∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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.
2. Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεµελιώδεις έννοιες ∆ιαθεµατικής προσέγγισης

Επίπεδα

ο

1 Επίπεδο
(Νηπιαγωγείο, Α΄
και Β΄ τάξεις ∆ηµοτικού)

Άξονες
γνωστικού
περιεχοµένου
Έλεγχος ήχων
µέσω δεξιοτήτων
στο τραγούδι και
στο παίξιµο οργάνων∆εξιότητες εκτέλεσης

Γενικοί στόχοι
(γνώσεις, δεξιότητες,
στάσεις και αξίες)
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Να αναπτύξουν θετική στάση και αγάπη προς τη µουσική.
Να εκτελούν απλά ρυθµικά και µελωδικά σχήµατα.
Να τραγουδούν οµαδικά διάφορα τραγούδια.
Να παίζουν µια ποικιλία απλών οργάνων ελέγχοντας σε κάποιο βαθµό τους
παραγόµενους ήχους.

Ενδεικτικές θεµελιώδεις
έννοιες διαθεµατικής
προσέγγισης
Χρόνος,
Μεταβολή,
Παράδοση, Πολιτισµός,
Συµβολισµός,
Ήχος,
Περιοδικότητα,
Επικοινωνία,
Συνεργασία,
Αλληλεπίδραση.

Να αναγνωρίζουν και ταυτίζουν µε
εικόνες ήχους της φύσης, του αστικού
εργασιακού περιβάλλοντος και της
φωνής των ζώων.
∆ηµιουργώντας
και αναπτύσσοντας
µουσικές
ιδέες∆ραστηριότητες µουσικής δηµιουργίας
Ανταπόκριση και
αναθεώρηση∆εξιότητες αξιολόγησης

Ακρόαση και
εφαρµογή γνώσης

ο

2 Επίπεδο
(Γ΄, ∆΄, Ε΄
και ΣΤ΄
τάξεις του
∆ηµοτικού)

Έλεγχος
ήχων
µέσω δεξιοτήτων
στο τραγούδι και
στο παίξιµο οργάνων∆εξιότητες εκτέλεσης

Να συνδυάζουν ήχους για να παράγουν απλές συνθέσεις.
Να καταγράφουν τη µουσική τους για
να τη θυµούνται αργότερα, χρησιµοποιώντας κατάλληλα µέσα.
Να ακούν προσεκτικά διάφορα είδη
µουσικής και να αναγνωρίζουν τα βασικά τους στοιχεία.
Να χρησιµοποιούν απλούς όρους για
τη µουσική που έχουν ακούσει και εκτελέσει.
Να ακούν µε συγκέντρωση, να εσωτερικεύουν και να ανακαλούν ήχους.
Να οργανώνουν και να χρησιµοποιούν
εκφραστικά σε απλές δοµές στοιχεία
του τονικού ύψους, διάρκειας, δυναµικής, ρυθµικής αγωγής (τέµπο).
Να ερµηνεύουν πιο πολύπλοκα ρυθµικά σχήµατα µε βάση µουσικά σύµβολα, κατανοώντας τα στοιχεία της
µουσικής σηµειογραφίας.
Να τραγουδούν και να παίζουν µουσική από διάφορες εποχές και κουλτούρες.

Συµβολισµός, ∆οµή,
Σύστηµα, Χρόνος-Χώρος,
Ήχος, Χρώµα,
Συµµετρία, Συνεργασία,
Αλληλεπίδραση,
Πολιτισµός, Παράδοση.
Μεταβολή-Εξέλιξη,
Συµβολισµός,
Ήχος,
Επικοινωνία,
Αλληλεπίδραση.
Ήχος,
Περιοδικότητα,
Σύστηµα,
Συµβολισµός,
Επικοινωνία,
Αλληλεπίδραση.
Χρόνος, Μεταβολή,
Παράδοση, Πολιτισµός,
Συµβολισµός,
Ήχος, Περιοδικότητα,
Επικοινωνία,
Συνεργασία,
Αλληλεπίδραση.
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∆ηµιουργώντας
και αναπτύσσοντας
µουσικές
ιδέες∆ραστηριότητες µουσικής δηµιουργίας
Ανταπόκριση και
αναθεώρηση∆εξιότητες αξιολόγησης

Να επινοούν και αναπτύσσουν µουσικές ιδέες µε απλή δοµή.
Να δηµιουργούν και να καταγράφουν
συνθέσεις, κατανοώντας τα µουσικά
σύµβολα.

