάδην Δξγαζηψλ – 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.11 «Ζ κνπζηθή θαη …εκείο» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει 7) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.25-26)  

Κεθ.11 «Μνπζηθή θαη…κνπζηθέο» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει 36) 

Κεθ.13 «Ζ κνπζηθή καο ελψλεη»  

Βηβιίν Μαζεηή  (ζει 42) 

 

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄ 

Γεκνηηθνχ» (Μφζρνο 

Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009) 

(ζει.154,155,157,158,159,161) 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

-Audio CD, CD Player 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 3
νο

  : πλδέσ ηε κνπζηθή κε άιιεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο   `   Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνύ 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

●Να βηψζνπλ φηη ε κνπζηθή θαη ε θίλεζε ζπλδένληαη 

νξγαληθά 

● Να απνδψζνπλ κε ηε θσλή ή κε κνπζηθά φξγαλα ηελ 

εληχπσζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ 

ραξαθηεξηζηηθά εηθαζηηθά έξγα. 

● Να ζπλδπάζνπλ ηε κνπζηθή κε ην ιφγν, ηελ θίλεζε, ην 

ζεαηξηθφ παηρλίδη, ηα εηθαζηηθά θαη ηελ θηλνχκελε 

εηθφλα ζε έλα επίπεδν ζπκβνιηθφ, ππεξβαηηθφ θαη 

δηαηζζεηηθφ 

● Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ ξφιν ηεο 

κνπζηθήο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν  

 

 

  

 

 

3.1.  Μνπζηθή θαη  

άιιεο ηέρλεο 

 

 

 

 

 

 

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αλαδεηνχλ θαη παξαθνινπζνχλ ζην 

Γηαδίθηπν βίληεν καγλεηνζθνπεκέλεο ζπλαπιίαο φπνπ εθηειείηαη 

ηo κνπζηθφ έξγν ―Suite from Harry Potter and the Sorcerer‘s Stone‖ 

απφ ηελ Boston Pops Orchestra  ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζπλζέηε John Williams.  Παξάιιεια ν εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηνπο 

καζεηέο έλα θπιιάδην φπνπ απεηθνλίδνληαη νη βαζηθνί ήξσεο ηνπ 

βηβιίνπ. 

   Καζψο αθνχλ ηε κνπζηθή, θαληάδνληαη ηηο αληίζηνηρεο ζθελέο 

απφ ην νκψλπκν βηβιίν ή ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία θαη 

παξάιιεια παξαηεξνχλ ηελ ελνξγάλσζε ηνπ έξγνπ πνπ 

πεξηιακβάλεη  ηα εμήο κέξε:   

▪ ―Hedwig‘s Flight‖ –  ε Hedwig, ε ιεπθή θνπθνπβάγηα, 

πεξηγξάθεηαη κε ηνλ ήρν ηεο ηζειέζηαο ε νπνία «ζπλδηαιέγεηαη» 

κνπζηθά κε ηελ ππφινηπε νξρήζηξα  (ηζειέζηα θαη  νξρήζηξα)  

▪ ―Fluffy and his harp‖  -  ν κεγαιφζσκνο ηξηθέθαινο ζθχινο 

Fluffy πνπ θνηκάηαη πεξηγξάθεηαη κε ηνλ ήρν ηνπ θαγθφηνπ θαη ε 

Μαγηθή Άξπα πνπ ηνλ θξαηά θνηκηζκέλν -θη επνκέλσο αθίλδπλν 

θχιαθα ηεο Μπζηηθήο Κάκαξαο-πεξηγξάθεηαη κε ηνλ ήρν ηεο 

άξπαο (ληνπέην άξπαο – θαγθφηνπ) 

▪ ― Quidditch‖ –  ν ήρνο θαη ηα ρξψκαηα ηεο γηνξηηλήο 

αηκφζθαηξαο, ην πιήζνο θαη νη ζεκαίεο πνπ αλεκίδνπλ θαηά ηνπο   

ελδνζρνιηθνχο αζιεηηθνχο αγψλεο Quidditch πεξηγξάθνληαη κε ηνλ 

ήρν απνθιεηζηηθά ησλ ράιθηλσλ πλεπζηψλ (ράιθηλα πλεπζηά) 

▪ ―Wizard‘s Alley‖ –  νη ήρνη ζηελ αγνξά ησλ κάγσλ πνπ πεγαίλεη 

ν Harry Potter γηα λα πάξεη ην καγηθφ ηνπ ξαβδί, ηε ζθνχπα ηνπ θη 

άιια εθφδηα πεξηγξάθνληαη κε ηα μχιηλα πλεπζηά, ηα έγρνξδα θαη 

θξνπζηά πνπ ελαιιάμ «πξσηαγσληζηνχλ» ζε δεδνκέλα ζεκεία ( 

έγρνξδα, μχιηλα πλεπζηά θαη θξνπζηά)    

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην  

«Μνπζηθή Δ΄ Γεκνηηθνχ» 

(Απνζηνιίδνπ Α., Εεπάηνπ Υ.), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά Παξαδείγκαηα: 

Κεθ.2 «Θέιεηο λα γίλεηο 

εμεξεπλεηήο ηνπ ήρνπ;»  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει 9) 

Κεθ.13 «πλήρεζε…παξαθαιψ»  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.32) 

Κεθ.16 «Παίδσ, θηλνχκαη θαη 

ρνξεχσ κε ηε κνπζηθή» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.27-28) 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή η΄ Γεκνηηθνχ» 

(Θενδσξαθνπνχινπ Μ., 

Παπαληψλεο Γξ., 

Παξαζθεπνπνχινπ Υ. Α., 

πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν 

Μαζεηή-Σεηξάδην Δξγαζηψλ – 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.23 «Ζ κνπζηθή θαη νη άιιεο 

ηέρλεο» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει 68-69) 
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 (Μνπζηθή θαη Λνγνηερλία, Μνπζηθή θαη Κηλεκαηνγξάθνο) 

 

--Δλεξγεηηθή αθξφαζε  Οη καζεηέο αθνχλ jazz  κνπζηθή θαζψο 

πξνβάιιεηαη απφ ηνλ ππνινγηζηή -κέζσ βηληενπξνβνιέα θαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο πξνβνιήο εηθφλσλ – κηα ζεηξά 

εηθαζηηθψλ  έξγσλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηδαδ κνπζηθνχο ή έρνπλ 

εκπλεπζηεί απφ ηε jazz κνπζηθή π.ρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πλδένπλ ην ζηπι θαη ην χθνο ηεο κνπζηθήο πνπ αθνχλ κε ηα 

εηθαζηηθά έξγα 

(Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά) 

 

- Μνπζηθή Γεκηνπξγία Με βάζε ηνλ πίλαθα «Έλαζηξε Νχρηα» ηνπ 

Van Gogh  νη κθαζεηέο δεκηνπξγνχλ ήρνπο κε πνηθίια κέζα γηα λα 

απνδψζνπλ κνπζηθά ηελ εηθφλα πνπ πεξηγξάθεη ην έξγν θαζψο θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδεη. Ζ «κεηαθνξά» απηή κπνξεί λα  

 

 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.48-49) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.86)  

Κεθ.25 «Μεισδηθφ αληίν» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει 73) 
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Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ 

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ 

Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008 

● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄ 

Γεκνηηθνχ» (Μφζρνο 

Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.), 

ΟΔΓΒ 2009) 

(ζει.154,155,157,158,159,161) 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

-Audio CD, CD Player 

 

 

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε 

ερεία, βηληενπξνβνιέαο   

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.milagallery.com/n4jazzz.JPG&imgrefurl=http://www.milagallery.com/availableart.htm&usg=__3MrNy_FZgGuPkEErhiVmN6S1OWM=&h=837&w=1583&sz=383&hl=el&start=4&zoom=1&tbnid=OfLaMkKkV4736M:&tbnh=79&tbnw=150&ei=rBW8TaLKCYbo4Aa73uSrBw&prev=/search?q=JAZZ+PAINTINGS&hl=el&biw=948&bih=564&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_5tIvW9350EM/SfErEeBqCnI/AAAAAAAAAYY/W2ciNkR3q-0/s400/curveslg.jpg&imgrefurl=http://debrahurd.blogspot.com/2009/04/jazz-painting-art-abstract-by-debra.html&usg=__eQDP9uJpbPulHgZKt_AnUY4OsXI=&h=317&w=400&sz=54&hl=el&start=6&zoom=1&tbnid=JQa_hO86mSDtmM:&tbnh=98&tbnw=124&ei=rBW8TaLKCYbo4Aa73uSrBw&prev=/search?q=JAZZ+PAINTINGS&hl=el&biw=948&bih=564&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3553/3600532515_4b02b83260.jpg&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/39159491@N05/3600532515/&usg=__mLRNCr5HaX5Uoo0GtJtrzflaU5E=&h=500&w=496&sz=177&hl=el&start=17&zoom=1&tbnid=xWR1F1Jy2QE6AM:&tbnh=138&tbnw=138&ei=rBW8TenuCcyy8QOF8NDKBQ&prev=/search?q=JAZZ+PAINTINGS&hl=el&biw=948&bih=564&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=94&page=2&ndsp=13&ved=1t:429,r:7,s:17&tx=48&ty=70
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://just-art.org/images/SallyM-Paintings/JazzCityNights.jpg&imgrefurl=http://just-art.org/Art-Sally-Meding1.htm&usg=__ArKNbOtUUxW3tgyjbO5PXHcIMpY=&h=762&w=576&sz=176&hl=el&start=3&zoom=1&tbnid=x_fTuFvhHDxSkM:&tbnh=142&tbnw=107&ei=nha8TYClHJuO4gbenMSwBw&prev=/search?q=JAZZ+PAINTINGS&hl=el&biw=948&bih=564&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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γίλεη π.ρ. δίλνληαο έκθαζε ζηηο έλλνηεο ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο 

δπλακηθήο, δεκηνπξγψληαο ζηξψκαηα κνπζηθήο (layers) κε 

δηαθνξεηηθά ερνρξψκαηα νξγάλσλ πνπ ζα δεκηνπξγνχλ ηελ 

αίζζεζε ηεο αξκνλίαο  κέζα απφ ηελ απφδνζε δπν αληηζεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θσηφο θαη ηεο λχρηαο.  

 

 
(Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά) 

 

-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο κε ρξήζε ΣΠΔ  

(Γηαδξαζηηθή εμεξεπλεηηθή εθαξκνγή «Παίδσ κε ηε Μνπζηθή θαη 

ηα Δηθαζηηθά» http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6163?locale=el) 

Οη καζεηέο αλά κηθξέο νκάδεο ζε ππνινγηζηέο, αλνίγνπλ ηελ 

εθαξκνγή «Παίδσ κε ηε Μνπζηθή θαη ηα Δηθαζηηθά» θαη 

εμεξεπλνχλ ειεχζεξα ηνλ πίλαθα πνπ είλαη εκπλεπζκέλνο απφ 

αληίζηνηρν  ηνπ Μνληξηάλ. Κάζε ρξψκα αληηζηνηρεί ζε δηαθνξεηηθφ 

κέξνο/φξγαλν/κνηίβν ηεο ελνξρήζηξσζεο ηνπ παξαδνζηαθνχ 

ζθνπνχ. Ζ θφθθηλε ηειεία παίδεη ην ξφιν «ηνπ καέζηξνπ». Κηλείηαη 

κέζα ζηνλ πίλαθα δεκηνπξγψληαο δηαθνξεηηθφ ερεηηθφ 

απνηέιεζκα θάζε θνξά, αλάινγα κε ηα ρξψκαηα πνπ αθνπκπά ζηε 

δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηεο. 

Δλαιιαθηηθή δξαζηπεξηόηεηα 

Ζ εθαξκνγή κπνξεί λα απνηειέζεη ηδέα γηα δεκηνπξγία 

απηνζρέδηαο παξηηηνχξαο ζε ελνξρεζηξψζεηο ησλ ίδησλ ησλ 

καζεηψλ θη αθφκε κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα δεκηνπξγία 

παξφκνησλ δξαζηεξηνηήησλ κε κνπζηθή εθηέιεζε 

ρξεζηκνπνηψληαο κνπζηθά φξγαλα ηεο ηάμεο.  

(Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά, Μνπζηθή θαη Πιεξνθνξηθή) 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6163?locale=el
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να ζπλδέζνπλ ηε κνπζηθή κε ηελ πνίεζε, ηε 

ινγνηερλία,, κε καζεκαηηθέο έλλνηεο, κε ηελ Ηζηνξία, κε 

ηε Γεσγξαθία, κε ηε Φπζηθή, κε ηελ Πιεξνθνξηθή, κε 

ζηνηρεία απφ ηελ Ηζηνξία θ.ά. κε άμνλα δηαζεκαηηθέο 

έλλνηεο θαη δεμηφηεηεο (καθξν-έλλνηεο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Μνπζηθή θαη 

άιια καζήκαηα 
 

 

 

 

 
-Καηαζθεπή απηνζρέδησλ νξγάλσλ: Οη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ 

έλα κνλφρνξδν ηνπ Ππζαγφξα θαη πεηξακαηίδνληαη κε ηηο ηδηφηεηεο 

ηνπ ήρνπ θαη ηε καζεκαηηθή ηνπο ζρέζε. Μεηαθηλψληαο ηνλ 

θαβαιάξε ρσξίδνπλ ηελ ηελησκέλε ρνξδή: 

 ζε δχν ίζα κέξε (θαη ην έλα κέξνο, δειαδή ην 1/2 δίλεη  ηελ 

νθηάβα),   

 ζε ηξία ίζα κέξε (θαη ηα 2/3 δίλνπλ δηάζηεκα θαζαξήο πέκπηεο), 

 ζε ηέζζεξα ίζα κέξε (θαη ηα 3/4 καο δίλνπλ ηελ θαζαξή ηεηάξηε) 

πζρεηίδνπλ ηνπο θζφγγνπο πνπ παξάγνληαη αθνπζηηθά  σο πξνο 

ηελ  απφζηαζή ηνπο. Σα δηαζηήκαηα νγδφεο, θαζαξήο πέκπηεο θαη 

θαζαξήο ηεηάξηεο πξνζεγγίδνληαη βησκαηηθά σο απνζηάζεηο 

κεηαμχ θζφγγσλ  

 (Μνπζηθή θαη Μαζεκαηηθά) 

 

--Καηαζθεπή απηνζρέδησλ νξγάλσλ  Οη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ 

απηνζρέδηα  ηλδηάληθα θξνπζηά κνπζηθά φξγαλα απφ απιά πιηθά 

π.ρ. 

 

 waterdrum - ζε έλα άδεην κεηαιιηθφ θνπηί απφ θαθέ πξνζζέηνπλ 

¼ πνζφηεηα λεξνχ θαη κεηά ζηεξεψλνπλ ζθηρηά κε ζθνηλί ηε 

κεκβξάλε ζρεκαηηζκέλε απφ θνκκάηη παιηάο ζακπξέιαο ή έλα 

κπαιφλη. Γηα επηθξνπζηήξαο, αξθεί κηα μχιηλε ξάβδνο ή ίζην θιαδί, 

ιίγν καθξχηεξν απφ έλα κνιχβη. ηελ επηθάλεηα ηνπ θνπηηνχ 

θνιιάλε ραξηί κε δσγξαθηζκέλα ηλδηάληθα ζχκβνια – ζρέδηα. 

- Μνπζηθφ παηρλίδη Σηείιε ην κήλπκα Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δπν 

νκάδεο – θπιέο Ηλδηάλσλ ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο πνπ ζηέιλνπλ 

κπλήκαηα ηπκπάλσλ κεηαμχ ηνπο. Πξνηείλνπλ κπλήκαηα θαη ηα 

απνδίδνπλ ξπζκηθά ζε απηνζρέδην waterdrum πνπ θαηαζθεχαζαλ. 

π.ρ. 

 

          
Βί-    ζν-   λεο    θπ -  λε-    γά -   κε      ηψ - ξα 

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην  

«Μνπζηθή Δ΄ Γεκνηηθνχ» 

(Απνζηνιίδνπ Α., Εεπάηνπ Υ.), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά Παξαδείγκαηα: 

Κεθ.5 «Σα Μαζεκαηηθά…ηεο 

Μνπζηθήο!»  

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει 13) 

Κεθ.17 «Μνπζηθή γηα φινπο»  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.38-39) 

Κεθ.16 «Παίδσ, θηλνχκαη θαη 

ρνξεχσ κε ηε κνπζηθή» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.27-28) 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή η΄ Γεκνηηθνχ» 

(Θενδσξαθνπνχινπ Μ., 

Παπαληψλεο Γξ., 

Παξαζθεπνπνχινπ Υ. Α., 

πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν 

Μαζεηή-Σεηξάδην Δξγαζηψλ – 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.11 «Ζ κνπζηθή θαη …εκείο» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει 7) 

Κεθ.9 «Ζ ειιεληθή κνπζηθή 

ζηνπο… αηψλεο» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.17-26)  

Κεθ.24 «΄΄Έλα, δπν, ηξία 

γξάθνπκε» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει 50) 

Κεθ.13 «Ζ κνπζηθή καο ελψλεη»  

Βηβιίν Μαζεηή  (ζει 41) 
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Ο εθπαηδεπηηθφο γξάθεη ηα κπλήκαηα ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο. Έλαο 

καζεηήο επηιέγεη έλα απφ ηα κπλήκαηα θαη ρσξίο λα ην θαλεξψζεη  

απνδίδεη ην ξπζκφ ζε απηνζρέδην ηχκπαλν πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη. 

Σα κέιε ηεο αληίπαιεο νκάδαο πξέπεη λα βξνπλ πνην κήλπκα ήηαλ 

θ.ν.θ.    

(Μνπζηθή θαη Γεσγξαθία) 

  

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε –Δθηέιεζε Μνπζηθήο 

Οη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ βησκαηηθά ζξχινπο, παξαδφζεηο θαη 

γεγνλφηα ηεο βπδαληηλήο θαη λεφηεξεο ηζηνξίαο ησλ Διιήλσλ 

αθνχγνληαο θαη καζαίλνληαο ηξαγνχδηα κε ζηίρν αληίζηνηρνπ 

πεξηερνκέλνπ. π.ρ. 

«Μαξκαξσκέλνο Βαζηιηάο» (Ππζαγφξαο  - Α.Καιδάξαο), «ηε 

κέζε ζηελ Αξάρσβα» (Παξαδνζηαθφ), «Γψδεθα Δπδσλάθηα» 

(Παξδνζηαθφ), «Φίινη θη αδέξθηα» (Η.Κακπαλέιιεο  - η 

Ξαξράθνο),  «Σεο Ακχλεο ηα παηδηά» (Παξαδνζηαθφ), «Μηθξφο 

ήξσαο» (Λ.Κειαεδφλεο), «Κνιιήγα γηνο» (Γ.Νεγξεπφληε – 

Λ.Κειαεδφλε) θ.ά. 

(Μνπζηθή θαη Ηζηνξία) 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε  Οη καζεηέο  πεηξακαηίδνληαη κε ηηο 

ηδηφηεηεο ηνπ ήρνπ π.ρ. αθνχλ ηα ερεηηθά θχκαηα ελφο θνπηαιηνχ 

πνπ δνλείηαη δέλνληαο ζην ζψκα ηνπ έλαλ ζπάγγν  ηηο άθξεο ηνπ 

νπνίνπ ηνπνζεηεί ζηα απηηά ηνπ θ.ά. 

(Μνπζηθή θαη Φπζηθή) 

Δθηέιεζε Μνπζηθήο ην πιαίζην πξνζέγγηζεο ηεο 

αθνακεξηθάληθεο κνπζηθήο θαη ησλ ηζηνξηθψλ, γεσγξαθηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ παξαγφλησλ πνπ δηακφξθσζαλ δεκνθηιή κνπζηθά 

ξεχκαηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα  νη καζεηέο καζαίλνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

gospel θαη blues ηξαγνχδηα. π.ρ. καζαίλνπλ ην παξαδνζηαθφ 

αθξνακεξηθάληθν ηξαγνχδη ―Somebody got lost in the storm‖. 

Δθηεινχλ έπεηηα ην ηξαγνχδη αληηθσληθά  κε νκάδεο θνξηηζηψλ – 

αγνξηψλ. Σα θνξίηζηα ηξαγνπδνχλ ηηο ηξεηο πξψηεο θξάζεηο  θαη ηα 

αγφξηα ηηο δπν ηειεπηαίεο. Όινη ηξαγνπδνχλ a capella θξαηψληαο 

ην ξπζκφ κε ζηξάθεο. 
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Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε 

ερεία, βηληενπξνβνιέαο   

 

Τιηθά θαζεκεξηλήο ρξήζεο 

Πηάλν, αξκφλην 

 

 

 



 

Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο γηα ην  «Νέν ρνιείν» 

Πξάμε «ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ (ρνιείν 21
νπ

 αηψλα) - Νέν Πξφγξακκα  πνπδψλ» ΟΠ 295450   

Yπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

 

 

ειίδα 102 

 

 

(Μνπζηθή θαη Ηζηνξία, Μνπζηθή θαη Γεσγξαθία, Μνπζηθή θαη 

Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή) 

 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ  Οη καζεηέο αλαδεηνχλ ζην 

Γηαδίθηπν εθηέιεζε ηνπ  ηξαγνπδηνχ ―Somebody got lost in the 

storm‖ απφ ηε Joan Baez  πνπ ζπλνδεχεη κε θηζάξα. 

(Μνπζηθή θαη Αγγιηθά) 

 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην ηξαγνχδη 

«Καιελχθηα» απφ ηελ ειιελφθσλε Κάησ Ηηαιία δηαβάδνληαο 

παξάιιεια ηνπο ζηίρνπο. Δληνπίδνπλ ηηο ιέμεηο πνπ ππάξρνπλ θαη 

ζήκεξα ζηε λενειιεληθή γιψζζα θαη πξνζπαζνχλ λα ζπιιάβνπλ 

ην λφεκα ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ.  

(Μνπζηθή θαη Γιψζζα)  
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-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο Οη καζεηέο ζπλζέηνπλ ζπιινγηθά κηα 

κεινπνίεζε ηνπ πνηήκαηνο «Αλάκεζα ζε δπν παηξίδεο» ηεο 

Αγαζήο Γεκεηξνχθα  π.ρ. 

 

 

             ΑΝΑΜΔΑ Δ ΓΤΟ ΠΑΣΡΗΓΔ 
1.Βγαίμω μερ’ απ’ ςη τωςιά      7.Ψάυμω μια παςοίδα για μέμα       
με καμέμη ςημ καοδιά,               φάυμχ για καιμξύογια ελπίδα 
βγαίμω μερ’ απ’ ςη τωςιά          κι ειμ’ η υώοα εςξύςη πξσ ήοθα    
κι απ’ ςξ κασςό ςηπ κύμα.          εσλξγημέμη υώοα. 

 
2.Ήοεμη παςώ ρςεοιά               8. Ψάυμχ μια παςοίδα για μέμα                
υωοίπ μξςιά, υωοίπ βξοιά          φάυμχ μια παςοίδα για ρέμα                 
ήοεμη παςώ ρςεοιά                    φάυμχ μια ελπίδα γι’ ασςξύπ                 
με ςξ γσμμό μξσ βήμα.              πξσ έυξσμ μείμει πίρχ 

 

 

 
3.Θέλχ ςη ζχή μξσ μα βοχ        9.  Είμ’ αδέοτια είμαι γξμείπ  
ποιμ ρηκώρχ άλλξ ρςασοό         μιαπ αλήθειαπ παμςξςιμήπ 
θέλχ ςη ζχή μξσ μα βοχ            μιαπ  παγίδαπ π’ ξύςε καμείπ 
ποιμ ναμαγίμω θύμα..                 ξύςε κι εγώ θα λύρω. 
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4. Βγήκα μερ’ απ’ ςη τωςιά       10. Κι αμ από (ε)*δώ με διώνξσμ 
με καμέμη ςημ καοδιά                 ςα παμιά μξσ θα με ρποώνξσμ 
βγήκα μερ’ απ’ ςη τωςιά            ρε λιμάμια πιξ τιλικά 
ςημ ςελεσςαία ώοα.           (ρε μια καιμξύογια παςοίδα)**.           
 
5.Σύμξοα και πξςαμξί    
μασοξβξύμια και γκοεμξί   
πάθη και ςστλξί θσμξί    
δε με ρκλαβώμξσμ ςώοα. 
 
6.Δίυχπ ςη μαςιά μξσ ςη θξλή           
ςη ζχή ζηςώ ςημ καλή            
ςη ζχή πξσ κάμξσμ πξλλξί            
μεπ ρςξσ Θεξύ ςα δώοα.                     

 
* και ** : Ποόκειςαι για ποξρθήκεπ ςηπ ςάνηπ για ςιπ αμάγκεπ ςηπ 
μελξπξίηρηπ. 
 
(Μελξπξίηρη Ε΄ Τάνηπ ρυ. έςξπ 2004-2005 ) 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ ηξαγνχδηα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε κεινπνίεζε πνηεκάησλ απφ Έιιελεο 

ζπλζέηεο θαη θπθινθφξεζαλ ζε 2 θαζζέηεο κε ηνλ ηίηιν 

«Μεινπνηεκέλα πνηήκαηα απφ βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ»  

(ΤΠΔΠΘ -Γηεχζπλζε Δπνπηηθψλ Μέζσλ Γηδαζθαιίαο, 1997) π.ρ. 

«Σνχξθηθε Δηζβνιή» (Κ.Μφληε-Ν.Μαπξνπδή), «Πξψηε Μαΐνπ» 

(Γ.νισκνχ – Μ.Πιέζζα),  «Σξαγνχδη Κνξηηζηνχ» (Ο.Διχηε-

Θ.Αλησλίνπ), θ.ά.   
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4
νο

: Η κνπζηθή ζηε δσή εληόο θη εθηόο ζρνιείνπ        Δ΄ θαη ζη΄ Γεκνηηθνύ 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να ληψζνπλ ηε ραξά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

πξνζθέξεη ε παξνπζίαζε κηαο εθδήισζεο κε κνπζηθή 

πνπ εθηειείηαη δσληαλά θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

ελψπηνλ θνηλνχ 

 ● Να παξαθνινπζνχλ πνηθηιία κνπζηθψλ δξψκελσλ 

(ζπλαπιίεο, θνληζέξηα, θηι.) θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη 

αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Δθδειώζεηο 

ζρνιηθέο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Δθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα άηππεο 

εθπαίδεπζεο 

 

 

- Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ έλα κνπζηθφ πξφγξακκα επ‘ επθαηξία 

δηαθφξσλ ενξηαζκψλ, επεηείσλ, εθδειψζεσλ/αθηεξσκάησλ ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή ζε άιινπο ρψξνπο π.ρ. 

Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 28
εο 

Οθησβξίνπ, 

Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 17
ε
 Ννεκβξίνπ,  

Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 25
εο

 Μαξηίνπ  

Δθδειψζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα κνπζηθά  ή επξχηεξνπ ηζηνξηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο π.ρ.  

«Οη Παηξίδεο ησλ αλζξψπσλ», 

«Μεινπνηεκέλε ειιεληθή πνίεζε», 

«Φσλέο απφ ηε Θάιαζζα», 

«Μίθεο Θενδσξάθεο-Μ.Υαηδηδάθηο» 

 «Σ‘ φλεηξν ηνπ παηδηνχ είλαη ε εηξήλε», 

«Γηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ» 

«Πξάζηλε γε, κπιε νπξαλφο θαη ζάιαζζα», θ.ά. 

 

- Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηξαγνχδηα θαη κνπζηθή γηα πνιχηερλα 

δξψκελα ή κνπζηθνζεαηξηθέο παξαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε 

ζπλδξνκή πνιιψλ ηερλψλ,  π.ρ. 

«Οδπζζεβάρ» (Καινγεξνπνχινπ Ξ. – αββφπνπινπ Γ.), 

«Μνξκφιεο» (Υάρθειλη  Ρ..- παλνχ Γ.),  «Σν θιαβί» 

(Καινγεξνπνχινπ Ξ.- Κππνπξγφο Ν.)      

 επέλδπζε ιατθνχ παξακπζηνχ  πνπ δεκηνχξγεζαλ 

νη ίδηνη νη καζεηέο, θ.ά. 

 

Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ζπλαπιίεο ζην  ζρνιείν ή εθηφο 

ζρνιείνπ  ζην πιαίζην κνπζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ/ 

εξγαζηεξίσλ  άηππεο εθπαίδεπζεο 

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην  

«Μνπζηθή Δ΄ Γεκνηηθνχ» 

(Απνζηνιίδνπ Α., Εεπάηνπ Υ.), 

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά Παξαδείγκαηα: 

Κεθ.20 «Ζ παηξίδα ηξαγνπδάεη 25
ε
 

Μαξηίνπ»  

Βηβιίν Μαζεηή (ζει 43-44) 

Κεθ.23 «Οη κνπζηθέο ηνπ θφζκνπ»  

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.40) 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή η΄ Γεκνηηθνχ» 

(Θενδσξαθνπνχινπ Μ., 

Παπαληψλεο Γξ., 

Παξαζθεπνπνχινπ Υ. Α., 

πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν 

Μαζεηή-Σεηξάδην Δξγαζηψλ – 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Κεθ.25 «Μεισδηθφ Αληίν» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 73-74) 

Πηάλν, κνπζηθά φξγαλα Orff,  

CD Player,  ζχζηεκα κηθξνθσληθήο 

κε θνλζφια, ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο κε θνλζφια 
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4.3. Μνπζεηαθή 

Αγσγή  

 

- Οη καζεηέο επηζθέπηνληαη κνπζεία Μνπζηθψλ Οξγάλσλ, κνπζεία 

Λατθήο Σέρλεο, Αξραηνινγθά θαη Βπδαληηλά κνπζεία θαη 

αλαδεηνχλ εθζέκαηα ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή, π.ρ. κνπζηθά 

φξγαλα, αγγεία πνπ απεηθνλίδνπλ αξραία κνπζηθά φξγαλα, 

ςεθηδσηά ή αγηνγξαθίεο κε κνπζηθέο παξαζηάζεηο, κνπζηθά 

φξγαλα πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο νη κεηακθηεζκέλνπο ηνπ 

Γσδεθαεκέξνπ ή ησλ Απνθξεψλ, κνπζηθά φξγαλα εξψσλ ηεο 

Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο  θηι. 

 

Οη καζεηέο επηζθέπηνληαη επίθαηξεο εθζέζεηο αθηεξσκέλεο ζε 

ζπλζέηεο ή εθηειεζηέο κνπζηθήο.      

 Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

βηληενπξνβνιέαο 
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2.2. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη  

       Α΄ Σάξη Γυμναςίου 
     

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1νο : Πξνζεγγίδσ θαη θαηαλνώ ηηο έλλνηεο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο    Α΄ Γπκλαζίνπ 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να επαλαιακβάλνπλ κε απμαλφκελε αθξίβεηα 

ζχλζεηα ξπζκηθά ζρήκαηα  

● Να θαηαλνήζνπλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζχκβνια 

ηεο επξσπατθήο ζεκεηνγξαθίαο φζνλ αθνξά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ήρνπ θαη ην ξπζκφ ηεο κνπζηθήο  

● Να δηαθξίλνπλ ηα ηζρπξά – αζζελή κέξε ζην κέηξν 

ηνπ ξπζκνχ κηαο κνπζηθήο ή  κηαο ζεηξάο ιέμεσλ 

● Να δηαθξίλνπλ ηνλ παικφ απφ ην κεισδηθφ ξπζκφ 

● Να εθηειέζνπλ κηα ξπζκηθή παξηηηνχξα prima viste 

κε βάζε ηα ξπζκηθά νλφκαηα ζην ρεηηθφ Solfa 

χζηεκα (.S.) θαη ηηο αληίζηνηρεο ερεξέο  θηλήζεηο 

ηνπ ζψκαηνο πνπ έρνπλ κάζεη 

● Να κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ κηα κνπζηθή ζε δηκεξέο, 

ηξηκεξέο ή ηεηξακεξέο κέηξν κε ηηο ηππηθέο θηλήζεηο 

κέηξεζεο ελφο καέζηξνπ 

● Να εμνηθεησζνχλ κε ην ειιηπέο κέηξν, ηε ζπγθνπή θαη 

ηνλ αληηρξνληζκφ  

●Να αληαπνθξίλνληαη ςπρνθηλεηηθά ζε 

ραξαθηεξηζηηθνχο ξπζκνχο ηεο ειιεληθήο ή άιιεο 

κνπζηθήο  παξάδνζεο   

●Να απηνζρεδηάδνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ δηθά ηνπο 

ξπζκηθά ζρήκαηα ζην πιαίζην  ηεο ζπγθνπήο 

 

 

 

1.1. Ρπζκόο 

 

-Παικφο-ξπζκφο 

 

-Ρπζκηθέο αμίεο:  

παξεζηηγκέλν φγδνν κε 

δέθαην έθην, ηξίερν 

νγδφσλ, φγδνα κε δχν 

δέθαηα έθηα, 

Διιηπέο κέηξν, 

ζπγθνπή- αληηρξνληζκφ   

 

-Μέηξα 2/4, 3/4, 4/4, 

5/8, 7/8, 9/8 

 

 

 

 

 

 
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο  Οη καζεηέο καζαίλνπλ ηα πεληάγξακκα. Έπεηηα, 

ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο θαη ηξαγνπδνχλ ηαπηφρξνλα θαη ηηο ηξεηο 

γξακκέο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ηε ζπλέρεηα, νη νκάδεο απνδίδνπλ ην κεισδηθφ ξπζκφ ηεο γξακκήο 

ηνπο κε δηαθνξεηηθέο ερεξέο θηλήζεηο ζψκαηνο ή κνπζηθά φξγαλα.  

 
- Δθηέιεζε Μνπζηθήο  Οη καζεηέο εθηεινχλ ηε ξπζκηθή παξηηηνχξα 

κεγαιφθσλα. ηε ζπλέρεηα ρσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο: ε κηα ρηππά ηνλ 

παικφ θαη ε  άιιε εθηειεί ην κεισδηθφ ξπζκφ: 

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή 

Α΄ Γπκλαζίνπ» (ηαπξίδεο 

Μ., θνξδή Μ., 

Υαηδεγεσξγίνπ – Λπκπνχξε 

Α.), ΗΣΤΔ – ΓΗΟΦΑΝΣΟ 

2012 (Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

  

Α΄ Δλφηεηα Κεθ. 2. 

«Μνπζηθνί δηάινγνη θαη 

αληίθσλα» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 12), 

 

Β΄ Δλφηεηα Κεθ 1.α.«Δπηκέλσ 

κνπζηθά» Βηβιίν Μαζεηή 

(ζει. 28) 

 

Γ΄ Δλφηεηα θεθ.3 «Ση – θε – 

ηα – θε» Βηβιίν Μαζεηή 

(ζει.70)  
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 Να απνδίδνπλ ηηο ξπζκηθέο έλλνηεο κέζσ νξγάλσλ, 

θσλήο θαη κε ηε ρξήζε ζπκβαηηθήο θαη κε- 

 ζπκβαηηθήο ζεκεηνγξαθίαο 

 Να αλαπηχμνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο κλήκε 

αλαγλσξίδνληαο, απνθσδηθνπνηψληαο θαη απνδίδνληαο 

ιεθηηθά κε ζπκβαηηθή θαη κε κε ζπκβαηηθή 

ζεκεηνγξαθία ξπζκηθά ζρήκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 -Δθηέιεζε Μνπζηθήο Δθηεινχλ ζην ηακπνπξίλν ην ξπζκφ ζηίρσλ 

ηξαγνπδηψλ θαη δηαθξίλνπλ ηνπο ηζρπξνχο απφ ηνπο αζζελείο ρξφλνπο 

π.ρ. 

 

          
ή    -κε-   ξα      ηη       αύ -  ξη  -    ν     ηη     ηώ-   ξα 
 

 

Έπεηηα πξνζεγγίδνπλ δηαηζζεηηθά ην ειιηπέο κέηξν πξνζζέηνληαο 

ηε ζπιιαβή «ηη»: 

 

 

 

                            
 

     ηη           ή    -κε-   ξα      ηη     αύ -  ξη  -   ν      ηη    ηώ-   ξα 

 

 
ηε ζπλέρεηα, ρσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο: ε κηα ρηππά ζε θιάβεο φινπο 

ηνπο ρξφλνπο, ε άιιε ρηππά ζε πηαηίληα ηνπο ηζρπξνχο. 

 

 

 

 

Ε΄ Δλφηεηα «Αο θάλνπκε κηα 

επαλάιεςε 2» Βηβιίν Μαζεηή 

(ζει.57) 

 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & 

Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Γπκλαζίνπ Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

 

«Δηζαγσγή ζηε Μνπζηθή Α΄ 

Γπκλαζίνπ» (Βαζηιεηάδεο η., 

Γιπληάο  - Εεάθεο Α., Καλάξε 

Λ., Φξαγθνχιε Α.), ΟΔΓΒ 

1992 (έθδνζε ζληνκεπκέλε) 

 θαζέηεο ρνιηθνχ Βηβιίνπ 

 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα: 

 

Ρπζκφο 1, ζ) «Βαζηθέο 

ξπζκηθέο αμίεο θαη ηα ξπζκηθά 

νλφκαηά ηνπο» (ζει.52)  

 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: 

Κιάβεο, ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player  
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-Μνπζηθή εθηέιεζε Οη καζεηέο δηεπζχλνπλ» κε ηηο ηππηθέο –γηα θάζε 

κέηξν- θηλήζεηο κέηξεζεο ελφο καέζηξνπ κνπζηθά έξγα κε δηκεξέο, 

ηξηκεξέο θαη ηεηξακεξέο κέηξν, ζπλδπάδνληάο ηηο θηλήζεηο θαη κε άιιεο 

εθθξαζηηθέο, δπλακηθέο ή εξκελεπηηθέο εληνιέο - ππνδείμεηο π.ρ  2/4 

«Σέζζεξηο ηξαηεγνί θηλάλ θαη παλ» (Μπ.Μπξερη, κεη.Οδ.Διχηε-

Μ.Υαηδηδάθη), 3/4 «Σν βαιο ησλ ρακέλσλ νλείξσλ» (Μ.Υαηδηδάθη) θαη 

4/4 «Δίλαη ην γέιην ζνπ» (Λ.Γεκνπνχινπ – Λ.Μαραηξίηζαο) θ.ά. 

 

-Μνπζηθή εθηέιεζε  Οη καζεηέο ηξαγνπδνχλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

θζφγγνπο – θη έπεηηα θαλνληθά κε ηα ιφγηα- ηελ αξρή ηεο κεισδίαο ηνπ 

ηξαγνπδηνχ ―I Got Rhythm‖ (I.Gershwin- G.Gershwin) ρηππψληαο 

παξάιιεια ζηξάθεο ζηνλ πξψην (ηζρπξφ) ρξφλν θαη ζηνλ ηξίην (εκη-

ηζρπξφ) ρξφλν:    

 

-Γεκνπξγία Μνπζηθήο Οη καζεηέο απηνζρεδηάδνπλ έλαο - έλαο κε 

παιακάθηα έλα δηθφ ηνπο ξπζκηθφ ζρήκα ζε δχν κέηξα 4/4. Σo ξπζκηθφ 

ζρήκα μεθηλά κε παχζε ηεηάξηνπ ζηνλ πξψην ρξφλν ηνπ πξψηνπ κέηξνπ 

(βιέπε αξρή ηξαγνπδηνχ ―I Got Rhythm‖). Απνδίδνπλ ηελ άξζε ηεο 

παχζεο ηνπ πξψηνπ κέηξνπ κε ρηχπεκα ηνπ πνδηνχ ζην έδαθνο. 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο  Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο ζέζεηο θαη άξζεηο 

ησλ κέηξσλ εθηειψληαο ζρήκαηα εθηέιεζεο απιψλ θαη κεηθηψλ κέηξσλ 

ζην ηνπκπειέθη π.ρ.: 
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      Γ    Γ   Α        Γ      Α 

         κέηξν 4/4 

  Νηνπκ  ηέ -   θε   ληνπκ  θε 

   

 

          Γ     Α     Α   Γ      Α                   

             κέηξν 5/8 

    Νηνπκ  ηε-  θε  Νηνπκ θε 

 

        

 Οη αξηζηεξφρεηξεο καζεηέο παίδνπλ αληηζηξφθσο: ηηο ζέζεηο (ρηχπεκα 

«ληνπκ») κε ην αξηζηεξφ ρέξη  θαη ηα πξίκα – άξζεηο (ρηππήκαηα «ηέ-

θε») κε ην δεμί. 

