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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστήμων και Τεχνών 

ΤΜΗΜΑ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΣ0807-1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εισαγωγή στην Πρακτική Διδακτική της Μουσικής 
Introduction to applied music teaching  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Σεμινάριο / Εργαστηριακές ασκήσεις 3 6 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.uom.gr/msa/programma-spoydon 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
● Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

● Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 

Παράρτημα Β 

● Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

https://www.uom.gr/msa/programma-spoydon
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν: 
• να προετοιμάζουν, οργανώνουν και εφαρμόζουν εκπαιδευτικά σενάρια διδασκαλίας του 

μαθήματος της Μουσικής, σύμφωνα με τον αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Μουσικής, σε 
συνθήκες προσομοίωσης (μικροδιδασκαλίες) και σε πραγματικές συνθήκες (πρακτική άσκηση σε 
Γενικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), 

• να διαχειρίζονται προκλήσεις που σχετίζονται με τη διδακτική πράξη (π.χ. διαχείριση χρόνου, 
έλεγχος της τάξης, προσαρμογή σε απροσδόκητες ανατροπές του προγράμματος, αξιολόγηση 
των μαθητών, κλπ), 

• να ευαισθητοποιούνται σε θέματα διαθεματικής και διεπιστημονικής διδασκαλίας της μουσικής, 
• να ευαισθητοποιούνται σε θέματα διαπολιτισμικής διδασκαλίας και σεβασμού της 

διαφορετικότητας του άλλου, 
• να διαχειρίζονται θέματα που αφορούν στην προετοιμασία, οργάνωση και εφαρμογή σχολικών 

χορωδιών και ορχηστρών για συμμετοχή σε σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις, 
• να πειραματίζονται με εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές και διδακτικά υλικά, προσπαθώντας 

να προσδιορίσουν την ιδιαίτερη διδακτική τους ταυτότητα, 
• να συζητούν με κριτική και αναστοχαστική διάθεση ζητήματα που αφορούν στην παιδαγωγική 

και διδακτική του μαθήματος της μουσικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
• να ευαισθητοποιούνται σε ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας που σχετίζονται με τη διδακτική 

πράξη, 
• να αξιολογούν και να επαγάγουν συμπεράσματα μέσα από την ενεργητική παρακολούθηση, 

συστηματική καταγραφή και κριτική αξιολόγηση διδακτικών πρακτικών σχετικών με το εκάστοτε 
ηλικιακό επίπεδο των μαθητών, 

• να επαγάγουν συμπεράσματα σχετικά με τη διδακτική πράξη από θεωρίες και ερευνητικά 
ευρήματα που αφορούν στα πεδία της μουσικής παιδαγωγικής, της μουσικής ψυχολογίας και 
της αναπτυξιακής ψυχολογίας, 

• να αυτοαξιολογούν τη διδασκαλία τους και να αναθεωρούν αναλόγως  τη στόχευση και τον 
προγραμματισμό της, 

• να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τους παράγοντες και τις συνθήκες που θεωρούν ότι 
προάγουν την αποτελεσματικότητα του μαθήματος της μουσικής στη γενική εκπαίδευση, 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. 

• Να διαμορφώνουν και να υλοποιούν σενάρια διδασκαλίας και σε μη τυπικά ή άτυπα 
εκπαιδευτικά πλαίσια.  

 
Επίπεδα επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων: 
Γνώσεις: Eπίπεδο 7 
Δεξιότητες: Eπίπεδο 7 
Ικανότητες: Eπίπεδο 7 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 
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● Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

● Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
● Λήψη αποφάσεων 
● Αυτόνομη εργασία 
● Ομαδική εργασία 
● Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
● Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
● Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
● Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
● Ακουστική οικολογία και σεβασμός στο φυσικό ηχητικό περιβάλλον 
● Σεβασμός στη διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα  
● Άσκση κριτικής και αυτοκριτικής 
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο και σκοπός: 
Το εργαστηριακό αυτό μάθημα αποτελεί εισαγωγή σε θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν στη 
διδασκαλία του μαθήματος της Μουσικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Στόχος του μαθήματος είναι να παράγει αρχάριους αλλά μεθοδολογικά καταρτισμένους δασκάλους 
μουσικής, δίνοντάς τους την ευκαιρία και την καθοδήγηση να διδάξουν με ασφάλεια για 7 συνεχείς 
εβδομάδες μέσα σε ένα τμήμα της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας σχολικής εκπαίδευσης. 
 
Επιμέρους θέματα: 
Εφαρμογή στην πράξη (μικροδιδασκαλίες και διδασκαλία σε παιδαγωγικό πλαίσιο των παρακάτω): 

1. Σομή και σχεδιασμός των μουσικών μαθημάτων 
2. Δημιουργικές και πολύτεχνες δραστηριότητες 
3. Διδασκαλία ομαδικού τραγουδιού 
4. Ενορχηστρώσεις, διδασκαλία ρυθμικής και μελωδικής συνοδείας 
5. Οργάνωση και παροχή πλούσιων μουσικών εμπειριών για τους μαθητές  
6. Διδακτική ικανότητα: Χαρακτηριστικά και τεχνικές της πετυχημένης διδασκαλίας 
7. Διαχείριση διδακτικού χρόνου, έλεγχος της τάξης, συστήματα ανταμοιβών και πειθαρχία, 

αξιολόγηση των μαθητών.  
8. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
9. Επαγγελματική συμπεριφορά και αυτοαξιολόγηση  
10. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μουσικής Αγωγής. 
11. Σχολικές χορωδίες και ορχήστρες, σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις: Ο ρόλος του καθηγητή 

της μουσικής και του μαθήματος της μουσικής.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

 Πρόσωπο με πρόσωπο, Διάλεξη, Ομαδικό εργαστηριακό 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση PowerPoint και διαδικτύου στη διδασκαλία. 
 