Να ακούν προσεκτικά µουσική, να
αναγνωρίζουν τα βασικά της στοιχεία
και να τα ξεχωρίζουν µε αυξανόµενη
ακρίβεια.
Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά
διαφόρων µουσικών ειδών και να αιτιολογούν τις προτιµήσεις τους χρησιµοποιώντας απλούς όρους.

Ακρόαση και
εφαρµογή γνώσης

Να ακούν µε προσοχή, να εσωτερικεύουν και να ανακαλούν ήχους µε
αυξανόµενη ακουστική µνήµη.
Να οργανώνουν τα µουσικά στοιχεία
(τονικό ύψος, διάρκεια, κ.λπ.) σε µουσικές δοµές και να τα χρησιµοποιούν
για να µεταδώσουν διαφορετικές ψυχικές διαθέσεις.

Συµβολισµός,
∆οµή, Σύστηµα,
Χρόνος-Χώρος,
Ήχος, Χρώµα, Συµµετρία,
Εξάρτηση,
Επικοινωνία, Συνεργασία
Αλληλεπίδραση,
Πολιτισµός, Παράδοση.
Μεταβολή-Εξέλιξη,
Συµβολισµός,
Ήχος,
Σύγκρουση, Συνεργασία,
Επικοινωνία,
Αλληλεπίδραση.

Χώρος,
Χρόνος,
Ήχος,
Περιοδικότητα,
Σύστηµα,
Συµβολισµός,
Επικοινωνία,
Αλληλεπίδραση.

Να κατανοήσουν ότι η µουσική παράγεται µε διαφορετικούς τρόπους και
περιγράφεται µέσω εδραιωµένης και
επινοηµένης µουσικής σηµειογραφίας.
Να κατανοήσουν την επίδραση που
ασκεί ο χρόνος και ο χώρος στη δηµιουργία, εκτέλεση και ακρόαση της
µουσικής.
Έλεγχος ήχων
µέσω δεξιοτήτων
στο τραγούδι και
στο παίξιµο ορο
3 Επίπεδο γάνων(Γυµνάσιο) ∆εξιότητες εκτέλεσης
∆ηµιουργώντας
και αναπτύσσοντας
µουσικές
ιδέες∆ραστηριότητες µουσικής δηµιουργίας

Ανταπόκριση και
αναθεώρηση∆εξιότητες αξιολόγησης

Να εκτελούν µια σειρά µουσικών ειδών, ερµηνεύοντας µουσικά σύµβολα.
Να τραγουδούν και να παίζουν µόνοι
ή σε οµάδες ένα πιο απαιτητικό ρεπερτόριο και να εκτελούν ένα µέρος
ανεξάρτητα από άλλες οµάδες.
Να σχεδιάζουν, παρουσιάζουν και να
αξιολογούν τις εκτελέσεις τους.
Να αυτοσχεδιάζουν, συνθέτουν και
διασκευάζουν στα πλαίσια της οµάδας
ή ατοµικά µια ποικιλία µορφών, κατανοώντας την απλή αρµονία και πολυφωνία.
Να αξιολογούν και να αναθεωρούν τις
συνθέσεις τους και να χρησιµοποιούν
την κατάλληλη σηµειογραφία για την
επόµενη εκτέλεση.
Να αναγνωρίζουν και διακρίνουν τα
µουσικά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων και εκτενών ρυθµικών και µελωδικών σχηµάτων, µέσα από ευρύ φάσµα φωνητικής και οργανικής µουσικής.
Να δείχνουν (παρουσιάζουν) γνώση
της µουσικής που έχουν ακούσει µέσα
από ένα εύρος µουσικών παραδόσεων διαφορετικών εποχών και περιο

Συµβολισµός,
Συνεργασία,
Αλληλεπίδραση,
Μεταβολή-εξέλιξη,
Χρόνος-Χώρος, Ήχος,
Συµµετρία, Ισορροπία,
Επικοινωνία,
Αλληλεπίδραση,
Πολιτισµός, Παράδοση.
Μεταβολή,
Συνεργασία,
Συµβολισµός,
Χώρος, Ήχος,
Συµµετρία,
Εξάρτηση,
Επικοινωνία,
Αλληλεπίδραση.
Μεταβολή-εξέλιξη,
Χώρος, Χρόνος,
Ήχος,
Συµβολισµός,
Σύστηµα,
Συµµετρία,
Επικοινωνία,
Εξάρτηση,
Αλληλεπίδραση,
Πολιτισµός, Παράδοση.
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ων διαφορετικών εποχών και περιοχών και σηµειογραφικών στοιχείων µε
τα οποία έγινε η ηχογράφηση.
Ακρόαση και
εφαρµογή γνώσης