 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:  

● Να ηξαγνπδνχλ αηνκηθά θαη ζε νκάδεο ζχλζεηεο 

κεισδίεο κε ηνληθή αθξίβεηα 

● Να ηξαγνπδνχλ αηνκηθά θαη ζε νκάδεο κεισδίεο κε 

κίκεζε 

● Να ηξαγνπδνχλ κηα κεισδία ζε δηαθνξεηηθέο 

ηνληθφηεηεο (κεηαηξνπία) 

● Να ηξαγνπδνχλ θαη λα παίδνπλ απφ κλήκεο κεισδηθά 

κνηίβα κε ηα νλφκαηα ησλ θζφγγσλ ηνπο  

● Να θαηαλνήζνπλ εκπεηξηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ 

αιινηψζεσλ (δίεζε – χθεζε) θαη λα δηαθξίλνπλ 

αθνπζηηθά ηε κείδνλα θαη ηελ ειάζζνλα θιίκαθα  

● Να εθηεινχλ ζηε θινγέξα ή ζε ηνληθά κνπζηθά 

φξγαλα κεισδίεο ηξαγνπδηψλ πνπ έρνπλ κάζεη  

 

 

 

1.2. Σνληθό ύςνο- 

Μεισδία 

 

Μεισδηθφ κνηίβν, 

πεληαηνληθέο θιίκαθεο, 

κείδνλα – ειάζζνλα 

θιίκαθα, χθεζε-δίεζε 

Μεηαηξνπία 

(εκπεηξηθά) 

 

-Μνπζηθή εθηέιεζε  Οη καζεηέο καζαίλνπλ ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη «νπ‘ 

πα κάλα» (Πεινπφλλεζνο).  Υσξίδνληαη έπεηηα ζε δπν νκάδεο: κηα 

νκάδα «ηξαγνπδηζηψλ» θαη κηα νκάδα «κνπζηθψλ».  

       Ζ νκάδα ησλ «κνπζηθψλ» καζαίλεη ηηο  δπν θξάζεηο  ηνπ κέξνπο Α 

ζην glockenspiel: 

 

 (λην-θα-κη-λην-ξε) θαη   (λην – ξε – κη – θα – ζνι – ια – θα)  

 

 

Ζ νκάδα ησλ ηξαγνπδηζηψλ εθηειεί θαλνληθά ην ηξαγνχδη, αλάκεζα ζηα 

κέξε Α θαη Β ε νκάδα ησλ «κνπζηθψλ» παίδεη ηε κεισδία ηνπ Α κέξνπο 

ζχκθσλα κε ηηο θξάζεηο πνπ έρνπλ κάζεη: 

 

 

 

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή 

Α΄ Γπκλαζίνπ» (ηαπξίδεο 

Μ., θνξδή Μ., 

Υαηδεγεσξγίνπ – Λπκπνχξε 

Α.), ΗΣΤΔ – ΓΗΟΦΑΝΣΟ 

2012 (Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

 

Β΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 1.β. «Δπηκέλσ 

κνπζηθά» Βηβιίν Μαζεηή 

(ζει. 34), Σεηξάδην Δξγαζηψλ 

(ζει.18-19), Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ  (ζει. 20-21) 
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● Να δεκηνπξγνχλ κεισδίεο ζηε θινγέξα ή ζην 

glockenspiel ζην πιαίζην ηεο πεληαηνληθήο θιίκαθαο 

● Να εμνηθεησζνχλ κε ην ζχζηεκα  ζπκβνιηζκνχ ηνπ 

ηνληθνχ χςνπο ζηελ επξσπατθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία 

 Να ηξαγνπδνχλ δηαηεξψληαο νξζή ζέζε ζψκαηνο, 

θαιή άξζξσζε,  θαηάιιειε έθθξαζε, απμαλφκελν 

έιεγρν θαη ζηήξημε ηεο αλαπλνήο, ηξαγνχδηα 

θαηάιιεια γηα ηελ ηάμε ηνπο. 

 Να αλαπηχμνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο κλήκε 

αλαγλσξίδνληαο, απνθσδηθν-πνηψληαο θαη 

απνδίδνληαο ιεθηηθά κε ζπκβαηηθή θαη κε ζπκβαηηθή 

ζεκεηνγξαθία κεισδηθά ζρήκαηα 

 Να ηξαγνπδνχλ ζπγρξνληζκέλα αθνινπζψληαο ηηο 

νδεγίεο ελφο καέζηξνπ έρνληαο επίγλσζε ηνπ ξφινπ 

ηνπο κέζα ζην κνπζηθφ ζχλνιν 

 
νπ‘ πα κάλα  (Πεινπφλλεζνο) 

 

 
 
Γέξνλ άληξα, θαιέ κάλα κε κνπ δψζεηο 

γέξνλ άληξα κεκνπ δψζεηο γηαηί ζα ην κεηαληψζεηο. 

 

Γηαηί ν γέξνο, θαιέ κάλα, γηαηί ν γέξνο ηα‘ μεηάδεη, 

γηαηί ν γέξνο ηα‘ μεηάδεη, ζην ςηιφ ηα ινγαξηάδεη. 

  

-Μνπζηθή εθηέιεζε Οη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ηελ αιινίσζε, ηελ 

αλαίξεζε θαη ην δηάζηεκα ηνπ εκηηνλίνπ αθνχγνληαο ην κνπζηθφ ζέκα 

―Batman Theme‖ ηνπ Neal Heft απφ ηελ ηειενπηηθή ζεηξά Batman ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960. 

Παίδνπλ ην ζέκα ζε glockenspiel ή ζε θηζάξα. Πξφθεηηαη γηα 

δσδεθάκεηξν blues πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο ζπγρνξδίεο κε επηξξνέο απφ 

ηε surf  music θαη ηε κνπζηθή γηα θαηαζθνπεπηηθέο ηαηλίεο (spy movies) 

ηεο επνρήο:  

(ζνι – θα δίεζε – θα αλαίξεζε – θα δίεζε), (λην – ζη – ζη χθεζε – ζη) 

θαη (ξε – λην δίεζε  - λην αλαίξεζε – λην δίεζε) 

 

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε  Οη καζεηέο  αθνχλ θαη δηαβάδνπλ παξάιιεια 

ηελ παξηηηνχξα απφ ηνλ θαλφλα  ―Jubilate Deo‖ ηνπ W.A.Mozart θαη 

δηαθξίλνπλ αθνπζηηθά ηελ θιίκαθα ηεο Νην κείδνλα: 

 

 

 

  

Β΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 2.α. «Μνπζηθέο 

ζε πέληε ηφλνπο1» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει 37, 38), 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.25) 

 

Ε΄ ΔΝΟΣΖΣΑ «Αο θάλνπκε 

κηα επαλάιεςε» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει. 57)  

 

 

 «Αλζνιφγην Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» (Μφζρνο Κ., 

Καλδπιάθε Μ., Σφκπιεξ Μ.) - 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ, ΟΔΓΒ, 

2007 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

(ζει.49, 183) 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & 

Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Γπκλαζίνπ Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: 

Κιάβεο, ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player  

 

 

 



 

Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο γηα ην  «Νέν ρνιείν» 

Πξάμε «ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ (ρνιείν 21
νπ

 αηψλα) - Νέν Πξφγξακκα  πνπδψλ» ΟΠ 295450   

Yπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

 

 

ειίδα 112 

 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε  Ο εθπαηδεπηηθφο  γξάθεη ζηνλ πίλαθα θαη παίδεη 

ζε κεισδηθφ φξγαλν ηελ θιίκαθα ηεο ξε ειάζζνλα. Οη καζεηέο αθνχλ ην 

ηξαγνχδη «Σα ινπζηξάθηα» (Ν.Γθάηζνπ – Μ.Υαηδηδάθη) θαη δηαθξίλνπλ 

αθνπζηηθά ηελ θιίκαθα ηεο  ξε ειάζζνλα: 

 

 

«Φηηάμε θαη Άθνπζε κηα 

Κιίκαθα» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/

8521/6157?locale=el 
 
Δθαξκνγή: «Δηθνληθφ πηάλν» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/

8521/5840?locale=el 

 

Γηαδξαζηηθφ ζρνιηθφ βηβιίν 

Μνπζηθήο Α΄ Γπκλαζίνπ 

http://ebooks.edu.gr/modules/e

book/show.php/DSGYM-

A118/568/3706,16151/  

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6157?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6157?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5840?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5840?locale=el
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A118/568/3706,16151/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A118/568/3706,16151/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A118/568/3706,16151/


 

Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο γηα ην  «Νέν ρνιείν» 

Πξάμε «ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ (ρνιείν 21
νπ

 αηψλα) - Νέν Πξφγξακκα  πνπδψλ» ΟΠ 295450   

Yπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

 

 

ειίδα 113 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε θη Δθηέιεζε Μνπζηθήο κε ρξήζε ΣΠΔ 

(http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6157?locale=el ) Ο εθπαηδεπηηθφο 

αλνίγεη ηε δηαδξαζηηθή – δηεξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα «Φηηάμε θαη 

Άθνπζε κηα θιίκαθα» ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα ηεο ηάμεο. Δμεγεί ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο καζεηέο γηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ, λα εμεξεπλήζνπλ θαη λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηηο 

θιίκαθεο, λα αθνχζνπλ κείδνλεο θαη ειάζζνλεο θιίκαθεο θαη ηηο 

ζπγρνξδίεο ηνπο. 

         Οη καζεηέο δνθηκάδνπλ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα 

θηηάμνπλ δηαθνξεηηθέο κείδνλεο θιίκαθεο. Κάζε θνξά πνπ επηιέγνπλ ηε 

ζσζηή λφηα απηή ρξσκαηίδεηαη κπιε, ελψ φηαλ ε επηινγή ηνπο είλαη 

ιάζνο, ε λφηα ρξσκαηίδεηαη θφθθηλε. Παξαηεξνχλ αθνπζηηθά ηε ζέζε 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εκηηνλίνπ ζηηο κείδνλεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

ειάζζνλεο θιίκαθεο. 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε θη Δθηέιεζε Μνπζηθήο κε ρξήζε ΣΠΔ 

(http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5840?locale=el) 
 Οη καζεηέο καζαίλνπλ ην ηξαγνχδη «Ληι Λάτδα Σδέηλ»  

(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

A118/568/3706,16151/) 

      Ο εθπαηδεπηηθφο αλνίγεη ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα ηεο ηάμεο ηελ 

εθαξκνγή «Δηθνληθφ Πηάλν» θαη κε ηε βνήζεηα ησλ καζεηψλ παίδεη ηα 

δχν κέξε ηεο ζπλνδείαο πάλσ ζην εηθνληθφ θιαβηέ.  

          Έπεηηα, νη καζεηέο αλά δεπγάξηα θάλνληαο ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ «Δηθνληθνχ Πηάλνπ» εμαζθνχληαη  

ζην παίμηκν ηεο ζπλνδείαο. ελψ ε ηξίηε νκάδα ηξαγνπδά. ηε ζπλέρεηα 

ρσξίδνληαη ζε νκάδεο φπνπ θάζε κηα αλαιακβάλεη λα παίδεη ηε ζπλνδεία 

ή λα εθηειεί παξάιιεια ην ηξαγνχδη Οη νκάδεο αιιάδνπλ ξφινπο έηζη 

ψζηε φινη νη καζεηέο λα δνθηκάζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζε φινπο ηνπο 

ξφινπο. 

 

 

 

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6157?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5840?locale=el
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A118/568/3706,16151/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A118/568/3706,16151/
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ζεκαηηθήο αλάπηπμεο 

● Να δηαθξίλνπλ ηελ αιπζίδα θαηά ηελ αλάπηπμε ελφο 

ζέκαηνο    

● Να δηαθξίλνπλ ηα ζέκαηα ζε κηα θιαζηθή ζπκθσλία   

● Να δηαθξίλνπλ κνπζηθά έξγα ή ηξαγνχδηα κε  δηκεξή 

ή ηξηκεξή κνξθή, κνξθή ξφλην θαη κνξθή ζέκα θαη 

παξαιιαγέο     

● Να ηξαγνπδνχλ θαη λα παίδνπλ ζε κνπζηθά φξγαλα κε 

αίζζεζε ησλ θξάζεσλ  

●  Να γλσξίζνπλ κνξθέο νξγαληθήο θαη θσλεηηθήο 

κνπζηθήο ηεο Λφγηαο Γπηηθήο Μνπζηθήο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Να απηνζρεδηάδνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ κε θίλεζε, 

θσλή, φξγαλα, ερνγφλα αληηθείκελα θαη ην ζψκα 

(body percussion) δίλνληαο έκθαζε ζηηο έλλνηεο ηεο 

κνξθνινγίαο (ξνληφ, ζέκα θαη παξαιιαγέο, εξψηεζε-

απάληεζε) 

 

 

1.3. Μνξθή  
Γηκεξήο  - Σξηκεξήο 

κνξθή, κνξθή Ρφλην, 

Θέκα θαη παξαιιαγέο, 

Δξψηεζε-Απάληεζε 

Θέκα – αλάπηπμε 

ζέκαηνο – αιπζίδα 

Μνξθέο νξγαληθήο θαη 

θσλεηηθήο κνπζηθήο 

ηεο Λφγηαο Γπηηθήο 

Μνπζηθήο 

(πκθσλία, Κνλζέξην, 

Όπεξα θ.ά.)   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην πξψην κέξνο Αllegro con 

brio απφ ηελ 5
ε
 πκθσλία ηνπ L.v.Beethoven θαη δηαθξίλνπλ ηελ έθζεζε 

ηνπ πξψηνπ ζέκαηνο (ηα έμη κέηξα ηνπ ιεγφκελνπ κνηίβνπ «ηνπ 

Πεπξσκέλνπ»), ην πέξαζκα ηνπ ζέκαηνο ζε δηάθνξα φξγαλα ηεο 

νξρήζηξαο θαη ηελ έθζεζε ηνπ δεχηεξνπ ζέκαηνο. ηε ζπλέρεηα, 

αλακέλνπλ θαηά ηελ αθξφαζε ηελ επαλέθζεζε ηνπ ζέκαηνο πξνο ην 

ηέινο ηνπ έξγνπ: 

 

 
 
 

Αξρηθφ κνηίβν 

 

 
 

 

 

 

 

 
Ζ κεηάβαζε απφ ην πξψην ζην δεχηεξν ζέκα ζηα θφξλα 

 
 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε  Οη καζεηέο αθνχλ  ην synthpop instrumental ζε 

Moog synthesizer ―Popcorn‖ ηνπ Gershon Kingsley θαη δηαθξίλνπλ ηελ 

αιπζηδσηή αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο θαζψο θαη ηε κνξθή ΑΒΑ ηνπ 

instrumental. 

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή 

Α΄ Γπκλαζίνπ» (ηαπξίδεο 

Μ., θνξδή Μ., 

Υαηδεγεσξγίνπ – Λπκπνχξε 

Α.), ΗΣΤΔ – ΓΗΟΦΑΝΣΟ 

2012 (Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

 

Β΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 1.α. «Δπηκέλσ 

κνπζηθά» Βηβιίν Μαζεηή 

(ζει. 30-31), 2.β. «Μνπζηθέο 

ζε πέληε ηφλνπο» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει. 44 - 45) 

 

Γ΄ ΔΝΟΣΖΣΑ «Αο θάλνπκε 

κηα επαλάιεςε 1», Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει.52-53), Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει.13) 

 

Γ΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 2. «Α, Β ζηε 

ζεηξά» Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 

66), 3.«Ση-θε-ηα-θε», Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει. 73), 4.  

«Μνπζηθή ζε θχθιν» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει.74-79), Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει.40-41), Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ  (ζει.31 - 34) 

 

Δ΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 1.β. «Σαμίδη 

ζην παξειζφλ» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει. 87-90),  
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-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔσ Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε 

νκάδεο εξγαζίαο θαη αλαδεηνχλ ζηε ζηληνζήθε ηνπο, ζην ξαδηφθσλν θαη 

ην Γηαδίθηπν ηξαγνχδηα ή νξγαληθή κνπζηθή κε δηκεξή ή ηξηκεξή 

κνξθή, κνξθή ξφλην θαη κνξθή ζέκα θαη παξαιιαγέο. Κάζε νκάδα 

επηιέγεη απφ έλα κνπζηθφ έξγν ή ηξαγνχδη γηα θάζε κνξθή ηα νπνία θαη 

θέξλεη ζηελ ηάμε γηα αθξφαζε ζε audio cd ή ζε κνξθή mp3 ή mp4. 

Καηά ηελ αθξφαζε ηα κέιε ησλ άιισλ νκάδσλ πξέπεη λα βξνπλ πνηα 

κνξθή αληηζηνηρεί ζε θάζε κνπζηθφ έξγν ή ηξαγνχδη. 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε  Οη καζεηέο αθνχλ κέξε απφ ηε νπίηα κπαιέηνπ 

«Καξπνζξαχζηεο» ηνπ P.I. Tchaikovsky. Γηαθξίλνπλ αθνπζηηθά ηνπο  

ρνξνχο πνπ έρνπλ ηξηκεξή κνξθή (ΑΒΑ).  

 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.45 - 

47), Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ  

(ζει. 38-40) 

 

Ε΄ ΔΝΟΣΖΣΑ «Αο θάλνπκε 

κηα επαλάιεςε 2» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει. 114-115) 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & 

Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Γπκλαζίνπ Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: 

Κιάβεο, ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

Glockenspiel. Πηάλν, αξκφλην 

CD Player, Ζιεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο κε ερεία  

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να πεξηγξάςνπλ ηε δπλακηθή αγσγή ελφο κνπζηθνχ 

έξγνπ κε ηνπο βαζηθνχο φξνπο πεξηγξαθήο ηεο 

δπλακηθήο αγσγήο   

● Να δεκηνπξγήζνπλ έλα ερεηηθφ δξψκελν κε 

κεηαβνιέο δπλακηθήο ρξεζηκνπνηψληαο απιά κνπζηθά 

φξγαλα,   ήρνπο ζψκαηνο θαη θσλήο ή απηνζρέδηα 

ερνγφλα κέζα. 

 

 

 

1.4. Γπλακηθή Αγσγή 

 

Όξνη δπλακηθήο 

αγσγήο 

(piano, forte, 

fortissimo, pianissimo, 

crescendo, diminuendo, 

mezzo piano, mezzo 

forte, sforzando, subito 

piano) 

 

 

 

 

- Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην «Πξηγθεπηθφ δηάηαγκα» 

απφ ην Μπαιέην «Ρσκαίνο θαη Ηνπιηέηα» ηνπ S.Prokovief θαη 

δεκηνπξγνχλ παξάιιεια έλα «ράξηε αθξφαζεο» ζεκεηψλνληαο κε 

ζπκβαηηθνχο φξνπο ηεο δπλακηθήο αγσγήο ηε δηαδνρή ησλ θαηαζηάζεσλ 

θαη ησλ κεηαβνιψλ ηεο δπλακηθήο αγσγήο. 

 

-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο  Οη καζεηέο ζεκεηψλνπλ ηε ζεηξά δηαδνρήο ησλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ησλ κεηαβνιψλ ηεο δπλακηθήο αγσγήο ζε έλα κνπζηθφ 

έξγν  π.ρ. Forte –crescendo- sf-subito – pp-crescendo –sf-ff-diminuendo 

– pp θη έπεηηα δεκηνπξγνχλ αλά νκάδεο έλα ερεηηθφ –δξψκελν δηθήο 

ηνπο ελνξρήζηξσζεο κε βάζε ηε ζεηξά απηή ρξεζηκνπνηψληαο κνπζηθά 

φξγαλα, αληηθείκελα γχξσ ηνπο, ην ζψκα ηνπο θη άιια απηνζρέδηα 

ερνγφλα κέζα. 

 

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή 

Α΄ Γπκλαζίνπ» (ηαπξίδεο 

Μ., θνξδή Μ., 

Υαηδεγεσξγίνπ – Λπκπνχξε 

Α.), ΗΣΤΔ – ΓΗΟΦΑΝΣΟ 

2012 (Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

 

Α΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 3. 

«Αλαθαιχπησ ηε θσλή» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 20) 
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-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο   Οη καζεηέο ελνξρεζηξψλνπλ κηα κεισδία   ζε 

έλα κνπζηθφ πξφγξακκα. Γεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθέο «εθδνρέο» 

θαηαζηάζεσλ θαη κεηαβνιψλ δπλακηθήο αγσγήο ηηο νπνίεο θαη αθνχλ 

θαη αμηινγνχλ. Δπηιέγνπλ ηελ εθηέιεζε πνπ θξίλνπλ φηη ήηαλ θαηά ηε 

γλψκε ηνπο ε πην «ηαηξηαζηή».   

 

 

 

 

Δ΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 1.α. «Σαμίδη 

ζην παξειζφλ 1», Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει.20), Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.38) 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & 

Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Γπκλαζίνπ Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: 

Κιάβεο, ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player 

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε 

ερεία θαη κνπζηθφ πξφγξακκα 

  

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να ραξαθηεξίδνπλ ηε ξπζκηθή  αγσγή ελφο κνπζηθνχ 

έξγνπ πνπ αθνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο βαζηθνχο φξνπο 

πεξηγξαθήο ηεο ξπζκηθήο αγσγήο   

● Να δηαθξίλνπλ ηηο  δηαθνξέο πνπ δεκηνπξγεί ε 

κεηαβνιή ηεο ξπζκηθήο  αγσγήο ζε κηα κνπζηθή 

● Να δηαθξίλνπλ ηηο νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο ηεο 

ξπζκηθήο αγσγήο κεηαμχ ησλ κεξψλ ελφο κνπζηθνχ 

έξγνπ 

 Να δεκηνπξγήζνπλ έλα ερεηηθφ δξψκελν κε 

κεηαβνιέο ξπζκηθήο αγσγήο ρξεζηκνπνηψληαο 

απηνζρέδηα ερνγφλα κέζα, απιά κνπζηθά φξγαλα, 

ήρνπο ζψκαηνο ή θσλήο.  

 

1.5. Ρπζκηθή Αγσγή 

 

Όξνη ξπζκηθήο αγσγήο 

(ηαρχηεηα) 

(allegro, adagio, 

accelerando, 

ritardando, largo 

moderato, presto, A 

tempo) 

 

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην «Υνξφ ησλ Νεξάηδσλ» ην 

ηξίην κέξνο απφ ην έξγν «Μαγηνβφηαλν» -πκθσληθή νπίηα ηνπ 

Μαλψιε Καινκνίξε θαη πεξηγξάθνπλ ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηηο κεηαβνιέο 

ηεο ξπζκηθήο ηνπ αγσγή θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο θαζψο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο δεκηνχξγεζε ε αθξφαζε.  

 

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ηε δηαζθεπή ηνπ ξνθ 

ζπγθξνηήκαηνο Samatistas ζηελ θαληάδα «Ζ Αλζηζκέλε ακπγδαιηά» 

(Γ.Γξνζίλε – άγλσζηνο ζπλζέηεο) θη αθνχλ ηελ νκψλπκε θαληάδα. 

Πεξηγξάθνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δπν κνπζηθέο θαη ηελ επίδξαζε 

πνπ επέθεξε ε κεηαβνιή ηεο ξπζκηθήο αγσγήο. 

 

 

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή 

Α΄ Γπκλαζίνπ» (ηαπξίδεο 

Μ., θνξδή Μ., 

Υαηδεγεσξγίνπ – Λπκπνχξε 

Α.), ΗΣΤΔ – ΓΗΟΦΑΝΣΟ 

2012 (Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

 

Β΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 3. «Αλεβαίλσ 

ηε ζθάια» Βηβιίν Μαζεηή 

(ζει. 50)  
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να δηαθξίλνπλ ην ηδηαίηεξν ερφρξσκα ησλ κνπζηθψλ 

νξγάλσλ ηεο ζπκθσληθήο νξρήζηξαο θαζψο θαη ησλ 

ηκεκάησλ ηεο   

● Να αλαγλσξίδνπλ ηα αξραία ειιεληθά κνπζηθά 

φξγαλα  

● Να αλαγλσξίδνπλ  αθνπζηηθά ηα είδε ηεο αλζξψπηλεο 

θσλήο  

● Να πεηξακαηίδνληαη κε ηα δηαθνξεηηθά ερνρξψκαηα 

κνπζηθψλ νξγάλσλ, απηνζρέδησλ ερνγφλσλ κέζσλ θαη 

ηεο θσλήο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ερν-εηθφλα ή έλα 

ερεηηθφ δξψκελν.   

 

 

 

1.6. Ηρόρξσκα 

 

Όξγαλα ζπκθσληθήο 

αξρήζηξαο 

Δλνξρήζηξσζε έξγνπ 

ζπκθσληθήο κνπζηθήο 

Αξραία ειιεληθά 

κνπζηθά φξγαλα 

Δίδε αλζξψπηλεο 

θσλήο 

 

 

 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην έξγν ηνπ B.Britten  «Οδεγφο 

ησλ Νέσλ γηα ηελ Οξρήζηξα» -―Young Person‘s Guide to the Orchestra‖ 

θαη αλαγλσξίδνπλ ην ηδηαίηεξν ερφρξσκα ησλ  νξγάλσλ ηεο νξρήζηξαο 

θαη ησλ ηκεκάησλ ηεο.  

          Ζ ελεξγεηηθή αθξφαζε ηνπ έξγνπ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο 

ελφηεηεο ζχκθσλα κε ηε δνκή ηνπ, θαζψο έρεη ηε κνξθή Θέκα θαη 

παξαιιαγέο, κε θνχγθα ζηελ θαηάιεμε: 

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Α΄ Γπκλαζίνπ» 

(ηαπξίδεο Μ., θνξδή Μ., 

Υαηδεγεσξγίνπ – Λπκπνχξε 

Α.), ΗΣΤΔ – ΓΗΟΦΑΝΣΟ 

2012 (Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

 

Α΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 4. «Σα 

ρξψκαηα ησλ ήρσλ» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει. 22-25), 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε  Οη καζεηέο αθνχλ ηελ αξρή θάζε κέξνπο ηεο 

πκθσλίαο «Ζ Έθπιεμε» ηνπ J.Haydn θαη κε βάζε ηελ ηαρχηεηα θαη ην 

χθνο ηεο κνπζηθήο αληηζηνηρνχλ δνζκέλνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο  

ξπζκηθήο αγσγήο κε ην ζσζηφ κέξνο. π.ρ 

 

Πξψην κέξνο     ●           ●  Finale.Allegro di molto                                                                                     

 

Γεχηεξν κέξνο  ●            ● Adagio –Vivace assai                          

 

Σξίην κέξνο       ●            ● Andante 

 

Σέηαξην κέξνο  ●             ●  Menuet.Allegro molto – Trio-Menuet                

 

Δ΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 2. «ηε ρψξα 

ηνπ παξακπζηνχ» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει. 91-96, 112), 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει. 51) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.45-

49) 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & 

Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Γπκλαζίνπ Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: 

Κιάβεο, ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player  
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● Να πεηξακαηίδνληαη κε δηαθνξεηηθά ερνρξψκαηα 

εηθνληθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ ζε έλα κνπζηθφ 

πξφγξακκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 

 
 

 

  Θέκα                 

 

 

1. ΘΔΜΑ 

Σν Θέκα είλαη βαζηζκέλν ζε έλα ρνξφ (Rondeau) κέξνο ζθεληθήο 

κνπζηθήο πνπ έγξαςε ν H.Purcell γηα ην ζεαηξηθφ έξγν ―Abdelazer‖ . 

Σν Θέκα εθηίζεηαη έμη θνξέο γηα λα παξνπζηαζηεί δηαδνρηθά απφ ηελ  

νξρήζηξα θαη ηα ηκήκαηά ηεο: Οξρήζηξα –Ξχιηλα πλεπζηά – Υάιθηλα 

πλεπζηά-Έγρνξδα – Κξνπζηά –Οξρήζηξα. Οη καζεηέο θαηά ηελ 

αθξφαζε δηαθξίλνπλ ην ερφρξσκα ηεο νξρήζηξαο θαη ην ερφρξσκα θάζε 

νηθνγέλεηαο νξγάλσλ. 

 

2. ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ  

       ηε ζπλέρεηα, ζηηο 13 Παξαιιαγέο νη καζεηέο δηαθξίλνπλ ην 

ηδηαίηεξν ερφρξσκα θάζε νξγάλνπ -απφ ην ςειφηεξν ζε έθηαζε ζην 

ρακειφηεξν- ηεο νηθνγέλεηαο ησλ πλεπζηψλ, εγρφξδσλ θαη θξνπζηψλ 

ηεο νξρήζηξαο θαζψο εθηεινχλ απφ κηα Παξαιιαγή. Παξάιιεια ζε 

επηιέγνπλ ζ‘ έλα εθπαηδεπηηθφ θπιιάδην ηελ εηθφλα ηνπ νξγάλνπ πνπ 

αθνχλ θάζε θνξά λα παίδεη ηελ παξαιιαγή ηνπ ζέκαηνο. 

  

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.16-

17) Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

(ζει.27-30) 

 

Γ΄ ΔΝΟΣΖΣΑ  «Αο θάλνπκε 

κηα επαλάιεςε» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει. 52-53), Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.13-14)  

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & 

Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Γπκλαζίνπ Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

 

Audio CD «Οδεγφο ησλ Νέσλ 

γηα ηελ Οξρήζηξα»-B.Britten- 

Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player  

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε 

ερεία θαη κνπζηθφκ 

πξφγξακκα, βηληενπξνβνιέαο 

 

«Οδεγφο λέσλ γηα ηελ 

νξρήζηξα» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/

8521/1404?locale=el 

 

Γηαδξαζηηθή εθαξκνγή  

«Γηαθξίλσ ηα Υάιθηλα απφ ηα 

Ξχιηλα Πλεπζηά» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/

8521/6160?locale=el 

 

 

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1404?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1404?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6160?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6160?locale=el
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Παξαιιαγέο Solo όξγαλν Όξγαλα ζπλνδείαο 

Ξχιηλα πλεπζηά 1.θιάνπηα,         

πίθνιν 

βηνιηά, άξπα, ηξίγσλν 

 2.φκπνε έγρνξδα, ηχκπαλα  

 3. θιαξηλέην έγρνξδα, ηνχκπα 

 4. θαγθφηα έγρνξδα, ηακπνχξν  

Έγρνξδα 5.βηνιηά ράιθηλα, γθξαλ θάζα 

 6.βηφιεο μχιηλα-ράιθηλα 

πλεπζηά 

 7.ηζέια θιαξηλέηα, βηφιεο, 

άξπα 

 8. θνληξακπάζα μχιηλα πλεπζηά, ληέθη 

 9. άξπα έγρνξδα,γθνλγθ,πηάηα 

Υάιθηλα 10. θφξλα έγρνξδα, άξπα, 

ηχκπαλα 

 11.ηξνκπέηεο έγρνξδα, ηακπνχξν 

 12. ηξνκπφληα, 

ηνχκπα 

μχιηλα πλεπζηά, 

πςειά ράιθηλα 

 

 

Κξνπζηά  13. θξνπζηά 
(ηχκπαλα, 

γθξαλθάζα, 

πηάηα,ηχκπαλα,ληέθη 

ηξίγσλν,ηχκπαλα,ηακπ

νχξν θαη γνχληκπινθ, 

ηχκπαλα, θαζηαληέηεο 

θαη γθνλγθ, ηχκπαλα,    

-ηκήκα θξνπζηψλ) 
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3.ΦΟΤΓΚΑ (βιέπε παξαθάησ 1.7 πλήρεζε) 

Δλαιιαθηηθή εθαξκνγή ηεο δξαζηεξηόηεηαο κε ρξήζε ΤΠΔ 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1404?locale=el 

Ζ δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη  σο παξνπζίαζε ζην ζχλνιν ηεο 

ηάμεο κε ηε ρξήζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ή ζε εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο 

ζε νκάδεο καζεηψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο αλνίγεη ηελ εθαξκνγή «Οδεγφο 

λέσλ γηα ηελ Οξρήζηξα» ζηελ νπνία αθνχγεηαη ην έξγν κε δπλαηφηεηα 

παξέκβαζεο, ηκεκαηηθήο αθξφαζεο θαη ηαπηφρξνλα παξνπζηάδνληαη 

θάζε θνξά ηα φξγαλα θαη νη νηθνγέλεηεο ησλ νξγάλσλ πνπ αθνχγνληαη. 
Σν έξγν  έρεη ηε κνξθή Θέκα θαη παξαιιαγέο, κε θνχγθα ζηελ 

θαηάιεμε.  

 

ΘΔΜΑ: 

 
Σν Θέκα είλαη βαζηζκέλν ζε έλα ρνξφ (Rondeau) κέξνο ζθεληθήο 

κνπζηθήο πνπ έγξαςε ν H.Purcell γηα ην ζεαηξηθφ έξγν ―Abdelazer‖ . 

Δθηίζεηαη έμη θνξέο γηα λα παξνπζηαζηεί δηαδνρηθά απφ ηελ νξρήζηξα 

θαη ηα ηκήκαηά ηεο: Οξρήζηξα –Ξχιηλα πλεπζηά – Υάιθηλα πλεπζηά-

Έγρνξδα – Κξνπζηά –Οξρήζηξα.  

       Οη καζεηέο θαηά ηελ αθξφαζε δηαθξίλνπλ ην ερφρξσκα ηεο 

νξρήζηξαο θαη ην ερφρξσκα θάζε νηθνγέλεηαο νξγάλσλ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζηακαηά θαη λα μεθηλά ηελ αθξφαζε αλάινγα 

κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ θάζε νξγάλνπ ηεο νξρήζηξαο. 

 

 

 

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1404?locale=el
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ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ  

ηηο 13 Παξαιιαγέο νη καζεηέο δηαθξίλνπλ ην ηδηαίηεξν ερφρξσκα θάζε 

νξγάλνπ -απφ ην ςειφηεξν ζε έθηαζε ζην ρακειφηεξν- ηεο νηθνγέλεηαο 

ησλ πλεπζηψλ, εγρφξδσλ θαη θξνπζηψλ ηεο νξρήζηξαο θαζψο εθηεινχλ 

απφ κηα Παξαιιαγή.  

        ηε ζπλέρεηα νη ίδηνη νη καζεηέο εμεξεπλνχλ ηα κέξε ηνπ έξγνπ θαη 

ηα φξγαλα πνπ αθνχγνληαη θάζε θνξά επηιέγνληαο λα αθνχζνπλ 

δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ έξγνπ.  

Ζ δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί σο παξνπζίαζε ζην 

ζχλνιν ηεο ηάμεο κε ηε ρξήζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ή ζε εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο ζε νκάδεο καζεηψλ.  

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ  Οη καζεηέο αλαδεηνχλ ζην 

Γηαδίθηπν καγλεηνζθνπεκέλα βίληεν εθηειέζεσλ ηνπ έξγνπ  ηνπ 

B.Britten  «Οδεγφο ησλ Νέσλ γηα ηελ Οξρήζηξα» -―Young Person‘s 

Guide to the Orchestra‖ θαη παξαηεξνχλ ζε ζρέζε κε ην ερφρξσκα θάζε 

νξγάλνπ πνπ αθνχλ ηε κνξθή, ην κέγεζνο θαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ, 

ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ, ηελ εθθξαζηηθφηεηα ηνπ εθηειεζηή, ηνλ ηξφπν 

δηεχζπλζεο ηνπ καέζηξνπ , θ.ά. 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν εηθφλεο, 

αξρεία ήρνπ, πιεξνθνξίεο θαη βίληεν πνπ αθνξνχλ ηελ αξραία ειιεληθή 

κνπζηθή θαη  ηα αξραία ειιεληθά κνπζηθά φξγαλα. Παξνπζηάδνπλ 

ζρεηηθή εξγαζία ζε κνξθή ppt ελζσκαηψλνληαο  ερνγξαθεκέλεο 

εθηειέζεηο ζε αλαθαηαζθπαζκέλα φξγαλα ησλ κνλαδηθψλ έξγσλ 

αξραίαο ειιεληθήο κνπζηθήο πνπ έρνπλ ζσζεί. 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο δηαθξίλνπλ ην ηδηαίηεξν ερφρξσκα 

θσλψλ ηνπ ιπξηθνχ ηξαγνπδηνχ αθνχγνληαο νιηγφιεπηα απνζπάζκαηα 

απφ φπεξεο π.ρ. 

 ▪ νπκπξέηα  (νπξάλν) – ―Les oiseaux dans la charmille‖, 

απφ ηελ  φπεξα ―Les  Contes d‘ Hoffmann‖ ηνπ J.Offenbach.   

▪ Κνληξάιην - ―Nacqui all'affanno … Non piu mesta" 

απφ ηελ φπεξα ―La Cenerentola‖ («Ζ ηαρηνπνχηα») ηνπ J.Rossini 

▪ Σελφξνο  - ―Addio fiorito asil‖ 
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απφ ηελ φπεξα  ―Tosca‖ ηνπ G.Puccini 

▪Βαξχηνλνο (Φίγθαξν) ―Largo al factotum‖ 

απφ ηελ φπεξα ―Il Barbiere di Siviglia‖ («Ο Κνπξέαο ηεο εβίιιεο») 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ 

(http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6160?locale=el) 

 Οη καζεηέο αλνίγνπλ ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ηεο ηάμεο ηελ εθαξκνγή 

«Γηαθξίλσ ηα Υάιθηλα απφ ηα Ξχιηλα Πλεπζηά». Υσξίδνληαη ζε δπν 

νκάδαο πνπ «δηαγσλίδνληαη» θεξδίδνληαο πφληνπο γηα θάζε νξζή 

απάληεζε. Δπηιέγνπλ έλα-έλα ηα πλεπζηά φξγαλα, παξαηεξνχλ ην 

ερφρξσκά ηνπο θαη ηα ηνπνζεηνχλ ζηελ θαηεγνξία (ράιθηλα ή μχιηλα) 

φπνπ αλήθνπλ.  

 

 

 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να αλαγλσξίδνπλ αθνπζηηθά ηε δηαθνξά κεηαμχ  

κνλνθσλίαο, νκνθσλίαο θαη πνιπθσλίαο  

● Να ζπλδένπλ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ζπλήρεζεο κε 

ζηνηρεία απφ ηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο  

● Να ηξαγνπδνχλ δίθσλνπο θαη ηξίθσλνπο  θαλφλεο 

● Να δηαθξίλνπλ ζχκθσλεο θαη δηάθσλεο ζπγρνξδίεο 

● Να ςάιινπλ βπδλαηηλνχο εθθιεζηαζηηθνχο χκλνπο κε 

ζπλνδεία ηζνθξάηε 

● Να δεκηνπξγνχλ ζπλερήζεηο κε κεισδηθά θαη ηνληθά 

θξνπζηά φξγαλα   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. πλήρεζε 

 Μνλνθσλία,  

Οκνθσλία, Πνιπθσλία 

Γίθσλνη-Σξίθσλνη 

θαλφλεο 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ραξαθηεξηζηηθά ερνγξαθεκέλα 

απνζπάζκαηα κνλνθσληθήο, νκνθσληθήο θαη πνιπθσληθήο κνπζηθήο 

απφ ηελ αξραία ειιεληθή,  βπδαληηλή εθθιεζηαζηηθή θαη δεκνηηθή 

παξάδνζε θη απφ ηε ιφγηα δπηηθή παξάδνζε (βιέπε παξαθάησ 2.1 

Διιεληθή κνπζηθή παξάδνζε,  2.3 Λφγηα Γπηηθή Μνπζηθή) θαη 

ζπλδένπλ ην δηαθνξεηηθφ ηνπο «άθνπζκα» κε ζηνηρεία απφ ηελ ηζηνξία 

ηεο κνπζηθήο θαη ην ελ γέλεη ηζηνξηθν-θνηλσληθφ πιαίζην ηεο δεκηνπξίαο 

ηνπο π.ρ. 

 -  Βξίζθνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζην κνλφθσλν χθνο ηεο 

βπδαληηλήο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο θαη ηνπ γξεγνξηαλνχ κέινπο,  

 - πγθξίλνπλ θαη θαηαλννχλ ηελ ηζηνξηθή θαη ζξεζθεπηηθή ζεκαζία ηνπ 

θσλεηηθνχ θαη κνλφθσλνπ ραξαθηήξα ηεο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο ηεο 

Αλαηνιηθήο Δθθιεζίαο έλαληη ηνπ πνιπθσληθνχ ραξαθηήξα – κε 

εμαίξεζε ην παιαηφηεξν γξεγνξηαλφ κέινο -   ηεο δπηηθήο 

εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο θαη ηεο ρξήζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ  ζε εθείλε.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ λα ηξαγνπδνχλ δίθσλνπο ή ηξίθσλνπο 

θαλφλεο π.ρ. 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Α΄ Γπκλαζίνπ» 

(ηαπξίδεο Μ., θνξδή Μ., 

Υαηδεγεσξγίνπ – Λπκπνχξε 

Α.), ΗΣΤΔ – ΓΗΟΦΑΝΣΟ 

2012 (Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

 

Α΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 4. «Σα 

ρξψκαηα ησλ ήρσλ» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει. 26) 

 

Β΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 1.β. «Δπηκέλσ 

κνπζηθά» Βηβιίν Μαζεηή 

(ζει. 32) 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6160?locale=el
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Μαρεηέο (Αγγιηθφο κεζαησληθφο θαλφλαο γηα 2-6 θσλέο) 

 

 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ  ην κέξνο ηεο Φνχγθαο απφ ην 

έξγν ηνπ B.Britten  «Οδεγφο ησλ Νέσλ γηα ηελ Οξρήζηξα» -―Young 

Person‘s Guide to the Orchestra‖. Γηαθξίλνπλ ην ζέκα ηεο θνχγθαο 

θαζψο εθηειείηαη πνιπθσληθά ζε κίκεζε απφ θάζε φξγαλν ηεο 

νξρήζηξαο κε ηελ  ίδηα ζεηξά, φπσο ζηηο παξαιιαγέο. (βιέπε παξαπάλσ 

1.6 Ζρφρξσκα)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

Δ΄ ΔΝΟΣΖΣΑ  1.α. «Σαμίδη 

ζην παξειζφλ 1» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει. 86)  

 

«Αλζνιφγην Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» (Μφζρνο Κ., 

Καλδπιάθε Μ., Σφκπιεξ Μ.) 

- Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ, 

ΟΔΓΒ, 2007 

 

 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

(ζει. 181, 183,132,134) 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & 

Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Γπκλαζίνπ Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

 

- ρνιηθφ Βηβιίν  

«Δηζαγσγή ζηε Μνπζηθή Α΄ 

Γπκλαζίνπ» (Βαζηιεηάδεο η., 

Γιπληάο  - Εεάθεο Α., Καλάξε 

Λ., Φξαγθνχιε Α.), ΟΔΓΒ 

1992 (έθδνζε ζληνκεπκέλε) 

 θαζέηεο ρνιηθνχ Βηβιίνπ 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα: 

(ζει. 165) 

 

Πηάλν, αξκφλην, CD Player  

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε 

ερεία  
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Φνχγθα 

 

-

Γεκηνπξγία Μνπζηθήο Οη καζεηέο δεκηνπξγνχλ ζε κνπζηθφ ινγηζκηθφ 

ηπραίεο ζπλερήζεηο θαη δηαθξίλνπλ αθνπζηηθά αλ είλαη ζχκθσλεο ή 

δηάθσλεο θαη πεξηγξάθνπλ ηελ εληχπσζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο 

δεκηνπξγνχλ. 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο ςάιινπλ βπδαληηλνχο 

εθθιεζηαζηηθνχο χκλνπο κε ζπλνδεία ηζνθξάηε π.ρ. ην Κνληάθηνλ ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ «Ζ Παξζέλνο ήκεξνλ», ην Απνιπηίθην ηνπ 

Δπαγγειηζκνχ «ήκεξνλ ηεο σηεξίαο», θ.ά.  
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2
νο

  Γλσξίδσ ηα είδε ηεο κνπζηθήο ζπγρξνληθά, δηαρξνληθά  θαη γεσγξαθηθά         Α΄ Γπκλαζίνπ 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔ

ΝΑ 

 

    ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να ηξαγνπδνχλ ζχλζεηα – απφ άπνςε κεισδίαο, 

ξπζκνχ θαη ιφγνπ  - ειιεληθά παξαδνζηαθά 

ηξαγνχδηα  κε ξπζκηθή θαη κεισδηθή αθξίβεηα 

● Να πξνζεγγίδνπλ ηελ νξγαληθή ζχλδεζε ηεο 

ειιεληθήο κνπζηθήο παξάδνζεο κε ην ρψξν, ην 

ρξφλν θαη ηελ θνηλσληθή δσή ησλ αλζξψπσλ  

● Να επαηζζεηνπνηεζνχλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ 

κέζα απφ δεκνηηθά ειιεληθά ηξαγνχδηα  πνπ 

πεγάδνπλ απφ ηελ αιιειέλδεηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ 

κε ηε θχζε   

● Να βηψζνπλ ηε ζεκαζία ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ 

νξφζεκσλ γηα ηελ παηξίδα καο θαη λα θαηαλνήζνπλ 

ην ξφιν ηεο κνπζηθήο ζε ζρέζε κε εθείλα  

● Να ςάιινπλ βπδαληηλνχο εθθιεζηαζηηθνχο χκλνπο 

θαη λα εθηεινχλ ζξεζθεπηηθά παξαδνζηαθά 

ηξαγνχδηα πξνζεγγίδνληαο ην ζπλαίζζεκα θαη ηελ 

έθθξαζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ βηψκαηνο ησλ πηζηψλ 

ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο.  

● Να εθηεινχλ κεισδίεο παξαδνζηαθψλ ηξαγνπδηψλ 

ζε κνπζηθά φξγαλα  

● Να εθηεινχλ ζε θξνπζηά κνπζηθά φξγαλα ην  

ξπζκφ παξαδνζηαθψλ ειιεληθψλ ηξαγνπδηψλ πνπ 

καζαίλνπλ 

● Να βηψζνπλ ηελ αξραία ειιεληθή κνπζηθή σο 

ζηνηρείν πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο  

 

 

 

2.1. Διιεληθή 

κνπζηθή 

παξάδνζε 

 

Γεκνηηθή κνπζηθή 

 

Βπδαληηλή 

εθθιεζηαζηηθή 

κνπζηθή 

 

Αξραία Διιεληθή 

Μνπζηθή 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο-Αθξφαζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ ειιεληθά 

δεκνηηθά ηξαγνχδηα πην απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ, 

απ‘ φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν. π.ρ. ηα ηξαγνχδηα «Καξάβη - θαξαβάθη» 

(Θξάθεο), «Σεο Άξηαο ην Γεθχξηλ» (θηάζνπ), «νπ‘πα κάλα» 

(«Παινπνλλήζνπ), «Άγην - Γηψξγεο» (Παξαινγή Κπζήξσλ), «Καξνηζηέξεο» 

(Κσλ/πνιε),  θ.ά. Μαζαίλνπλ παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα απφ φιν ηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν ηνπ ρξφλνπ θαη ηνλ θχθιν ηεο δσήο: π.ρ  

Κάιαληα  Υξηζηνπγέλλσλ Γσδεθαλήζνπ, Κάιαληα Πξσηνρξνληάο  

Θεζζαινκαθεδνληθά (πξνο ηζνπάλη), Κάιαληα Πξσηνρξνληάο  αξάληα 

Δθθιεζηψλ Αλ Θξάθεο (πξνο έκπνξν)  «Καιήλ εζπέξαλ άξρνληεο» (Κάιαληα 

Υξηζηνπγέλλσλ Κξήηεο) «Αξρηκεληά θη αξρηρξνληά» (Κάιαληα Πξσηνρξνληάο 

Εαθχλζνπ), «Σνχηεο νη κέξεο ην‘ρνπλε» (απνθξηάηηθνΝάμνπ), «Δδψ δηαβαίλεη 

ν Λάδαξνο» (Κάιαληα Λαδάξνπ Δπηάλεζα), «Σν Ρελάθη» (γακήιην Ρφδνπ), 

«Νηηξιαληά (δνπιεηάο Καιχκλνπ),  θ.ά. 

 

Πξνζεγγίδνπλ αθφκε ηα πξνο εθκάζεζε δεκνηηθά ηξαγνχδηα κε βάζε ηελ 

ηαμηλφκεζε ηνπο ζε δηαθνξεηηθά είδε ζε ζρέζε κε ην ζέκα ηνπ πνηεηηθνχ ηνπο 

πεξηερνκέλνπ: 

1. Αθξηηηθφ                  10. Ξεληηηάο 

2. Κιέθηηθν                11. Γηνξηαζηηθφ 

3. Ηζηνξηθφ                 12. Μνηξνιφγη 

4. Θξεζθεπηηθφ          13. Γλσκηθφ 

5. Παξαινγή               14. αηηξηθφ 

6. Σαρηάξηζκα             15. Βαΐηηθν θ.ά. 

7. Λάρληζκα 

8. Δξσηηθφ 

9. Γακήιην 

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Α΄ Γπκλαζίνπ» 

(ηαπξίδεο Μ., θνξδή 

Μ., Υαηδεγεσξγίνπ – 

Λπκπνχξε Α.), ΗΣΤΔ – 

ΓΗΟΦΑΝΣΟ 2012 

(Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

 

Δ΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 1.α. 

«Σαμίδεχσ ζηνκ παξειζφλ 

1» Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 

82) 

 

Σ΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 1.α. 

«Υνξεχσ ειιεληθά - 

Καιακαηηαλφο» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει.98 – 99), 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει. 

52 – 53), Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (ζει. 53 – 

57), 1.β. «Υνξεχσ 

ειιεληθά - Σζάκηθνο» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.105),  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AD%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%87%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
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 Να ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηε κνπζηθή 

θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ καο σο κέξνο ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ βπδαληηλνχο εθθιεζηαζηηθνχο 

χκλνπο π.ρ. Απνιπηίθην ηεο ενξηήο ηνπ Αγ.Γεκεηξίνπ, Κνληάθην 

Υξηζηνπγέλλσλ,  ηηρεξφλ ηνπ Πάζρα, θ.ά. θαη ςάιινπλ κε ζπλνδεία 

ηζνθξάηε. Φξνληίδνπλ ηδηαίηεξα ηελ κειηζκαηηθή απφδνζε ηνπ ιφγνπ θαη 

πξνζεγγίδνπλ ην λφεκα ηνπ πνηεηηθνχ-ζξεζθεπηηθνχ  πεξηερνκέλνπ ησλ 

χκλσλ.  

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Ο εθπαηδεπηηθφο αλνίγεη ηε 

«Γηαδξαζηηθή Παξηηηνχξα» ηνπ βπδαληηλνχ αληηθψλνπ ζηνλ δηαδξαζηηθφ 

πίλαθα ηεο ηάμεο θαη νη καζεηέο αθνχλ θαη παξαηεξνχλ  πξνζεθηηθά ηνλ 

θέξζνξα πνπ θηλείηαη ηαπηφρξνλα ζηε βπδαληηλή θαη ζηελ επξσπατθή 

ζεκεηνγξαθία. Φάιινπλ ην κεισδηθφ κέξνο κηκνχκελνη ην παξάδεηγκα ηεο 

δηαδξαζηηθήο εθαξκνγήο. Αλαγλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαζεκαληηθήο, αλαγλσξίδνπλ ζπγθεθξηκέλα ζχκβνια 

θαη ηα ηαπηνπνηνχλ κε ηελ αληίζηνηρε θίλεζε ηεο θσλήο. 

       ηνλ πίλαθα θαινχληαη καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ ηα δχν κέξε ηνπ 

αληηθψλνπ θαη λα δείμνπλ ηελ θαηαλφεζε απηή παηψληαο ην πιήθηξν  

ζηελ θαηάιιειε ζεηξά.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει. 

54), Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

(ζει. 58-62), 1.β. 

 

 «Αλζνιφγην Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» (Μφζρνο Κ., 

Καλδπιάθε Μ., Σφκπιεξ 

Μ.) - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ, ΟΔΓΒ, 

2007 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

(ζει. 32,33, 37, 43, 49, 53, 

58 ) 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & 

Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Γπκλαζίνπ Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

 

Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player  

Μνπζηθά φξγαλα Orff: 

Κιάβεο, ηακπνπξίλν, 

ηξίγσλν, ηνπκπειέθη, 

θινγέξα 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player  

 

Γηαδξαζηηθή Παξηηηνχξα 

http://photodentro.edu.gr/l

or/r/8521/1408?locale=el 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1408?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1408?locale=el
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 - Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εζληθή ενξηή ζηηο 25 Μαξηίνπ, π.ρ. «Θνχξηνο» 

(θαηαγξαθή .Καξξά) , «Μηα πξνπζηαγή κεγάιε», «Όια ηα θάζηξα ηνπ 

Μσξηά», θ.ά. 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο  Οη καζεηέο καζαίλνπλ ζηε θινγέξα ην γχξηζκα απφ ην 

δεκνηηθφ ηξαγνχδη «Όια ηα θάζηξα ηνπ Μσξηά». 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο  Οη καζεηέο ζπλνδεχνπλ ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη «Μηα 

πξνπζηαγή κεγάιε» ρηππψληαο ζε θξνπζηφ φξγαλν π.ρ. ηνπκπειέθη ην εμήο 

ξπζκηθφ ζρήκα: 

 

▪                                      

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο – Γεκηνπξγία Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ ηνλ 

Δπηηάθην ηνπ εηθίινπ ηξαγνπδψληαο εθθξαζηηθά ηηο θξάζεηο θαη 

απηνζρεδηάδνληαο κηα ιηηή ξπζκηθή ζπλνδεία κε θξνπζηά φξγαλα π.ρ. κε 

ηξίγσλν ή δίιηα. ηε ζπλέρεηα, καζαίλνπλ λα παίδνπλ ηε κεισδία απφ ηνλ 

Δπηηάθην ηνπ εηθίινπ ζηε θινγέξα: 
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- -Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Οη καζεηέο αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν 

εθηειέζεηο ηνπ «Δπηηάθηνπ» ηνπ εηθίινπ θαζψο θαη ζηνηρεία γηα ηελ αξραία 

ειιεληθή κνπζηθή. 

 

Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ζηε θινγέξα δπν απνζπάζκαηα  ηεο 

κεισδίαο  απφ ηνλ  «Ύκλν ζηνλ Ήιην» ηνπ Μεζνκήδε: μεθηλνχλ κε ηα δπν 

πξψηα κέηξα (πξψην κέξνο) θαη  ζπλερίδνπλ σο δηαδνρή κε  ηα δπν ηειεπηαία 

κέηξα ηεο κεισδίαο (δεχηεξν κέξνο). Έπεηηα ρσξίδνληαη ζε νκάδεο. Κάζε 

νκάδα παξνπζηάδεη έλα απφ ηα δπν κέξε  κε εθηέιεζε ζηε θινγέξα θαη 

παξάιιειε απηνζρέδηα ξπζκηθή ζπλνδεία κε θξνπζηά φξγαλα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να ηξαγνπδνχλ απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ, 

κεισδίαο θαη ιφγνπ ειιεληθά ηξαγνχδηα 

● Να ληψζνπλ ηελ αηζζεηηθή ζπγθίλεζε απφ ηελ 

αθξφαζε θαη ηελ εθηέιεζε ηξαγνπδηψλ 

κεινπνηεκέλεο ειιεληθήο πνίεζεο 

● Να βηψζνπλ ηε ζεκαζία ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ 

νξφζεκσλ γηα ηελ παηξίδα καο θαη λα θαηαλνήζνπλ 

ην ξφιν ηεο κνπζηθήο ζε ζρέζε κε εθείλα  

● Να απνηηκνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ επαθή κε ηα 

αγαζά ηεο ηέρλεο θαη ην σξαίν 

● Να εθθέξνπλ θαη λα αξζξψλνπλ κε άλεζε θαη 

αθξίβεηα ην ιφγν κε ηε κεισδία θαη ην ξπζκφ ηεο 

κνπζηθήο   

● Να εθηεινχλ κεισδίεο ηξαγνπδηψλ ζε κνπζηθά 

φξγαλα  

 

 

2.2. Μεινπνηεκέλε 

πνίεζε -΄Διιελεο 

ζπλζέηεο 

 Αζηηθή ιατθή   

κνπζηθή 

ύγρξνλνη 

Έιιελεο 

ηξαγνπδνπνηνί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Τξαγνύδηα γηα εζληθέο ενξηέο θη επεηείνπο Οη καζεηέο 

καζαίλνπλ ηξαγνχδηα  απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ 

πνπ ζπλδένληαη κε ην έπνο ηνπ 40‘, ηελ Καηνρή θαη ηελ Απειεπζέξσζε π.ρ. 

«Παηδηά ηεο Διιάδνο παηδηά» (Μ.Σξατθφξνο – Μ.νπγηνχι), «Έλα ην 

ρειηδφλη» (Ο.Διχηε – Μ.Θενδσξάθε), «Ο Αληψλεο» (Η.Κακπαλέιιε – 

Μ.Θενδσξάθε) θ.ά., κε ηελ εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ  «Καιήλ εζπέξαλ 

αθεληάδεο» (Η.Κακπαλέιε – η.Ξαξράθνπ), «Σνχηεο ηηο κέξεο» (Γ.Ρίηζνπ – 

Υξ.Λενληή), θ.ά. θαη κε ηελ εζληθή ενξηή ζηηο 25
  

Μαξηίνπ «Όια ηα έζλε» 

(Γ.νισκνχ – Υ.Λενληή), «Ήηαλ ηέζζεξα παηδηά» (Ν.Γθάηζνπ-

Μ.Υαηδηδάθη), ηνλ «Δζληθφ Ύκλν»  (Γ.νισκνχ - Ν.Υ.Μάληδαξνπ) θ.ά. 

 

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο  Οη καζεηέο καζαίλνπλ ην ηξαγνχδη «Ο Αληψλεο» 

(Η.Κακπαλέιε – Μ.Θενδσξάθε). πλνδεχνπλ ξπζκηθά ζε ηακπνχξν  ή ζε 

άιιν θξνπζηφ κεκβξαλφθσλν, παίδνληαο κε δπν επηθξνπζηήξεο, ηελ 

εηζαγσγή ηνπ ηξαγνπδηνχ  (ν εθπαηδεπηηθφο ζπλνδεχεη ζην πηάλν) κε  ην εμήο 

ξπζκηθφ ostinato: 

 

         
  ηα      ηα     ηα     ηξί -   ν -    ια  

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ θαληάδεο, αζηηθά ειαθξά θαη ιατθά 

ηξαγνχδηα π.ρ. «Λαινχλ η‘αεδφληα» (Γ.Λαπξάγθα), «Ξεθηλά κηα ςάξνπνχια» 

(Γ.Γθφγθνπ), «Οη ζαιαζζηλνί» (η.Γεξάλε – Γ.Εακπέηα), «Πάκε ζαλ άιινηε» 

(Κ.Γηαλλίδε – Α.αθειιάξηνπ, Υ.Γηαλλαθφπνπινπ), θ.ά. 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ  λεφηεξα ειιεληθά ηξαγνχδηα  απαηηεηηθά 

απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ π.ρ. «Κέιινκαη ζε γνγγχια» (απθψ 

– Μ.Υαηδηδάθη), «Όκνξθε πφιε» (Γ.Θενδσξάθε – Μ.Θενδσξάθε), «Άξλεζε 

(Γ.εθέξε-Μ.Θενδσξάθε)», «Υαζάπηθν 40» (Ν.Γθάηζνπ -  Μ.Υαηδηδάθη),  

«Μηα ζάιαζζα κηθξή» (Γ.αββφπνινπ),  «εβάρ ν Θαιαζζηλφο» 

(Λ.Παπαδφπνπινπ – Μ.Λνΐδνπ), «Ο Πεξηπιαλεηήο» (Μ.Φάκειινπ), «Σα 

Θεξηλά ηα ζηλεκά» (Λ.Κειαεδφλε) «Καθέο ζπλήζεηεο» (Μ.Παζραιίδε),   θ.ά. 

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Α΄ Γπκλαζίνπ» 

(ηαπξίδεο Μ., θνξδή 

Μ., Υαηδεγεσξγίνπ – 

Λπκπνχξε Α.), ΗΣΤΔ – 

ΓΗΟΦΑΝΣΟ 2012 

(Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

 

Α΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 2. 

«Μνπζηθνί δηάινγνη θαη 

αληηθσλίεο» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει. 15) 

 

Γ΄ ΔΝΟΣΖΣΑ «Αο 

θάλνπκε κηα επαλάιεςε 

1» Βηβιίν Μαζεηή 

(ζει.55) 

 

Γ΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 

1.«Μνπζηθή ζε δπν 

ρξφλνπο» Βηβιίν Μαζεηή 

(ζει.60-65) 

 

Γ΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 2.«ΑΒ ζηε 

ζεηξά» Βηβιίν Μαζεηή 

(ζει.66-67) 

 

Γ΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 3.«Ση – θε 

– ηα – θε» Βηβιίν Μαζεηή 

(ζει.71 - 73), Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει. 39)   
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-Δθηέιεζε Μνπζηθήο  Οη καζεηέο καζαίλνπλ ηξαγνχδηα κε πεξηερφκελν  ην 

δεζκφ ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε, ηελ αλάγθε  πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηελ πηνζέηεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο  αιιά θαη ηελ 

αλάγθε αιιαγήο ηξφπνπ δσήο  θαη ηελ απαιιαγή απφ ηνλ θαηαλαισηηζκφ θαη 

ηελ αιφγηζηε  ζπαηάιε ελέξγεηαο π.ρ. «Ο Ρνκπέλ ησλ θακέλσλ δαζψλ»  

(Ο.Πεξίδεο), «ηάρηε ζηα κπαιθφληα» (Λ.Πιηάηζηθαο – Λ.Πιηάηζηθαο, 

Π.Ρακαληάθε), θ.ά.  

 

 

 

η΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 1.β. 

«Υνξεχσ ειιεληθά - 

Σζάκηθνο» Βηβιίν Μαζεηή 

(ζει.104 - 107), Βηβιίν 

Δθπαδεπηηθνχ  (ζει.53 – 

61) 

 

η΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 

«Υνξεχσ επξσπατθά - 

Βαιο» Βηβιίν Μαζεηή 

(ζει.111) 

 

 Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει. 

52 – 53), Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (ζει. 53 – 

57), 1.β. «Υνξεχσ 

ειιεληθά - Σζάκηθνο» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.105), 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει. 

54), Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

(ζει. 58-62), 1.β. 

 

 «Αλζνιφγην Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» (Μφζρνο Κ., 

Καλδπιάθε Μ., Σφκπιεξ 

Μ.) - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ, ΟΔΓΒ, 

2007 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

(ζει. 67, 70, 81, 83, 90, 

93, 95, 98, 101 - 105 ) 
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13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & 

Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Γπκλαζίνπ Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

 

Πηάλν, αξκφλην, 

Σακπνχξν 

- CD Player  

  

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

 

● Να αθξναζζνχλ κε επαηζζεζία έλα έξγν ιφγηαο 

δπηηθήο κνπζηθήο, λα εθθξαζηνχλ κέζα απφ απηφ 

θαη λα εμσηεξηθεχζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

 

● Να κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ θαηά ηελ αθξφαζε 

ελφο κνπζηθνχ έξγνπ ηα δνκηθά θη εθθξαζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημή 

ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηά ηνπ 

 

● Να πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηαρξνληθφηεηαο  

ηεο κνπζηθήο θαη ηνλ ξφιν ησλ δεκηνπξγψλ ηεο 

 

● Να δηαθξίλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο 

Λφγηαο Γπηηθήο Μνπζηθήο ηνπ Μεζαίσλα, ηεο 

Αλαγέλλεζεο  θαη ηεο Μπαξφθ πεξηφδνπ 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Λόγηα Γπηηθή 

Μνπζηθή –  

 

Θξεζθεπηηθή – 

Κνζκηθή κνπζηθή 

ηνπ Μεζαίσλα 

 

Θξεζθεπηηθή – 

Κνζκηθή κνπζηθή 

ηεο Αλαγέλλεζεο 

 

Μνπζηθή Μπαξφθ 

  

 

 

 

 

 

 

-Δλεξγεηηθή – Κξηηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην γξεγνξηαλφ κέινο 

―Alleluja, Pascha nostrum‖ θαη παξαηεξνχλ ηελ αλέιημε ηεο κεισδίαο 

αθνινπζψληαο ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζε γξεγνξηαλή ζεκεηνγξαθία θαζψο θαη ηε 

κειηζκαηηθή απφδνζε κε ηελ νπνία επελδχνληαη κνπζηθά νη ζεκαληηθέο –

ιφγσ ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπο πεξηερνκέλνπ –ιέμεηο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαηεξνχλ αθφκε ηελ «απαιή» άλνδν θαη πηψζε ηεο κεισδίαο ζην 

γξεγνξηαλφ κέινο φπνπ απνθεχγνληαη ηα κεγάια  άικαηα θαη νη δπλακηθέο 

αληηζέζεηο. Καηαλννχλ ζηε βάζε απηή, ηελ πεξηγξαθή ηνπ γξεγνξηαλνχ 

κέινπο ελ γέλεη σο «κηα πξνζεπρή πάλσ ζηνπο ηφλνπο» 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Α΄ Γπκλαζίνπ» 

(ηαπξίδεο Μ., θνξδή 

Μ., Υαηδεγεσξγίνπ – 

Λπκπνχξε Α.), ΗΣΤΔ – 

ΓΗΟΦΑΝΣΟ 2012 

(Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

 

Γ΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 2. «ΑΒ ζηε 

ζεηξά» Βηβιίν Μαζεηή 

(ζει. 68-69) 

 

 «Αλζνιφγην Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» (Μφζρνο Κ., 

Καλδπιάθε Μ., Σφκπιεξ 

Μ.) - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ, ΟΔΓΒ, 

2007 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_AIXW_vy7XNc/Sd9RIJvxqTI/AAAAAAAAALA/lKKlNaoaBgM/s400/pascha.jpg&imgrefurl=http://www.newliturgicalmovement.org/2009/04/varieties-of-gregorian-chant.html&usg=___cLsR8ToGDXWc2k9kRr1pvHk9t8=&h=282&w=400&sz=31&hl=el&start=19&zoom=1&tbnid=lmu_GJMymC4jbM:&tbnh=87&tbnw=124&ei=DxXYTdnDG4_D8QOOmMWDBQ&prev=/search?q=GREGORIAN+CHANT&hl=el&biw=1276&bih=572&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην θνζκηθφ ηξαγνχδη ηξνπβέξνπ ηνπ 

13νπ αηψλα π.ρ. ην―Ce fut en mai‖  («πλέβε ην Μάε») ηνπ Moniot d'Arras 

θαη παξαηεξνχλ ηε ζηξνθηθή δνκή ηνπ ηξαγνπδηνχ θαζψο ε ίδηα κεισδία 

επαλέξρεηαη ζε θάζε ζηξνθή ηνπ πνηήκαηνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαηεξνχλ αθφκε εηθφλεο ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ ηεο αληίζηνηρεο επνρήο 

πνπ ζπλνδεχνπλ ην ηξαγνχδη: ςαιηήξη, ληνχιζηκεξ θαη βηέια. 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ ηνλ θαλφλα ―Summer is incumen 

in‖ (Αγλψζηνπ) πνπ είλαη ην παιαηφηεξν ζσδφκελν έξγν θνζκηθήο 

κεζαησληθήο κνπζηθήο. 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην ―Saltarello‖ –κεζαησληθφ ρνξφ 

απφ ηε Ηηαιία- ζε  απζεληηθή εθηέιεζε απφ φξγαλα επνρήο – θαη δηαθξίλνπλ:  

α) ηα ηξία δηαθνξεηηθά κέξε Α (prima pars), Β (secunda pars), Γ (tertia pars)  

πνπ επαλαιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ζπρλά δηαλζηζκέλα θαη β) 

πφζεο επαλαιήςεηο ηνπ Α κέξνπο άθνπζαλ. Έπεηηα αθνχλ ην ―Saltarello‖ ζε 

εθηέιεζε απφ ην New Age ζπγθξφηεκα Dead can Dance. Παξαηεξνχλ ηηο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν εθηειέζεσλ.    

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Πξνζεγγίδνπλ ηε Nέα Σέρλε ηεο Ars Nova αθνχγνληαο 

ην roudeau ―Puis Qu'en Oubli‖ ηνπ  Guillaume de Machaut (14
νο
 αηψλαο)  θαη 

παξαηεξνχλ ηελ πνιπθσληθή ηνπ πθή θαη ηνλ  εθιεπηπζκέλν ηνπ ραξαθηήξα έλαληη ηεο 

Παιαηάο κνπζηθήο, ηεο Ars Antiqua.  

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

(ζει. 181-182, 183 ) 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & 

Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Γπκλαζίνπ Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

 

Πηάλν, αξκφλην, 

- CD Player  

- ρνιηθφ Βηβιίν 

 

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

κε ερεία  
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- Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην κνηέην  ―Alma Redemptoris Mater‖ 

- «Φηιέζπιαρλε Μεηέξα ηνπ σηήξα» ηνπ ζπλζέηε ηεο Αλαγέλλεζεο  Guillaume 

Dufay (1397-1474)  θαη παξαηεξνχλ ην κέιηζκα  ηεο ςειφηεξεο θσλήο πάλσ ζηε  ιέμε 

―Alma‖: 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην καδξηγάιη ―Fair Phyllis‖  ηνπ 

J.Farmer  θαη παξαηεξνχλ ην κνπζηθφ ρξσκαηηζκφ ησλ ιέμεσλ π.ρ. ηα ιφγηα 

―Fair Phyllis I saw sitting alone‖ -«Σελ σξαία Φχιηο είδα πνπ θάζνηαλ 

κνλάρε»- ηξαγνπδηνχληαη κφλν απφ ηε soprano θσλή θαη ηα ιφγηα ―Up and 

down he wandered‖ -«Πάλσ θάησ πεξηθεξφηαλ»- γηα ηνλ αγαπεκέλν ηεο 

απνδίδνληαη κε θαηηνχζα θίλεζε ηεο κεισδηθήο γξακκήο πνπ 

επαλαιακβάλεηαη κε κίκεζε ζε φιεο ηηο θσλέο. 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε – Δθηέιεζε Μνπζηθήο  Οη καζεηέο αθνχλ ηελ αξρή 

απφ ην ―Ballet en Rondeau‖ ζε ξε ειάζζνλα ηνπ M.Marais θαη δηαθξίλνπλ ην 

ritornello πνπ εθηειείηαη απφ ηε βηφια ληα γθάκπα. ηε ζπλέρεηα, ηξαγνπδνχλ 

ην ritornello  (ξε-ια, λην δίεζε – ζνι, ξε-θα, ια-κη, ζη χθεζε-ξε, ζνι-θα, ξε – 

λην δίεζε- ξε ) θαη ην εθηεινχλ ζην glockenspiel ή ζε άιιν κεισδηθφ φξγαλν. 

Παξαηεξνχλ ηα αληφληα δηαζηήκαηα απφ ηα νπνία ζπληίζεηαη  θαζψο θαη ηελ  

θαηάβαζε θαη αλάβαζε θαηά έλα εκηηφλην ζηελ θαηάιεμή ηνπ. 

Σξαγνπδνχλ ηε βάζε θάζε δηαζηήκαηνο θαη ηελ θαηάιεμε ηνπ riotornello  

(ξε-λην δίεζε-ξε-ια-ζη χθεζε-ζνι-ξε-λην δίεζε-ξε) γηα λα βηψζνπλ ηελ 

θιίκαθα ηεο ξε ειάζζνλνο.Έπεηηα αθνχλ νιφθιεξν ην έξγν δηαθξίλνληαο ην 

ritornello πνπ επαλέξρεηαη, ζπρλά ειαθξά παξαιιαγκέλν ζε φιε ηε δηάξθεηά 

ηνπ. Παξαηεξνχλ παξάιιεια εηθφλεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κνπζηθψλ 

νξγάλσλ  ηεο επνρήο Μπαξφθ πνπ αθνχλ  (βηφια ληα γθάκπα – ηζέκπαιν).  
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-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Οη καζεηΑλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν 

εηθφλεο κνπζηθψλ νξγάλσλ ηεο αλαγελλεζηαθήο νξρήζηξαο. Έπεηηα 

παξαθνινπζνχλ ζην Γηαδίθηπν βίληεν καγλεηνζθνπεκέλσλ  απνζπαζκάησλ 

απφ ηελ φπεξα ―L‘Orfeo‖ ηνπ C.Monteverdi πνπ  βαζίδεηαη ζην κχζν ηνπ 

Οξθέα θαη ηεο Δπξηδίθεο. Παξαηεξνχλ ηελ ελνξρήζηξσζε πνπ επέιεμε ν 

ζπλζέηεο γηα λα απνδψζεη δηαθνξεηηθέο ζθελέο ηνπ έξγνπ: α) ε πνηκεληθή 

θχζε θαη ηα ιηβάδηα ηεο Θξάθεο πεξηγξάθνληαη κε έγρνξδα, ηζέκπαια, άξπα, 

ξεγθάι, θινγέξεο θαη chitarroni, β)ηα ππφινηπα φξγαλα ηεο αλαγελλεζηαθήο 

νξρήζηξαο, θπξίσο ηα ράιθηλα πλεπζηά ζπλδένληαη κε ηνλ Κάησ Κφζκν θαη 

γ) ηα δε ράιθηλα πλεπζηά καδί κε έγρνξδα εκθαλίδνληαη ζε ζθελέο ηνπ Άδε. 

Παξάιιεια δηαθξίλνπλ ηα κνπζηθά φξγαλα πνπ επέιεμε ν ζπλζέηεο γηα λα 

ζπλνδεχζνπλ ηα δηαθνξεηηθά πξφζσπα ηνπ κχζνπ: ν Οξθέαο απνδίδεηαη κε 

άξπα θαη ξεγθάι, νη βνζθνί κε ηζέκπαιν θαη chitarrone, νη Θενί ηνπ Κάησ 

Κφζκνπ κε ηξνκπφληα θαη ξεγθάι, θ.ά. 

  

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο αθνχλ ηελ αξρή απφ 

ηε Bourrée ζε κη ειάζζνλα ηνπ J.S.Bach πνπ είλαη ην πέκπην κέξνο απφ ηε 

νπίηα ζε κη ειάζζνλα γηα ιανχην BWV 996 (BC L166). Σξαγνπδνχλ  ηνπο 

θζφγγνπο ηνπ βαζηθνχ ζέκαηνο (πξψηα 5 κέηξα):    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έπεηηα αθνχλ νιφθιεξε ηε Bourrée θαη κεηξνχλ πφζεο θνξέο αθνχζηεθε ην 

ζέκα κε ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή, δηαθξίλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην ζέκα απφ 

ηελ αλάπηπμή ηνπ. 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ηα δπν ηειεπηαία κέξε απφ ηε 

νπίηα γηα Οξρήζηξα  Νν 2 ζε ζε ειάζζνλα ηνπ J.S.Bach ―Minuet‖ θαη 

http://en.wikipedia.org/wiki/BWV
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―Bandinerie‖ θαη παξαηεξνχλ ηα κνπζηθά φξγαλα πνπ πξσηαγσληζηνχλ 

(θιάνπηα, βηνιηά) θαζψο θαη ηηο δηαθνξέο ζην χθνο ησλ δχν κεξψλ. 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ δπν Κνλζέξηα Μπαξφθ θαη 

παξαηεξνχλ πσο ην ζφιν φξγαλν ή ζχλνιν νξγάλσλ «ζπλδηαιέγεηαη» κε ηελ 

νξρήζηξα. πγθεθξηκέλα αθνχλ ην ηέηαξην κέξνο απφ ην Κνλζέξην γηα 

ηξνκπέηα ζε Ρε κείδνλα ηνπ G.P.Telemann θαη ην Allegro απφ ην ―Concerto 

grosso in G, Op.6 No.1‖  ηνπ G.F Handel.  

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην "Hallelujah" απφ ην νξαηφξην 

«Μεζζίαο» (HWV 56)  ηνπ George Frideric Handel δηαβάδνληαο παξάιιεια 

ηνπο ζηίρνπο ζηα αγγιηθά.  Παίδνπλ έπεηηα ζηε ζην glockenspeil ηα πξψηα 4 

κέηξα ηνπ ρνξσδηαθνχ κέξνπο πνπ πεξηιακβάλεη πέληε επαλαιήςεηο ηεο 

ιέμεο Hallelujah. 

 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να πξνζεγγίζνπλ  βησκαηηθά ηε κνπζηθή απφ 

άιινπο ιανχο θαη πνιηηηζκνχο κε δεθηηθφηεηα θαη 

ζεηηθή ζηάζε 

● Να εθηειέζνπλ κνπζηθέο θαη ηξαγνχδηα άιισλ 

ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ 

●Να αθνχλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξχ ξεπεξηφξην 

κνπζηθψλ αθξνάζεσλ ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη 

κνπζηθή άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ 

●Να ηξαγνπδνχλ ηξαγνχδηα άιισλ ιαψλ θαη 

πνιηηηζκψλ κε ξπζκηθή θαη κεισδηθή αθξίβεηα 

●Να αληαπνθξίλνληαη ειεχζεξα ζε κηα κνπζηθή 

αθξφαζε κνπζηθήο άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ κε 

πνηθηιία εθθξαζηηθψλ ηξφπσλ (θίλεζε, δσγξαθηθή, 

παληνκίκα, θιπ.) 

●Να ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηε κνπζηθή 

δεκηνπξγία άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ.  

●Να ζέβνληαη θαη λα είλαη δεθηηθνί κε ηηο κνπζηθέο 

πξνηηκήζεηο ησλ άιισλ  

 

2.4. Μνπζηθέο ηνπ          

θόζκνπ 

 

Ethnic θαη World 

Music 

 

 

 

Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Γλωξίδω ηνπο ιανύο κέζα από ηε 

κνπζηθή ηνπο Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο εξγαζίαο θαη δηεξεπλνχλ ζην 

Γηαδίθηπν ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή κηαο επξείαο 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο π.ρ. ηεο  Μεζνγείνπ.  Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο (π.ρ. Γπηηθή Μεζφγεηνο, Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο, 

θ.ά.) θαη παξνπζηάδεη ηελ εξγαζία ηεο ζηελ ηάμε ζε κνξθή ppt.Ζ εξγαζία 

πεξηιακβάλεη κηα «μελάγεζε» νπηηθή θαη ερεηηθή ηεο παξαδνζηαθήο 

κνπζηθήο ησλ ιαψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο κε εηθφλεο-θσηνγξαθίεο 

(κνπζηθψλ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, ρνξψλ, ηνπηθψλ ελδπκαζηψλ, εζίκσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε κνπζηθή, θ.ά.).Οη εηθφλεο-θσηνγξαθίεο παξνπζηάδνληαη κε 

παξάιιειε ζπλνδεία  αληίζηνηρεο ερνγξαθεκέλεο  κνπζηθήο   

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ ην γαιιηθφ ηξαγνχδη ―Les 

Mensonges‖.  Παίδνπλ ην γχξηζκα (Γ) ηνπ ηξαγνπδηνχ ζηε θινγέξα. 

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Α΄ Γπκλαζίνπ» 

(ηαπξίδεο Μ., θνξδή 

Μ., Υαηδεγεσξγίνπ – 

Λπκπνχξε Α.), ΗΣΤΔ – 

ΓΗΟΦΑΝΣΟ 2012 

(Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

 

Α΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 1. 

«Γηάινγνη ζηελ ήπεηξν ηνπ 

ξπζκνχ» Βηβιίν Μαζεηή 

(ζει. 8 - 11) 

 

Β΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 2. 

«Μνπζηθέο ζε πέληε 

http://en.wikipedia.org/wiki/HWV
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Frideric_Handel
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-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην ηξαγνχδη «Ζ ιπγεξή» απφ ηελ 

Αξαβναλδαινπζηαλή κνπζηθή παξάδνζε θαη βξίζθνπλ ζπγγέλεηεο κε ηελ 

ειιεληθή κνπζηθή παξάδνζε ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηφλνπο 1» Βηβιίν Μαζεηή 

(ζει.40) 

 

Β΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 2. 

«Μνπζηθέο ζε πέληε 

ηφλνπο» Βηβιίν Μαζεηή 

(ζει.41) 

 

Γ΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 2. «Αο 

θάλνπκε κηα επαλάιεςε 

1» Βηβιίν Μαζεηή 

(ζει.51) 

  

«Αλζνιφγην Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» (Μφζρνο Κ., 

Καλδπιάθε Μ., Σφκπιεξ 

Μ.) - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ, ΟΔΓΒ, 

2007 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

(ζει. 147, 151, 152, 159, 

161) 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & 

Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Γπκλαζίνπ Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: 

Κιάβεο, ηακπνπξίλν, 

ηξίγσλν, glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player  
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-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε  Οη καζεηέο αθνχλ ην πνιπθσληθφ ηξαγνχδη ―La 

Biondina‖ απφ ηε Βφξεην Ηηαιία θαη ηελ Κεθαινλίηηθε αξηέηα «Καιεζπεξίδσ 

δπν αδεξθέο». πγθξίλνπλ ηα δπν κνπζηθά απνζπάζκαηα θαη βξίζθνπλ 

νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο.  

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην ηξαγνχδη ―Set‖ ηνπ ελεγαιέδνπ 

Youssou n‘ Dour θαη παξαηεξνχλ ην ζπγθνπηφκελν ξπζκφ, ηα αθξηθάληθα 

θξνπζηά  ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ειεθηξηθά κνπζηθά φξγαλα θαη ηα ράιθηλα 

πλεπζηά, ηηο επηξξνέο απφ ηε ζελεγαιέδηθε κνπζηθή παξάδνζε, ηε soul, ηε 

jazz θαη ηε rock κνπζηθή. 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ  

(http://photodentro.edu.gr/edusoftc/mousiki_dimotikou_pidx00763/neighbour

hoods/africa/index.htm 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/583?locale=el 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5099) 

Ο εθπαηδεπηηθφο Μνπζηθήο εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζηελ ελφηεηα γηα ηελ 

Αθξηθή θαη ηε κνπζηθή ηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή ηνπ ράξηε ηεο 

Αθξηθήο «Αθξηθή: 12 δηζδηάζηαηνη ράξηεο» ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα (ή 

ρξεζηκνπνηψληαο ππνινγηζηή κε βηληενπξνβνιέα) δείρλνληαο ηα κέξε ηεο 

Αθξηθαληθήο επείξνπ.  