Χρήση ολοκληρωμένου συστήματος ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης CoMPus (http://compus.uom.gr/) στην 
εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές. 

http://compus.uom.gr/
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις 26 (1,04 ECTS) 

Εργαστηριακή Άσκηση – Μικροδιδασκαλίες 13 
(0,52 ECTS) 

Πρακτική (τοποθέτηση)  7 (0,28 ECTS) 
Εκπόνηση διδακτικών σεναρίων 39 (1,56 ECTS) 

Μη καθοδηγούμενη μελέτη  34 (1,36 ECTS) 
Συγγραφή τελικής εργασίας 25 (1 ECTS) 

  
Σύνολο Μαθήματος  150 (25Ω/ECTS) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές 

Γλώσσα αξιολόγησης: 
Ελληνική 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης: 
 
Διαμορφωτική (εργαστηριακή εργασία, δημόσια 
παρουσίαση): Καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου οι 
δοιτητές λαμβάνουν ανατροφοδότηση μετά από κάθε 
μικροδιδασκαλία και προφορική παρουσίαση.  
 
Συμπερασματική (ΠΟΡΤΦΟΛΙΟ): Στο τέλος του εξαμήνου οι 
φοιτητές παραδίδουν γραπτή εργασία και φάκελο αρχείου 
παρακολουθήσεων και πρακτικών ασκήσεων, ο οποίος 
περιλαμβάνει τις βεβαιώσεις παρακολουθήσεων και 
διδασκαλιών στο Σχολείο, τις γραπτές εκθέσεις αξιολόγησης 
των παρακολουθήσεων, τα εκπαιδευτικά σενάρια των 
διδασκαλιών (αρχικά και αναθεωρημένα) και τις αντίστοιχες 
εκθέσεις αυτοαξιολόγησης.  
 
Κριτήρια αξιολόγησης:  
Επιτυχής ολοκλήρωση γραπτών εργασιών/φακέλου (50% επί 
της βαθμολογίας) και παρουσίαση των μικροδιδασκαλιών 
(50% επί της βαθμολογίας). Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του 
μαθήματος στο CoMPus. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Βιβλιογραφία μαθήματος: 

• Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το «Νέο Σχολείο-Σχολείο 21ου αιώνα» Αναθεωρημένη έκδοση 
2014 για τη Μουσική –Νηπιαγωγείο- Δημοτικό - Γυμνάσιο. 
http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1967/2/1967_ΠΣ_ΜΟΥΣΙΚΗ_ΝΗΠ_ΔΗΜ
_ΓΥΜΝ_ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ.pdf 

• Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής για το «Νέο Σχολείο» - Νηπιαγωγείο- Δημοτικό- Γυμνάσιο 
(2011) http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/2014/2/2014_Πολιτισμός%20—
%20Δραστηριότητες%20Τέχνης%20—%20Εισαγωγικά%20κείμενα%5b1%5d.pdf 

• Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μουσική – Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ). http://ebooks.edu.gr/info/cps/13deppsaps_Mousikis.pdf και 
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ 

• Περακάκη, Ε. (2008). Σχεδιάζοντας το Σχολικό Μάθημα Μουσικής. Αθήνα: Εκδ. Fagotto 
 

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη: 
Γκανά, Γ., Ζησοπούλου, Ε., Θεοδωρίδης, Ν., Καραχάλιου, Κ., Κοκκίδου, Μ., & Χατζηκαμάρη, Π. (1999). 

Δέκα δημιουργικά βήματα για μια σχολική παράσταση. Αθήνα: Καστανιώτης. 
Θεοδωρίδης, Ν. (2017). Τραγουδοχοροί της Γης. Θεσσαλονίκη: CopyCity. 
Green, L. (2014). Άκουσε και παίξε (Μτφρ. Ζωή Διονυσίου και Μαίη Κοκκίδου). Αθήνα: Εκδόσεις 

Fagotto. 
Καραδήμου-Λιάτσου, Π. (2003). Η μουσικοπαιδαγωγική τον 20ο αιώνα. Αθήνα: Εκδόσεις Orpheus.  
Κοκκίδου, Μ. (2015). Διδακτική της Μουσικής. Αθήνα: Εκδ. Fagotto. 
Παπαπαναγιώτου, Ξ. (επιμ) (2013). Ζητήματα Μουσικής Παιδαγωγικής. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ε.Ε.Μ.Ε. 
Ράπτης, Θ. (2015). Μουσική Παιδαγωγική, μια Συστηματική Προσέγγιση με Εφαρμογές για την 

Προσχολική Ηλικία. Αθήνα: Εκδόσεις Orpheus. 
Στάμου, Λ. (2012). Μια ανθρωπιστική προσέγγιση στη διδασκαλία της Μουσικής. Η φιλοσοφία και η 

πράξη της μεθόδου Suzuki. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Παν. Μακεδονίας. 
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