Να ακούν και να µπορούν να διακρίνουν, να εσωτερικεύουν και να ανακαλούν ήχους.
Να αναγνωρίζουν τις πηγές, τους κανόνες και τις διαδικασίες σύνθεσης της
µουσικής, συµπεριλαµβανοµένης και
της χρήσης της πληροφορικής και της
τεχνολογίας, τη µουσική σηµειογραφία
και άλλους τύπους σηµειογραφίας
που χρησιµοποιούνται σε επιλεγµένα
µουσικά είδη, στυλ και παραδόσεις.

Χώρος, Χρόνος,
Ήχος,
Περιοδικότητα,
Σύστηµα,
Συµβολισµός,
Επικοινωνία,
Αλληλεπίδραση.

Να αναγνωρίζουν τους τρόπους µε
τους οποίους τα συµφραζόµενα επηρεάζουν τον τρόπο που δηµιουργείται,
εκτελείται και ακούγεται η µουσική.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ι. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
1. Ειδικοί σκοποί
Με τη διδασκαλία της Μουσικής στο ∆ηµοτικό Σχολείο επιδιώκονται οι παρακάτω επιµέρους σκοποί:
Οι µαθητές να ασκηθούν, ώστε να τραγουδούν ορθά για µεγαλύτερη ευχαρίστηση.
Να αναπτύξουν την ακουστική ικανότητά τους.
Να αναπτύξουν την ικανότητα να εκτιµούν και να ανταποκρίνονται σε αισθητικά στοιχεία της µουσικής.
Να κατανοήσουν βασικά στοιχεία και έννοιες της θεωρίας, της µορφολογίας και της ιστορίας της
µουσικής.
Να έλθουν σε επαφή µε τις παλαιότερες συνιστώσες της νεοελληνικής εθνικής µουσικής παράδοσης (το δηµοτικό τραγούδι και το βυζαντινό εκκλησιαστικό µέλος) και να εκτιµήσουν την αξία τους.
Να αναπτύξουν τις ατοµικές µουσικές ικανότητές τους.
Να συνειδητοποιήσουν τη σχέση της µουσικής µε τις άλλες Τέχνες και τα γνωστικά αντικείµενα
που διδάσκονται στο σχολείο.
Να αναπτύξουν, µέσω της Μουσικής, πνεύµα συνεργασίας, υπευθυνότητας, πειθαρχίας και επικοινωνίας, στοιχείων απαραίτητων για την κοινωνικοποίησή τους.
2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας

Α' και Β' ΤΑΞΕΙΣ
Στόχοι

Θεµατικές ενότητες

Οι µαθητές επιδιώκεται να έχουν τη
δυνατότητα:

Έλεγχος ήχων µέσω
∆εξιοτήτων στο τραγούδι και στο Παίξιµο
οργάνων – ∆εξιότητες
εκτέλεσης.

2

1

Να ακούν και να ανταποκρίνονται
µε διάφορους τρόπους στη µουσική καθώς και σε ρυθµικά πρότυπα.
Να αναπτύσσουν τη φωνητική τους
ικανότητα τραγουδώντας διάφορα
απλά τραγούδια.
Να παράγουν απλά ηχητικά πρότυπα µε τη φωνή, το σώµα και µε
µουσικά όργανα.
Να εκτελούν συγχρόνως µε άλλους, ανταποκρινόµενοι στις κατάλληλες οδηγίες.
2
Να εκτελούν ρυθµικά και µελωδικά
πρότυπα από µνήµης και από
σύµβολα.
Να εκφράζουν συναισθήµατα τραγουδώντας ένα φάσµα τραγουδιών
που προέρχονται από διαφορετικές ηχητικές πηγές, δίνοντας προσοχή στην ένταση και την ορθοφωνία

Εκφραστική
χρήση
των φωνών σε τραγούδια και ρίµες.
Παίξιµο
µελωδικών
και ρυθµικών οργάνων.