        Παξνπζηάδεη αθξηθαληθά κνπζηθά φξγαλα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

εθαξκνγή λνεηηθνχ ράξηε «Αθξηθάληθα Μνπζηθά Όξγαλα». Με ηελ 

εθαξκνγή απηή ηα φξγαλα εκθαλίδνληαη ηαμηλνκεκέλα ζε ηδηφθσλα, 

κεκβξαλφθσλα, αεξφθσλα θαη ρνξδφθσλα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

εθαξκνγή θαη σο εμάζθεζε ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ σο πξνο ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ. 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ 

(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

A118/568/3705,16145/) Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ζην δηαδίθηπν 

βηληενζθνπεκέλεο δσληαλέο εθηειέζεηο αθξηθαληθήο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο 

θαη παξαηεξνχλ ηα δηαθνξεηηθά ερνρξψκαηα θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ 

αθξηθαληθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ηε ζπλήρεζή ηνπο. 

 

 

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

κε ερεία  

Βηληενπξνβνιέαο 

 

ΔΜΜΔΛΔΗΑ - CDROM 

Μνπζηθήο Α-η 

Γεκνηηθνχ 

http://photodentro.edu.gr/e

dusoftc/mousiki_dimotiko

u_pidx00763/neighbourho

ods/africa/index.htm 

 

Δθαξκνγή λνεηηθνχ ράξηε 

«Αθξηθάληθα Μνπζηθά 

Όξγαλα» 

http://photodentro.edu.gr/l

or/r/8521/583?locale=el 

 

Αθξηθή: 12 δηζδηάζηαηνη 

ράξηεο θπζηθήο 

γεσγξαθίαο 

http://photodentro.edu.gr/l

or/r/8521/5099 

 

Γηαδξαζηηθφ ζρνιηθφ 

βηβιίν Μνπζηθήο Α΄ 

Γπκλαζίνπ 

http://ebooks.edu.gr/modul

es/ebook/show.php/DSGY

M-A118/568/3705,16145/ 

 

 

 

http://photodentro.edu.gr/edusoftc/mousiki_dimotikou_pidx00763/neighbourhoods/africa/index.htm
http://photodentro.edu.gr/edusoftc/mousiki_dimotikou_pidx00763/neighbourhoods/africa/index.htm
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/583?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5099
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A118/568/3705,16145/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A118/568/3705,16145/
http://photodentro.edu.gr/edusoftc/mousiki_dimotikou_pidx00763/neighbourhoods/africa/index.htm
http://photodentro.edu.gr/edusoftc/mousiki_dimotikou_pidx00763/neighbourhoods/africa/index.htm
http://photodentro.edu.gr/edusoftc/mousiki_dimotikou_pidx00763/neighbourhoods/africa/index.htm
http://photodentro.edu.gr/edusoftc/mousiki_dimotikou_pidx00763/neighbourhoods/africa/index.htm
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/583?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/583?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5099
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5099
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A118/568/3705,16145/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A118/568/3705,16145/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A118/568/3705,16145/
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να γλσξίζνπλ κνπζηθέο δεκνθηιψλ κνπζηθψλ 

ξεπκάησλ ηνπ 20
νπ 

 θαη 21
νπ

  αηψλα 

● Να αθνχλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξχ ξεπεξηφξην 

κνπζηθψλ αθξνάζεσλ ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη θαη 

δεκνθηιή κνπζηθά ξεχκαηα ηνπ 20
νπ

 -21
νπ

  αηψλα 

● Να εθθξάδνπλ θαη λα αηηηνινγνχλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο 

γηα κνπζηθά έξγα απφ δηάθνξα κνπζηθά είδε, ● Να 

ηξαγνπδνχλ αηνκηθά θαη ζε νκάδεο κε κεισδηθή 

αθξίβεηα νξζφ ξπζκφ, ζηαζεξή ηαρχηεηα ηξαγνχδηα 

πνπ αλήθνπλ ζε δεκνθηιή κνπζηθά ξεχκαηα ηνπ 20
νπ

  

θαη 21
νπ

  αηψλα. 

● Να απηνζρεδηάδνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ δίλνληαο 

έκθαζε ζε έλλνηεο ησλ εηδψλ κνπζηθήο θαη 

κνπζηθψλ ξεπκάησλ ηνπ 20
νπ

 -21
νπ

  αηψλα. 

 

 

 

2.5. Γεκνθηιή 

κνπζηθά ξεύκαηα 

ηνπ 20
νπ

 – 21
νπ

 

αηώλα 

 

jazz, rock and roll, 

rock, pop, soul, 

disco, reggae rap, 

hip-hop, techno, 

ambient, θ.ά. 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ ην ηξαγνχδη It‘s a wonderful 

world‖      (George David Weiss & Bob Thiele). Αλαδεηνχλ ηνπο ζηίρνπο θαη 

παξηηηνχξεο ηνπ ηξαγνπδηνχ ζην Γηαδίθηπν. 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ηξία ηξαγνχδηα δηαθνξεηηθνχ 

κνπζηθνχ ηδηψκαηνο κε ζπλψλπκν ηίηιν θαη παξαηεξνχλ ηηο δηαθνξέο 

αλάκεζά ηνπο: ―What  a wonderful world‖ (George David Weiss & Bob 

Thiele) εξκελεπκέλν απφ ηνλ Louis Armstrong (jazz κνπζηθή), ―Wonderful 

world‖ ηνπ Sam Cook (soul κνπζηθή), ―Wonderful World‖ ηνπ James 

Morrisson (pop, neo soul κνπζηθή). 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην θνκκάηη ―Bourée‖  απφ ην 

ζπγθξφηεκα ηεο progressive rock Jethro Tull θαη παξαηεξνχλ ηε jazz-rock 

απφδνζε ηνπ ζέκαηνο ηεο Bourrée ζε κη ειάζζνλα  γηα ιανχην ηνπ J.S.Bach. 

Γηαθξίλνπλ πφζεο θνξέο ην ζέκα εθηειείηαη απηνχζην απφ ην θιάνπην. 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Οη καζεηέο αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν  

rock, pop, reggae, rap ή  hip-hop ηξαγνχδηα γηα ηε αεηθνξία θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηιέγνπλ έλα ηξαγνχδη θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Microsoft Movie Maker ή άιινπ αληίζηνηρνπ δεκηνπξγνχλ - 

δεκηνπξγνχλ (αηνκηθά ή ζε νκάδεο) κηα παξνπζίαζε ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ησλ 

ζηίρσλ ηνπ κε παξάιιειε πξνβνιή εηθφλσλ, θσηνγξαθηψλ θαη εηθαηηθψλ 

έξγσλ ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηνπ ηξαγνπδηνχ. 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο -Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Οη καζεηέο 

καζαίλνπλ ην αγγιηθφ αληηπνιεκηθφ ηξαγνχδη ―Imagine‖ ηνπ J.Lennon. 

Υσξίδνληαη ζε νκάδεο εξγαζίαο θη αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν εθηειέζεηο ηνπ  

θαζψο θαη άιια αληηπνιεκηθά ηξαγνχδηα ή ηξαγνχδηα δηακαξηπξίαο. Κάζε 

νκάδα επηιέγεη έλα ηξαγνχδη θαη ηα παξνπζηάδεη ζηελ ηάμε δίλνληαο 

πιεξνθνξίεο γηα ην δεκηνπξγφ ηνπο, ηελ πεξίνδν πνπ γξάθηεθαλ, ηα  επίθαηξα 

γεγνλφηα ηεο επνρήο, θ.ά.  

 

 

 

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Α΄ Γπκλαζίνπ» 

(ηαπξίδεο Μ., θνξδή 

Μ., Υαηδεγεσξγίνπ – 

Λπκπνχξε Α.), ΗΣΤΔ – 

ΓΗΟΦΑΝΣΟ 2012 

(Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

 

Β΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 1.β. 

«Δπηκέλσ κνπζηθά» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 32 - 

36) 

 

Β΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 3. 

«Αλεβαίλσ ηε ζθάια» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 47-

49) 

 

 «Αλζνιφγην Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» (Μφζρνο Κ., 

Καλδπιάθε Μ., Σφκπιεξ 

Μ.) - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ, ΟΔΓΒ, 

2007 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

(ζει. 169,173) 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο &  
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-Δθηέιεζε Μνπζηθήο -Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Οη καζεηέο 

παξαθνινπζνχλ ζην Γηαδίθηπν ζθελέο κε ηξαγνχδηα απφ κηνχδηθαι ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν. Αλαδεηνχλ ην ηξαγνχδη ―Do – Re – Mi‖ απφ ην κηνχδηθαι 

«Ζ κεισδία ηεο επηπρίαο» θαη καζαίλνπλ λα ην ηξαγνπδνχλ.    

 

 

Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Γπκλαζίνπ Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: 

Κιάβεο, ηακπνπξίλν, 

ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player  

 

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

κε ερεία  

Βηληενπξνβνιέαο 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 3
νο

  : πλδέσ ηε κνπζηθή κε άιιεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο                          Α΄ Γπκλαζίνπ 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να ζπλδπάζνπλ ηε κνπζηθή κε ην ιφγν, ηελ θίλεζε, 

ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, ηα εηθαζηηθά θαη ηελ θηλνχκελε 

εηθφλα ζε έλα επίπεδν ζπκβνιηθφ, ππεξβαηηθφ θαη 

δηαηζζεηηθφ  

 Να αληαπνθξίλνληαη ζε κηα κνπζηθή αθξφαζε κε 

πνηθηιία εθξαζηηθψλ ηξφπσλ (ιφγνο, ζέαηξν, θίλεζε, 

δσγξαθηθή) 

 Να δηαθξίλνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ κνπζηθψλ ξεπκάησλ 

κε αληίζηνηρα  ξεχκαηα άιισλ ηερλψλ  

  

 

 

3.1.  Μνπζηθή θαη  

άιιεο ηέρλεο 

 

 

 

 

 

 

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε 

νκάδεο εξγαζίαο θαη αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν πίλαθεο 

δσγξαθηθήο θαη εηθνλνγξαθεκέλα ρεηξφγξαθα ηνπ Μεζαίσλα θαη 

ηεο Αλαγέλλεζεο ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή (π.ρ. απεηθνλίζεηο 

ζπλζεηψλ, ηξνβαδνχξσλ θαη κνπζηθψλ ησλ δπν πεξηφδσλ θ.ά.) 

θαζψο θαη ςεθηαθά αξρεία αληίζηνηρεο κνπζηθήο.                                  

Με ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Windows Live Movie Maker ή 

άιινπ αληίζηνηρνπ, δεκηνπξγνχλ: α) κηα ηαηλία κε ζέκα ηε 

κνπζηθή ηνπ Μεζαίσλα θαη ηε κνπζηθή ηεο Αλαγέλλεζεο 

επελδπκέλε κε  αληίζηνηρα εηθαζηηθά έξγα ή β) κηα ηαηλία κε ζέκα 

ηε δσγξαθηθή ησλ δπν πεξηφδσλ επελδπκέλε κε  αληίζηνηρε 

κνπζηθή. πγθξίλνπλ αθφκε, ηελ παξάιιειε εκθάληζε θαη 

θαζηέξσζε ηεο πξννπηηθήο ζηε δσγξαθηθή θαη ηεο πνιπθωλίαο 

ζηε κνπζηθή θαηά ηελ Αλαγέλλεζε. 

(Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά)    

 Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ  Οη καζεηέο αλαδεηνχλ ζην 

Γηαδίθηπν βίληεν απφ παξάζηαζε ηεο φπεξαο (Tragédie en 

musique) ―Atys‖ ηνπ Jean-Baptiste Lully. Παξαθνινπζνχλ ηε 

ζθελή ―Entrée Des Phrygiens απφ ηελ Πξψηε Πξάμε θαη  

παξαηεξνχλ ηελ αηκφζθαηξα πνπ δεκηνπξγνχλ ν ρνξφο θαη ε 

κνπζηθή.  

        πδεηνχλ γηα ην γεγνλφο φηη νη ρνξνί ησλ επγελψλ θαηά ηελ 

πεξίνδν ηνπ Μπαξφθ δελ ήηαλ εθθξαζηηθνί ησλ παζψλ αιιά 

ελαξκνλίδνληαλ κε ηελ επηζπκία ηνπο λα «ηαπηηζηνχλ» κε ηα 

ηδεψδε ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο θαη κέζσ ησλ ηερλψλ λα 

εθθξάζνπλ ηε γαιήλε, ηελ αξκνλία θαη ηελ ηάμε, ηε  

   

- Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Α΄ Γπκλαζίνπ» 

(ηαπξίδεο Μ., θνξδή Μ., 

Υαηδεγεσξγίνπ – Λπκπνχξε 

Α.), ΗΣΤΔ – ΓΗΟΦΑΝΣΟ 

2012 (Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

 

Α΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 3. 

«Αλαθαιχπησ ηε θσλή» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 18 – 19, 

21), Σεηξάδην Δξγαζηψλ (14)  

 

Β΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 2.β. 

«Μνπζηθέο ζε πέληε ηφλνπο» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 42-43) 

 

Γ΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 1. «Μνπζηθή 

ζε δπν ρξφλνπο» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει.63 – 65) 

 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ  

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lully
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κεγαινπξέπεηα, ηελ ηξπθεξφηεηα θαη ηελ επζπκία. 

 (Μνπζηθή θαη Υνξφο, Μνπζηθή θαη Ηζηνξία) 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο 

αθνχλ κηα θνχγθα ηνπ Bach ζην 

εθθιεζηαζηηθφ φξγαλν θαη αμηνινγνχλ 

αλ ε αίζζεζε πνπ ηνπο δεκηνχξγεζε ε 

αθξφαζε  κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο δεκηνπξγεί κηα 

ιηζνγξαθία ηνπ M.C. Eisher 

 

(Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά) 

 

-Μνπζηθνθηλεηηθή Οη καζεηέο δηαβάδνπλ έλα απφζπαζκα απφ 

ηνλ «Αξρνληνρσξηάηε» ηνπ Μνιηέξνπ -  Θέιεη γακπξό αξηζηνθξάηε -  

 θαη θαηά νκάδεο δξακαηνπνηνχλ ή αλαπαξηζηνχλ κε παληνκίκα 

ηελ παξαθάησ ζθελή, παξάιιεια κε ηελ αθξφαζε κνπζηθήο 

κπαξφθ αληίηνηρεο κε ηε ζθεληθή δξάζε π.ρ. ―Air trés gay‖ απφ 

ηε νπίηα ―Les Paladins‖ ηνπ Jean-Philippe Rameau θ.ά.  

 
(Ο Κιεφληεο, ππνςήθηνο γακπξφο, δεηάεη ην ρέξη ηεο θφξεο ηνπ 

λεφπινπηνπ Γηνξδάλε).  

 

Γηνξδάλεο : Πξηλ ζαο δψζσ απάληεζε, θχξηε, ζαο παξαθαιψ λα κνπ 

πείηε, αλ είζαζηε αξηζηνθξάηεο.  

Κιεφληεο: [....] ζαο ιέσ θαζαξά πσο δελ είκαη αξηζηνθξάηεο  

Γηνξδάλεο: Σν ρέξη ηεο, παιηθάξη κνπ: ε θφξε κνπ δελ θάλεη γηα ζαο.  

Κιεφληεο: Οξίζηε;  

Γηνξδάλεο: Αξηζηνθξάηεο δελ είζαζηε, ηελ θφξε κνπ δελ ηελ παίξλεηε 

[….] 

(Μνπζηθή θαη Θέαηξν, Μνπζηθή θαη Λνγνηερλία) 

 

 

 

 

 

Παθέησλ Μνπζηθήο & 

Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Γπκλαζίνπ Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: 

Κιάβεο, ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player  

 

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε 

ερεία  

Βηληενπξνβνιέαο 
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Μ 

 

 

3.2. Μνπζηθή θαη άιια 

καζήκαηα 
 

 

 

 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ ηνλ  «Οιπκπηαθφ 

Ύκλν» (Κσζηή Παιακά-ππξίδσλνο ακάξα)  θαη αλαδεηνχλ 

ζην Γηαδίθηπν εθηειέζεηο  ηνπ πξνο αθξφαζε θαζψο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ 

Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαζψο  θαη ζρεηηθέο εηθφλεο θαη ζηνηρεία 

γηα ην έξγν ηνπ ζπλζέηε ππξίδσλνο ακάξα π.ρ.  ην εμψθπιιν 

ηεο παξηηηνχξαο ηνπ φπσο θπθινθφξεζε ην 1896, θ.ά.  

 

 
 

(Μνπζηθή θαη Φπζηθή Αγσγή, Μνπζηθή θαη Ηζηνξία) 

 

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ ηε κεινπνίεζε ηνπ 

πνηήκαηνο ηεο απθνχο «Κέιινκαη γνγγχια» απφ ηνλ Μάλν 

Υαηδηδάθη θαη πξνζεγγίδνπλ ηε λενειιεληθή απφδνζε ηνπ 

πνηήκαηνο. 

(Μνπζηθή θαη Γιψζζα) 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Καζψο αθνχλ ηνλ «Ύκλν εηο Ήιηνλ» ηνπ 

Μεζνκήδε νη καζεηέο δηαβάδνπλ ζηα αξραία ειιεληθά ηνπο 

ζηίρνπο θαζψο θαη ηε λενειιεληθή απφδνζε ηνπ. ηε ζπλέρεηα, 

απνδίδνπλ εηθαζηηθά ηελ πνηεηηθή εηθφλα ησλ ζηίρσλ κε   

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Α΄ Γπκλαζίνπ» 

(ηαπξίδεο Μ., θνξδή Μ., 

Υαηδεγεσξγίνπ – Λπκπνχξε 

Α.), ΗΣΤΔ – ΓΗΟΦΑΝΣΟ 

2012 (Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

 

η΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 2. «Υνξεχσ 

επξσπατθά - Βαιο» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει. 109- 110) 

 

Ζ΄ ΔΝΟΣΖΣΑ  

ρέδην ζπλζεηηθήο εξγαζίαο 

1.α. – 1.β. – 1.γ. Σν λεξφ  

 Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 109-

110), Σεηξάδην Δξγαζηψλ 

(ζει.60-66), Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.  69– 78 ),  

 

 «Αλζνιφγην Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» (Μφζρνο Κ., 

Καλδπιάθε Μ., Σφκπιεξ Μ.) 

- Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ, 

ΟΔΓΒ, 2007 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

(ζει. 201) 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Olympic_Hymn_title.jpg
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παξάιιειε αθξφαζε ηνπ χκλνπ θαη άιισλ ζσδφκελσλ έξγσλ 

αξραίαο ειιεληθήο κνπζηθήο: 

 

 
Ύκλνο εηο Ήιηνλ -Μεζνκήδνπο ηνπ Κξεηφο (2νο αη. κ.ρ.)  

 

Υηνλνβιεθάξνπ πάηεξ Ανχο,  

ξνδφεζζαλ νο άληπγα πψισλ  

πηαλνίο ππ' ίρλεζζη δηψθεηο,  

ρξπζέαηζηλ αγαιιφκελνο θφκαηο  

πεξί λψηνλ απείξηηνλ νπξαλνχ  

αθηίλα πνιχζηξνθνλ ακπιέθσλ,  

αίγιαο πνιπδεξθέα παγάλ  

πεξί γαίαλ άπαζαλ ειίζζσλ,  

πνηακνί δε ζέζελ ππξφο ακβξφηνπ  

ηίθηνπζηλ επήξαηνλ ακέξαλ.  

νη κελ ρνξφο εχδηνο αζηέξσλ  

θαη' Όιπκπνλ άλαθηα ρνξεχεη  

άλεηνλ κέινο αηέλ αείδσλ  

Φνηβείδη ηεξπφκελνο ιχξα.  

Γιαπθά δε πάξνηζε ειάλα  

ρξφλνλ ψξηνλ αγεκνλεχεη  

ιεπθψλ ππφ ζχξκαζη κφζρσλ,  

γάλπηαη δέ ηέ ζνη λφνο επκελήο  

πνιπείκνλα θφζκνλ ειίζζσλ.  

 

Ύκλνο ζηνλ Ήιην (απφδνζε ζηε λενειιεληθή γιψζζα) 

 

Παηέξα ηεο ρηνλνβιέθαξεο Απγήο, 

πνπ ην ξφδηλν άξκα ζνπ, κε ησλ λεαξψλ  

ίππσλ ηηο ηπηάκελεο νπιέο νδεγείο, 

αγαιιφκελνο κε ηελ ρξπζή θφκε ζνπ  

ζην απέξαλην άλνηγκα ηνπ νπξαλνχ, 

ζπζηξέθνληαο ηελ πνιχζηξνθε αθηίλα ζνπ,  

ηελ πεξίβιεπηε πεγή ηεο ιακπξφηεηαο 

ειίζζνληαο γχξσ απφ νιφθιεξε ηε γε. 

Κη νη πνηακνί ηνπ αζάλαηνπ ππξφο ζνπ  

γελλνχλ ηελ αμηαγάπεηε κέξα. 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & 

Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Γπκλαζίνπ Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

 

Μειννδχζζεηα:κηα κνπζηθή 

ηζηνξία γηα λένπο 

http://melodisia.mmb.org.gr 

 

Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

«Δκκέιεηα» 

(Δ.Αλαζηαζηάδνπ, θ.ά. 

ΟΔΓΒ) 
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Γηα ζέλα ν θσηεηλφο ρνξφο ησλ άζηξσλ 

ρνξεχεη ζηνλ άξρνληα Όιπκπν, 

δηαξθψο ςάιινληαο κέινο επθξφζπλν, 

ηεξπφκελνο κε ηελ ιχξα ηνπ Φνίβνπ, 

θαη ε γιαπθή ειήλε θαησζέ ζνπ 

εγεκνλεχεη ηνλ ρξφλν κε ηηο επνρέο ηνπ, 

κε ην άξκα ηεο πνπ ην ζέξλνπλ ιεπθνί ηαχξνη. 

Κη επθξαίλεηαη ν επκελήο λνχο ζνπ, 

πεξηδηαβαίλνληαο ηνλ πνιχκνξθν θφζκν! 

(Νενειιεληθή απφδνζε) 

 

(Μνπζηθή θαη Γιψζζα) 
 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην ―Adagio in G minor 

for violin, strings and organ continuo‖ ηνπ Tomaso Albinioni θαη 

εκπλεφκελνη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδεη δεκηνπξγνχλ κε 

ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Microsoft Movie Maker ή άιινπ 

αληίζηνηρνπ - δνπιεχνληαο αηνκηθά ή ζε νκάδεο κηα ηαηλία κε 

ζέκα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αιφγηζηε 

εθκεηάιιεπζε θπζηθψλ πφξσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην 

φλνκα ηεο πξνφδνπ θαη ηεο ζχγρξνλεο αλάπηπμεο. 

(Μνπζηθή θαη Πιεξνθνξηθή) 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε Σ.Π.Δ  ην πιαίζην ηνπ 

εθπαηδεΤηηθνχ ινγηζκηθνχ «Δκκέιεηα» θαη ηεο ηζηνζειίδαο 

http://melodisia πξνζεγγίδνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ Αξραία 

Διιεληθή Μνπζηθή θαη ηε Λφγηα Γπηηθή παξάδνζε θαηά ην 

Μεζαίσλα, ηελ Αλαγέλλεζε θαη ην Μπαξφθ. Υσξίδνληαη ζε 

νκάδεο εξγαζίαο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Καζεγεηή Μνπζηθήο θαη 

ηνπ Καζεγεηή Πιεξνθνξηθήο δεκηνπξγνχλ ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο 

κε ηα παξαπάλσ πεξηερφκελα νη νπνίεο ζα ελζσκαηψλνπλ 

αθξνάζεηο κνπζηθήο θαη πξνβνιή αληίζηνηρσλ βίληεν.    
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4
νο

: Μνπζηθή εληόο θη εθηόο ζρνιείνπ           Α΄ Γπκλαζίνπ 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

- Να ληψζνπλ ηε ραξά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

πξνζθέξεη ε παξνπζίαζε κηαο εθδήισζεο κε κνπζηθή 

πνπ εθηειείηαη δσληαλά θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

ελψπηνλ θνηλνχ  

 

Να παξαθνινπζνχλ πνηθηιία κνπζηθψλ δξψκελσλ 

(ζπλαπιίεο, θνληζέξηα, θηι.) θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη 

αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε 

 

● Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ρνξσδνχ, ζπκκεηέρνληαο 

ζε θσλεηηθά ζχλνια ή ρνξσδίεο, πνπ ζα κπνξνχλ λα 

εκθαλίδνληαη ζε πνηθίιεο θαη δηαθνξεηηθέο εθδειψζεηο 

εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Δθδειώζεηο 

ζρνιηθέο 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Δθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα άηππεο 

εθπαίδεπζεο 

 

 

 

 

4.3. Μνπζεηαθή 

Αγσγή  

 

- Δθηέιεζε κνπζηθήο. Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ έλα 

κνπζηθφ πξφγξακκα επ‘ επθαηξία δηαθφξσλ 

ενξηαζκψλ, επεηείσλ, εθδειψζεσλ/αθηεξσκάησλ ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή ζε άιινπο ρψξνπο π.ρ. 

Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 28
εο 

Οθησβξίνπ, 

Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 17
ε
 Ννεκβξίνπ, 

Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 25
εο

 Μαξηίνπ 

Δθδειψζεηο ζρεηηθέο κε ζέκαηα κνπζηθά ή επξχηεξνπ 

ηζηνξηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ 

ελδηαθέξνληνο π.ρ.  

 «Ζ Πφιε καο», 

«Μπζνινγία», 

 «Να‘ ηαλ ε δσή ηξαγνχδη», 

 «Γηθφο ζνπ ν θφζκνο» 

 «Θαιαζζνγξαθίεο», 

«Σν πεξηβφιη ηνπ Γ.αββφπνπινπ» 

 

-Δθηέιεζε κνπζηθήο. Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ 

ηξαγνχδηα θαη κνπζηθή γηα πνιχηερλα δξψκελα ή 

κνπζηθνζεαηξηθέο παξαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε 

ζπλδξνκή πνιιψλ ηερλψλ,  π.ρ. 

«Όξληζεο» ηνπ Αξηζηνθάλε (κνπζηθή ηνπ Μάλνπ 

Υαηδηδάθη –ζηίρνη Βαζίιε Ρψηα απφ ηελ παξάζηαζε 

ηνπ Κάξνινπ Κνπλ ζην Θέαηξν Σέρλεο), «Ο Πινχηνο» 

ηνπ Αξηζηνθάλε (κνπζηθή ηνπ Γηνλχζε 

αββφπνπινπ»), «Ζ πλέιεπζε ησλ δψσλ» (Πεξηθιή 

.Κνξνβέζε – Γηψξγνπ Κνπξνππνχ), θ.ά. 

 

 

- Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Α΄ 

Γπκλαζίνπ» (ηαπξίδεο 

Μ., θνξδή Μ., 

Υαηδεγεσξγίνπ – 

Λπκπνχξε Α.), ΗΣΤΔ – 

ΓΗΟΦΑΝΣΟ 2012 

(Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα: 

 

Ζ΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 1.γ – 1δ. 

Σν λεξφ  Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει. 65 – 

67), Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (ζει. 77 

– 79  

 

 «Αλζνιφγην Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» (Μφζρνο 

Κ., Καλδπιάθε Μ., 

Σφκπιεξ Μ.) - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ, ΟΔΓΒ, 

2007 
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-Δλεξγεηηθή αθξφαζε – Δθηέιεζε κνπζηθήο. Οη 

καζεηέο παξαθνινπζνχλ ζπλαπιίεο ζην  ζρνιείν ή 

εθηφο ζρνιείνπ  ζην πιαίζην κνπζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ/ εξγαζηεξίσλ  άηππεο εθπαίδεπζεο ή 

επηζθέςεσλ κνπζηθψλ ζπλφισλ άιισλ ζρνιείσλ π.ρ. 

Μνπζηθνχ ρνιείνπ, θ.ά. 

 

- Δπηζθέπηνληαη κνπζεία Μνπζηθψλ Οξγάλσλ, κνπζεία 

Λατθήο ηέρλεο, Αξραηνινγηθά θαη Βπδαληηλά κνπζεία 

θαη αλαδεηνχλ εθζέκαηα ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή, π.ρ. 

κνπζηθά φξγαλα, αγγεία πνπ απεηθνλίδνπλ αξραία 

κνπζηθά φξγαλα, ςεθηδσηά ή αγηνγξαθίεο κε κνπζηθέο 

παξαζηάζεηο, κνπζηθά φξγαλα πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο 

κεηακθηεζκέλνπο ηνπ Γσδεθαεκέξνπ ή ησλ Απνθξηψλ 

θηι. 

 

-Δπηζθέπηνληαη επίθαηξεο εθζέζεηο αθηεξσκέλεο ζε 

ζπλζέηεο ή εθηειεζηέο κνπζηθήο.  

    

 

Δλδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα: 

(ζει. 32,33, 37, 43, 49, 

53, 58 ) 

 

13 Audio CD 

Γηδαθηηθψλ Παθέησλ 

Μνπζηθήο & 

Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Γπκλαζίνπ 

Π.Η& ΤΠΔΠΘ 2008 

Πηάλν, κνπζηθά φξγαλα 

Orff,  

CD Player,  ζχζηεκα 

κηθξνθσληθήο κε 

θνλζφια, ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο κε 

βηληενπξνβνιέαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο γηα ην  «Νέν ρνιείν» 

Πξάμε «ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ (ρνιείν 21
νπ

 αηψλα) - Νέν Πξφγξακκα  πνπδψλ» ΟΠ 295450   

Yπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

 

 

ειίδα 147 

Β΄ Σάξη Γυμναςίου 
     

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1νο : Πξνζεγγίδσ θαη θαηαλνώ ηηο έλλνηεο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο       Β΄ Γπκλαζίνπ 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να αλαπηχμνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο κλήκε, 

αλαγλσξίδνληαο, απνθσδηθνπνηψληαο θαη 

απνδίδνληαο ιεθηηθά ή κε ζπκβαηηθή 

ζεκεηνγξαθία, ζχλζεηα ξπζκηθά θαη 

κεισδηθά ζρήκαηα.  

● Να επαλαιακβάλνπλ κε απμαλφκελε 

αθξίβεηα ζχλζεηα ξπζκηθά ζρήκαηα  

 Να αλαγλσξίδνπλ, λα πεξηγξάθνπλ θαη λα 

ζπγθξίλνπλ ηα δηάθνξα ζηνηρεία πνπ 

δνκνχλ ην ξπζκφ ελφο κνηίβνπ (αμίεο, 

ζπλδπαζκνί αμηψλ θιπ) κέζα ζε κηα 

αθξφαζε κε ηε ρξήζε θαηάιιειεο κνπζηθήο 

νξνινγίαο 

  Να απμεζεί ε ηθαλφηεηά ηνπο ζηελ 

απφδνζε ησλ ηζρπξψλ – αζζελψλ κεξψλ 

ζην ξπζκφ ηνπ ιφγνπ ή ηεο κνπζηθήο  

● Να δηαθξίλνπλ ηνλ παικφ απφ ην κεισδηθφ 

ξπζκφ 

  Να απνδίδνπλ ζχλζεην ξπζκηθφ θείκελν 

θσλεηηθά, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχζηεκα 

ξπζκηθψλ ζπιιαβψλ. 

● Να εθηειέζνπλ κηα ξπζκηθή παξηηηνχξα 

prima vista κε βάζε ηα ξπζκηθά νλφκαηα ζην 

ρεηηθφ Solfa χζηεκα (.S.) θαη ηηο  

 

1.1. Ρπζκόο 

 

-Παικφο-ξπζκφο 

 

-Ρπζκηθέο αμίεο:  

παξεζηηγκέλν ηέηαξην κε 

φγδνν, παξεζηηγκέλν 

φγδνν κε δέθαην έθην, 

ηξίερν νγδφσλ, φγδνα κε 

δχν δέθαηα έθηα, ζπγθνπή 

φγδνν-ηέηαξην-φγδνν, 

ζχλδεζε δηαξθείαο, ην 

φγδνν σο κνλάδα 

κέηξεζεο ηνπ κέηξνπ.  

 

-Μέηξα 2/4, 3/4 (βαιο), 3/4 

(ηζάκηθνο), 4/4, 5/8, 5/4, 

7/8 (σο βνξεηνβαιθαληθφο 

ξπζκφο), 7/8 (σο 

θαιακαηηαλφο), 

πνιπξπζκνί. 

 

 

 

 

 

Μνπζηθή εθηέιεζε Υσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο. Καζψο νη δπν 

νκάδεο απνδίδνπλ ην ηξαγνχδη π.ρ. «Γε ζε ζέισ πηα» (Μηθξάο 

Αζίαο), κηα νκάδα  εθηειεί ην κεισδηθφ ξπζκφ κε θιάβεο ζηηο 

ζηξνθέο ελψ ε δεχηεξε ζην γχξηζκα «θξαηά» ζην ηξίγσλν ηνλ 

παικφ ηεο κνπζηθήο. 

 

 
 

Μνπζηθή εθηέιεζε Κξαηνχλ ηνλ παικφ κε παιακάθηα ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο αθξφαζεο ηνπ ρνξεπηηθνχ ζθνπνχ ―Horǎ‖ απφ ηε 

Ρνπκαλία πνπ απνδίδεηαη δεμηνηερληθά απφ ην βηνιί.  

 

-Μνπζηθή εθηέιεζε Γηαβάδνπλ ηελ παξαθάησ ξπζκηθή  

 

Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή Β΄ 

Γπκλαζίνπ» (Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο), ΟΔΓΒ 

2010 Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: «Ο ξφινο 

ηεο κνπζηθήο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηεο 

Αθξηθήο» Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.7) 

«Ράγθα θαη Σάια» Σεηξάδην Δξγαζηψλ 

(ζει.13) 

«Υψξα ηνπ Αλαηέιινληνο Ήιηνπ» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.17) 

«Βξαδηιηάληθνη ξπζκνί» Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει. 24-25) 

«Μνπζηθνί ξπζκνί ζηελ Διιάδα» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 66-67) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ 9ζει.42-43) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.66-67) 

 

«Αλζνιφγην Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-

Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ., 

Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.)  

(ζει. 51) 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ  
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αληίζηνηρεο ερεξέο  θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο 

πνπ έρνπλ κάζεη 

● Να κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ κηα κνπζηθή  

κε ηηο ηππηθέο θηλήζεηο κέηξεζεο ελφο 

καέζηξνπ 

● Να απνδίδνπλ κε αθξίβεηα ην ειιηπέο 

κέηξν, ηε ζπγθνπή θαη ηνλ αληηρξνληζκφ.  

 ● Να απηνζρεδηάδνπλ δηθά ηνπο ξπζκηθά 

ζρήκαηα ζην πιαίζην ελφο δεδνκέλνπ ξπζκνχ  

 Να δεκηνπξγνχλ απιά ξπζκηθά θαη 

κεισδηθά ζρήκαηα, γηα λα ζπλνδεχζνπλ έλα 

ηξαγνχδη, κηα ξίκα, κηα κνπζηθή αθξφαζε ή 

δξψκελν. 

 Να «ζπλζέηνπλ»  απιέο ξπζκηθέο  

παξαιιαγέο ζε γλσζηέο κεισδίεο. 

 

παξηηηνχξα θαη ηελ εθηεινχλ κε ηα ξπζκηθά νλφκαηα θαη ηηο 

αληίζηνηρεο ερεξέο θηλήζεηο. Υσξίδνληαη έπεηηα ζε δπν νκάδεο, 

κεηξνχλ «έλα, δχν, ηξία, ηέζζεξα» θαη εθηεινχλ 

επαλαιακβαλφκελε ηε ξπζκηθή παξηηηνχξα σο εμήο: ε κηα νκάδα 

ρηππά ηα πφδηα ζην πάησκα ζηηο παχζεηο -―off beat‖- θαη ε άιιε 

εθηειεί ηα φγδνα θαη ηα ηέηαξηα κε παιακάθηα. 

 

 
 

-Μνπζηθή εθηέιεζε Δθηεινχλ ζην ηακπνπξίλν ην ξπζκφ ζηίρσλ 

ηξαγνπδηψλ θαη δηαθξίλνπλ ηνπο ηζρπξνχο απφ ηνπο αζζελήο 

ρξφλνπο π.ρ. 

 

       │   

  Κεί-  λν  πνπ   κε   ηξψεη            θεί – λν  πνπ  κε    ζψ-  δεη 

 

-Μνπζηθή εθηέιεζε «Γηεπζχλνπλ» κε ηηο ηππηθέο θηλήζεηο 

κέηξεζεο ελφο καέζηξνπ κνπζηθά έξγα ζε δηδαρζέληα κέηξα θαη 

ξπζκνχο  ζπλδπάδνληάο ηηο θαη κε άιιεο εθθξαζηηθέο, δπλακηθέο 

ή εξκελεπηηθέο εληνιέο- ππνδείμεηο. 

 

-Μνπζηθή εθηέιεζε Σξαγνπδνχλ ζε θζφγγνπο ην negro spiritual 

«Every body sing freedom» (ηα θνξίηζηα ηε κεισδία ηεο 

ζνπξάλν θαη –αλ ππάξρνπλ αληίζηνηρα- ηε κεισδία ηεο άιην, ελψ 

ηα αγφξηα, ηε κεισδία ηνπ ηελφξνπ θαη –αλ ππάξρνπλ αληίζηνηρα- 

ην κέξνο ηνπ κπάζζνπ), ρηππψληαο παξάιιεια ζηξάθεο ζηνλ 

πξψην (ηζρπξφ) ρξφλν θαη ζηνλ ηξίην (ζρεηηθά ηζρπξφ) ρξφλν.  Ζ 

κειέηε ησλ δηαθνξεηηθψλ κεξψλ, ζα ρξεζηκεχζεη αξγφηεξα ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο θαιιηηερληθήο εθκάζεζεο ηνπ ηξαγνπδηνχ.    

 

 

 

Μνπζηθήο & Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player  

 

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε ερεία  

Βηληενπξνβνιέαο ή Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Backbeat_pattern_snare_drum.png
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ειίδα 149 

 

 

 

-Γεκνπξγία Μνπζηθήο  Έλαο – έλαο ηξαγνπδνχλ δηαδνρηθά κηα 

θξάζε αθνινπζσληαο  ηε κεισδηθή γξακκή ηνχ «Everybody sing 

freedom»  θαη ζαλ ζπλέρεηα, απηνζρεδηάδνπλ κηαλ άιιε κεισδία 

πάλσ ζηα ίδηα ξπζκηθά ζρήκαηα θαη κε ηα ίδηα ιφγηα, ρηππψληαο 

παξάιιεια  ζηξάθεο ζηνλ πξψην (ηζρπξφ) ρξφλν θαη ζηνλ ηξίην 

(ζρεηηθά ηζρπξφ) ρξφλν (κέηξν 4/4).  

 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:  

● Να ηξαγνπδνχλ αηνκηθά θαη νκαδηθά 

κεισδίεο κε ηνληθή αθξίβεηα 

● Να ηξαγνπδνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε κεισδία 

ζε δηάθνξεο ηνληθφηεηεο (ηξαλζπφξην) 

● Να ηξαγνπδνχλ κεισδίεο κε κίκεζε 

 Να δηαθξίλνπλ αθνπζηηθά έλα κνηίβν ή έλα 

ζέκα ζε έλα κνπζηθφ έξγν θαη λα 

αθνινπζνχλ θαηά ηελ αθξφαζε ηελ 

αλάπηπμή ηνπ     

 Να αλαπηχμνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο κλήκε, 

αλαγλσξίδνληαο, απνθσδηθνπνηψληαο θαη 

απνδίδνληαο ιεθηηθά θαη κε ζπκβαηηθή 

ζεκεηνγξαθία ζχλζεηα ξπζκηθά θαη 

κεισδηθά ζρήκαηα. 

● Να ρεηξίδνληαη κε άλεζε ηα ζπκβνιηθά 

νλφκαηα ηνληθνχ χςνπο ηεο δπηηθήο 

κνπζηθήο: λην, ξε, κη, θα, ζνι, ια, ζη   

● Να εμνηθεησζνχλ κε ην ζχζηεκα  

ζπκβνιηζκνχ ηνπ ηνληθνχ χςνπο ζηελ 

επξσπατθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία 

● Να θαηαλνήζνπλ εκπεηξηθά ηε ιεηηνπξγία 

ησλ αιινηψζεσλ (δίεζε – χθεζε) θαη λα 

πξνζεγγίδνπλ δηαηζζεηηθά (αθνπζηηθά) ηε 

 

1.2. Σνληθό ύςνο- 

Μεισδία 

 

-Μεισδηθφ κνηίβν, 

 

-πεληαηνληθέο θιίκαθεο 

(Νην, Φα, νι),  

 

-κείδνλα θαη ειάζζνλα 

θιίκαθα (Νην+, νι+, 

Φα+ θαη Λα-, Μη-),  

 

-χθεζε θαη δίεζε 

(βησκαηηθά),  

 

-Σφλνο, Ζκηηφλην, 

Σξηεκηηφλην,  

 

-Αξπηζκφο. 

 

 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο  Οη καζεηέο καζαίλνπλ ην δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη «Γηάλλε κνπ ην καληήιη ζνπ» (Ζπείξνπ). Έπεηηα 

ρσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο Α θαη Β θαη ε θάζε νκάδα ηξαγνπδά ην 

άληίζηνηρν  κέξνο ηεο. Ο εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο πνιπθσλίαο 

παίδνληαο κεισδίεο ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη νη καζεηέο ζην 

glockenspiel ή ην θινγέξα απηνζρεδηάδνπλ ζηνπο ηφλνπο κηαο 

πεληαηνληθήο θιίκαθαο. 

 
Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή Β΄ 

Γπκλαζίνπ» (Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο), ΟΔΓΒ 

2010 Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: «Ζ 

πνιπζχλζεηε κνπζηθή ηεο Κίλαο» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.16) 

«Ζ κνπζηθή ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.21) 

«Υψξα ηνπ Αλαηέιινληνο Ήιηνπ» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.18) 

«Δλσκέλε Δπξψπε» Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει. 30) 

 

«Αλζνιφγην Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-

Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ., 

Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.)  

(ζει. 57) 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ 

Μνπζηθήο & Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 
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ειίδα 150 

κείδνλα θαη ηελ ειάζζνλα θιίκαθα  

 

 

● Να ηξαγνπδνχλ απφ κλήκεο κεισδίεο κε ηα 

νλφκαηα ησλ θζφγγσλ ηνπο  

● Να εθηεινχλ ζηε θινγέξα ή ζε ηνληθά 

κνπζηθά φξγαλα κεισδίεο ηξαγνπδηψλ πνπ 

έρνπλ κάζεη  

● Να δεκηνπξγνχλ κεισδίεο ζηε θινγέξα ή 

ζην glockenspiel  

● Να απηνζρεδηάδνπλ κεισδηθέο εξσηήζεηο 

θαη απαληήζεηο, κε φξγαλα ή κε θσλή. 

 Να κεινπνηνχλ ζηίρνπο θαη λα 

πξνζαξκφδνπλ δηθνχο ηνπο ζηίρνπο ζε 

γλσζηέο κεισδίεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player  

 

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε ερεία  

Βηληενπξνβνιέαο ή  Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο 

 

 
Παξνπζίαζε «Raag Bhimpalashi» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/240

8 

  

 

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2408
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2408
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ειίδα 151 

 

- Μνπζηθή εθηέιεζε Αθνχλ απφ CD έλα κνπζηθφ ζέκα απφ έλα 

θαηαμησκέλν θιαζζηθφ έξγν (π.ρ. ζέκα απφ ηε πκθσλία Νν40 

ηνπ W.A, Mozart, ζέκα απφ ην «Μνιδάβα» ηνπ  Bedřich 

Smetana απφ ην ζπκθσληθφ πνίεκα «Ζ παηξίδα κνπ» θιπ). Ο 

εθπαηδεπηηθφο παίδεη ην ζέκα ζην πηάλν θαη ζηε ζπλέρεηα, νη 

καζεηέο πξνζαξκφδνπλ δηθνχο ηνπο ζηίρνπο ψζηε ην ζέκα λα 

κεηαηξαπεί ζε ηξαγνχδη. Σξαγνπδνχλ πξνζέρνληαο ηδηαίηεξα ηελ 

ηνληθή αθξίβεηα  ηεο εθηέιεζεο. 

 

- Μνπζηθή εθηέιεζε (ζπλέρεηα ηεο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο) 

Μαζαίλνπλ ζηε θινγέξα ή ζην glockenspiel ην ζέκα θαη ην 

κεηαθέξνπλ ζε άιιεο ηνληθφηεηεο παίδνληαο ζηηο αληίζηνηρεο 

θιίκαθεο. 

Γεκηνπξγία Μνπζηθήο  Έλαο – έλαο ηξαγνπδνχλ ηε κεισδηθή 

γξακκή ηνχ επηιεγκέλνπ ζέκαηνο κε ηνπο ζηίρνπο θαη ζαλ 

ζπλέρεηα, απηνζρεδηάδνπλ κηαλ άιιε κεισδία πάλσ ζηα ίδηα 

ξπζκηθά ζρήκαηα θαη κε ηα ίδηα ιφγηα. 

 

-Μνπζηθή εθηέιεζε – Δλεξγεηηθή αθξφαζε Ο εθπαηδεπηηθφο 

απηνζρεδηάδεη κηα κηθξή κνπζηθή θξάζε ζε κείδνλα θιίκαθα ζην 

πηάλν θαη ηελ ζπλνδεχεη αξκνληθά. ηε ζπλέρεηα ηξαγνπδά ηε 

κεισδία ππνδεηγκαηηθά κε ηα αληίζηνηρα νλφκαηα ησλ θζφγγσλ. 

Οη καζεηέο επαλαιακβάλνπλ κηκεηηθά θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο 

ζπλνδεχεη ζην πηάλν. Παίδεη έπεηηα ηε θξάζε ζε ειάζζνλα 

θιίκαθα θαη ηξαγνπδά ππνδεηγκαηηθά. Οη καζεηέο 

επαλαιακβάλνπλ κηκεηηθά. Ρσηά ηνπο καζεηέο πνηεο δηαθνξέο ή 

νκνηφηεηεο παξαηεξνχλ αλάκεζα ζηηο δπν εθηειέζεηο, ηη αίζζεζε 

ή ηη ζπλαηζζήκαηα ηνπο πξνθάιεζαλ.   

 ηε ζπλέρεηα, παίδεη ηε θξάζε ζε κείδνλα ή ειάζζνλα θιίκαθα 

θαη νη καζεηέο πξέπεη λα δηαθξίλνπλ ηνπο δπν ηξφπνπο. 

 

 

-Δθηέιεζε κνπζηθήο Παίδνπλ ζηε θινγέξα ή ζην glockenspiel ηα 

ηειεπηαία δπν κέηξα απφ ην ηξαγνχδη «Σα θαβνπξάθηα» ηνπ 

Βαζίιε Σζηηζάλε:  
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ειίδα 152 

 

ηε ζπλέρεηα, παίδνπλ ηελ ίδηα κεισδία μεθλψληαο έλα δηάζηεκα 

ηεηάξηεο ρακειφηεξα. 

 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Μνπζηθήο κε ρξήζε ΣΠΔ  

(http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2408 ) 

Οη καζεηέο αλνίγνπλ ηελ παξνπζίαζε «Raag Bhimpalashi» πνπ 

αθνξά ηελ ηλδηθή Ράγθα σο ζχζηεκα (ηξφπνο). Με αθήγεζε θαη 

νπηηθνπνηεκέλε αλάιπζε παξνπζηάδεηαη ε Ράγθα σο ζχζηεκα  

πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα κεισδηθά ζηνηρεία κηαο ζχλζεζεο. Δδψ 

παξνπζηάδεηαη κε βίληεν θαη ηαπηφρξνλε αθήγεζε ε Raag 

Bhimpalashi. 

 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να αθνχλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξχ 

ξεπεξηφξην κνπζηθψλ αθξνάζεσλ κε ηε 

ρξήζε νδεγνχ αθξφαζεο ή παξηηηνχξαο, 

εζηηάδνληαο ζε ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθέο 

έλλνηεο θαη λα κπνξνχλ νη ίδηνη λα 

δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο νδεγφ αθξφαζεο. 

 Να αλαγλσξίδνπλ, λα πεξηγξάθνπλ, λα 

ζπγθξίλνπλ θαη λα αλαιχνπλ κνπζηθέο 

αθξνάζεηο δηαθνξεηηθψλ κνπζηθψλ εηδψλ, 

ζηπι θαη πνιηηηζκψλ κε ρξήζε θαηάιιειεο 

κνπζηθήο νξνινγίαο.. 

 Να δηαθξίλνπλ ηε δηκεξή κνξθή, ηξηκεξή 

κνξθή θαη κνξθή ξφλην ζε κνπζηθά έξγα 

 

 

 

1.3.Μνξθή  
 

-Μνλνθσλία, πνιπθσλία, 

εηεξνθσλία, νκνθσλία 

 

-Γηκεξήο θαη Σξηκεξήο 

κνξθή, 

 

-Μνξθή Ρφλην, 

 

-Θέκα θαη παξαιιαγέο, 

 

-Αλνηθηή θαη θιεηζηή 

θξάζε, 

-Γηάθνξεο κνξθέο γηα 

νξγαληθή θαη θσλεηηθή 

κνπζηθή, 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη  καζεηέο αθνχλ ηηο αξρέο ηνπ 

Κνλζέξηνπ «Άλνημε» απφ ηηο «Σέζζξηο Δπνρέο» ηνπ A.Vivaldi 

πξνζεγγίδνληαο ηελ ελαιιαγή  γξήγνξνπ – αξγνχ – γξήγνξνπ 

κέξνπο  ζην Κνλζέξην. Έπεηηα  αθνχλ ην πξψην κέξνο θαη 

δηθξίλνπλ πφηε αθνχγεηαη ην solo θαη πφηε φιε ε νξρήζηξα. 

 

 - Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ απφ ην νξαηφξην 

«Μεζζίαο» ηνπ G.F.Handel ην ρνξσδηαθφ κέξνο ―Hallelujah!‖ 

θαη δηαθξίλνπλ ηελ επσδφ κε ηε ιέμε  - θιεηδί «Αιιεινχηα». 

Πεξηγξάθνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο 

δεκηνχξγεζε ε αθξφαζε  ηνπ έξγνπ. 

   

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ηξεηο κνπζηθέο 

ζπλζέζεηο θαη δηαθξίλνπλ ηε κνξθή ηνπο θαηαγξάθνληαο θαηά 

ηελ αθξφαζε ηε ζεηξά ησλ δηαθνξεηηθψλ κεξψλ: ην ηξαγνχδη 

―Yellow Submarine‖ ησλ Beatles (δηκεξήο κνξθή ΑΒ), ην 

ηξαγνχδη «Ζ κηθξή Ραιινχ» (Νίθνπ Γθάηζνπ-Μάλνπ Υαηδηδάθη)  

 

Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή Β΄ 

Γπκλαζίνπ» (Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο), ΟΔΓΒ 

2010 Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: «…θαη 

θάπνηα ζεκαληηθά θαη θιαζηθά είδε 

ζχλζεζεο» Βηβιίν Μαζεηή (ζει.54-55) 

«Σν Κιαζηθφ ζηνλ νξίδνληα ηνπ 

δηαρξνληθνχ» Βηβιίν Μαζεηή (ζει.34) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.31-32) 

«Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. Ση 

έκαζα…» Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.41) 

«Δλσκέλε Δπξψπε» Βηβιίν Μαζεηή 

(ζει.46-47) 
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ειίδα 153 

 

● Να δηαθξίλνπλ ην ζέκα θαη ηηο παξαιιαγέο 

ηνπ ζε έλα κνπζηθφ έξγν κε κνξθή ζέκα θαη 

παξαιιαγέο   

● Να γλσξίζνπλ κνξθέο νξγαληθήο θαη 

θσλεηηθήο κνπζηθήο ηεο Λφγηαο Γπηηθήο 

Μνπζηθήο  

● Να δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ κεξψλ ζε έλα κνπζηθφ έξγν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

● Να ηξαγνπδνχλ εθθξαζηηθά κε αίζζεζε 

ησλ θξάζεσλ 

● Να απηνζρεδηάδνπλ δηθέο ηνπο κεισδίεο 

ζηηο κνξθέο πνπ έρνπλ δηδαρηεί.  

 

 

-Μνξθέο κνπζηθήο απφ ηε 

Λατθή Παξάδνζε ηεο 

Διιάδαο θαη άιισλ 

ρσξψλ. 

 

-Μνξθέο νξγαληθήο θαη 

θσλεηηθήο κνπζηθήο ηεο 

Λφγηαο Γπηηθήο Μνπζηθήο 

(πκθσλία, Κνλζέξην, 

Όπεξα θ.ά.)   

 

 

 

θαη ην πνιπθσληθφ ηνπ 16
νπ

 αηψλα απφ ηε Βξεηάλε ―Tourdion‖ 

(ηξηκεξήο κνξθή ΑΒΑ) θαη ην ―Matona mia cara‖ ηνπ Orlando di 

Lasso (κνξθή ξφλην ΑΒΑΓΑΓ)   

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην «Υνξφ ησλ θχθλσλ» ηνπ 

P.I.Tchaikovsky θαη δεκηνπξγνχλ –αηνκηθά ή δνπιεχνληαο ζε 

νκάδεο- έλα «ράξηε αθξφαζεο» πνπ απεηθνλίδεη ηε δηαδνρή ησλ 

κεξψλ [Α Β Α] θαη ηηο δηαθνξέο ζηελ ελνξρήζηξσζε ηνπ έξγνπ 

[A πλεπζηά – Β έγρνξδα θαη πλεπζηά – Α πλεπζηά]. 

 

-Γεκηνπξγία κνπζηθήο Αθνχλ  θαη παξαηεξνχλ ηηο παξαιιαγέο 

ηνπ W.A Mozart ζην παξαδνζηαθφ γαιιηθφ ηξαγνχδη ―Je vous 

dirai maman‖ (κεισδία απφ ην παηδηθφ ηξαγνχδη «Φεγγαξάθη κνπ 

ιακπξφ») δνθηκάδνπλ δνπιεχνληαο ζε κηθξέο νκάδεο λα 

δεκηνπξγήζνπλ δηθέο ηνπο παξαιιαγέο κεηαβάιινληαο π.ρ. ην 

ξπζκφ, ηε κεισδία, ην χθνο, ηελ ελνξρήζηξσζε θ.ά. 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε  Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζην πηάλν ηα νθηψ 

πξψηα κέηξα ηνπ θνππιέ ηνπ ηξαγνπδηνχ ηνπ Μ. Υαηδηδάθη «Σα 

παηδηά θάησ ζην θάκπν» θαη ξσηά αλ ηνπο δεκηνπξγήζεθε ε 

αλάγθε ζπλέρεηαο, ή αηζζάλνληαη ήδε νινθιήξσζε ηεο θξάζεο.  

Ξαλαπαίδεη ηα νθηψ κέηξα θαη δεηά λα ηξαγνπδήζνπλ νη καζεηέο 

κηα απηνζρέδηα απάληεζε.  

ηε ζπλέρεηα, μαλαπαίδεη ηα νθηψ κέηξα θαη ηελ απάληεζε πνπ 

έρεη επηιέμεη ν ίδηνο ν ζπλζέηεο. 

 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ 

Μνπζηθήο & Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player  

 

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε ερεία  

Βηληενπξνβνιέαο 
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να δεκηνπξγήζνπλ κε κνπζηθά φξγαλα 

«ερν-εηθφλεο» πνπ πεξηγξάθνληαη κέζσ ηνπ 

ερνρξψκαηνο θαη ησλ  κεηαβνιψλ ηεο 

δπλακηθήο θαη ηεο ξπζκηθήο αγσγήο  

● Να πεξηγξάςνπλ ηε δπλακηθή αγσγή ελφο 

κνπζηθνχ έξγνπ κε ηνπο βαζηθνχο φξνπο 

πεξηγξαθήο ηεο δπλακηθήο αγσγήο   

 

 

1.4.  Γπλακηθή Αγσγή 

Όξνη δπλακηθήο αγσγήο 

(piano, forte, fortissimo, 

pianissimo, crescendo, 

diminuendo, mezzo piano, 

mezzo forte, sforzando, 

subito piano) 

 

 

 

-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο Οη καζεηέο απηνζρεδηάδνπλ νκαδηθά 

πάλσ ζε έλα  «κπάζζν νζηηλάην» ππφ ηε δηεχζπλζε ζπκκαζεηή 

ηνπο, ν νπνίνο ππνδεηθλχεη ζπρλέο αιιαγέο δπλακηθήο. 

 

-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο Οη καζεηέο ζπλζέηνπλ, 

«ελνξρεζηξψλνπλ» θαη παίδνπλ κηα κνπζηθή θξάζε, ε νπνία 

απμάλεη ζπλερψο ηελ έληαζή ηεο ζχκθσλα κε  αληίζηνηρα ζεκεία 

δπλακηθήο. Σν ίδην ζέκα, «ελνξρεζηξψλεηαη» έηζη, ψζηε λα 

δίδεηαη ε αίζζεζε ηεο αχμεζεο ηεο έληαζεο φρη κε ζεκεία 

δπλακηθήο, αιιά κε αχμεζε ηνπ ερεηηθνχ φγθνπ  ζηελ 

ελνξρήζηξσζε, κε ηελ πξνζζήθε φιν θαη πην πνιιψλ νξγάλσλ ή 

απηνζρέδησλ ήρσλ.  
  

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην «Bolero» ηνπ Maurice Ravel θαη 

ζεκεηψλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθξφαζεο κε ζπκβαηηθνχο 

φξνπο ηεο δπλακηθήο αγσγήο ηε δηαδνρή ησλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ησλ κεηαβνιψλ ηεο δπλακηθήο αγσγήο. πλδένπλ ηε δπλακηθή 

αγσγή ηνπ έξγνπ κε ηνλ πεξηγξαθηθφ ραξαθηήξα ηεο κνπζηθήο 

πνπ απνδίδεη έλα θαξαβάλη ζηελ έξεκν πνπ φιν θαη «πιεζηάδεη» 

θαη αθνχγεηαη νινέλα θαη πην δπλαηά. 

 

 

 

 

 

 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή Β΄ 

Γπκλαζίνπ» (Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο), ΟΔΓΒ 

2010 Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: «Σν θιαζηθφ 

ζηνλ νξίδνληα ηνπ δηαρξνληθνχ» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.31) 

«Δλσκέλε Δπξψπε» Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει.29) 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ 

Μνπζηθήο & Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player  
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Οη καζεηέο: 

● Να πεξηγξάθνπλ ηηο κεηαβνιέο ηεο 

ξπζκηθήο αγσγήο ζε έλα κνπζηθφ έξγν 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο βαζηθνχο φξνπο 

πεξηγξαθήο ηεο Ρπζκηθήο Αγσγήο   

 ● Να δεκηνπξγήζνπλ έλα ερεηηθφ δξψκελν 

κε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη κεηαβνιέο 

ηεο ξπζκηθήο αγσγήο 

● Να θαηαιάβνπλ ηε ινγηθή ηνπ (κεραληθνχ 

ή ειεθηξνληθνχ) κεηξνλφκνπ. 

 

 

1.5. Ρπζκηθή Αγσγή 

Όξνη ξπζκηθήο αγσγήο 

(ηαρχηεηα) 

(allegro, adagio, 

accelerando, ritardando, 

largo moderato, presto, A 

tempo) 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε  Αθνχλ κνπζηθά έξγα κε δηαθνξεηηθή 

ξπζκηθή αγσγή θαη «πεηξακαηίδνληαη» κε ην κεηξνλφκν 

πξνζπαζψληαο λα πξνζαξκφζνπλ ηα «ρηππήκαηα» ηνπ 

κεηξνλφκνπ πάλσ ζε απηά. 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε  Αθνχλ κνπζηθά έξγα κε δηαθνξεηηθή 

ξπζκηθή αγσγή θαη επηιέγνπλ ζε εθπαηδεπηηθφ θπιιάδην 

εξγαζίαο πνπ ηνπο έρεη δνζεί, ηνπο φξνπο ηεο ξπζκηθήο αγσγήο 

ηνπ κέξνπο πνπ αθνχλ θάζε θνξά (π.ρ. Allegro, Presto θιπ). 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Γηαθξίλνπλ ηε δηαθνξεηηθή ξπζκηθή 

αγσγή (γξήγνξν-αξγφ-γξήγνξν) ησλ κεξψλ κηαο πκθσλίαο 

(πξηλ εηζαρζεί ην κηλνπέην) π.ρ. ηεο πκθσλίαο αξ.27 ζηε νι  

κείδνλα K.199  ηνπ W.A.Mozart: Η.Allegro, II.Andantino, 

III.Presto  

 

  

Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή Β΄ 

Γπκλαζίνπ» (Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο), ΟΔΓΒ 

2010 Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: «…θαη 

θάπνηα ζεκαληηθά θαη θιαζηθά είδε 

ζχλζεζεο» Βηβιίν Μαζεηή (ζει.54-55) 

 «Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο» Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει.38-39) 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ 

Μνπζηθήο & Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player  
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να αλαγλσξίδνπλ ηε ρξνηά κνπζηθψλ 

νξγάλσλ, αλζξψπηλεο θσλήο (SATB) θαη 

ζχγρξνλσλ πεγψλ ήρνπ  

● Να θαηαλνήζνπλ ηελ θαηάηαμε ησλ 

κνπζηθψλ νξγάλσλ 

● Να εμεξεπλνχλ ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο 

παξαγσγήο ήρνπ κε ηε ρξήζε ηνπ ζψκαηνο, 

ερνγφλσλ αληηθεηκέλσλ θαη ηηο δηάθνξεο 

ηερληθέο εθηέιεζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ  

● Να δηαθξίλνπλ ην ερφρξσκα ησλ κνπζηθψλ 

νξγάλσλ ηεο ζπκθσληθήο νξρήζηξαο   

● Να δηαθξίλνπλ ην ερφρξσκα ησλ κνπζηθψλ 

νξγάλσλ ηεο Διιεληθήο Λατθήο Παξάδνζεο  

● Να γλσξίζνπλ κνπζηθά φξγαλα άιισλ ιαψλ 

θαη πνιηηηζκψλ 

● Να αλαγλσξίδνπλ κνπζηθά φξγαλα ζε 

ζχλνια ηδαδ, ξνθ θαη άιισλ εηδψλ κνπζηθήο 

● Να αληηιακβάλνληαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο νη ζπλζέηεο επεμεξγάδνληαη 

ειεθηξνληθνχο θαη θπζηθνχο ήρνπο ζηηο 

ζπλζέζεηο ηνπο 

● Να πεηξακαηίδνληαη κε δηαθνξεηηθά 

ερνρξψκαηα νξγάλσλ, ζην πιαίζην απινχ 

κνπζηθνχ ινγηζκηθνχ.  

Να πεηξακαηίδνληαη θαη λα απηνζρεδηάδνπλ κε 

ήρνπο απφ πνηθίια κέζα (ερνγφλα 

αληηθείκελα, κνπζηθά φξγαλα, θσλή) 

 

1.6. Ηρόρξσκα 

 

- Φπζηθνί θαη 

ειεθηξνληθνί ήρνη θαη 

ρξήζε ηνπο απφ ηνπο 

ζπλζέηεο κέζα ζε κνπζηθά 

έξγα, 

 

- Βαζηθά είδε θσλψλ 

(νπξάλν, Άιην, 

 Σελφξνο, Μπάζζνο), 

 

- Δίδε νξρήζηξαο 

 

-Όξγαλα πκθσληθήο 

Οξρήζηξαο, 

 

- Όξγαλα απφ ηε Λατθή 

Παξάδνζε ηεο Διιάδαο 

θαη άιισλ ρσξψλ, ζχλνια 

θαη νξρήζηξεο.  

 

 

 

 

 

 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ερνγξαθεκέλα απνζπάζκαηα κνπζηθψλ έξγσλ 

γηα ζπκθσληθή νξρήζηξα θαη πξνζπαζνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ην ερφρξσκα 

ησλ δηαθνξεηηθψλ νξγάλσλ  επηιέγνληαο θάζε θνξά ηελ αληίζηνηρε εηθφλα 

ηνπ κνπζηθνχ  νξγάλνπ πνπ άθνπζαλ ζε εθπαηδεπηηθφ θχιιν εξγαζίαο πνπ 

ηνπο έρεη δνζεί. 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Γηαθξίλνπλ ην ερφρξσκα ησλ ειιεληθψλ ιατθψλ 

κνπζηθψλ νξγάλσλ θαηά ηελ αθξφαζε ερνγξαθεκέλσλ απνζπαζκάησλ 

δεκνηηθήο, ξεκπέηηθεο, αζηηθήο επηαλεζηαθήο, ζχγρξνλσλ ειιεληθψλ 

ηξαγνπδηψλ θαη θαηαηάζζνπλ ηα φξγαλα κε βάζε ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηάηαμεο Hornbostel – Sachs (Ηδηφθσλα- 

Μεκβξαλφθσλα – Υνξδφθσλα – Αεξφθσλα). 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε - Γεκηνπξγία κνπζηθήοΜε αθφξκεζε ην θνκκάηη 

―Sound menu‖ ηνπ  Stephen Chadwick   παξαηεξνχλ φηη είλαη δπλαηφλ κε 

αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο λα δεκηνπξγήζνπκε κηα κνπζηθήο 

ζχλζεζε.  ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο δεκηνπξγνχλ ηε 

δηθή ηνπο ζχλζεζε ρξεζηκνπνηψληαο αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ.  

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ηα κέξε ηεο ζνπίηαο «Δηθφλεο απφ κηα 

έθζεζε» ηνπ M. Petrovich Mussorgsky ζε ελνξρήζηξσζε ηνπ Μ. Ravel θαη 

θαηαγξάθνπλ ηα φξγαλα πνπ δηαθξίλνπλ ζε θάζε αθξφαζε. 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ έλα απφ ηα Βξαδεκβνχξγηα θνληζέξηα ηνπ 

J.S.Bach, αθνχ πξψηα έρνπλ δεκηνπξγήζεη κε ραξηφλη ηε κνξθή ησλ 

νξγάλσλ πνπ παίξλνπλ κέξνο ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Μνηξάδνληαη ηα 

φξγαλα θαηά νηθνγέλεηεο θαη νξίδεηαη έλαο καζεηήο σο καέζηξνο.  Καηά ηελ 

αθξφαζε, «δηεπζχλεη» ην έξγν, απεπζπλφκελνο ζηελ εθάζηνηε νκάδα 

νξγάλσλ γηα λα ηελ εηζαγάγεη. ηε ζπλέρεηα, νξίδνληαη ελαιιάμ άιινη 

καζεηέο σο καέζηξνη.  

 

 

 

 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Β΄ Γπκλαζίνπ» 

(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, 

Π.Αλδξνχηζνο), ΟΔΓΒ 

2010 Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ-

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

«Σαμηλφκεζε νξγάλσλ 

ζχκθσλα κε ηνπο 

Υνξλκπφζηει-Εαμ» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει.10) 

«Μηα 

Μεζφγεηνο…κνπζηθή» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ 

(ζει.36) 

Δδψ είλαη Βαιθάληα» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.62-

63) Σεηξάδην Δξγαζηψλ 

(ζει.39) 

«Δλσκέλε Δπξψπε» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει.46-

49) 

«Ο γχξνο ηεο Διιάδαο» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 68-

81) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ 

(ζει.45-51) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

(ζει.50-62) 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & 
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-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Μνπζηθήο κε ρξήζε ΣΠΔ  

(http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2409?locale=el) Οη καζεηέο αλνίγνπλ 

ζηνλ ππνινγηζηή ή ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ηελ παξνπζίαζε «Υνξδφθσλα 

κνπζηθά φξγαλα ηνπ θφζκνπ», παξαηεξνχλ θαη αθνχλ ην ερφρξσκα 

ρνξδνθψλσλ νξγάλσλ απφ φινλ ηνλ θφζκν θαη πξνζεγγίδνπλ ηελ  πνηθηιία 

ησλ ηδησκάησλ ηεο κνπζηθήο δηαρξνληθά θαη γεσγξαθηθά. 

 

Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: 

Κιάβεο, ηακπνπξίλν, 

ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player  

 

Παξνπζίαζε «Υνξδφθσλα 

κνπζηθά φξγαλα ηνπ 

θφζκνπ» 

http://photodentro.edu.gr/l

or/r/8521/2409?locale=e 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να δηαθξίλνπλ δηαηζζεηηθά ηε δηαθνξά 

κεηαμχ  κνλνθσλίαο, νκνθσλίαο θαη 

πνιπθσλίαο 

● Να δηαθξίλνπλ δηαηζζεηηθά ζχκθσλεο θαη 

δηάθσλεο ζπλερήζεηο  

● Να ηξαγνπδνχλ δίθσλνπο θαη ηξίθσλνπο 

απινχο θαλφλεο 

● Να ηξαγνπδνχλ ηαπηφρξνλα, αλεμάξηεηεο 

κεισδηθέο γξακκέο ηξαγνπδηψλ 

● Να δηαθξίλνπλ αθνπζηηθά ηα κνλνθσληθά 

θαη πνιπθσληθά κνπζηθά φξγαλα  

● Να δεκηνπξγνχλ ζπλερήζεηο κε κεισδηθά 

θαη ηνληθά θξνπζηά φξγαλα 

 

 

 

 

 

1.7.  πλήρεζε 

 - Μνλνθσλία,  Οκνθσλία, 

Πνιπθσλία 

 

- Μνλνθσληθά θαη 

Πνιπθσληθά κνπζηθά 

φξγαλα 

 

- χκθσλεο θαη δηάθσλεο 

ζπλερήζεηο, 

 

- πγρνξδία Η θαη V, 

Σέιεηα Πηψζε, 

 

- Ηζνθξάηεκα, κπάζζν 

νζηηλάην,  

 

- Μίκεζε ζηελ Αληίζηημε 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ραξαθηεξηζηηθά ερνγξαθεκέλα απνζπάζκαηα 

κνλνθσληθήο, νκνθσληθήο θαη πνιπθσληθήο κνπζηθήο απφ ηελ ειιεληθή 

βπδαληηλή εθθιεζηαζηηθή θαη δεκνηηθή παξάδνζε θαζψο θη απφ ηε ιφγηα 

δπηηθή παξάδνζε δηαθξίλνληαο δηαηζζεηηθά ην δηαθνξεηηθφ ηνπο 

«άθνπζκα».  

 

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ απφ ην νξαηφξην «Μεζζίαο» ηνπ 

G.F.Handel ην ρνξσδηαθφ κέξνο ―Hallelujah!‖ θαη δηαθξίλνπλ ηελ ελαιιαγή 

νκνθσληθήο θαη πνιπθσληθήο πθήο.   

 

-Δθηέιεζε κνπζηθήο  Έλαο καζεηήο ηξαγνπδά έλα θζφγγν σο βάζε 

(ζεκέιην) θαη άιινη δχν ηξαγνπδνχλ απφ έλαλ θζφγγν ν θαζέλαο επηπιένλ, 

ψζηε λα ζρεκαηηζηεί κηα «κείδσλ» ζπγρνξδία. Αθνινπζείηαη ε ίδηα 

δηαδηθαζία γηα ην ζρεκαηηζκφ ειιάζνλνο ζπγρνξδίαο. 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ραξαθηεξηζηηθά ερνγξαθεκέλα απνζπάζκαηα  

κνλνθσληθψλ θαη πνιπθσληθψλ νξγάλσλ  θαη δηαθξίλνπλ αθνπζηηθά ηε 

δηαθνξά ηνπο. 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Β΄ Γπκλαζίνπ» 

(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, 

Π.Αλδξνχηζνο), ΟΔΓΒ 

2010 Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ-

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

«Δδψ είλαη Βαιθάληα» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ  

(ζει.39-40) Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ 

«Σν θιαζηθφ ζηνλ 

νξίδνληα ηνπ δηαρξνληθνχ» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ 

(ζει.34) 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2409?locale=el
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● Να αθνχλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξχ 

ξεπεξηφξην κνπζηθψλ αθξνάζεσλ κε ηε ρξήζε 

νδεγνχ αθξφαζεο ή παξηηηνχξαο, εζηηάδνληαο 

ζε ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθέο έλλνηεο θαη λα 

κπνξνχλ νη ίδηνη λα δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο 

νδεγφ αθξφαζεο. 

● Να εθηεινχλ κε άλεζε ξεπεξηφξην 

θαηάιιειν γηα ηε βαζκίδα ηνπο, κε κίκεζε, 

κε ην απηί θαη «prima vista» θαη λα ην 

εθηεινχλ απφ κλήκεο θαη ζε ζπλζήθεο 

παξάζηαζεο. 

● Να ζπλνδεχνπλ ηξαγνχδηα κε νξγαληθφ ή 

θσλεηηθφ «κπάζζν νζηηλάην», ή νξγαληθφ 

«κπάζζν θνληίλνπν». 

● Να ςάιινπλ κε ζπλνδεία ηζνθξάηε 

   

 

 

- Γίθσλνη θαη ηξίθσλνη 

θαλφλεο 

 

 

- Μνπζηθή εθηέιεζε Μαζαίλνπλ θη εθηεινχλ ηξίθσλνπο θαη ηεηξάθσλνπο 

θαλφλεο π.ρ. ην ―Dona Nobis Pacem ζε ηξίθσλν  θπθιηθφ θαλφλα. 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε  Αθνχλ πνιπθσληθά ηξαγνχδηα ηεο Ζπείξνπ θαη 

πξνζπαζνχλ λα κηκεζνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο «θσλέο» 

 

-Μνπζηθή εθηέιεζε Μαζαίλνπλ λα ηξαγνπδνχλ ηξαγνχδηα απφ ηελ 

Διιεληθή Λατθή Παξάδνζε, επεμεξγαζκέλα γηα ηξίθσλε ρνξσδία (π.ρ. 

«Ζπεηξψηηθε Σξηινγία» ηνπ Κ.Θ.Δπαγγειάηνπ) 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο δηαθξίλνπλ ηε κεισδηθή γξακκή απφ ην 

ίζν ζε αθξφαζε παξαδνζηαθήο κνπζηθήο κε γθάηληα ή ηζακπνχλα. 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο ςάιινπλ ην Σξηζάγηνλ ηεο Θείαο 

Λεηηνπξγίαο («Άγηνο ν Θεφο») κε ίζν. 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & 

Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2
νο

  Γλσξίδσ ηα είδε ηεο κνπζηθήο ζπγρξνληθά, δηαρξνληθά  θαη γεσγξαθηθά      Β΄ Γπκλαζίνπ 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

    ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να ηξαγνπδνχλ ζχλζεηα – απφ 

άπνςε κνπζηθήο θαη ιφγνπ  - 

ηξαγνχδηα  απφ ηελ Διιεληθή Λατθή 

Παξάδνζε κε ξπζκηθή θαη κεισδηθή 

αθξίβεηα θαη φζν ην δπλαηφλ, κε ηα 

θαηά παξάδνζε «γπξίζκαηα» ηεο 

θσλήο. 

● Να πξνζεγγίδνπλ ηελ νξγαληθή 

ζχλδεζε ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο 

παξάδνζεο κε ην ρψξν, ην ρξφλν θαη 

ηελ θνηλσληθή δσή ησλ αλζξψπσλ 

● Να επαηζζεηνπνηεζνχλ απέλαληη 

ζην πεξηβάιινλ κέζα απφ δεκνηηθά 

ειιεληθά ηξαγνχδηα  πνπ πεγάδνπλ 

απφ ηελ αιιειέλδεηε ζρέζε ηνπ 

αλζξψπνπ κε ηε θχζε   

● Να βηψζνπλ ηε ζεκαζία 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ νξφζεκσλ γηα 

ηελ παηξίδα καο θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ηεο κνπζηθήο 

ζε ζρέζε κε εθείλα  

● Να ςάιινπλ βπδαληηλνχο 

εθθιεζηαζηηθνχο χκλνπο θαη λα 

εθηεινχλ ζξεζθεπηηθά παξαδνζηαθά 

ηξαγνχδηα, πξνζεγγίδνληαο κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ην ζπλαίζζεκα θαη ηελ 

έθθξαζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ  

 

2.1. Διιεληθή 

Μνπζηθή Παξάδνζε 

 

-Αξραία Διιεληθή 

Μνπζηθή 

 

-Γεκνηηθή κνπζηθή 

 

-Βπδαληηλή 

εθθιεζηαζηηθή 

κνπζηθή 

 

- Λατθή Μνπζηθή 

Παξάδνζε Αζηηθψλ 

Κέληξσλ (κχξλε, 

Κσλζηαληηλνχπνιε, 

Δπηαλεζηαθέο 

θαληάδεο) 

 

- 

Δθηέιεζε –Αθξφαζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα 

απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο (κε φζν ην δπλαηφλ ηα ζρεηηθά 

θσλεηηθά «γπξίζκαηα») θαη ιφγνπ απ‘ φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν «Αλάκεζα 

ηξεηο ζάιαζζεο» (Θεζζαιία-Πήιην), «Αβθνξίηηζζα θσλή» (Κχπξνπ), «Καη 

ηη ζε κέιεη εζέλα» (κπξλαίηθν), θ.ά. 

 

- Δθηέιεζε -Αθξφαζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ δεκνηηθά ηξαγνχδηα απφ φιν 

ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν ηνπ ρξφλνπ: π.ρ. Κάιαληα 

Γσδεθαεκέξνπ «αξάληα κέξεο» (Γπηηθήο Θξάθεο), «Πξσηνρξνληάηηθα 

παηλέκαηα» (Υίνπ)  «Πηξπηξνχλα» (Θξάθεο), «Υειηδφληζκα» (Ρφδνπ) θ.ά.  

 

- Δθηέιεζε -Αθξφαζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ δεκνηηθά ηξαγνχδηα απφ φιν 

ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζε ζρέζε κε ηζηνξηθά γεγνλφηα, ηα νπνία, ζηε ζπλέρεηα, 

πξέπεη λα εξεπλήζνπλ θαη λα κειεηήζνπλ: π.ρ. «Σσλ Κνινθνηξσλαίσλ», 

«αξάληα παιηθάξηα» θιπ.  

 

-Δθηέιεζε - Αθξφαζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ βπδαληηλνχο εθθιεζηαζηηθνχο 

χκλνπο θαη κειεηνχλ ηελ θαιιηηερληθή θαη ιεηηνπξγηθή αμία ηνπο. 

 

 - Δθηέιεζε Μνπζηθήο Έλαο καζεηήο (πνπ ζηε ζπλέρεηα ελαιιάζζεηαη κε 

άιινλ) απηνζρεδηάδεη κε θινγέξα ή άιιν κεισδηθφ φξγαλν, πάλσ ζε ξπζκφ 

απφ ηελ Διιεληθή Λατθή Παξάδνζε, ηνλ νπνίνλ «θξαηνχλ» νη ππφινηπνη 

καζεηέο κε δηάθνξα ξπζκηθά φξγαλα (θαηά ην δπλαηφλ φξγαλα πνπ λα 

αλήθνπλ ζηελ Διιεληθή Λατθή Παξάδνζε). 

 

 

 

 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή Β΄ 

Γπκλαζίνπ» (Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο), ΟΔΓΒ 

2010 Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: « 

«Ο γχξνο ηεο Διιάδαο» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει. 65-81) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.42-51) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.50-62) 

 

«Αλζνιφγην Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-

Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ., 

Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.)  

(ζει.29, 30,31,37,39,46,48,50) 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ 

Μνπζηθήο & Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008  

-Γηάθνξα θξνπζηά φξγαλα (θαηά ην 

δπλαηφλ λα αλήθνπλ ζηελ Διιεληθή 

Λατθή Παξάδνζε) 

-Φινγέξα θαη άιια κεισδηθά ιατθά 

φξγαλα. 

- CD Player  
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βηψκαηνο ησλ πηζηψλ ηεο 

Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο   

● Να εθηεινχλ κεισδίεο απφ ηελ 

Διιεληθή Λατθή Παξάδνζε ζε 

κνπζηθά φξγαλα  

● Να ζπλνδεχζνπλ ξπζκηθά ζε 

θξνπζηά κνπζηθά φξγαλα ηξαγνχδηα 

απφ ηελ Διιεληθή Λατθή Παξάδνζε 

πνπ καζαίλνπλ 

● Να βηψζνπλ ηελ αξραία ειιεληθή 

κνπζηθή σο έλα ζηνηρείν 

Παγθφζκηαο Πνιηηηζκηθήο 

Κιεξνλνκηάο  

 

             

 

- Ζρνγξαθήζεηο ζε CD 

απηνζρεδηαζηηθήο κνπζηθήο θαη 

ηξαγνπδηψλ ηεο Διιεληθήο Λατθήο 

Παξάδνζεο 

- Ζρνγξαθήζεηο ζε CD αξραίαο 

ειιεληθήο κνπζηθήο. 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να ηξαγνπδνχλ ζχλζεηα απφ 

άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ 

ειιεληθά ηξαγνχδηα 

● Να βηψζνπλ ηελ αηζζεηηθή 

ζπγθίλεζε πνπ επηθξαηνχζε ηελ 

επνρή πνπ (δεθαεηία ηνπ 1960) 

θαζηεξψζεθε ε κεινπνίεζε 

πνηεκάησλ ζε ηξαγνχδηα, απφ ηελ 

αθξφαζε θαη ηελ εθηέιεζε 

ηξαγνπδηψλ κεινπνηεκέλεο 

Διιεληθήο πνίεζεο 

● Να βηψζνπλ ηε ζεκαζία 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ νξφζεκσλ γηα 

ηελ παηξίδα καο θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ηεο κνπζηθήο 

ζε ζρέζε κε εθείλα (έπνο 1940, 

Δζληθή Αληίζηαζε, 

Αληηδηθηαηνξηθφο Αγψλαο) 

 

 

2.2. Μεινπνηεκέλε 

πνίεζε- 

΄Διιελεο ζπλζέηεο- 

Αζηηθή ιατθή   

κνπζηθή- 

ύγρξνλνη Έιιελεο 

ηξαγνπδνπνηνί 

 

-Μεινπνηεκέλα 

πνηήκαηα ζε ηξαγνχδηα 

 

-εκαληηθφηεξνη 

ζπλζέηεο ηξαγνπδηψλ 

ηνπ 20
νπ

 θαη 21
νπ

 

αηψλα. 