Ενδεικτικές
1

∆ραστηριότητες

Κάνουν ταλαντώσεις, τεντώνονται, πηδούν, περπατούν. Παίζουν ένα ρυθµικό
όργανο, ακολουθώντας το ρυθµό. Χειροκροτούν, χτυπάνε ή κάνουν βήµατα
στο ρυθµό των δικών τους ονοµάτων ή
των ονοµάτων άλλων. Αποδίδουν κινητικά κάποια έννοια ή εικόνα µε κατάλληλη µουσική. Τραγουδούν οµαδικά µέσα
στην τάξη (Γλώσσα-Φυσική Αγωγή).

∆οκιµή και εκτέλεση
µαζί µε άλλους (π.χ.
ταυτόχρονο
σταµάτηµα και ξεκίνηµα,
κράτηµα
σταθερού
παλµού).
Παίζουν παιχνίδια ηχούς µε το δάσκαλό
τους και µεταξύ τους.
Εκτελούν ένα µουσικό πρότυπο που
παρουσιάζεται µε αντικείµενα ή µουσικά
όργανα.
Τραγουδούν τραγούδια της περιοχής
τους, παραδοσιακά και «έντεχνα»
Συνοδεύουν ένα τραγούδι µε ένα οργανικό ostinato.

1

Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και ανταποκρίνονται στις προτεινόµενες
ης
διαθεµατικές έννοιες της 3 στήλης του πίνακα του αντίστοιχου ∆ΕΠΠΣ.
2
Οι αριθµοί αναφέρονται στα υπο-επίπεδα, όπως αυτά περιγράφονται στην ενότητα της µεθοδολογίας.
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φωνία.

Ανταποκρίνονται µε κατάλληλες κινήσεις
στις αυξοµειώσεις της δυναµικής (Φυσική αγωγή).

Να αναπτύσσουν ικανότητα ελέγχου των ήχων σε µια ποικιλία µουσικών οργάνων.

Καλούν άλλη τάξη να ακούσει µια δοκιµή µουσικού κοµµατιού.

Να µοιράζονται τη µουσική δηµιουργία µε διάφορα είδη κοινού.
3

Ακούν µια µελωδία, την τραγουδούν
σιωπηλά και µετά δυνατά.

Να πραγµατοποιούν εκτελέσεις
ανταποκρινόµενοι σε σηµεία, σύµβολα, συνθήµατα και από µνήµης.

Παίζουν µουσική ακολουθώντας γραφικά σύµβολα.

Να τραγουδούν ένα ευρύ φάσµα
τραγουδιών µε αυξανόµενο έλεγχο
του τονικού ύψους, ρυθµού, ορθοφωνίας, µουσικής έκφρασης και
έντασης.

Τραγουδούν σε ένα κατάλληλης έντασης επίπεδο και µε καθαρή άρθρωση.

Να παίζουν, µε αυξανόµενο έλεγχο
της τεχνικής, πολλά όργανα ρυθµικά και µελωδικά.

Παίρνουν αναπνοές στα κατάλληλα σηµεία ώστε να δώσουν την αίσθηση της
µουσικής φράσης.

Τραγουδούν τραγούδια που σχετίζονται
µε το περιεχόµενο άλλων µαθηµάτων
(Μελέτη περιβάλλοντος, Γλώσσα κ.λπ.).

Να κατανοούν την ανάγκη αποτελεσµατικής επικοινωνίας µε τους
ακροατές τους κατά τη διάρκεια
µουσικής εκτέλεσης.
1
Να εξερευνούν, να επιλέγουν, να
ταξινοµούν και να αρχίζουν να ελέγχουν ήχους από διάφορες πηγές.
Να σχεδιάζουν απλούς τρόπους
για να αποθηκεύσουν και να µεταδώσουν τις µουσικές τους ιδέες
(συµβολισµός).

2
Να ερευνούν, να επιλέγουν και να
συνδυάζουν ήχους που παράγονται από τη φωνή, το σώµα και τα
µουσικά όργανα, για να παράγουν
απλές συνθέσεις.
Να αποθηκεύουν τις µουσικές τους
ιδέες και να τις µεταδίδουν, χρησιµοποιώντας κατάλληλα µέσα.

∆ηµιουργώντας
και
αναπτύσσοντας µουσικές ιδέες – ∆ραστηριότητες
µουσικής
δηµιουργίας
∆ηµιουργία µουσικών
προτύπων.
Εξερεύνηση, επιλογή
και οργάνωση ήχων
και µουσικών ιδεών.