 

-Διιεληθά Σξαγνχδηα 

ζηνλ Διιεληθφ θαη 

μέλν Κηλεκαηνγξάθν. 

 

 

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Τξαγνύδηα γηα εζληθέο ενξηέο θη επεηείνπο Οη καζεηέο 

καζαίλνπλ ηξαγνχδηα απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ 

πνπ ζπλδένληαη κε ην έπνο ηνπ ‗40, ηελ Καηνρή, ηελ Αληίζηαζε θαη ηελ 

Απειεπζέξσζε π.ρ. «Γεξκαληθφ εγρεηξίδην πνιέκνπ» (Μπ.Μπξερη-

Θ.Μηθξνχηζηθνπ),  «Κάλε  θνπξάγην Διιάδα καο» (Μ.Σξατθφξνπ – Μ 

.νπγηνχι) θ.ά., κε ηελ εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη κε ηνλ 

Αληηδηθηαηνξηθφ Αγψλα  «Οη πξψηνη λεθξνί» (Α.Παλαγνχιε-

Μ.Θενδσξάθε), «Καηάζηαζε Πνιηνξθίαο» (Ρ.Υαηδεδάθε- Μ.Θενδσξάθε) 

θ.α. θαη κε ηελ εζληθή ενξηή ζηηο 25
  

Μαξηίνπ «Άθξα ηνπ ηάθνπ ζησπή» 

(Γ.νισκνχ – δηάθνξεο κεινπνηήζεηο), «Σζάκηθνο» (Ν.Γθάηζνπ-

Μ.Υαηδηδάθη), «Γέθα παιηθάξηα» (Λ. Παπαδφπνπινπ – Μ. Λνΐδνπ), ε 

πξσηφηππε κεινπνίεζε ηνπ πνηήκαηνο «Ύκλνο εηο ηελ Διεπζεξίαλ» ηνπ 

Γ.νισκνχ ζε κεινπνίεζε ηνπ Ν.Υ.Μάληδαξνπ θ.ά. 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ λα ηξαγνπδνχλ θαη παίδνπλ κε κνπζηθά 

φξγαλα, επηαλεζηαθέο θαληάδεο, αζηηθά ειαθξά θαη ιατθά ηξαγνχδηα.-  

Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ  λεφηεξα ειιεληθά ηξαγνχδηα  απαηηεηηθά 

απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ π.ρ. «Αγάπε πνπ‘γηλεο δίθνπν 

καραίξη» (Μ.Υαηδηδάθη), «Απξίιεο» – Μ.Θενδσξάθε), «Άπνλε δσή» 

(Λ.Παπαδφπνπινπ-η.Ξαξράθνπ)  «Οιαξία-νιαξά» (Γ.αββφπνπινπ) θ.ά. 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή Β΄ 

Γπκλαζίνπ» (Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο), ΟΔΓΒ 

2010 Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα: « 

«Αξγεληηλή θαη Σαλγθφ» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει. 39) 

 

«Αλζνιφγην Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-

Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ., 

Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.)  

(ζει.62,63,65,77,78,93,97,101,102,104

, 108,112) 
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● Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ Σέρλε 

ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ, κέζα απφ ηα 

ηξαγνχδηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

απφ ηελ 7
ε
 Σέρλε. 

● Να εθθέξνπλ θαη λα αξζξψλνπλ 

κε άλεζε θαη αθξίβεηα ην ιφγν κε ηε 

κεισδία θαη ην ξπζκφ ηεο κνπζηθήο   

● Να απνηηκνχλ θαη λα αμηνινγνχλ 

ηελ επαθή κε ηα αγαζά ηεο ηέρλεο 

θαη ην σξαίν 

 

 

 

 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ 

Μνπζηθήο & Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008  

 

 

«Αλζνιφγην Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-

Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ., 

Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.)  

(ζει. 57) 

-Ζρνγξαθήζεηο ζε CD ειιεληθψλ 

ηξαγνπδηψλ 

-Πηάλν / Αξκφλην 

- Άιια κεισδηθά θαη θξνπζηά φξγαλα. 

«Καληάηα Διεπζεξίαο»-Υξήζηνπ 

Λενληή (Βηβιίν θαη audio cd), Βνπιή 

ησλ Διιήλσλ, 1999 

- Ζρνγξαθήζεηο ζε CD έξγσλ Διιήλσλ 

κνπζνπξγψλ, πνπ βαζίδνληαη ζε 

ζέκαηα απφ ηελ Διιεληθή Λατθή 

Παξάδνζε (Καινκνίξε, 

Κσλζηαληηλίδε, θαιθψηα, Αδάκε 

θιπ) 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

δηαρξνληθφηεηαο  ηεο κνπζηθήο θαη 

ηνλ ξφιν ησλ δεκηνπξγψλ ηεο 

●Να αθξναζζνχλ κε επαηζζεζία έλα 

έξγν ιφγηαο δπηηθήο κνπζηθήο, λα 

εθθξαζηνχλ κέζα απφ απηφ θαη λα 

εμσηεξηθεχζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο 

 

2.3. Λόγηα Γπηηθή 

Μνπζηθή –  

 

-Κιαζηθηζκφο, 

Ρνκαληηζκφο, Δζληθέο 

Μνπζηθέο ρνιέο 

 

-Δπηβίσζε ηεο 

Μνπζηθήο Λατθήο  

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ερνγξαθεκέλα απνζπάζκαηα  απφ 

έξγα ζπλζεηψλ ηνπ Κιαζηθηζκνχ θαη ηνπ Ρνκαληηζκνχ θαη ζπλδένπλ ην 

έξγν θαη ηε δσή ηνπο κε ην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ γίγλεζζαη ηεο επνρήο 

ηνπο  

 

 

 

 

 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή Β΄ 

Γπκλαζίνπ» (Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο), ΟΔΓΒ 

2010 Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα: « 

«Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει. 45-56) 
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● Να κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ θαηά 

ηελ αθξφαζε ελφο κνπζηθνχ έξγνπ 

ηα δνκηθά θη εθθξαζηηθά ζηνηρεία 

ηνπ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ 

εμέιημή ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηά ηνπ 

● Να δηαθξίλνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ηνπ Κιαζηθηζκνχ θαη 

ηνπ Ρνκαληηζκνχ ζηε Λφγηα Γπηηθή 

Μνπζηθή 

 Να δηαθξίλνπλ ζηνηρεία ηεο 

Διιεληθήο Μνπζηθήο  Παξάδνζεο 

ζε έξγα Διιήλσλ ζπλζεηψλ 

Λφγηαο Μνπζηθήο Παξάδνζεο ηνπ 

20
νπ

 θαη 21
νπ

 αηψλα.   

 

 

Παξάδνζεο κέζα απφ 

ηε Λφγηα Παξάδνζε. 

 

 

 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην πξψην κέξνο Allegro απφ ηε πκθσλία 

αξ.40 ζε ζνι ειάζζνλα KV. 550 ηνπ W.A.Mozart θαη παξαηεξνχλ ην ζέκα 

ζηελ αξρή ην νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζην πηάλν.  

 

 

 

 

 

Καηά ηελ αθξφαζε φινπ ηνπ κέξνπο δηαθξίλνπλ ην ζέκα ηεο αξρήο θαη 

παξαηεξνχλ ζε πνηα ζεκεία ππάξρνπλ κεηαβνιέο ηεο δηάζεζεο θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ εθθξάδεη ε κνπζηθή, ζπλεηδεηνπνηψληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ θιαζηθηζκνχ ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή Μπαξφθ 

φπνπ θάζε κέξνο ραξαθηεξίδνληαλ απφ ην ίδην ζπλαίζζεκα θαη ςπρηθή 

δηάζεζε ζε φιε ηε δηάξθεηά ηνπ. 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε  Αθνχλ ην πξψην κέξνο απφ ηε νλάηα γηα Πηάλν αξ. 

14 ζε Νην δίεζε  ειάζζνλα "Quasi una fantasia", Op. 27, No. 2, ηνπ Ludwig 

van Beethoven, γλσζηή σο νλάηα ηνπ ειελφθσο. Έρνληαο σο αθφξκεζε 

ην ζρφιην ηνπ Hector Berlioz σο πξνο ην έξγν φηη «πξφθεηηαη γηα έλα πνίεκα 

πνπ ε αλζξψπηλε γιψζζα αδπλαηεί λα ην αμηνινγήζεη» νη καζεηέο 

δεκηνπξγνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθξφαζεο έλα πνίεκα πνπ ζα κπνξνχζε 

ππνζεηηθά λα απνδίδεη  ε κνπζηθή. 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζην πηάλν ην ζέκα απφ ηελ 

«Χδή ζηε ραξά» ηνπ L.v..Beethoven θαη νη καζεηέο  to ηξαγνπδνχλ. ηε 

ζπλέρεηα εθηεινχλ ην ζέκα ζην glockenspiel. 

   

Αθνχλ έπεηηα ην Allegro Assai: ―Freude, Freude‖ απφ ην 4
ν
 κέξνο ηεο 

πκθσλίαο αξ.9 ηνπ L.V.Beethoven θαη αθνινπζνχλ ηε κεισδία ηεο Χδήο 

ζηε Xαξά θαζψο απνδίδεηαη απφ ηηο solo  θσλέο θη απφ ηε ρνξσδία.  

 

 

 

 

 

 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει 29-34) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.40-45) 

 

«Αλζνιφγην Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-

Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ., 

Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.)  

(ζει.184, 185, 204) 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ 

Μνπζηθήο & Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008  

-Πηάλν / Αξκφλην 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6chel-Verzeichnis
http://en.wikipedia.org/wiki/Opus_number
http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
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-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην ηέηαξην κέξνο απφ ηε πκθσλία αξ.45 ζε 

θα δίεζε ειάζζνλα, γλσζηή σο «πκθσλία ηνπ Απνραηξεηηζκνχ», ηνπ 

J.Haydn. Παξαηεξνχλ φηη κεηψλεηαη ζηαδηαθά ν ερεηηθφο φγθνο ηεο 

νξρήζηξαο πξνο ην ηέινο ηνπ έξγνπ θαη δηαθξίλνπλ ηα κνπζηθά φξγαλα πνπ 

απνκέλνπλ (δπν βηνιηά).  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αθξφαζεο αλαπαξηζηνχλ λνεξά κε ηε θαληαζία ηνπο 

ηε ζθελή - έθπιεμε πνπ ζρεδίαζε ν Haydn κε ηελ ζχλζεζε ηνπ έξγνπ:ζην 

πιαίζην ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζην παιάηη ζεξηλήο δηακνλήο ηνπ 

εξγνδφηε ηνπο πξφγθηπα Δζηεξράδπ    νη κνπζηθνί  δηαδνρηθά ζβήλνπλ έλαο-

έλαο ηα θεξηά, ζηακαηνχλ λα παίδνπλ θη εγθαηαιείπνπλ ηελ νξρήζηξα. Ο 

Haydn κέζα απφ ην επθπέο απηφ κνπζηθφ αζηείν έπεηζε  ηνλ πξίγθηπα λα 

αθήζεη ηνπο κνπζηθνχο ηνπ λα αθήζνπλ ηνλ ζεξηλφ παιάηη θαη λα 

επηζηξέςνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο, απφ ηα νπνία έιεηπαλ θαηξφ. 
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-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην ―Military March No. 1 in D, D733‖ γηα 

ηέζζεξα ρέξηα ηνπ F. Schubert: θαη παξαηεξνχλ ζε πνην ζεκείν επαλέξρεηαη 

ην ζέκα ηεο αξρήο  δηαθξίλνληαο παξάιιεια θαη ηελ ηξηκεξή κνξθή ηνπ 

(ΑΒΑ) 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ηελ Etude No.3 ζηε Μη κείδνλα Op.10 no.3 

ηνπ F.Chopin αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ ηξαγνπδήζεη ηελ αξρηθή κεισδία: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαηεξνχλ πφηε επαλέξρεηαη ην ζέκα ηεο αξρήο  δηαθξίλνληαο παξάιιεια 

θαη ηελ ηξηκεξή κνξθή  (ΑΒΑ) ηεο πνπδήο. Πεξηγξάθνπλ ηηο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα κέξε Α θαη Β θαζψο θαη ηα δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ 

εθθξάδνπλ. 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζην πηάλν ην ζέκα ηνπ 

πνηακνχ απφ ην πκθσληθφ πνίεκα «Μνιδάβαο» ηνπ Bedřich Smetana: 

 

Οη καζεηέο 

επαλαιακβ

άλνπλ ζηε 

θινγέξα κηα νθηάβα ρακειφηεξα μεθηλψληαο απφ ην δεχηεξν κέηξν. 

ηε ζπλέρεηα δηαθξίλνπλ θαηά ηελ αθξφαζε ηνπ «Μνιδάβα» ηηο ζθελέο πνπ 

πεξηγξάθεη ε κνπζηθή: 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Etude_10_3.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MaVlastSmetanaT1.jpg
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Μνπζηθή πεξηγξαθή  Δλνξρήζηξσζε 

Αξρή πνηακνχ κε δπν πεγέο Φιάνπην- Κιαξηλέηα κε 

ζπλνδεία εγρφξδσλ 

Σν ξεχκα θαξδαίλεη Έγρνξδα 

Σν ζέκα ηνπ πνηακνχ Βηνιηά 

Σν θπλήγη- 

Κπκαηηζκνί 

Γαιιηθά θφξλα θαη ηξνκπέηεο 

Έγρνξδα 

Τπαίζξηνο ρνξφο αγξνηψλ  Έγρνξδα θαη μχιηλα πλεπζηά 

Νχκθεο ζην ζειελφθσο Ξχιηλα πλεπζηά, έγρνξδα, 

άξπα θαη γαιιηθφ θφξλν 

Υάιθηλα  

Σν ζέκα ηνπ πνηακνχ Έγρνξδα 

Σν ξεχκα ηνπ Αγ.Ησάλλε Πλεπζηά (Υάιθηλα θαη μχιηλα) 

Σν ζέκα ηνπ πνηακνχ Οιφθιεξε ε νξρήζηξα 

Αξραίν θάζηξν Υάιθηλα πλεπζηά 

Κπκαηηζκνί ηνπ πνηακνχ 

πνπ ράλεηαη 

Έγρνξδα 

Οξρήζηξα (ζην ηέινο)  

 

 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε (ζπλέρεηα ηεο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο) Αθνχλ 

«Σν Σξαγνχδη ηνπ Μνιδάβα» (Μπ.Μπξερη-Υ.Άηζιεξ) πνπ είλαη 

επεξεαζκέλν απφ ηε κνπζηθή ηνπ κέηαλα θαη ζπγθξίλνπλ ηα δπν έξγα. 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην ηέηαξην κέξνο «Σα Νηθεηήξηα» απφ ηε 

«πκθσλία ηεο Λεβεληηάο» θαη δηαθξίλνπλ ην βπδαληηλφ χκλν «Σε 

Τπεξκάρσ» καδί κε ηνλ νπνίν πιέθεηαη ζπκθσληθά ην εξσηθφ ζέκα ηνπ 

πξψηνπ κέξνπο ηεο πκθσλίαο. 

 

- Αθξφαζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο αλαδεηνχλ ζην δηαδίθηπν  δηαθνξεηηθέο 

εθηειέζεηο ησλ έξγσλ πνπ άθνπζαλ θαη κειέηεζαλ ζην κάζεκα ηεο 

Μνπζηθήο. 
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να πξνζεγγίζνπλ  βησκαηηθά ηε 

κνπζηθή απφ άιινπο ιανχο θαη 

πνιηηηζκνχο κε δεθηηθφηεηα θαη 

ζεηηθή ζηάζε 

● Να αθνχλ ζπγθεληξσκέλα έλα 

επξχ ξεπεξηφξην κνπζηθψλ 

αθξνάζεσλ ζην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη κνπζηθή άιισλ 

ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ 

● Να εθηεινχλ ηξαγνχδηα άιισλ 

ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ  κε ξπζκηθή θαη 

κεισδηθή αθξίβεηα 

● Να αληαπνθξίλνληαη ειεχζεξα ζε 

κηα κνπζηθή αθξφαζε κνπζηθήο 

άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ κε 

πνηθηιία εθθξαζηηθψλ ηξφπσλ 

(θίλεζε, δσγξαθηθή, παληνκίκα, 

θιπ.) 

● Να εθηεινχλ απιά κεισδηθά θαη 

ξπζκηθά ζρήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο 

ηε θσλή ή απιά ξπζκηθά φξγαλα 

ζπλνδεχνληαο ηξαγνχδηα θαη κνπζηθή 

άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ 

● Να ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηε 

κνπζηθή δεκηνπξγία άιισλ ιαψλ θαη 

πνιηηηζκψλ.  

●Να ζέβνληαη θαη λα είλαη δεθηηθνί 

ζηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ άιισλ  

 

2.4. Μνπζηθέο ηνπ          

θόζκνπ 

Ethnic θαη World 

Music 

 

 

 

- Μνπζηθή εθηέιεζε Υσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο γηα λα απνδψζνπλ έλαλ 

πνιπξπζκφ απφ ηελ Αθξηθή. Ζ κηα νκάδα απνδίδεη ηελ πάλσ θσλή κε 

ζηξάθεο θαη ε άιιε ηελ θάησ θσλή κε παιακάθηα: 

 

 
Οη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη κε ηε θσλή ηνπο θη εθηεινχλ ην ostinato κε 

δηαθνξεηηθνχο ήρνπο ή εθθνξά ζπιιαβψλ, αληί γηα παιακάθηα θαη ζηξάθεο 

π.ρ. 

Απνδίδνπλ ξπζκηθά ηελ πάλσ θσλή κε ηε ζπιιαβή «ηνπκ»  θαη ηελ θάησ 

θσλή κε «ηο». 

 

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ κνπζηθέο θαη ηξαγνχδηα απφ ηε  

Λατθή Παξάδνζε δηαθφξσλ ρσξψλ θαη πξνζπαζνχλ λα θαηαγξάςνπλ ηε 

δνκή ηνπο, ηα φξγαλα πνπ αθνχγνληαη θαη ηηο κνξθέο ζπλήρεζεο. 

  

 

Δλεξγεηηθή αθξφαζε – Δθηέιεζε κνπζηθήο Αθνχλ ηε κεισδία ηνπ 

γηαπσλέδηθνπ παξαδνζηαθνχ  ηξαγνπδηνχ ―Sakura‖ εθηειεζκέλε ζην koto 

θαη δηαθξίλνπλ ηελ πεληαηνληθή ηνπ θιίκαθα. ηε ζπλέρεηα, ην ηξαγνπδνχλ 

θη εθηεινχλ ηε κεισδία ζηε θινγέξα: 

 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή Β΄ 

Γπκλαζίνπ» (Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο), ΟΔΓΒ 

2010 Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα:  

«ε ξπζκνχο…αθξηθαληθνχο» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει. 12-18) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει. 7-10) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει. 17-20) 

«Μεισδηθνί εμσηηθνί απηνζρεδηαζκνί» 

Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 20-32) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει. 11-19) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει. 29-30) 

«Μνπζηθή γηα ρνξφ» Βηβιίν Μαζεηή 

(ζει. 34-44) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει. 20-28) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει. 32-38) 

«Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει. 45-56) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει 29-34) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει.40-45) 

 

«Αλζνιφγην Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-

Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ., 

Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.)  

(ζει.145,149,152,153,154) 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ 

Μνπζηθήο & Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:6-8_polyrhythm.png
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-Δλεξγεηηθή αθξφαζε (ζπλέρεηα ηεο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο) Αθνχλ 

ην έξγν γηα marimba“Dream of the Cherry Blossoms” ηνπ Keiko Abe πνπ 

βαζίδεηαη ζηε κεισδία ηνπ Sakura.  

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Υηππνχλ ζε θιάβεο ξπζκνχο  

πνπ ζπλαληνχκε ζηα αθξν-θνπβαλέδηθα κνπζηθά ηδηψκαηα rumba, conga de 

comparsa, son, son montuno, mambo , salsa, Latin jazz, songo θαη timba. 

  

 

«Αλζνιφγην Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-

Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ., 

Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.)  

(ζει. 57) 

-Ζρνγξαθήζεηο ζε CD ειιεληθψλ 

ηξαγνπδηψλ 

-Πηάλν / Αξκφλην 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- CD Player  

 

-Ζρνγξαθήζεηο ζε CD κε Ethnic θαη 

World Music 

 

Γηαδξαζηηθή εθαξκνγή 

«Σα κνπζηθά φξγαλα κηαο κπαηεξία» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/26

35?locale=el 

 

Βίληεν ―Shamisen koto shakuhachi‖ 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/26

23?locale=el 

 

Αξρείν ήρνπ «Ndingo Μνπζηθή ησλ 

Βνπζκάλσλ ηεο Νακίκπηα»  

(http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/26

21?locale=el) 

 

Γηαδξαζηηθφ ζρνιηθν βηβιίν Μνπζηθήο 

Β΄ Γπκλαζίνπ  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/sh

ow.php/DSGYM-

B113/561/3672,15952/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Keiko_Abe
http://en.wikipedia.org/wiki/Rumba
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparsa
http://en.wikipedia.org/wiki/Son_(music)
http://en.wikipedia.org/wiki/Son_montuno
http://en.wikipedia.org/wiki/Mambo_(music)
http://en.wikipedia.org/wiki/Salsa_music
http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_jazz
http://en.wikipedia.org/wiki/Songo
http://en.wikipedia.org/wiki/Timba
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2635?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2635?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2623?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2623?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2621?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2621?locale=el
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B113/561/3672,15952/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B113/561/3672,15952/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B113/561/3672,15952/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sakura.song.png
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-Δλεξγεηηθή αθξφαζε  Αθνχλ ην θνπβαλέδηθν ηξαγνχδη Quimbara" απφ ηε  

Celia Cruz. θαη  δηαθξίλνπλ ηα ξπζκηθά ζηνηρεία ηεο rumba θαη ηα κνπζηθά 

φξγαλα πνπ πξσηαγσληζηνχλ.  

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Μνπζηθήο κε ρξήζε ΣΠΔ 

(http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2635?locale=el)  Οη καζεηέο αλνίγνπλ 

ηε δηαδξαζηηθή Δθαξκνγή «Σα κνπζηθά φξγαλα κηαο κπαηεξία» θαη 

δηεξεπλνχλ ηα δηαθνξεηηθά ερνρξψκαηα θαη ηνπο ηξφπνπο εθηέιεζεο ησλ 

κνπζηθψλ νξγάλσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην βξαδηιηάληθν απηφ παξαδνζηαθφ 

κνπζηθφ ζχλνιν. 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Μνπζηθήο κε ρξήζε ΣΠΔ 

(http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2623?locale=el 

 Οη καζεηέο αλνίγνπλ ηελ εθαξκνγή ―Shamisen koto shakuhachi‖ 

θαη παξαθνινπζνχλ βίληεν παξαδνζηαθήο ηαπσληθήο κνπζηθήο κε ηα 

κνπζηθά φξγαλα θφην, ζακηδέλ θαη ζαθνπράηζη. 

        Παξαηεξνχλ ην ηδηαίηεξν ηδίσκα ηεο κνπζηθήο, ην χθνο ηεο, ην κέγεζνο 

θαη ην ζρήκα ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαζψο θαη ην ηδηαίηεξν ερφρξσκα θάζε 

νξγάλνπ. 

 
«Γηαδξαζηηθφο ράξηεο γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Αθξηθαληθεο 

Μνπζηθήο» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/14

05 

  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Celia_Cruz
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2635?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2623?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1405
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1405
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Son_and_rumba_clave.png
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-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Μνπζηθήο  κε ρξήζε ΣΠΔ 

(http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2621?locale=el) 

Οη καζεηέο αθνχλ απφ ην Γηαδίθηπν ην αξρείν ήρνπ «Ndingo Μνπζηθή ησλ 

Βνπζκάλσλ ηεο Νακίκπηα» θαη παξαηεξνχλ ηελ απιή δνκή ηεο κνπζηθήο 

θαζψο θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ostinato ηεο κεισδίαο. Παξαηεξνχλ ζην 

ζρνιηθφ ηνπο βηβιίν αληίζηνηρε εηθφλα ηνπ κνπζηθνχ νξγάλνπ mbira 

(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

B113/561/3672,15952/).  

    ηε ζπλέρεηα,  σο επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο αθξφαζεο, δνθηκάδνπλ 

λα εθηειέζνπλ ην ostinato ζε απηνζρέδην πνηεξφθσλν, ην νπνίν  έρνπλ 

«θνπξδίζεη»  κε ηελ αληίζηνηρε πνζφηεηα λεξνχ ζε θάζε πνηήξη.  

 
 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

 Να αθνχλ ζπγθεληξσκέλα έλα 

επξχ ξεπεξηφξην κνπζηθψλ 

αθξνάζεσλ ην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεη  δεκνθηιή 

κνπζηθά ξεχκαηα ηνπ 20
νπ

 -21
νπ

  

αηψλα 

 Να εθθξάδνπλ θαη λα 

αηηηνινγνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα, 

ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπο γηα κνπζηθά έξγα απφ 

δηάθνξα κνπζηθά είδε πνπ 

ζπλήζσο αθνχλ θαη ηξαγνπδνχλ 

. 

 

● Να ηξαγνπδνχλ αηνκηθά θαη ζε 

νκάδεο κε κεισδηθή αθξίβεηα νξζφ 

ξπζκφ, ζηαζεξή ηαρχηεηα ηξαγνχδηα 

πνπ αλήθνπλ ζε δεκνθηιή κνπζηθά 

 

2.5. Γεκνθηιή 

κνπζηθά ξεύκαηα ηνπ 

20
νπ

 – 21
νπ

 αηώλα 

jazz, rock and roll, 

rock, pop, disco, 

reggae rap, hip-hop , 

θ.ά. 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ηε jazz ζχλζεζε ―Blue Rondo a la Turk‖ ηνπ 

Dave Brubeck θαη δηαθξίλνπλ ην αξρηθφ κνηίβν ηνπ θαζψο επαλεκθαλίδεηαη 

θαη πεξλάεη απφ ηα δηάθνξα φξγαλα. Γηαθξίλνπλ ηηο ελαιιαγέο ησλ νξγάλσλ 

(πηάλν, άιην ζαμφθσλν, θνληξακπάζν, ληξακο) πνπ «πξσηαγσληζηνχλ»  

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ παξαηεξψληαο παξάιιεια ζε  εθπαηδεπηηθφ 

θπιιάδην ηη εηθφλεο ηνπο θαζψο θαη αληίζηνηρεο θσηνγξαθίεο ηνπ Dave 

Brubeck Quartet. Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν άιιεο ερνγξαθήζεηο ηνπ  ηδαδ 

θνπαξηέηνπ 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην ηξαγνχδη «Ζ Μπαιάληα ησλ Αηζζήζεσλ 

θαη ησλ Παξαηζζήζεσλ» ηνπ Μ.Υαηδηδάθη θη έπεηηα ηελ ambient δηαζθεπή 

ηεο αξρηθήο κνξθήο ηνπ ηξαγνπδηνχ- ζε αγγιηθφ ζηίρν σο ―The 

Martlet‘sTale‖ -απφ ηνλ Κ.Βήηα  ρνιηάδνπλ θαηά πφζν ην ζηπι εθηέιεζεο 

ηνπ ηξαγνπδηνχ δηαθνξνπνίεζε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο δεκηνχξγεζε ην 

ηξαγνχδη 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Παίδνπλ αλά δεπγάξηα ην παξαθάησ ξπζκηθφ ζρήκα 

επαλαιακβαλφκελν σο εμήο: ν έλαο παίδεη κε καξάθεο ηα φγδνα ζηελ πάλσ 

ζεηξά  θη ν άιινο κεηξά αλά ηέζζεξα (φγδνα) θαη ρηππά ην ηακπνπξίλν ζην 

«ηξία».   

 

Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή Β΄ 

Γπκλαζίνπ» (Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο), ΟΔΓΒ 

2010 Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα:  

«ε ξπζκνχο…αθξηθαληθνχο» Βηβιίν 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει. 7-10) 

«Αλζνιφγην Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-

Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ., 

Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.)  

(ζει.166,171) 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ 

Μνπζηθήο & Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008  

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2621?locale=el
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B113/561/3672,15952/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B113/561/3672,15952/
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ξεχκαηα ηνπ 20
νπ

  θαη 21
νπ

  αηψλα. 

● Να απηνζρεδηάδνπλ θαη λα 

ζπλζέηνπλ δίλνληαο έκθαζε ζε 

έλλνηεο ησλ εηδψλ κνπζηθήο θαη 

κνπζηθψλ ξεπκάησλ ηνπ 20
νπ

 -21
νπ

  

αηψλα. 

 

 

 

 
 

ηε ζπλέρεηα αθνχλ ην ηξαγνχδη ―Running Away‖ απφ ηνλ Bob Marley  θαη 

δηαθξίλνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ξπζκφ ηεο reggae κνπζηθήο πνπ 

νλνκάδεηαη ―one drop rhythm‖ φπνπ έρνπκε απνπζία ηνληζκνχ ζηνλ πξψην 

ρξφλν θη έρνπκε ηνληζκέλνπο ην δεχηεξν θαη ηέηαξην ρξφλν. 

 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ δηάθνξα δεκνθηιή ηξαγνχδηα, θαη 

αληαιιάζζνπλ απφςεηο γηα ην θνηλσληθφ, ηζηνξηθφ  θαη αηζζεηηθφ ππφβαζξν 

δεκηνπξγίαο ηνπο. 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Οη καζεηέο αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν 

βίληεν καγλεηνζθνπεκέλσλ δσληαλψλ εκθαλίζεσλ κνπζηθψλ θαη κνπζηθψλ 

ζπλφισλ ηεο jazz, rock and roll, rock, pop, disco, reggae, rap, hip-hop  θαη 

techno κνπζηθήο. Παξαηεξνχλ πνηα κνπζηθά φξγαλα παίδνπλ, πνηα 

πξσηαγσληζηνχλ θαη κε βάζε ηα θηλεκαηνγξαθεκέλα πιάλα ζπλδένπλ ην 

ζηπι ηεο κνπζηθήο κε ηε γεληθφηεξε αηζζεηηθή ηεο πεξηφδνπ δεκηνπξγίαο 

ηεο.  

 

-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο κε ρξήζε ΣΠΔ 

(http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1407?locale=el) 

 Οη καζεηέο αλνίγνπλ ζηνλ ππνινγηζηή ηελ «Μηθξή εθαξκνγή γηα λένπο 

κπινπδίζηεο» θαη απηνζρεδηάδνπλ κεισδίεο ζε κππινπδ ηδίσκα παίδνληαο ζε 

εηθνληθφ πηάλν. 

 

 

«Αλζνιφγην Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-

Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ., 

Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.)  

(ζει. 57) 

-Ζρνγξαθήζεηο ζε CD ειιεληθψλ 

ηξαγνπδηψλ 

-Πηάλν / Αξκφλην 

 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- CD Player  

 

-Ζρνγξαθήζεηο ζε CD κε Ethnic θαη 

World Music 

 

- Ζρνγξαθήζεηο ζε  Audio CD κε 

κνπζηθή jazz, rock and roll, rock, pop, 

disco, reggae rap, hip-hop ,  θ.ά.  

 

Γηαδξαζηηθή Δθαξκνγή 

«Μηθξή εθαξκνγή γηα λένπο 

κπινπδίζηεο» 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/14

07?locale=el 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1407?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1407?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1407?locale=el
http://en.wikipedia.org/wiki/File:One_Drop_drum_pattern.png
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 3
νο

  : πλδέσ ηε κνπζηθή κε άιιεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο         Β΄ Γπκλαζίνπ 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να ζπλδπάζνπλ ηε κνπζηθή κε ην ιφγν, 

ηελ πνίεζε, ηελ θίλεζε, ην ζεαηξηθφ 

παηρλίδη, ηα εηθαζηηθά θαη ηελ θηλνχκελε 

εηθφλα ζε έλα επίπεδν ζπκβνιηθφ, 

ππεξβαηηθφ θαη δηαηζζεηηθφ  

 Να αληαπνθξίλνληαη ζε κηα κνπζηθή 

αθξφαζε κε πνηθηιία εθξαζηηθψλ ηξφπσλ 

(ιφγνο, ζέαηξν, θίλεζε, δσγξαθηθή) 

 Να δηαθξίλνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ κνπζηθψλ 

ξεπκάησλ κε αληίζηνηρα  ξεχκαηα άιισλ 

ηερλψλ  

  

 

 

 

 

3.1.  Μνπζηθή θαη  

άιιεο ηέρλεο 

 

 

 

 

 

 

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Παξαθνινπζνχλ απφ ηελ ηαηλία θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ ηνπ ζηνχληην Νηίζλετ «Φαληαζία», ηε ζθελή κε  ην  

«Μαζεηεπφκελν Μάγν» θαη ηε κνπζηθή ηνπ P.A.Dukas. ηε 

ζπλέρεηα δηαβάδνπλ ην πνίεκα  "Zauberlehrling" ηνπ Goethe ζε 

κεηάθξαζε ή ζηε γεξκαληθή γιψζζα  γηα λα δηαθξίλνπλ ηα ζηνηρεία 

ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ πνπ ελέπλεπζαλ ζηνλ Dukas λα ζπλζέζεη ηελ 

αληίζηνηρε κνπζηθή.  

(Μνπζηθή θαη Λνγνηερλία) 

 

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε  Βξίζθνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΡΣ, ζην 

αξρεηαθφ πιηθφ, καγλεηνζθνπεκέλεο παξαζηάζεηο απφ Θέαηξν, 

Μπαιέην, πλαπιίεο, Οκηιίεο.   

   

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Υσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη 

δεκηνπξγνχλ έλα ppt φπνπ  απεηθνλίδνληαη: α) πίλαθεο δσγξαθηθήο 

απφ ηελ Μπαξφθ πεξίνδν, β) «ζηνιίδηα» λαψλ ή άιισλ θηηξίσλ θαη 

αξρηηεθηνλεκάησλ ηεο επνρήο Μπαξφθ θαη ην ζπλνδεχνπλ κε ηε 

κνπζηθή ηεο ίδηαο επνρήο. Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηελ εξγαζία ηεο 

ζηελ ηάμε. 

 

-Μνπζηθνθηλεηηθή Καζψο αθνχλ ην «Πξηγθεπηθφ δηάηαγκα» απφ ην 

Μπαιέην «Ρσκαίνο θαη Ηνπιηέηα» ηνπ S. Prokovief  θηλνχλ δηαδνρηθά   

κέιε ηνπ  

 

ζψκαηφο ηνπο σο «αγάικαηα» πνπ αιιάδνπλ ζε αξγφ ξπζκφ  ζηάζεηο. 

Όινη κηκνχληαη νκαδηθά ηηο θηλήζεηο πνπ απηνζρεδηάδεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ή ελαιιάμ θάπνηνο καζεηήο  

(Μνπζηθή θαη Υνξφο, Μνπζηθή θαη Θέαηξν) 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή Β΄ 

Γπκλαζίνπ» (Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο), ΟΔΓΒ 

2010 Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα:  

«Ζ πνιπζχλζεηε κνπζηθή ηεο Κίλαο» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει. 15) 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ 

Μνπζηθήο & Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008  

- -Πηάλν / Αξκφλην 

- CD Player 

- Ζρνγξαθήζεηο ζε CD δηαθφξσλ 

έξγσλ 

- Αξρείν ηεο ΔΡΣ ζην δηαδίθηπν. 

- Φσηνγξαθίεο δσγξαθηθψλ πηλάθσλ 

θαη αξρηηεθηνληθψλ κλεκείσλ.   

 

Γηαδξαζηηθφ ζρνιηθφ βηβιίν Μνπζηθήο 

Γ΄ Γπκλαζίνπ  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/sh

ow.php/DSGYM-

C114/612/3974,17784/ 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C114/612/3974,17784/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C114/612/3974,17784/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C114/612/3974,17784/
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-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε  Αθνχλ απνζπάζκαηα  απφ ην soundtrack ησλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ «Ακειί» θαη «Μαζήκαηα Πηάλνπ» θαη 

παξαθνινπζνχλ έπεηηα ηηο αληίζηνηρεο ζθελέο ησλ ηαηληψλ παξαηεξψληαο 

ηελ αιιειεπίδξαζε κνπζηθήο-εηθφλαο.  

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

C114/612/3974,17784/ 

Οη καζεηέο αθνχλ απνζπάζκαηα  απφ  soundtrack  γλσζηψλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ π.ρ. «Never on Sunday» θαη «Zorba the Greek» 

θ.ά. θαη παξαθνινπζνχλ έπεηηα ηηο αληίζηνηρεο ζθελέο ησλ ηαηληψλ 

παξαηεξψληαο ηελ αιιειεπίδξαζε κνπζηθήο-εηθφλαο 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

C114/612/3974,17785/ 

Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ δηαθεκίζεηο δηαθφξσλ πεξηφδσλ  θαη 

παξαηεξνχλ δηαρξνληθά ηε ζρέζε κνπζηθήο-εηθφλαο-κελχκαηνο.  Αλαδεηνχλ 

ηηο ζρέζεηο απηέο θαη ζε επίθαηξεο δηαθεκίζεηο ζην δηαδίθηπν  

 

 

Γηαδξαζηηθφ ζρνιηθφ βηβιίν Μνπζηθήο 

Γ΄ Γπκλαζίνπ  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.p

hp/DSGYM-C114/612/3974,17785/ 

 

 

 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

 

● Να ζπλδέζνπλ ηε κνπζηθή κε ην ιφγν, ηα 

Μαζεκαηηθά, ηε Φπζηθή, ηε Γεσγξαθία, ηελ 

Ηζηνξία, θ.ά 

 

● Να δνπλ ηηο καζεκαηηθέο αληηζηνηρίεο ηεο 

Μνπζηθήο (κνλφρνξδν Ππζαγφξα, ζεηξέο 

Φηκπνλάηζη θιπ) 

 

● Να ζπλδέζνπλ ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο ηεο 

κνπζηθήο κε ηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπηλνπ 

πνιηηηζκνχ γεληθφηεξα 

 

3.2. Μνπζηθή θαη 

άιια καζήκαηα 
 

 

 

 

 

-Καηαζθεπή απηνζρέδησλ νξγάλσλ: Καηαζθεπάδνπλ έλα κνλφρνξδν 

ηνπ Ππζαγφξα θαη πεηξακαηίδνληαη κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ήρνπ θαη ηε 

καζεκαηηθή ηνπο ζρέζε. Μεηαθηλψληαο ηνλ θαβαιάξε ρσξίδνπλ ηελ 

ηελησκέλε ρνξδή: 

 ζε δχν ίζα κέξε (θαη ην έλα κέξνο δειαδή ην 1/2 δίλεη  ηελ νθηάβα),   

 ζε ηξία ίζα κέξε (θαη ηα 2/3 δίλνπλ δηάζηεκα θαζαξήο πέκπηεο), 

 ζε ηέζζεξα ίζα κέξε (θαη ηα 3/4 καο δίλνπλ ηελ θαζαξή ηεηάξηε) 

πζρεηίδνπλ ηνπο θζφγγνπο πνπ παξάγνληαη αθνπζηηθά  σο πξνο ηελ 

απφζηαζή ηνπο. Γηεξεπλνχλ ζέκαηα απνπ αθνξνχλ ηελ Αθνπζηηθή, 

ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε Μνπζηθή θη αθφκε κειεηνχλ ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο Ππζαγφξεηαο Μνπζηθήο Θεσξίαο. 

 

 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή Β΄ 

Γπκλαζίνπ» (Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο), ΟΔΓΒ 

2010 Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα:  

«ε ξπζκνχο…αθξηθαληθνχο» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει. 12-18) 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ 

Μνπζηθήο & Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Γπκλαζίνπ Π.Η& ΤΠΔΠΘ 

2008 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C114/612/3974,17784/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C114/612/3974,17784/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C114/612/3974,17785/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C114/612/3974,17785/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C114/612/3974,17785/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C114/612/3974,17785/
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-Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε Σ.Π.Δ  Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν ηνλ 

Διιεληθφ Δζληθφ Ύκλν θαη εζληθνχο χκλνο απφ άιιεο ρψξεο πνπ 

δηδάζθνληαη ζην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο ή απφ ηηο νπνίεο 

θαηάγνληαη ζπκκαζεηέο ηνπο. Μειεηνχλ θάζε εζληθφ χκλν θαη 

δηαθξίλνπλ ην κνπζηθφ ηνπ ηδίσκα ή ζηνηρεία δηαθφξσλ κνπζηθψλ 

ηδησκάησλ πνπ εκπεξηέρεη.    

(Μνπζηθή θαη Γεσγξαθία) 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε Σ.Π.Δ  ην πιαίζην ηνπ εθπαηδεηηθνχ 

ινγηζκηθνχ «Δκκέιεηα», ηεο ηζηνζειίδαο http://melodisia.mmb.org 

θαη ηεο ζεηξάο «Ζ κνπζηθή ησλ ιαψλ» http://mmb.org.gr    

πξνζεγγίδνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ Διιεληθή Μνπζηθή 

Παξάδνζε, ηηο Μνπζηθέο ηνπ Κφζκνπ θαη ηε Λφγηα Γπηηθή 

παξάδνζε θαηά ην Κιαζηθηζκφ θαη ην Ρνκαληηζκφ. Υσξίδνληαη ζε 

νκάδεο εξγαζίαο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Καζεγεηή Μνπζηθήο θαη ηνπ 

Καζεγεηή Πιεξνθνξηθήο δεκηνπξγνχλ ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε ηα 

παξαπάλσ πεξηερφκελα νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ αθξνάζεηο 

κνπζηθήο θαη πξνβνιή αληίζηνηρσλ βίληεν.    

 

 

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε ερεία  

 - Βηληενπξνβνιέαο ή Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο 

 

Δξγαιεία θαη πιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηάθνξεο 

θαηαζθεπέο. 

 

«Ζ κνπζηθή ησλ ιαψλ» 

http://mmb.org.gr     

Μειννδχζζεηα:κηα κνπζηθή ηζηνξία 

γηα λένπο 

http://melodisia.mmb.org.gr 

 

Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

«Δκκέιεηα» (Δ.Αλαζηαζηάδνπ, θ.ά. 

ΟΔΓΒ) 

 

 

http://melodisia.mmb.org/
http://mmb.org/
http://mmb.org/
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4
νο

:Μνπζηθή εληόο θη εθηόο ζρνιείνπ           Β΄ Γπκλαζίνπ 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

 Να ληψζνπλ ηε ραξά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

πξνζθέξεη ε παξνπζίαζε κηαο εθδήισζεο, γεληθφηεξα, 

κε κνπζηθή πνπ εθηειείηαη δσληαλά θαη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν ελψπηνλ θνηλνχ 

  Να παξαθνινπζνχλ πνηθηιία κνπζηθψλ δξψκελσλ 

(ζπλαπιίεο, θνληζέξηα, θηι.) θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη 

αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε 

 Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ρνξσδνχ, ζπκκεηέρνληαο 

ζε θσλεηηθά ζχλνια ή ρνξσδίεο, πνπ ζα κπνξνχλ λα 

εκθαλίδνληαη ζε πνηθίιεο θαη δηαθνξεηηθέο εθδειψζεηο 

εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 1. Δθδειώζεηο 

ζρνιηθέο θαη 

εμσζρνιηθέο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Δθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα άηππεο 

εθπαίδεπζεο 

 

 

 

 

4.3. Μνπζεηαθή 

Αγσγή  

 

Δθηέιεζε κνπζηθήο- Παξνπζηάδνπλ έλα κνπζηθφ 

πξφγξακκα επ‘ επθαηξία δηαθφξσλ ενξηαζκψλ, 

επεηείσλ, εθδειψζεσλ/αθηεξσκάησλ ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ ή ζε άιινπο ρψξνπο π.ρ. 

Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 28
εο 

Οθησβξίνπ, 

Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 17
ε
 Ννεκβξίνπ, 

Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 25
εο

 Μαξηίνπ  

Δθδειψζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα κνπζηθά  ή επξχηεξνπ 

ηζηνξηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ 

ελδηαθέξνληνο π.ρ.  

«Πξάζηλα ηξαγνχδηα» 

«Σξαγνπδάκε φ, ηη αγαπάκε» 

«Γπν παηξίδεο» 

«Ζ γεηηνληά καο» 

«Οη άλζξσπνη ηνπ ηφπνπ κνπ»  

Έθζεζε κε απηνζρέδηα κνπζηθά φξγαλα πνπ 

θαηαζθεχαζαλ 

 

-Δθηέιεζε κνπζηθήο-Γεκηνπξγία κνπζηθήο  

Παξνπζηάδνπλ ηξαγνχδηα θαη κνπζηθή γηα πνιχηερλα 

δξψκελα ή κνπζηθνζεαηξηθέο παξαζηάζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλδξνκή πνιιψλ ηερλψλ,  π.ρ. 

«Παξακχζη ρσξίο φλνκα» ηνπ Ηάθσβνπ Κακπαλέιε κε 

κνπζηθή ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη ή κεινπνίεζε ζηίρσλ 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ην «Καπεηάλ Μηράιε» 

ζε ζεαηξηθή δηαζθεπή θαη κνπζηθή ηνπ Μάλνπ 

Υαηδηδάθη θ.ά. 

 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Β΄ Γπκλαζίνπ» 

(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο), 

ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή 

– Σεηξάδην Δξγαζηψλ-

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα:  

«ε 

ξπζκνχο…αθξηθαληθνχο» 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ (ζει. 

21) 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ Μνπζηθήο & 

Αλζνινγίνπ Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Γπκλαζίνπ Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

 

«Αλζνιφγην Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ., 

Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ 

Μ.)  

 

-Υνξσδηαθά έξγα Διιήλσλ 

πλζεηψλ* 
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ειίδα 175 

 

- ην πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ  «Ο 

Θάλαηνο ηνπ Γηγελή» ηνπ Άγγεινπ ηθειηαλνχ  

εθηεινχλ αληίζηνηρα ηξαγνχδηα π.ρ. «ηνπ Γηγελή η‘ 

αιψληα» (Νίθνπ Γθάηζνπ-Μάλνπ .Υαηδηδάθη), «Ο 

Γηγελήο ςπρνκαρεί» θαη βπδαληηλνχο χκλνπο ζε ζρέζε 

κε ην Πάζρα ή αθφκε κεινπνηνχλ ζηίρνπο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη σο ηξαγνχδηα ζην έξγν π.ρ. ηνλ 

Παπιηθηαλό ζξήλν ηνπ μαζθιάβωηνπ Φξηζηνύ ζε ηόλν 

αξγό παιηθαξίζηνλ θ.ά. 

 

- ην πιαίζην ηεο παξάζηαζεο «Παξάμελν δελ είλαη;» 

ηεο Μαξίαο. Παπαγηάλλε παξνπζηάδνπλ ηα αληίζηνηρα 

ηξαγνχδηα ζε ζηίρνπο ησλ Γηάλλε Ρίηζνπ, Ναδίκ 

Υηθκέη, Νίθνπ Καββαδία, Μειίλαο Καξαθψζηα θαη 

Μαξίαο Παπαγηάλλε θαη κνπζηθή ηνπ Θάλνπ 

Μηθξνχηζηθνπ 

 

- Παξαθνινπζνχλ ζπλαπιίεο ζην  ζρνιείν ή εθηφο 

ζρνιείνπ  ζην πιαίζην κνπζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ/ εξγαζηεξίσλ  άηππεο εθπαίδεπζεο.     

Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα Μεγάξνπ Μνπζηθήο,  

Δπίζθεςε ζηα Μνπζείν Λατθψλ Οξγάλσλ, Μνπζείν 

Λατθήο Δλδπκαζίαο, Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ 

Μνπζείν Λανγξαθηθά Μνπζεία θιπ. 

 

-Μνπζηθή εθηέιεζε κε ρξήζε ΣΠΔ  

Απνζηέινπλ ζε ζρνιείν άιιεο ρψξαο ή ζρνιείν 

ειιελσλ νκνγελψλ ζην εμσηεξηθφ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

κηα ειεθηξνληθή θάξηα κε επίθαηξεο επρέο π.ρ. γηα ην 

Νέν έηνο θ.ά. Ζ ειεθηξνληθή θάξηα ζα πεξηιακβάλεη θη 

έλα ηξαγνχδη ή κνπζηθή εθηειεζκέλε θαη 

ερνγξαθεκέλε απφ ηνπο καζεηέο κε ηε βνήζεηα 

θαηάιιεινπ κνπζηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

 

Πηάλν, κνπζηθά φξγαλα 

Orff,  

CD Player,  ζχζηεκα 

κηθξνθσληθήο κε θνλζφια, 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

κε 

βηληενπξνβνιέαο 
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ειίδα 176 

       Γ΄ Σάξη Γυμναςίου 
     

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1νο : Πξνζεγγίδσ θαη θαηαλνώ ηηο έλλνηεο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο    Γ΄ Γπκλαζίνπ 

: 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να θξαηνχλ κε άλεζε ηνλ παικφ 

παξάιιεια κε ηελ αθξφαζε κηαο 

κνπζηθήο κε ζχλζεηα ξπζκηθά ζρήκαηα 

θαη ξπζκηθά θαηλφκελα π.ρ ζπγθνπή, 

αληηρξνληζκφ, αιιαγή κέηξνπ, θ.ά  

 

● Να  επαλαιάβνπλ κε ηε θσλή ηνπο ή κε 

θάπνην κνπζηθφ φξγαλν έλαλ ζχλζεην 

κεισδηθφ ξπζκφ   

  Να θξαηνχλ κε ηε θσλή ηνπο  ή κε 

κνπζηθά φξγαλα έλα ξπζκηθφ ostinato ζε 

έλα ηξαγνχδη ή κηα ξπζκηθή απαγγειία 

ελφο πνηήκαηνο  

  Να δεκηνπξγήζνπλ έλαλ ξπζκφ 

παξάιιεια κε έλαλ άιιν 

 Να βηψζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ 

αίζζεζε ηεο πνιπξπζκίαο 

● Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα δηαθξίλνπλ 

αθνπζηηθά ειιεληθνχο ξπζκνχο 

● Να εκπεδψζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ην ξπζκφ πνπ 

έρνπλ δηδαρζεί ζε πξνεγνχκελεο ηάμεηο   

 

 

1.1. Ρπζκόο 

Παικφο-ξπζκφο, 

πγθνπή, αληηρξνληζκφο, 

Διηπέο κέηξν 

-Ρπζκηθέο αμίεο:  

παξεζηηγκέλν ηέηαξην κε 

φγδνν, παξεζηηγκέλν 

φγδνν κε δέθαην έθην, 

ηξίερν νγδφσλ, φγδνα κε 

δχν δέθαηα έθηα, ζπγθνπή 

φγδνν-ηέηαξην-φγδνν, 

ζχλδεζε δηαξθείαο, ην 

φγδνν σο κνλάδα 

κέηξεζεο ηνπ κέηξνπ.  

-Μέηξα 2/4, 3/4 (βαιο), 3/4 

(ηζάκηθνο), 4/4, 5/8, 5/4, 

7/8 (σο βνξεηνβαιθαληθφο 

ξπζκφο), 7/8 (σο 

θαιακαηηαλφο), 

πνιπξπζκνί. 

 

 

 

 

 

- Μνπζηθή Δθηέιεζε – Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Γηαβάδνπλ ηελ αληίζηνηρε 

παξηηηνχξα ελψ παξάιιεια αθνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ παίδεη ζην πηάλν 

ζε γξήγνξε εθηέιεζε κε δηαδνρηθέο επαλαιήςεηο ηελ πνιπξπζκία ηξίερσλ 

θαη νγδφσλ: 

 

 
 

Υσξίδνληαη έπεηηα ζε δπν νκάδεο. Ζ κηα απνδίδεη ρσξηζηά  ην πάλσ 

πεληάγξακκν κε ηα ξπζκηθά νλφκαηά ηνπ «ηξί-ν-ια» θαη ε άιιε ην θάησ 

πεληάγξακκν κε ηα ξπζκηθά νλφκαηα «ηη – ηη». ηε ζπλέρεηα εθηεινχλ 

ηαπηφρξνλα ηα κέξε ηνπο θσλεηηθά απνδίδνληαο θαη ην ηνληθφ χςνο  

 

-Μνπζηθή Δθηέιεζε ε δεπγάξηα εθηεινχλ ηνλ εμήο πνιιαπιφ ξπζκφ, ζε 

δηαδνρηθέο επαλαιήςεηο, ν  θαζέλαο ζε έλα δηαθνξεηηθφ glockenspiel: 

 
 

 

 

 

-Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή 

Γ΄ Γπκλαζίνπ» 

(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο), 

ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ-Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ) 

 Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

«Μνπζηθνί πεηξακαηηζκνί θαη 

αλαηξνπέο» Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει. 8-9) 

«Μνπζηθή θαη 

θηλεκαηνγξάθνο» Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει.16-17) 

«Ζ ειιεληθή κνπζηθή ηνπ ρζεο 

θαη ηνπ ζήκεξα» Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει.37)  

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ & Αλζνινγίνπ 

Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ 

2008 

 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Polyrhythm.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:3-4_cross-rhythm-1.png
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ειίδα 177 

 

Ο έλαο κεηξά αλά ηξία θη εθηειεί ην θζφγγν κη θη ν άιινο κεηξά αλά δπν 

θη εθηειεί ην θζφγγν  θα  

 

-Μνπζηθή εθηέιεζε  Γεκηνπξγνχλ έλα πνίεκα ζην ξπζκφ ηνπ ostinato 

ηνπ ηξαγνπδηνχ ―We will rock you‖ ησλ Queen πνπ ρηππνχλ ζην ζξαλίν ή 

κε body percussion: 

 

 
 

-Μνπζηθή δεκηνπξγία κε ρξήζε ΣΠΔ Με ηε βνήζεηα κνπζηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζε ινχπα δεδνκέλνπ ξπζκνχ πνπ επηιέγνπλ 

απηνζρεδηάδνπλ παξάιιεια έλα λέν ξπζκφ δεκηνπξγψληαο κηα αίζζεζε 

πνιπξπζκίαο. 

 

-Μνπζηθή Γεκηνπξγία Πεηξακαηίδνληαη κε ηελ ηερληθή ηνπ beatboxing -  
-ηερληθή παξαγσγήο drum beats, ξπζκνχ θαη κνπζηθψλ ήρσλ κε ην 

ζηφκα, ηα ρείιε, ηε γιψζζα, ηε θσλή, ηε ξηληθή θνηιφηεηα θαη ην ιαηκφ-  

απηνζρεδηάδνπλ  ξπζκηθά ζρήκαηα. Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν βίληεν 

καζεκάησλ ηερληθήο beatboxing πνπ εθηεινχλ ππνδεηγκαηηθά ηξφπνπο 

κίκεζεο ηoπ ηδηαίηεξνπ ερνρξψκαηνο ησλ δηαθνξεηηθψλ θξνπζηψλ ελφο 

drum-set. 

 

 

glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player  

 

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε 

ερεία 

Βηληενπξνβνιέαο 

Μνπζηθφ πξφγξακκα 

δεκηνπξγίαο κνπζηθήο 
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ειίδα 178 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:  

● Να ηξαγνπδνχλ αηνκηθά θαη ζε νκάδεο 

ζχλζεηεο κεισδίεο κε ηνληθή αθξίβεηα 

● Να ηξαγνπδνχλ αηνκηθά θαη ζε νκάδεο 

κεισδίεο κε κίκεζε 

● Να ηξαγνπδνχλ κηα κεισδία ζε 

δηαθνξεηηθέο ηνληθφηεηεο (κεηαηξνπία) 

● Να ηξαγνπδνχλ θαη λα παίδνπλ απφ 

κλήκεο κεισδηθά κνηίβα κε ηα νλφκαηα 

ησλ θζφγγσλ ηνπο  

● Να θαηαλνήζνπλ εκπεηξηθά ηε ιεηηνπξγία 

ησλ αιινηψζεσλ (δίεζε – χθεζε) θαη λα 

δηαθξίλνπλ αθνπζηηθά ηε κείδνλα θαη ηελ 

ειάζζνλα θιίκαθα  

● Να εθηεινχλ ζηε θινγέξα ή ζε ηνληθά 

κνπζηθά φξγαλα κεισδίεο ηξαγνπδηψλ πνπ 

έρνπλ κάζεη  

● Να εμνηθεησζνχλ κε ην ζχζηεκα  

ζπκβνιηζκνχ ηνπ ηνληθνχ χςνπο ζηελ 

επξσπατθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία 

 Να ηξαγνπδνχλ δηαηεξψληαο νξζή ζέζε 

ζψκαηνο, θαιή άξζξσζε,  θαηάιιειε 

έθθξαζε, απμαλφκελν έιεγρν θαη ζηήξημε 

ηεο αλαπλνήο, ηξαγνχδηα θαηάιιεια γηα 

ηελ ηάμε ηνπο. 

 Να αλαπηχμνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο 

κλήκε αλαγλσξίδνληαο, απνθσδηθν-

πνηψληαο θαη απνδίδνληαο ιεθηηθά κε 

ζπκβαηηθή θαη κε ζπκβαηηθή 

ζεκεηνγξαθία κεισδηθά ζρήκαηα 

●Να ηξαγνπδνχλ ζπγρξνληζκέλα 

αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ελφο καέζηξνπ 

έρνληαο επίγλσζε ηνπ ξφινπ ηνπο κέζα ζην 

κνπζηθφ ζχλνιν 

 

1.2. Σνληθό ύςνο- 

Μεισδία 

 

-Μεισδηθφ κνηίβν, 

-Κιίκαθεο κείδνλεο θαη 

ειάζζνλεο, Γψξηνο ηξφπνο 

Πεληαηνληθή θιίκαθα 

-Σφλνο, Ζκηηφλην, 

Σξηεκηηφλην,  

-Αξπηζκφο. 

 

 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Δθηεινχλ ζην glockenspiel, ζηελ θηζάξα ή ζε άιια 

κεισδηθά φξγαλα ην riff  κε ην νπνία μεθηλά ην ηξαγνχδη ―Smoke on the 

water‖ (κη-ζνι-ια, κη-ζνι-ζη χθεζε ια, κη-ζνι-ια –ζνι-κη). ηε 

ζπλέρεηα, δνθηκάδνπλ λα ην εθηειέζνπλ έλα εκηηφλην ηνληθά ςειφηεξα. 

 

-Δθηέιεζε –Γεκηνπξγία κνπζηθήο (επέθηαζε πξνεγνύκελεο 

δξαζηεξηόηεηαο) Πάλσ ζηε βάζε ηνπ  riff  κε ην νπνία μεθηλά ην ηξαγνχδη 

―Smoke on the water‖ (κη-ζνι-ια, κη-ζνι-ζη χθεζε ια, κη-ζνι-ια –ζνι-

κη) δεκηνπξγνχλ ζπιινγηθά έλα ηξαγνχδη απηνζρεδηάδνληαο κεισδίεο 

θαηκ ζηίρνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζπλνδεχεη παίδνληαο ζε κεισδηθφ φξγαλν 

θαη ηνλ αθνινπζνχλ φζνη καζεηέο γλσξίδνπλ θάπνην κνπζηθφ φξγαλν. 

ην ηέινο, ν εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ην ηξαγνχδη ζε παξηηηνχξα θαη νη 

καζεηέο ερνγξαθνχλ κηα εθηέιεζή ηνπ. 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Δθηεινχλ ζην πηάλν ην Γψξην ηξφπν παίδνληαο κηα 

δηαδνρή ησλ θζφγγσλ απφ ην ξε σο ην ξε ζηα άζπξα πιήθηξα. Έπεηηα 

αθνχλ ην ―Fantasia on Greensleves‖ ηνπ  Ralph Vaughan Williams " θαη 

δηαθξίλνπλ ην Γψξην ηξφπν πνπ κφιηο εθηέιεζαλ. Αθνχλ ζηε ζπλέρεηα    

Έπεηηα αθνχλ ην ηξαγνχδη  ―Dans Le Port d'Amsterdam‖ ηνπ Jacques 

Brel,  ην ―Leaving Greensleeves‖ ηνπ Leonard Cohen's θαη παξαηεξνχλ 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξαγνπδηψλ. 

 

-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο  Απηνζρεδηάδνπλ δηθέο ηνπο κεισδίεο ζην 

πιαίζην ηνπ Γψξηνπ ηξφπνπ κε ηε βνήζεηα κνπζηθνχ πξνγξάκκαηνο ηηο 

νπνίεο επαλαιακβάλνπλ ζε  άιιεο ηνληθφηεηεο δεκηνπξγψληαο κηα 

αιπζίδα. 

  

-Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή 

Γ΄ Γπκλαζίνπ» 

(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο), 

ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ-Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ) 

  

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

«Ζ κνπζηθή πξσηνπνξία ζηελ 

Διιάδα ηνπ 20
νπ

 αηψλα» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει. 11) 

«Ο Γφκνο ηνπ Μάλνπ Λνΐδνπ» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.51) 

«Άμηνλ εζηί ην θσο» Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει.46)  

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ & Αλζνινγίνπ 

Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ 

2008 

 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player  

 

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε 

ερεία 

Βηληενπξνβνιέαο 

Μνπζηθφ πξφγξακκα 

δεκηνπξγίαο κνπζηθήο 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Vaughan_Williams
http://www.youtube.com/artist/Jacques_Brel?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/artist/Jacques_Brel?feature=watch_video_title
http://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Cohen
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●  Να ηξαγνπδνχλ θαη λα παίδνπλ κηα 

κεισδία ζε δηαθνξεηηθέο ηνληθφηεηεο  

●  Να ρεηξίδνληαη ηελ αιιαγή ηνληθφηεηαο 

γηα δεκηνπξγηθνχο ζηφρνπο, ηξνπνπνηψληαο 

κηθξά κεισδηθά ζρήκαηα κε αληίζεζε, 

κίκεζε, επίκνλε επαλάιεςε, θ.ά. 

  Να δηαθξίλνπλ κεισδηθά ζηνηρεία ελφο 

είδνπο κνπζηθήο ζε έλα δηαθνξεηηθφ 

είδνο. 

●  Να δεκηνπξγνχλ δηθέο ηνπο κεισδίεο 

ζηε θινγέξα ή ζην glockenspiel ηηο νπνίεο 

λα κπνξνχλ λα εξκελεχνπλ κε 

κνπζηθφηεηα. 

  Να κεινπνηνχλ έλα πνίεκα ή λα 

δεκηνπξγνχλ δηθνχο ηνπο ζηίρνπο ζε 

δεδνκέλε κεισδία. 

 

 «Αλζνιφγην Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ., 

Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.) 

 

 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:.  

  ● Να αθνχλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξχ 

ξεπεξηφξην κνπζηθψλ αθξνάζεσλ κε ηε 

ρξήζε νδεγνχ αθξφαζεο ή παξηηηνχξαο, 

εζηηάδνληαο ζε ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθέο 

έλλνηεο θαη λα κπνξνχλ νη ίδηνη λα 

δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο νδεγφ αθξφαζεο. 

 Να αλαγλσξίδνπλ, λα πεξηγξάθνπλ, λα 

ζπγθξίλνπλ θαη λα αλαιχνπλ κνπζηθέο 

αθξνάζεηο δηαθνξεηηθψλ κνπζηθψλ εηδψλ, 

ζηπι θαη πνιηηηζκψλ κε ρξήζε 

θαηάιιειεο κνπζηθήο νξνινγίαο.. 

 

1.3. Μνξθή  
-Γηκεξήο θαη Σξηκεξήο 

κνξθή, κνξθή ξφλην, ζέκα 

θαη παξαιιαγέο 

Δξψηεζε –Απάληεζε, 

 -Μνξθέο νξγαληθήο θαη 

θσλεηηθήο κνπζηθήο ηεο 

Λφγηαο Γπηηθήο Μνπζηθήο 

(πκθσλία, Κνλζέξην, 

Όπεξα θ.ά.)   

 

 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ δηαθνξεηηθέο κνπζηθέο 

ζπλζέζεηο θαη δηαθξίλνπλ ηε κνξθή ηνπο π.ρ. ην ηξαγνχδη «Μηα ζάιαζζα 

κηθξή» (ΑΒΑ – Σξηκεξήο κνξθή),  θ.ά.  

 

Γεκηνπξγία Μνπζηθήο  Γεκηνπξγνχλ νκάδεο 4-5 κειψλ θαη 

απηνζρεδηάδνπλ ελαιιάμ κεισδίεο ζηε κνξθή ηεο εξψηεζεο- απάληεζεο. 

Όια ηα κέιε ηεο νκάδαο (Tutti) εθηεινχλ καδί ζε κεισδηθά φξγαλα ην 

riff  κε ην νπνία μεθηλά ην ηξαγνχδη ―Smoke on the water‖ (κη-ζνι-ια, κη-

ζνι-ζη χθεζε ια, κη-ζνι-ια –ζνι-κη) θη έπεηηα έλα κέινο (solo) 

απηνζρεδηάδεη σο απάληεζε κηα παξαιιαγή ηνπ riff ή κηα κεισδία δηθήο 

ηνπ έκπλεπζεο. Αθνινπζεί ην riff απφ ηελ νκάδα θη ν απηνζρεδηαζκφο 

ηνπ επφκελνπ κέινπο, θ.ν.θ 

 

- -Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή 

Γ΄ Γπκλαζίνπ» 

(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο), 

ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ-Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα: 

«Καη εγέλεην…ην blues» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.21) 
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 Να δηαθξίλνπλ ηε δηκεξή κνξθή, ηξηκεξή 

κνξθή θαη κνξθή ξφλην ζε κνπζηθά έξγα  

● Να δηαθξίλνπλ ην ζέκα θαη ηηο 

παξαιιαγέο ηνπ ζε έλα κνπζηθφ έξγν κε 

κνξθή ζέκα θαη παξαιιαγέο   

● Να δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ κεξψλ ζε έλα κνπζηθφ έξγν   

- Να γλσξίζνπλ κνξθέο ηεο νξγαληθήο θαη 

θσλεηηθήο κνπζηθήο ηεο Λφγηαο Γπηηθήο 

Μνπζηθήο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

● Να ηξαγνπδνχλ εθθξαζηηθά κε αίζζεζε 

ησλ θξάζεσλ 

● Να απηνζρεδηάδνπλ δηθέο ηνπο κεισδίεο 

ζηηο κνξθέο πνπ έρνπλ δηδαρηεί.  

● Να απηνζρεδηάδνπλ κεισδηθέο εξσηήζεηο 

θαη απαληήζεηο, κε φξγαλα ή κε ηε θσλή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ & Αλζνινγίνπ 

Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ 

2008 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player  

 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

 

● Να πεξηγξάθνπλ κε αθξίβεηα ηε δπλακηθή 

αγσγή ελφο κνπζηθνχ έξγνπ κε ηνπο 

βαζηθνχο φξνπο πεξηγξαθήο ηεο δπλακηθήο 

αγσγήο. 

● Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο ε δπλακηθή 

αγσγή ζπλπθαίλεηαη θαη κε άιιεο κνπζηθέο 

έλλνηεο 

 

 

1.4. Γπλακηθή Αγσγή 

Όξνη δπλακηθήο αγσγήο 

(piano, forte, fortissimo, 

pianissimo, crescendo, 

diminuendo, mezzo piano, 

mezzo forte, sforzando, 

subito piano) 

 

 

 

 

 

 

 

-Μνπζηθή εθηέιεζε  Σξαγνπδνχλ ηνλ Δζληθφ Ύκλν αθνινπζψληαο ηηο 

ελδείμεηο δπλακηθήο πνπ βιέπνπλ  ζηελ παξηηηνχξα ηνπ. 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ηε ζχλζεζε ―Mars‖ απφ ην έξγν «Οη 

πιαλήηεο» ηνπ G.Holst θαη αλαπαξηζηνχλ ηηο θαηαζηάζεηο θαη κεηαβνιέο 

ηεο δπλακηθήο ζε ραξηί κε κηα γξακκή πνπ αλεβαίλεη ζην cresc θαη 

θαηεβαίλεη ζην dim. Αμηνινγνχλ πνην ζεκείν πξέπεη λα ζεκαλζεί κε ffff. 

 

-Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή 

Γ΄ Γπκλαζίνπ» 

(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο), 

ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ-Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα: 

 «Άμηνλ εζηί ην θσο» Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει.44)  

 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ & Αλζνινγίνπ 

Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ 2 
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να δηαθξίλνπλ πσο ε παιέηα ησλ 

ερνρξσκάησλ ηεο ζπκθσληθήο νξρήζηξαο 

ιεηηνπξγεί ζηπιηζηηθά θη εθθξαζηηθά ζε έλα 

κνπζηθφ έξγν  

● Να δηεξεπλήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηε 

αλζξψπηλεο θσλήο θαη ησλ κνπζηθψλ 

νξγάλσλ ζε ζρέζε κε ην είδνο ηεο κνπζηθήο 

φπνπ απαληψληαη  

● Να αλαγλσξίδνπλ κνπζηθά φξγαλα ζε 

ζχλνια ηδαδ, παξαδνζηαθήο, ξνθ θ.ά.  θαη 

άιισλ εηδψλ κνπζηθήο. 

● Να πεηξακαηίδνληαη κε ην ερφρξσκα  

κνπζηθψλ νξγάλσλ ζην πιαίζην  ελφο  

εθπαηδεπηηθνχ κνπζηθνχ ινγηζκηθνχ.  

 

1.6. Ηρόρξσκα 

 

-Αλαγλψξηζε θπζηθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ ήρσλ. 

 

-Γηάθξηζε ερνρξσκάησλ 

δηαθφξσλ κνπζηθψλ 

νξγάλσλ ηεο ζπκθσληθήο 

νξρήζηξαο θαζψο θαη 

παξαδνζηαθψλ κνπζηθψλ 

νξγάλσλ. 

 

 

 

 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Παξαθνινπζνχλ ζην Γηαδίθηπν βηληενζθνπεκέλε 

δσληαλή εθηέιεζε ηνπ ―Imperial March (Darth Vader‘s Theme) ηνπ John 

Williams   απφ ηε κνπζηθή ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο ―Star Wars‖ ‖ 

θαη παξαηεξνχλ πσο ε ελνξρήζηξσζε ζην ζπκθσληθφ απηφ έξγν 

δεκηνπξγεί  αληίζηνηρα ζπλαηζζήκαηα θαηά ηελ αθξφαζε. ηε ζπλέρεηα, 

βιέπνπλ ηελ αληίζηνηρε ζθελή ηεο ηαηλίαο φπνπ αθνχγεηαη ε ζχλζεζε θαη 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ επίδξαζεο ηεο κνπζηθήο ζηελ ηέρλε ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ. 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν βηληενζθνπεκέλεο 

δσληαλέο εθηειέζεηο δηαθφξσλ εηδψλ κνπζηθήο θαη δηαθξίλνπλ ην 

ερφρξσκα ησλ νξγάλσλ πνπ απαληψληαη ζηα αληίζηνηρα κνπζηθά ζχλνια. 

Γηεξεπλνχλ αθφκε πσο επηδξά ζε έλα δεδνκέλν κνπζηθφ είδνο ε εηζαγσγή 

ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ  απφ δηαθνξεηηθφ είδνο κνπζηθήο, π.ρ. ην ζηηάξ 

ζηε ξνθ κνπζηθή, κηα νιφθιεξε ζπκθσληθή νξρήζηξα πνπ ζπλνδεχεη έλα 

ξνθ ζπγθξφηεκα, θ.ά. 

- 

- -Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Γ΄ Γπκλαζίνπ» 

(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο), 

ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ-Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

«Μνπζηθνί πεηξακαηηζκνί θαη 

αλαηξνπέο» Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει. 8-9) 

«All that Jazz» Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει.23-24) 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ  

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να ρξεζηκνπνηνχλ κε επρέξεηα ηελ 

ηηαιηθή νξνινγία γηα ηε ξπζκηθή αγσγή 

● Να δηαθξίλνπλ  πσο ε ξπζκηθή αγσγή 

επεξεάδεη ην χθνο ηεο κνπζηθήο 

 

1.5. Ρπζκηθή Αγσγή 

Όξνη ξπζκηθήο αγσγήο 

(ηαρχηεηα) 

(allegro, adagio, 

accelerando, ritardando, 

largo moderato, presto, A 

tempo) 

 

Δλεξγεηηθή Αθξφαζε  Αθνχλ κνπζηθά έξγα κε δηαθνξεηηθή ξπζκηθή 

αγσγή θαη πξνζπαζνχλ λα δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο ζηελ έθθξαζή ηνπο 

αλάινγα κε ην ηέκπν π.ρ. 

Αθνχλ ην ―Can –Can‖ ηνπ J.Offenbach θαη έπεηηα ηηο «Υειψλεο» απφ ην 

Καξλαβάιη ησλ δψσλ» ηνπ C.Saint-Saens θαη παξαηεξνχλ  πσο ε 

κεηαβνιή ζηε ξπζκηθή αγσγή ηνπ δεχηεξνπ έξγνπ επεξέαζε άκεζα ην 

χθνο ηεο κνπζηθήο.     

 

 

- -Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή 

Γ΄ Γπκλαζίνπ» 

(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο), 

ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ-Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ & Αλζνινγίνπ 

Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ 

2008 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο, 

ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player  
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-Μνπζηθή Γεκηνπξγία Γεκηνπξγνχλ κε ηε βνήζεηα κνπζηθνχ 

πξνγξάκκαηνο δηαθνξεηηθέο ελνξρεζηξψζεηο ελφο κνπζηθνχ ζέκαηνο 

δηεξεπλψληαο ην ερφρξσκα σο εθθξαζηηθφ εξγαιείν. 

- Δλεξγεηηθή Αθξφαζε  κε ρξήζε ΣΠΔ Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν  θαη 

παξαθνινπζνχλ παξάιιεια κε ηελ αθξφαζε ελφο έξγνπ κηα «γξαθηθή 

παξηηηνχξα» (scrolling bar-graph score)  πνπ απεηθνλίδεη ηε δηάξθεηα ηνπ 

ήρνπ θαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ 

πνπ παίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 

 

Παθέησλ & Αλζνινγίνπ 

Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ 

2008 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: 

Κιάβεο, ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player  

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

ζπλήρεζεο ζε δηάθνξα κνπζηθά ξεχκαηα 

ηνπ 20
νπ

 θαη 21
νπ 

αηψλα 

●Να ςάιινπλ κε ζπλνδεία ηζνθξάηε  

 

 

  

 

 

 

 

1.7.  πλήρεζε 

  

- Μνλνθσλία,  

Δηεξνθσλία, Πνιπθσλία, 

Οκνθσλία 

 

-Μπνξληνχλ 

 

-Δθηέιεζε δίθσλσλ, 

ηξίθσλσλ θαη ηεηξάθσλσλ 

θαλφλσλ. 

 

-χκθσλεο θαη δηάθσλεο 

ζπλερήζεηο 

 

πγρνξδία Η θαη V, ηέιεηα 

πηψζε 

(εκπεηξηθά) 

 

 

-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο Υσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο. Ζ κηα νκάδα εθηειεί 

θσλεηηθά ή ζε glockenspiel ην θζφγγν λην κε γξήγνξεο επαλαιήςεηο 

δεθαησλ-έθησλ θαη ε άιιε κπαίλεη ιίγν κεηά θάλνληαο ην ίδην κε ηνλ 

θζφγγν θα. Ζ ηξίηε νκάδα εθηειεί γξήγνξεο επαλαιήςεηο λην-θα.* Οη δπν 

νκάδεο κπνξνχλ θαη λα κελ ζπγρξνλίδνληαη απφιπηα θαη λα παίδνπλ 

πνιπξπζκηθά επεθηείλνληαο έηζη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλήρεζεο 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε (ζπλέρεηα ηεο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο) Αθνχλ  

ην έξγν ―In C‖ ηνπ Terry Riley απφ ην ζπγθξφηεκα Bang on a can θαη 

δηαθξίλνπλ ηε κνξθή ζπλήρεζεο (drone music).  

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο ςάιινπλ βπδαληηλνχο εθθιεζηαζηηθνχο 

χκλνπο κε ζπλνδεία ηζνθξάηε π.ρ. ην ηηρεξφλ ηνπ Πάζρα («Πάζρα 

ηεξφλ»), θ.ά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Γ΄ Γπκλαζίνπ» 

(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο), 

ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ-Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ) 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

«Μνπζηθνί πεηξακαηηζκνί θαη 

αλαηξνπέο» Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει. 7), «H ηζηνξία 

ελφο ηνίρνπ» Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει.31), «Ζ 

ειιεληθή κνπζηθή ηνπ ρζεο 

θαη ηνπ ζήκεξα» Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει.33-34)  

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ & Αλζνινγίνπ 

Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ 

2008 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2
νο

  Γλσξίδσ ηα είδε ηεο κνπζηθήο ζπγρξνληθά, δηαρξνληθά  θαη γεσγξαθηθά            Γ΄ Γπκλαζίνπ 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

    ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να ηξαγνπδνχλ ζχλζεηα – απφ άπνςε ξπζκνχ, 

κεισδίαο θαη ιφγνπ  - ειιεληθά παξαδνζηαθά 

ηξαγνχδηα  κε ξπζκηθή θαη κεισδηθή αθξίβεηα 

● Να πξνζεγγίδνπλ ηελ νξγαληθή ζχλδεζε ηεο 

ειιεληθήο κνπζηθήο παξάδνζεο κε ην ρψξν, ην 

ρξφλν θαη ηελ θνηλσληθή δσή ησλ αλζξψπσλ  

● Να βηψζνπλ ηε ζεκαζία ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ 

νξφζεκσλ γηα ηελ παηξίδα καο θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ηεο κνπζηθήο ζε ζρέζε κε 

εθείλα  

● Να ςάιινπλ βπδαληηλνχο εθθιεζηαζηηθνχο 

χκλνπο θαη λα εθηεινχλ ζξεζθεπηηθά 

παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα πξνζεγγίδνληαο ην 

ζπλαίζζεκα θαη ηελ έθθξαζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

βηψκαηνο ησλ πηζηψλ ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο.  

● Να επαηζζεηνπνηεζνχλ απέλαληη ζην 

πεξηβάιινλ κέζα απφ δεκνηηθά ειιεληθά 

ηξαγνχδηα  πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ αιιειέλδεηε 

ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε   

● Να εθηεινχλ κεισδίεο παξαδνζηαθψλ 

ηξαγνπδηψλ ζε κνπζηθά φξγαλα  

● Να εθηεινχλ ζε θξνπζηά κνπζηθά φξγαλα ην 

κεισδηθφ ξπζκφ παξαδνζηαθψλ ειιεληθψλ 

ηξαγνπδηψλ πνπ καζαίλνπλ 

● Να βηψζνπλ ηελ αξραία ειιεληθή κνπζηθή σο 

έλα ζηνηρείν Παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο     

 

2.1 Διιεληθή κνπζηθή 

παξάδνζε 

Γεκνηηθή κνπζηθή 

Βπδαληηλή 

Δθθιεζηαζηηθή κνπζηθή 

Αξραία Διιεληθή 

Μνπζηθή  

 

 Δθηέιεζε Μνπζηθήο-Αθξφαζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ειιεληθά δεκνηηθά 

ηξαγνχδηα απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο (κε φζν ην δπλαηφλ ηα 

ζρεηηθά θσλεηηθά «γπξίζκαηα») θαη ιφγνπ απ‘ φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν π.ρ. 

«Σδηβαέξη» (Γσδεθάλεζα), «Κάησ ζηελ Αγηά Μαξίλε» (Αλ.Θξάθεο), «Να 

ηα ηαμηδέςσ ζέισ» (Υίνο-Λέζβνο), θ.ά.  

 

Δθηέιεζε-Αθξφαζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ δεκνηηθά ηξαγνχδηα απφ φιν 

ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν ηνπ ρξφλνπ: π.ρ. Κάιαληα 

Υξηζηνπγέλλσλ «ηξίλα» (Διιελφθσλε Κάησ Ηηαιία), Κάιαληα 

Πξσηνρξνληάο «Αξρηκεληά θη αξρηρξνληά» (Καππαδνθίαο & Μπηηιήλεο) 

απνθξηάηηθα ηξαγνχδηα «Καιφγεξνο δνπιεηά δελ ερ‘» (Θξάθεο), - 

Δθηέιεζε Αθξφαζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ δεκνηηθά ηξαγνχδηα απφ φιν 

ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζε ζρέζε κε ηζηνξηθά γεγνλφηα, ηα νπνία, ζηε ζπλέρεηα, 

εξεπλνχλ θαη λα κειεηνχλ: π.ρ. «εκαίλεη ν Θηφο ζεκαίλεη ε γε»,  θιπ.  

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ βπδαληηλνχο εθθιεζηαζηηθνχο χκλνπο θαη 

κειεηνχλ ηελ θαιιηηερληθή θαη ιεηηνπξγηθή αμία ηνπο π.ρ. Σξνπάξην ηνπ 

Νπκθίνπ «Ηδνχ ν Νπκθίνο έξρεηαη», θ.ά. 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε  - Υξήζε ΣΠΔ Οη καζεηέο αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν 

βηληενζθνπεκέλεο εθηειέζεηο αξραίαο ειιεληθήο κνπζηθήο ζε 

αλαθαηαζθεπαζκέλα κνπζηθά φξγαλα. Γεκηνπξγνχλ κηα παξνπζίαζε ppt   

κε απεηθνλίζεηο αξραίσλ ειιεληθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ ζε αγγεία, γιππηά 

θ.ά.κε παξάιιειε αθξφαζε απνζπαζκάησλ αξραίαο ειιεληθήο κνπζηθήο.   