Ερευνούν τις ηχητικές πηγές στον ηχητικό πίνακα και στο περιβάλλον.
∆ηµιουργούν µια ηχητική εικόνα χρησιµοποιώντας φωνές.
∆ιαλέγουν ένα ηχογόνο αντικείµενο για
να παρουσιάσουν έναν ήχο.
Ηχογραφούν τους ήχους που διάλεξαν
και συζητούν γι αυτούς.
Ταξινοµούν ηχογόνες πηγές σε κατηγορίες (Γλώσσα, Εικαστικά, Φυσικές Επιστήµες, Πληροφορική).
Παίζουν µουσικά παιχνίδια για να αναγνωρίσουν τους ήχους και τη σιωπή, το
διαρκέστερο / το συντοµότερο, το δυνατότερο / το πιο σιγανό.
Παίζουν παιχνίδια µουσικής «ερώτησης
και απάντησης» ενσωµατώνοντας ύψος
και ρυθµό.
∆ηµιουργούν µουσικά πρότυπα που να
συνδυάζονται µε κινητικά πρότυπα
(Φυσική αγωγή).
Παρουσιάζουν ηχητικά πρότυπα χρησιµοποιώντας τρισδιάστατα αντικείµενα, ή
γραφικά (Γλώσσα).

3
Να εξερευνούν, να επιλέγουν και
να ελέγχουν ήχους για να «συνθέσουν» ένα απλό µουσικό κοµµάτι.
Να «συνθέτουν» και να καταγράφουν τη µουσική τους για επόµενη
ανάκληση, χρησιµοποιώντας κατάλληλα σηµεία, σύµβολα, συνθήµατα ή άλλα µέσα.

«Συνθέτουν» ένα απλό κοµµάτι που
έχει αρχή – µέση – τέλος.
«Συνθέτουν» ένα κοµµάτι που αρχίζει
µε γρήγορο ρυθµό και σιγανό ήχο και
τελειώνει αργά και µε δυνατό ήχο.
Χρησιµοποιούν ένα κασετόφωνο, για να
ακούν και να αξιολογούν τη δουλειά
τους.
Χρησιµοποιούν ένα πεντάγραµµο για να
παρουσιάσουν συγκεκριµένα τονικά
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ύψη.
1
Να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στη µουσική και στη
σιωπή αλλά και σε ήχους του περιβάλλοντος, αναφορικά µε τα
στοιχεία της έντασης, ταχύτητας,
παλµού, ηχοχρώµατος και δοµής.
Να ακούν και να συζητούν για ήχους που παράγονται µε διάφορους τρόπους.

Ανταπόκριση και αναθεώρηση – ∆εξιότητες αξιολόγησης.
Εξερεύνηση και έκφραση ιδεών και συναισθηµάτων για τη
µουσική µε χρησιµοποίηση της κίνησης,
του χορού, της εκφραστικής και µουσικής γλώσσας.
Πραγµατοποίηση
βελτιώσεων σε δουλειά που έχει προηγηθεί.

2

Κινούνται µε τη µουσική, σταµατούν στη
σιωπή και κινούνται στις άκρες των δακτύλων, όταν η µουσική είναι ήσυχη
(Φυσική αγωγή).
Κινούνται περιγραφικά ή παραστατικά
για να ανταποκριθούν στο νόηµα των
στίχων ενός τραγουδιού ή στα συναισθήµατα ενός µουσικού κοµµατιού
(Γλώσσα, Φυσική Αγωγή).
Χρησιµοποιούν λέξεις, όπως δυνατό /
σιγανό, σύντοµο / µακρύ, ίδιο / διαφορετικό, αρχή / σταµάτηµα.

Κινούνται µε τη µουσική, σταµατούν στη
σιωπή και κινούνται στις άκρες των δακτύλων, όταν η µουσική έχει χαµηλή
ένταση.

Να ακούν προσεκτικά µουσική, να
ανταποκρίνονται και να αναγνωρίζουν µουσικά στοιχεία, όπως ύψος, διάρκεια και ρυθµό.

Συζητούν για ήχους που παράγονται
από αντικείµενα στον ηχητικό πίνακα
και τους συγκρίνουν.

Να µεταχειρίζονται απλούς όρους,
για να περιγράψουν τον τρόπο και
το σκοπό για τον οποίο χρησιµοποιούνται τα µουσικά στοιχεία σε
διάφορα είδη µουσικής που έχουν
ακούσει.