  

 

 

  

  

 «Αλζνιφγην Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο 

Κ., Καλδπιάθε Μ.., 

Σφκπιεξ Μ.) 

(ζει.32,33,34,36,41,43,44) 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ & Αλζνινγίνπ 

Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-

Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

 

Μνπζηθά φξγαλα Orff: 

Κιάβεο, ηακπνπξίλν, 

ηξίγσλν, 

glockenspiel 

- Πηάλν, αξκφλην 

- CD Player  
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να ληψζνπλ ηελ αηζζεηηθή ζπγθίλεζε απφ ηελ 

αθξφαζε θαη ηελ εθηέιεζε ηξαγνπδηψλ 

κεινπνηεκέλεο Διιεληθήο πνίεζεο 

● Να βηψζνπλ ηε ζεκαζία ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ 

νξφζεκσλ γηα ηελ παηξίδα καο θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ηεο κνπζηθήο ζε ζρέζε κε 

εθείλα  

● Να απνηηκνχλ θαη λα αμηνινγνχλ δηαηζζεηηθά 

ηελ επαθή κε ηα αγαζά ηεο ηέρλεο θαη ην σξαίν 

● Να εθθέξνπλ θαη λα αξζξψλνπλ κε άλεζε θαη 

αθξίβεηα ην ιφγν κε ηε κεισδία θαη ην ξπζκφ ηεο 

κνπζηθήο   

 

2.2. Μεινπνηεκέλε 

πνίεζε- Διιελεο 

ζπλζέηεο 

 

 Αζηηθή ιατθή   

κνπζηθή- 

 

ύγρξνλνη Έιιελεο 

ηξαγνπδνπνηνί 

 

 

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Τξαγνύδηα γηα εζληθέο ενξηέο θη επεηείνπο Οη καζεηέο 

καζαίλνπλ ηξαγνχδηα απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ 

πνπ ζπλδένληαη κε ην έπνο ηνπ 40‘, ηελ Καηνρή θαη ηελ Απειεπζέξσζε π.ρ. 

«Άζκα αζκάησλ» (Η.Κακπαλέιεο – Μ.Θενδσξάθεο), «Σεο Γηθαηνζχλεο 

ήιηε Ννεηέ»  (Ο.Διχηε – Μ.Θενδσξάθε) θ.ά., κε ηελ εμέγεξζε ηνπ 

Πνιπηερλείνπ «Γψδεθα Παηδηά» (Γ.Υξηζηνδνχινπ – Μ.Λντδνπ), «Ο 

Γξάθνο» (Ν.Γθάηζνπ-η. Ξαξράθνπ) θαη κε ηελ εζληθή ενξηή ζηηο 25
  

Μαξηίνπ «Υάξακα» (Γ.νισκνχ – Γ.Μαξθφπνπινπ), «Χδή ζηνλ 

Καξατζθάθε» (Γ.αββφπνπινπ) θαη  κεινπνηεκέλεο ζηξνθέο –πέξα απφ ηηο 

νθηψ πξψηεο- απφ ηνλ «Ύκλν εηο ηελ Διεπζεξίαλ» ηνπ Γ.νισκνχ ζε 

κεινπνίεζε ηνπ Ν.Υ.Μάληδαξνπ. 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ θαληάδεο, αζηηθά ειαθξά θαη ιατθά 

ηξαγνχδηα π.ρ. «Γηαιφ – γηαιφ» (κε δηθσλία), «Καξνηζέξε ηξάβα» 

(Απ.Υαηδερξήζηνπ), «Ο Εέππνο» (Γ.Παπατσάλλνπ), « θ.ά. 

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ  λεφηεξα ειιεληθά ηξαγνχδηα  

απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ π.ρ. «Σα παηδηά ηνπ 

Πεηξαηά» (Μ.Υαηδηδάθη), «Κπθιάκηλν» (Γ.Ρίηζνπ – Μ.Θενδσξάθε), 

«Άπνλε δσή» (Λ.Παπαδφπνπινπ-η.Ξαξράθνπ), «Ο Μέξκεγθαο» 

(Γ.Νεγξεπφληε – Μ.Λνΐδνπ),  «Άγγεινο Αξράγγεινο» (Γ.αββφπνπινπ) 

θ.ά. 

 Μειεηνχλ ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηεο επνρήο πνπ γξάθηεθαλ ηα πξνο 

εθκάζεζε θαη αθξφαζε ηξαγνχδηα. 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο  Μαζαίλνπλ ηξαγνχδηα κε πεξηερφκελν ζρεηηθά κε ην 

δεζκφ ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε, κε ηελ αλάγθε  πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαζψο θαη κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο  αιιά θαη ηελ 

αλάγθε αιιαγήο ηξφπνπ δσήο θαη ηελ απαιιαγή απφ ηνλ θαηαλαισηηζκφ 

θαη ηελ αιφγηζηε  ζπαηάιε ελέξγεηαο π.ρ. «ηα θακέλα» (Μ.Γθαλά  - 

Λ.Μαραηξίηζα), «Λάξπκλα» (Θ.Μπαθαιάθνπ), «Ηψδην, θαίζην, ζηξφληην» 

(Άθε Πάλνπ) θ.ά. 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Γ΄ Γπκλαζίνπ» 

(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, 

Π.Αλδξνχηζνο), ΟΔΓΒ 

2010 Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ-

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

 Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

«Διιεληθέο κνπζηθέο 

ηζηνξίεο» Βηβιίν Μαζεηή 

(ζει. 49-64) Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει. 34-40) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

(ζει.45-51) 

«ηηο γεηηνληέο ηνπ 

ειιεληθνχ  ηξαγνπδηνχ» 

Ββιίν Μαζεηή (ζει.65-

80) Σεηξάδην Δξγαζηψλ 

(ζει.41-55) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

(ζει.53-62) 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ & Αλζνινγίνπ 

Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-

Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

«Αλζνιφγην Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο 

Κ., Καλδπιάθε Μ.., 

Σφκπιεξ Μ.) 

(ζει.88) 

- Πηάλν, αξκφλην CD Player 
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

δηαρξνληθφηεηαο  ηεο κνπζηθήο θαη ηνλ ξφιν ησλ 

δεκηνπξγψλ ηεο 

●Να αθξναζζνχλ κε επαηζζεζία έλα έξγν ιφγηαο 

δπηηθήο κνπζηθήο, λα εθθξαζηνχλ κέζα απφ απηφ 

θαη λα εμσηεξηθεχζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

● Να κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ θαηά ηελ αθξφαζε 

ελφο κνπζηθνχ έξγνπ ηα δνκηθά θη εθθξαζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ 

εμέιημή ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηά ηνπ 

● Να πξνζεγγίζνπλ κε δεθηηθφηεηα ηα ζχγρξνλα 

ξεχκαηα ηεο Λφγηαο Γπηηθήο Μνπζηθήο θαη λα 

ζπλδέζνπλ ηα ξεχκαηα απηά κε ηηο ξαγδαίεο 

αιιαγέο ζηε δσή ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ 

 

2.3 Λόγηα Γπηηθή 

Μνπζηθή  

 20 – 21
νο

 αηψλαο 

(Αηνληθή κνπζηθή, 

Γσδεθαθζηγγηζκφο – 

εηξατζκφο, 

Ζιεθηξνληθή κνπζηθή, 

πγθεθξηκέλε κνπζηθή 

(musique concrete), 

Αιεαηνξηζηκφο, 

Νενθιαζηθηζκφο) 

 

 

- Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην ηξίην πκθσληθφ ρέδην «Γηάινγνο ηνπ 

αλέκνπ κε ηε ζάιαζζα» απφ ην έξγν «Ζ Θάιαζζα» ηνπ C.Debussy .   

Φαληάδνληαη ηα θπζηθά θαηλφκελα πνπ πεξηγξάθεη θάζε θνξά ε κνπζηθή 

θαη παξαηεξνχλ κε πνηα κνπζηθά κέζα απηφ επηηπγράλεηαη. ην ηέινο ηεο 

αθξφαζεο πεξηγξάθνπλ  ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο δεκηνχξγεζε ην έξγν. 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ηηο «Σειεηέο ησλ αληίπαισλ θπιψλ» θαη ηνπο 

«Υνξνχο ηεο γεο»  απφ ηελ «Ηεξνηειεζηία ηεο Άλνημεο» ηνπ I.Stravinsky 

θαη πεξηγξάθνπλ ηε δπλακηθή αγσγή ζε ζρέζε κε ηελ πνηθηιία 

ερνρξσκάησλ ηεο νξρήζηξαο πνπ δεκηνπξγεί ν ζπλζέηεο ζην έξγν. 

Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην ―Hungarian Rock‖ ηνπ G.Ligeti θαη 

δηαθξίλνπλ ζηνηρεία απφ ην κηληκαιηζκφ θαη ηελ πξννδεπηηθή ξνθ κνπζηθή. 

-Δλεξγεηηθή κνπζηθή κε ρξήζε ΣΠΔ Aλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν βίληεν κε 

ην πξψην κέξνο απφ ην έξγν ―Metastasis:‖ ηνπ Ianni Xenaki  πνπ ζπλδπάδεη 

ηελ πξνβνιή ηεο αληίζηνηρεο παξηηηνχξαο παξάιιεια κε ηελ αθξφαζε. 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ  Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν ηo trailer 

ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο Koyaanisqatsi ηνπ Godfrey Reggio θαη 

παξαηεξψληαο  ηε κνπζηθή ηνπ Philip Glass θαη ηηο αληίζηνηρεο ζθελέο 

πεξηγξάθνπλ ηε ζχλδεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε κνπζηθή κε 

ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζε ε αλάπηπμε ησλ ζχγρξνλσλ 

κεηαβηνκεραληθψλ θνηλσληψλ. 

  

-Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Γ΄ Γπκλαζίνπ» 

(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, 

Π.Αλδξνχηζνο), ΟΔΓΒ 

2010 Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ-

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

«Σν ηαμίδη ηεο κνπζηθήο 

ζηνλ 20
ν
 αηψλα» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει. 7-16) 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει. 

7-14) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

(ζει.15-21) 

 

 «Αλζνιφγην Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο 

Κ., Καλδπιάθε Μ.., 

Σφκπιεξ Μ.) 

(ζει.186-199) 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ & Αλζνινγίνπ 

Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-

Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

- CD Player  

Ζιεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο κε ερεία 

Βηληενπξνβνιέαο 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Koyaanisqatsi
http://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey_Reggio
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να πξνζεγγίζνπλ  βησκαηηθά ηε κνπζηθή απφ 

άιινπο ιανχο θαη πνιηηηζκνχο κε δεθηηθφηεηα 

θαη ζεηηθή ζηάζε 

● Να εθηειέζνπλ κνπζηθέο θαη ηξαγνχδηα άιισλ 

ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ 

● Να θαηαλνήζνπλ  φηη ε κνπζηθή ηαπηφηεηα 

ελφο ιανχ πξνζδηνξίδεηαη θαη δέρεηαη επηδξάζεηο 

απφ  δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία  

● Να αληηιεθζνχλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ 

ξεχκαηνο ηεο World Music θαη ηε ζεκαζία ηεο 

γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ 

αλζξψπσλ. 

● Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε πνιηηηζκηθή 

δηαθνξεηηθφηεηα δελ απνηειεί εκπφδην γηα ηελ 

επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ  

 

2.4 Μνπζηθέο ηνπ          

θόζκνπ 

 

Ethnic θαη World Music 

 

 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ παξαδνζηαθέο κνπζηθέο θαη ηξαγνχδηα απ‘ 

φιν ηνλ θφζκν ζε ζχγρξνλεο εθηειέζεηο θη ελνξρεζηξψζεηο  θη αθφκε 

ξεχκαηα κνπζηθήο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ πξνζκίμεηο – fusion-πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ κνπζηθψλ ηδησκάησλ κε ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή ιαψλ απφ 

φινλ ηνλ θφζκν. 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην ηξαγνχδη ―Heygana‖ ηνπ Ali Farka Toure 
θαη παξαηεξνχλ ηελ πξφζκεημε ζηνηρείσλ αθξηθάληθεο κνπζηθήο θαη blues 

ζηνηρείσλ. Καηά ηελ αθξφαζε δηαθξίλνπλ αθνπζηηθά ην ostinato ζηε 

κεισδηθή γξακκή ηνπ κπάζνπ (ζη χθεζε-λην-ξε-ζνι) ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ηνλ αληηθσληθφ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ.   

  

-Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Γ΄ Γπκλαζίνπ» 

(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, 

Π.Αλδξνχηζνο), ΟΔΓΒ 

2010 Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ-

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

 «Αλζνιφγην Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο 

Κ., Καλδπιάθε Μ.., 

Σφκπιεξ Μ.) 

(ζει.155,156,157,160,162) 

 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ & Αλζνινγίνπ 

Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-

Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

- CD Player  

Ζιεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο κε ερεία 

Βηληενπξνβνιέαο  

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

 Να αθνχλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξχ 

ξεπεξηφξην κνπζηθψλ αθξνάζεσλ ην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεη  δεκνθηιή κνπζηθά 

ξεχκαηα ηνπ 20
νπ

 -21
νπ

  αηψλα 

● Να εθθξάδνπλ θαη λα αηηηνινγνχλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο  

 

2.5 Γεκνθηιή κνπζηθά 

ξεύκαηα ηνπ 20
νπ

 – 

21
νπ

 αηώλα 

Ragtime, jazz, rock and 

roll, rock, pop, disco, 

reggae rap, hip-hop, 

techno, ambient, θ.ά. 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε  Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζην πηάλν ην κέξνο ηνπ 

αξηζηεξνχ ρεξηνχ ησλ πξψησλ ηεζζάξσλ κέηξσλ ηνπ "Maple Leaf Rag" ηνπ 

ζπλζέηε ηεο ragtime Scott Joplin. Σξαγνπδά ηνπο θζφγγνπο ηεο κεισδηθήο 

γξακκήο ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ  καδί κε ηνπο καζεηέο. 

    Παίδεη έπεηηα ην κέξνο ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ θαζψο νη καζεηέο δηαθξίλνπλ 

αθνπζηηθά θαη παξαηεξνχλ ζηελ αληίζηνηρε παξηηηνχξα ην θαηλφκελν ηεο 

ζπγθνπήο Σξαγνπδά ηνπο θζφγγνπο ηεο κεισδηθήο γξακκήο ηνπ δεμηνχ  

 

-Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Γ΄ Γπκλαζίνπ» 

(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, 

Π.Αλδξνχηζνο), ΟΔΓΒ 

2010 Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ- 
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ηνπο γηα κνπζηθά έξγα απφ δηάθνξα κνπζηθά 

είδε πνπ ζπλήζσο αθνχλ θαη ηξαγνπδνχλ 

 

ρεξηνχ καδί κε ηνπο καζεηέο.  

       ηε ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθφο παίδεη θαη ηα δπν ρέξηα καδί  θαη ζε 

επφκελε εθηέιεζε παίδεη αλαιχνληαο παξάιιεια ηελ  αξκνληθή αλάπηπμε 

ζην έξγν κε  εθηέιεζε δηαθξηηή ηεο δηαδνρήο ησλ αληίζηνηρσλ ζπγρνξδηψλ.      

 

 
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ εθηέιεζε ηνπ "Maple Leaf Rag ηνπ ζπλζέηε  

Scott Joplin.ζην πηάλν- ην φξγαλν ηεο ragtime- θη έπεηηα ζε κεηαγξαθή ηνπ 

έξγνπ γηα big band απφ ηνλ jazz ηξνκπνλίζηα θαη ηξνκπεηίζηα Tommy 

Dorsey ηεο swing era (πεξίνδν ηνπ swing ζηε Jazz κνπζηθή). Παξαηεξνχλ 

ηε ζπγγέλεηα ησλ κνπζηθψλ ηδησκάησλ ηνπ ragtime θαη ηεο jazz κνπζηθήο. 

Γηαθξίλνπλ εηδηθφηεξα ζηε δεχηεξε εθηέιεζε πνηα κνπζηθά φξγαλα ηεο big 

band πξσηαγσληζηνχλ θάζε θνξά.    

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Πξνζεγγίδνπλ ηξία αληηπξνζσπεπηηθά κνπζηθά 

απνζπάζκαηα blues, gospel θαη country κνπζηθήο γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηηο 

ξίδεο ηεο rock and roll κνπζηθήο απφ ηα  ηξία απηά κνπζηθά είδε: 

■Αθνχλ ην ηξαγνχδη ―Trouble of the world‖ (gospel κνπζηθή) απφ ηε 

Machalia Jackson βιέπνληαο ζην Γηαδίθηπν ηελ αληίζηνηρε ζθελή απφ ηελ 

ακεξηθάληθε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ―Imitation of Life‖ ηνπ Douglas Sirk 

φπνπ ε ίδηα εκθαλίδεηαη σο ζνιίζηαο- ρνξσδφο ζε κηα εθθιεζία. 

■ Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζην πηάλν ηε boogie-woogie κεισδηθή γξακκή 

ηνπ κπάζνπ ελφο ηππηθνχ παξαδείγκαηνο 12κεηξνπ blues, ππνγξακκίδνληαο 

ηε δηαδνρή ησλ βαζκίδσλ Η – IV -I-V-IV-I  κε ηνλ θζφγγν ηεο βάζεο θάζε 

βαζκίδαο:     

 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

«Απφ ην γθφζπει ζην 

ξνθ» Βηβιίν Μαζεηή (ζει. 

29-48) Σεηξάδην Δξγαζηψλ 

(ζει. 21-32) 

«Σν θαηλφκελν Beatles» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ 

(ζει.29) 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ 

(ζει.31-43) 

«Αλζνιφγην Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο 

Κ., Καλδπιάθε Μ.., 

Σφκπιεξ Μ.) 

(ζει.166,172,175,177,178) 

 

 «Αλζνιφγην Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο 

Κ., Καλδπιάθε Μ.., 

Σφκπιεξ Μ.) 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ & Αλζνινγίνπ 

Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-

Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» Π.Η& 

ΤΠΔΠΘ 2008 

- CD Player  

Ζιεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο κε ερεία 

Βηληενπξνβνιέαο 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Maple_Leaf_Rag_seventh_chord_resolution.png
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■Έπεηηα νη καζεηέο αθνχλ ην ηξαγνχδη ‗What‘d I Say‖  (Rhythm & Blues 

κνπζηθή) ηνπ  Ray Charles θαη δηαθξίλνπλ ζε απηφ ηε δηαδνρή ζπγρνξδηψλ 

12κεηξνπ blues.  

■ Αθνχλ ην ηξαγνχδη ―Blue Moon of Kentucky‖  (country κνπζηθή) απφ 

ηνλ Elvis Presley – ζην μεθίλεκα ηνπ σο hillbilly ηξαγνπδηζηήο -  θη έπεηηα 

ην ηξαγνχδη ―Rock Around the Clock‖  (Rock and Roll-Rockabilly 

κνπζηθή) απφ ηνλ Billy Haley.  

Γηαθξίλνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ελδεηθηηθψλ κνπζηθψλ 

παξαδεηγκάησλ πνπ άθνπζαλ  

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Γηαθξίλνπλ ηελ  δηαδνρή ζπγρνξδηψλ 12κεηξνπ 

blues ζε έλα ζχγρξνλν ηξαγνχδη π.ρ ζην ηξαγνχδη ―Mercy‖  ηεο 

ηξαγνπδνπνηνχ Duffy (2008).. 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην Rhythm and blues ή εηδηθφηεξα electric 

blues ηξαγνχδη ―Crawling Up a Hill"  ηνπ  John Mayall ζε εθηέιεζε ηνπ 

1964 απφ ηνπο John Mayall & the Bluesbreakers θαη δηαθξίλνπλ ηε κνξθή 

ηνπ (ΑΒΑ) θαη ηελ ελνξρήζηξσζε ηνπ (θσλεηηθά, θπζαξκφληθα, φξγαλν, 

κπάζν, ληξακο). Παξαηεξνχλ αθφκε πνηα κνπζηθά φξγαλα θάλνπλ ζφιν 

(θπζαξκφληθα, ειεθηξηθή θηζάξα) θαη ζε πνην ζεκείν ηνπ ηξαγνπδηνχ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο δεηά λα παξαηεξήζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ηειεηψλεη ην ηξαγνχδη 

ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν ζηίρν ―My life is just a slow train crawling up a 

hill‖  (κνπζηθφο ρξσκαηηζκφο ηνπ ζηίρνπ κε ritardando). 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε (ζπλέρεηα ηεο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο) Αθνχλ 

λεφηεξε δηαζθεπή (2003) ηνπ blues ηξαγνπδηνχ ―Crawling Up a Hill"  ηνπ  

John Mayall απφ ηελ ηξαγνπδνπνηφ Katie Melua ή αλαδεηνχλ ζην 

Γηαδίθηπν βίληεν κε δσληαλή εθηέιεζε ηνπ ηξαγνπδηνχ. Γηαθξίλνπλ ηηο 

δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ απζεληηθή εθηέιεζε απφ ηνπο  

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Mayall
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Mayall_%26_the_Bluesbreakers
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Mayall
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Twelve_bar_boogie-woogie_blues_in_C.png
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John Mayall & the Bluesbreakers (πεξηζζφηεξα jazz ζηνηρεία θαη 

αληίζηνηρε ελνξρήζηξσζε, πην ήξεκε δηάζεζε, αξγφ tempo ζηε λεφηεξε 

εθηέιεζε). 

Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν βίληεν 

καγλεηνζθνπεκέλσλ δσληαλψλ εκθαλίζεσλ κνπζηθψλ θαη κνπζηθψλ 

ζπλφισλ ηεο jazz, rock and roll, rock, pop, disco, reggae, rap, hip-hop  θαη 

techno κνπζηθήο. Παξαηεξνχλ πνηα κνπζηθά φξγαλα παίδνπλ, πνηα 

πξσηαγσληζηνχλ θαη κέζσ ησλ θηλεκαηνγξαθεκέλσλ πιάλσλ ζπλδένπλ ην 

ζηπι ηεο κνπζηθήο κε ηε γεληθφηεξε αηζζεηηθή ηεο  πεξηφδνπ δεκηνπξγίαο 

ηεο. 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Υσξίδνληαη ζε νκάδεο εξγαζίαο κε ζέκα ηηο κνπζηθέο 

ηνπο πξνηηκήζεηο φζνλ αθνξά  δεκνθηιή κνπζηθά ξεχκαηα ηνπ 20
νπ

 – 21
νπ

 

αηψλα. Κάζε νκάδα ζα εθηειέζεη έλα αγαπεκέλν ηεο ηξαγνχδη θαη ζα 

παξνπζηάζεη ην κνπζηθφ ξεχκα ζην νπνίν αλήθεη, ηελ ηζηνξία ηνπ, ηνλ 

θαιιηηέρλε δεκηνπξγφ ηνπ, ην κήλπκα πνπ ζέιεη λα κεηαθέξεη ή ην 

ζπλαίζζεκα πνπ ζέιεη λα εθθξάζεη, ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην ζην 

νπνίν εληάζζεηαη θη άιια ζπλαθή ζέκαηα  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Mayall_%26_the_Bluesbreakers
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 3
νο

  : πλδέσ ηε κνπζηθή κε άιιεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο         Γ΄ Γπκλαζίνπ 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

● Να ζπλδέζνπλ δεκηνπξγηθά ηε κνπζηθή κε ην Λφγν,ην 

Θέαηξν, ηα Δηθαζηηθά, θ.ά. 

● Να θαηαλνήζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ ξφιν ηεο κνπζηθήο 

ζε άιιεο ηέρλεο π.ρ. ζην Θέαηξν, ζηνλ Κηλεκαηνγξάθν, 

θ.ά. 

 

 

 

 

3.1.  Μνπζηθή θαη  

άιιεο ηέρλεο 

 

 

 

 

 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Πξνζεγγίδνπλ ηελ ambient  κνπζηθή 

αθνχγνληαο ην θνκκάηη ―Hands Cover Bruise‖ ησλ Trent Reznor 

θαη Atticus Ross απφ ην soundtrack ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο 

―The Social Network‖ ηνπ David Fincher. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αθξφαζεο έρνπλ αξρηθά ηα κάηηα ηνπο θιεηζηά κέρξη λα 

θαληαζηνχλ έλα φλεηξν ή κηα ζθελή θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο 

πνπ κπνξεί λα πεξηγξάθεη ε κνπζηθή∙ μεθηλνχλ έπεηηα λα γξάθνπλ  

ή λα δσγξαθίδνπλ φ, ηη θαληάζηεθαλ παξάιιεια κε ηελ αθξφαζε. 

ην ηέινο πεξηγξάθνπλ ιεθηηθά ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο 

πξνθάιεζε ε κνπζηθή. Μπνξνχλ έπεηηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο 

ζθελέο απφ ηελ ηαηλία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε κνπζηθή πνπ 

άθνπζαλ θαη λα παξαηεξήζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε εηθφλαο-

κνπζηθήο.  

(Μνπζηθή θαη Κηλεκαηνγξάθνο, Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά 

 

Κξηηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ έλα ζεαηξηθφ έξγν 

θαη ζρνιηάδνπλ ην πψο ζπλδπάζηεθε ε κνπζηθή κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ. 

Μνπζηθή δεκηνπξγία  Νηχλνπλ κνπζηθά έλα ζεαηξηθφ έξγν 

επηιέγνληαο ερνγξαθεκέλε κνπζηθή ή δεκηνπξγψληαο νη ίδηνη ηε 

κνπζηθή ή ηα αερεηηθά «εθέ» πνπ απαηηνχληαη. Οη καζεηέο 

ηξαγνπδνχλ ή εθηεινχλ κνπζηθά φξγαλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. 

 

 

 

 

 

 

-Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή 

Γ΄ Γπκλαζίνπ» 

(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο), 

ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ-Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ) 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

«Δηθφλα θαη ήρνο» Σεηξάδην 

Μαζεηή (ζει.15), 

«Δηθαζηηθά θαη 

κνπζηθή…κνπζηθή θαη 

εηθαζηηθά» Βηβιίν Μαζεηή 

(ζει.18-20), Σεηξάδην 

Μαζεηή (ζει.16-17) 

   «Μνπζηθή θαη 

θηλεκαηνγξάθνο» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει.21-24), 

Σεηξάδην Μαζεηή (ζει.18) 

   

«Αλζνιφγην Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ., 

Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.) 

(ζει.166,172,175,177,178) 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Trent_Reznor
http://en.wikipedia.org/wiki/Atticus_Ross
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Fincher
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 «Αλζνιφγην Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ., 

Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.) 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ 

Παθέησλ & Αλζνινγίνπ 

Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ 

2008 

- CD Player  

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε 

ερεία 

Βηληενπξνβνιέαο 

 

Οη καζεηέο κπνξνχλ: 

● Να ζπλδέζνπλ ηε κνπζηθή κε ην ιφγν 

 

● Να δνπλ ηηο καζεκαηηθέο αληηζηνηρίεο ηεο Μνπζηθήο 

(κνλφρνξδν Ππζαγφξα, ζεηξέο Φηκπνλάηζη θιπ) 

 

● Να ζπλδέζνπλ ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο ηεο κνπζηθήο κε 

ηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ γεληθφηεξα 

 

 

 

 

 

 

3.2. Μνπζηθή θαη 

άιια καζήκαηα 
 

 

 

 

 

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν 

βίληεν κε ηελ αξρή ησλ ηίηισλ ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο γαιιηθήο 

κνπζηθήο ηαηλίαο ―Les Parapluies de Cherbourg‖  ηνπ Jacques 

Demy. Παξαηεξνχλ ηε κνπζηθή ηνπ Παξαηεξνχλ ηε κνπζηθή ηνπ 

Michel Legrand.κε ηελ νπνία μεθηλά ε ηαηλία ζε ζρέζε κε ηε 

ζθελή ηεο βξνρήο θαη ησλ πεξαζηηθψλ κε ηηο νκπξέιεο. 

Αθνχλ έπεηηα ην νκψλπκν ηξαγνχδη ηεο ηαηλίαο πνπ ζπλέζεζε ν 

Michel Legrand γηα ηε Νάλα Μνχζρνπξε θαη δηαβάδνπλ ηνπο 

ζηίρνπο ζηα γαιιηθά. 

(Μνπζηθή θαη Γαιιηθά, Μνπζηθή θαη Κηλεκαηνγξάθνο)   

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Αθνχλ θαη δηαβάδνπλ ζηα 

αγγιηθά ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ ―Why‖ ηεο ηξαγνπδνπνηνχ 

Tracy Chapman θαη κε βάζε ην θνηλσληθφ πεξηερφκελν ηνπ 

ηξαγνπδηνχ (πφιεκνο, θηψρηα θαη ππνζηηηζκφο ησλ παηδηψλ αλά 

ηνλ θφζκν -  επκάξεηα ησλ αλεπηπγκέλσλ θνηλσληψλ, 

εγθιεκαηηθφηεηα, κνλαμηά) δεκηνπξγνχλ  κε ηε βνήζεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Microsoft Movie Maker ή άιινπ αληίζηνηρνπ - 

δνπιεχνληαο αηνκηθά ή θαηά νκάδεο κηα ηαηλία αληίζηνηρνπ  

 

Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή 

Γ΄ Γπκλαζίνπ» 

(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο), 

ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ-Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ) 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

«Ζ ηζηνξία ελφο ηνίρνπ» 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ (ζει.30) 

«Άμηνλ εζηί ην θσο» Σεηξάδην 

Δξγαζηψλ (ζει.46)  

 

 «Αλζνιφγην Μνπζηθψλ 

Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» - Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ., 

Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.) 

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ  

http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Demy
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Demy
http://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Legrand


 

Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο γηα ην  «Νέν ρνιείν» 

Πξάμε «ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ (ρνιείν 21
νπ

 αηψλα) - Νέν Πξφγξακκα  πνπδψλ» ΟΠ 295450   

Yπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

 

 

ειίδα 192 

 

πεξηερνκέλνπ πνπ ζα πξνβάιιεηαη παξάιιεια κε ην ηξαγνχδη. 

(Μνπζηθή θαη Αγγιηθά) 

 

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην ―Macky Messer‖  απφ ηελ 

«Όπεξα ηεο Πεληάξαο» ησλ Bertolt Brecht θαη Kurt Weill ζε 

απζεληηθή εθηέιεζε απφ ηελ Lotte Lenya θαη δηαβάδνπλ ηνπο 

ζηίρνπο ζηα γεξκαληθά. Έπεηηα αθνχλ ην ίδην ηξαγνχδη ―Mack the 

Knife‖ –δηαβάδνληαο παξάιιεια ηνπο ζηίρνπο ζε αγγιηθή  

απφδνζε  - απφ ηνλ Louis Armstrong θη έπεηηα ζε λεφηεξε 

εθηέιεζε απφ ηνλ Robbie  Williams. Παξαηεξνχλ ηηο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ ηξηψλ εθηειέζεσλ. 

(Μνπζηθή θαη Γεξκαληθά, Μνπζηθή θαη Αγγιηθά)     

 

 

 

Παθέησλ & Αλζνινγίνπ 

Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ 

2008 

- CD Player  

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε 

ερεία 

Βηληενπξνβνιέαο 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4
νο

: Μνπζηθή ζηε δσή εληόο θη εθηόο ζρνιείνπ           Γ΄ Γπκλαζίνπ 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ 

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

 Να λνηψζνπλ ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο 

απνδνρήο ηνπ δεκηνπξγήκαηφο ηνπο απφ ην 

ελδνζρνιηθφ θαη εμσζρνιηθφ αθξναηήξην 

 Να ληψζνπλ ηε ραξά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

πξνζθέξεη ε παξνπζίαζε κηαο εθδήισζεο, γεληθφηεξα, 

κε κνπζηθή πνπ εθηειείηαη δσληαλά θαη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν ελψπηνλ θνηλνχ 

  Να παξαθνινπζνχλ πνηθηιία κνπζηθψλ δξψκελσλ 

(ζπλαπιίεο, θνληζέξηα, θηι.) θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη 

αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε 

 Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ρνξσδνχ, ζπκκεηέρνληαο 

ζε θσλεηηθά ζχλνια ή ρνξσδίεο, πνπ ζα κπνξνχλ λα 

εκθαλίδνληαη ζε πνηθίιεο θαη δηαθνξεηηθέο εθδειψζεηο 

εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. ρνιηθέο θη 

εμσζρνιηθέο 

εθδειώζεηο 

 

 

 

4.2.  Δθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα άηππεο 

εθπαίδεπζεο 

 

 

 

4.3. Μνπζεηαθή 

Αγσγή  

 

-- Παξνπζηάδνπλ έλα κνπζηθφ πξφγξακκα επ‘ επθαηξία 

δηαθφξσλ ενξηαζκψλ, επεηείσλ, εθδειψζεσλ/ 

αθηεξσκάησλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή ζε άιινπο 

ρψξνπο π.ρ. 

Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 28
εο 

Οθησβξίνπ, 

Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 17
ε
 Ννεκβξίνπ, 

Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 25
εο

 Μαξηίνπ  

Δθδειψζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα κνπζηθά  ή επξχηεξνπ 

ηζηνξηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, π.ρ. 

«Σν λέν θχκα» 

«Σα ηξαγνχδηα ηνπ Μάλνπ» 

 «Κηλεκαηνγξαθηθά ηξαγνχδηα»  

«Μίθεο Θενδσξάθεο – Μάλνο Υαηδηδάθηο» 

 «Σα ηξαγνχδηα καο» 

«Μηα ζάιαζζα κηθξή» 

 «Μνπζηθή νηθνινγία» 

«Οη ηζηνξίεο ησλ αλζξψπσλ θαη ηα ηξαγνχδηα ηνπο» 

 

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο πκκεηνρή ηεο ρνξσδίαο ηνπ 

ζρνιείνπ ή ηεο νξρήζηξαο ζην πιαίζην πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ ηεο ηνπηθήο ή επξχηεξεο θνηλφηεηαο, 

καζεηηθνχ δηαγσληζκνχ ή πνιηηηζηηθνχ καζεηηθνχ 

θεζηηβάι.  
Δθηέιεζε Μνπζηθήο κε ρξήζε ΣΠΔ Παξνπζηάδνπλ έλα 

κνπζηθφ πξφγξακκα δσληαλά ζην Γηαδίθηπν 

ζπλδεφκελνη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time) ζην 

πιαίζην ηειεδηάζθεςεο κε έλα ζρνιείν ζε άιιε ρψξα 

 

Γηδαθηηθφ Παθέην 

«Μνπζηθή Γ΄ 

Γπκλαζίνπ» 

(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ, 

Μ.Σδέλνπ, 

Π.Αλδξνχηζνο), ΟΔΓΒ 

2010 Βηβιίν Μαζεηή – 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ-

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ) 

Δλδεηθηηθφ 

παξάδείηγκα: 

«Αληί 

επηιφγνπ….ζρέδηα 

εξγαζίαο» Βηβιίν 

Μαζεηή (ζει.82-84)   

- Πηάλν, κνπζηθά 

φξγαλα Orff,  

CD Player,  ζχζηεκα 

κηθξνθσληθήο κε 

θνλζφια, ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο κε 

βηληενπξνβνιέαο 
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νη καζεηέο ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδνπλ θη εθείλνη κε ηε 

ζεηξά ηνπο ην δηθφ ηνπο πξφγξακκα.  
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο 

Παξνπζηάδνπλ ηξαγνχδηα θαη κνπζηθή γηα πνιχηερλα 

δξψκελα ή κνπζηθνζεαηξηθέο παξαζηάζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλδξνκή πνιιψλ ηερλψλ,  π.ρ.  
 ■ ην πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ 

«Ζ Γεηηνληά ησλ Αγγέισλ» ηνπ Ηάθσβνπ Κακπαλέιε 

εθηεινχλ ηξαγνχδηα θαη κνπζηθή ηνπ Μίθε Θενδσξάθε 

απφ ην νκψλπκν ζεαηξηθφ έξγν αιιά θαη ηξαγνχδηα ηνπ 

ηαχξνπ Ξαξράθνπ απφ ην δίζθν «Κφζκε αγάπε κνπ»  
Γεκηνπξγνχλ δηθά ηνπο θείκελα θαη ζθεηο γηα λα 

επελδχζνπλ ηα ηξαγνχδηα απφ ηελ «Όκνξθε Πφιε» θαη 

ηε «Μαγηθή Πφιε» ζε κνπζηθή ηνπ Μίθε Θενδσξάθε  
■ ην πιαίζην ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ «Ζ δσή ηνπ 

Γαιηιαίνπ» ηνπ Μπέξηνιη Μπξερη νη καζεηέο 

κεινπνηνχλ ηνπο ζηίρνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

θείκελν θαη παξνπζηάδνπλ ηα αληίζηνηρα ηξαγνχδηα ζην 

πιαίζην κηαο παξάζηαζεο ηνπ έξγνπ πνπ ιακβάλεη 

ρψξα ζην ζρνιείν ή εθηφο ζρνιείνπ ζε δξάζεηο 

πνιηηηζκνχ ηεο ηνπηθήο ή επξχηεξεο θνηλφηεηαο.  
■ Αλεβάδνπλ παξαζηάζεηο Θεάηξνπ θηψλ κε θηγνχξεο 

ή εζνπνηνχο –ραξαθηήξεο θηγνχξσλ  βαζηζκέλεο ζην 

έξγν ηνπ Βαζίιε Ρψηα «Καξαγθηνδηθά»  θαη 

παξνπζηάδνπλ κε ηε ρνξσδία θαη ηελ νξρήζηξα ηνπ 

ζρνιείνπ ηα ηξαγνχδηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη ίδηνη 

νη καζεηέο κεινπνηψληαο ηνπο αληίζηνηρνπο ζηίρνπο 

ηνπ Β.Ρψηα  
■ ην πιαίζην ηεο επίζθεςεο ζε έλα κνπζείν 

παξνπζηάδνπλ έλα κνπζηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν «Η 

κνπζηθή  πάεη κνπζείν» ην νπνίν πεξηιακβάλεη γλσζηά 

ηνπο ηξαγνχδηα ηξαγνχδηα ή ηξαγνχδηα πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη νη ίδηνη νη καζεηέο πνπ ζρεηίδνληαη 

γεληθφηεξα κε ηζηνξηθά, θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά, ή 

πνιηηηζηηθά ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ην κνπζείν ή 

εηδηθφηεξα κε ηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ.  
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Μεξηθέο εκαληηθέο Δπηζεκάλζεηο 

 

 Σν κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ζηε Γεληθή Δθπαίδεπζε έρεη θαηεμνρήλ ραξαθηήξα εξγαζηεξηαθφ, ιφγσ ηεο αλάγθεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 

θαη πξαθηηθψλ δεκηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο Σέρλεο ηεο Μνπζηθήο. Ζ πνηφηεηα ησλ ζρνιηθψλ 

κνπζηθψλ εξγαζηεξίσλ θαζνξίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πνηφηεηα ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη άξα απνηειεί θιεηδί γηα  ηελ 

επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ.  

 

 Σν κάζεκα ηεο Μνπζηθήο είλαη εξγαζηεξηαθφ κάζεκα θαη γη΄απηφ απαηηείηαη εηδηθά εμνπιηζκέλε αίζνπζα Μνπζηθήο κε ερνκφλσζε, ε 

νπνία λα πεξηέρεη κνπζηθά φξγαλα (αξκφλην ή πηάλν, θηζάξεο, θξνπζηά, θινγέξεο, φξγαλα Orff θιπ), θαιήο πνηφηεηαο CD-player, 

Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο, Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο κε κνπζηθά πξνγξάκκαηα, Βηληενπξνβνιέαο, Οζφλε, θαιήο πνηφηεηαο ερεία, 

ζχζηεκα κηθξνθσληθήο θαιήο πνηφηεηαο, βηβιία Μνπζηθήο, παξηηηνχξεο, CDs, βηληενηαηλίεο κε κνπζηθά ζέκαηα, θνπξηίλεο ζπζθφηηζεο 

θιπ.  

 Σα κνπζηθά φξγαλα εηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά θαη λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ. Αθφκε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ,  ηφζν ζε εμσηεξηθφ ρψξν φζν θαη ζε 

εζσηεξηθφ  είλαη απαξαίηεηε ε επάλδξσζε ησλ ζρνιείσλ κε ηνλ αληίζηνηρν ερεηηθφ εμνπιηζκφ.  

 

 

 Δίλαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ 

θαζψο θαη γηα ηηο λέεο ηάζεηο θαη εθαξκνγέο ζην ρψξν ηεο Μνπζηθήο Δθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Νένπ ρνιείνπ, ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο απνηειεί έλα αλνηρηφ θαη επέιηθην πξφγξακκα ζπνπδψλ ην νπνίν έρεη σο ζηφρν λα βνεζήζεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη λα δηεπξχλεη ηηο επηινγέο ηνπ. Κάηη ηέηνην απαηηεί ελδπλάκσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζπλερή ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε 

θαη παξνρή θηλήηξσλ ζε έλα πιαίζην δηα βίνπ κάζεζεο.  

 
 