Χρησιµοποιούν λέξεις, όπως δυνατό /
σιγανό, σύντοµο / µακρύ, ίδιο / διαφορετικό, αρχή / σταµάτηµα.
Κινούν τα χέρια πάνω και κάτω για να
ακολουθήσουν την πορεία της µελωδίας
ενός γνωστού τραγουδιού. Με απλούς
όρους συζητούν για τα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία της µουσικής που έχουν τραγουδήσει και χορέψει
(Γλώσσα, Φυσική Αγωγή, Κοινωνικές
Σπουδές).

3
Να ανταποκρίνονται στα µουσικά
στοιχεία και να ξεχωρίζουν διαφορές, συµπεριλαµβανοµένης της
µελωδίας.
Να ακούν µια ποικιλία ειδών µουσικής από διάφορα στυλ και κουλτούρες του παρελθόντος και του
παρόντος και να αναγνωρίζουν τα
χαρακτηριστικά και ξεχωριστά τους
στοιχεία.
3

Πρόσθετα διαθεµατικά σχέδια εργασίας

Θέµα: Μετατρέποντας µια ιστορία σε ηχοϊστορία: Οι µαθητές επιλέγουν ένα κείµενο (κάποιο παραµύθι, κάποιο κείµενο από το βιβλίο της Γλώσσας ή µια ιστορία δικής τους επινόησης), που προσφέρεται για ηχητική επεξεργασία. ∆ιηγούνται την ιστορία στα παιδιά και τους ζητούν να σκεφτούν σηµεία της ιστορίας που προσφέρονται για απόδοση µε ηχητικά "εφέ" (µε µουσικά όργανα, φωνητικούς ήχους, ήχους που παράγονται µε το σώµα ή ήχους από διάφορα αντικείµενα
της τάξης). ∆οκιµάζουν τις προτάσεις των παιδιών. Κατασκευάζουν σκηνικά και κοστούµια για
να δραµατοποιήσουν την ιστορία. Επισκέπτονται φυσικούς χώρους στους οποίους µπορούν να
συλλέξουν αντικείµενα για να τα χρησιµοποιήσουν στην κατασκευή των σκηνικών ή στην παραγωγή ηχητικών "εφέ". Αποδίδουν την ιστορία µε µορφή "θεατρικού δρώµενου" µε ηχητικά "εφέ".
Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: ήχος, παράδοση, πολιτισµός, επικοινωνία, συνεργασία.
Προεκτάσεις στα Εικαστικά, τη Γλώσσα, τη Θεατρική αγωγή, τις Φυσικές επιστήµες, την Πληροφορική.

3

Τα διαθεµατικά αυτά σχέδια εργασίας µπορούν να συµπληρώσουν εναλλακτικά τις αναφερόµενες στο ΑΠΣ «ενδεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες», για τις οποίες διατίθεται περίπου το 10% του διδακτικού χρόνου και ανταποκρίνονται σε όσα προτείνονται στην τρίτη στήλη του πίνακα του ∆ΕΠΠΣ Μουσικής.
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Γ', ∆', Ε' και ΣΤ' ΤΑΞΕΙΣ
Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
2
Να εκτελούν ρυθµικά και µελωδικά
πρότυπα από µνήµης και από
σύµβολα.
Να εκφράζουν συναισθήµατα τραγουδώντας ένα φάσµα τραγουδιών
που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, δίνοντας προσοχή στην
ένταση και την ορθοφωνία.
Να αναπτύσσουν ικανότητα ελέγχου των ήχων σε µια ποικιλία µουσικών οργάνων.
Να µοιράζονται τη µουσική δηµιουργία µε διάφορα είδη κοινού.

Θεµατικές ενότητες
Έλεγχος ήχων µέσω
δεξιοτήτων στο τραγούδι και στο παίξιµο
οργάνων- ∆εξιότητες
εκτέλεσης

Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παίζουν παιχνίδια ηχούς µε το δάσκαλο
τους και µεταξύ τους.
Εκτελούν ένα µουσικό πρότυπο που
παρουσιάζεται µε αντικείµενα ή µουσικά
όργανα.

Τραγούδι µε καθαρή
έκφραση του λόγου,
έλεγχο του τονικού
ύψους, αίσθηση της
µουσικής φράσης και
της µουσικής έκφρασης.

Καλούν άλλη τάξη να ακούσει µια δοκιµή µουσικού κοµµατιού.

Παίξιµο
µελωδικών
και ρυθµικών οργάνων µε έλεγχο και
ρυθµική ακρίβεια.

Εκτελούν πιο σύνθετα ρυθµικά σχήµατα
και είδη ρυθµών µε αυξανόµενη κινητική-ρυθµική ανεξαρτησία (Φυσική αγωγή).

Τραγουδούν τραγούδια της περιοχής
τους, παραδοσιακά και «έντεχνα».
Συνοδεύουν ένα τραγούδι µε ένα οργανικό ostinato.

Παρουσίαση εκτελέσεων σε κοινό.
3
Να πραγµατοποιούν εκτελέσεις
ανταποκρινόµενοι σε σηµεία, σύµβολα, συνθήµατα και από µνήµης.
Να τραγουδούν ένα ευρύ φάσµα
τραγουδιών µε αυξανόµενο έλεγχο
του τονικού ύψους, ρυθµού, ορθοφωνίας, µουσικής έκφρασης και
έντασης.
Να παίζουν, µε αυξανόµενο έλεγχο
της τεχνικής, πολλά όργανα ρυθµικά και µελωδικά.
Να κατανοούν την ανάγκη αποτελεσµατικής επικοινωνίας µε τους
ακροατές τους κατά τη διάρκεια
µουσικής εκτέλεσης.
4
Να εκτελούν, ερµηνεύουν πιο σύνθετα µουσικά σύµβολα, να εκτελούν πιο πολύπλοκες εντολές, και
να κατανοούν πιο ικανοποιητικά τα
µουσικά στοιχεία.
Να τραγουδούν και να παίζουν
κοµµάτια από διάφορες εποχές,
τόπους και πολιτισµούς, µε αυξανόµενο έλεγχο των µουσικών στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένου και
του ηχοχρώµατος.
Να εκτελούν ως οµάδα απλά µουσικά κοµµάτια, ανεξάρτητα από µια
άλλη οµάδα.
Να παρουσιάζουν εκτελέσεις αποτελεσµατικά είτε διευθύνοντας είτε
ακολουθώντας το µαέστρο.

Ακούν µια µελωδία, την τραγουδούν
σιωπηλά και µετά δυνατά.
Παίζουν µουσική ακολουθώντας γραπτά σύµβολα.
Παίρνουν αναπνοές στα κατάλληλα σηµεία ώστε να δώσουν την αίσθηση της
µουσικής φράσης.
Τραγουδούν τραγούδια από το βιβλίο
της γλώσσας ή από άλλα σχολικά βιβλία
(Γλώσσα, Γεωγραφία, Ιστορία κ.ά).
Τραγουδούν ενώπιον κοινού σε ένα κατάλληλης έντασης επίπεδο και µε καθαρή άρθρωση (Γλώσσα).

Παίζουν µια γραµµένη µελωδία βασισµένη σε πεντατονική κλίµακα, αυξοµειώνοντας την ένταση.
Εκτελούν ένα µουσικό µέρος µέσα από
µια παρτιτούρα.
Μαθαίνουν µια οµάδα τραγουδιών και
κοµµατιών για µια επέτειο που γιορτάζεται στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα
(Γλώσσα, Γεωγραφία, Ιστορία).
Ακούν αποσπάσµατα έργων διαφορετικών περιόδων και περιοχών (Γεωγραφία, Ιστορία).
Επιλέγουν τα κατάλληλα φωνητικά χαρακτηριστικά για να τραγουδήσουν νανουρίσµατα, ναυτικά
τραγούδια και
τραγούδια της δουλειάς.
Τραγουδούν ένα πολυφωνικό µουσικό
κοµµάτι ή έναν κανόνα.

Να σχεδιάζουν και να παρουσιά415

ζουν εκτελέσεις για διάφορα είδη
ακροατηρίου.
5

Μαθαίνουν από µουσική παρτιτούρα και
εκτελούν ένα κοµµάτι µουσικού συνόλου.

Να εκτελούν διάφορα είδη (στυλ)
µουσικής, ερµηνεύοντας διάφορα
σηµεία, σύµβολα και συνθήµατα.

Τραγουδούν µέρη τραγουδιών διαφόρων περιοχών και εποχών (Γεωγραφία,
Ιστορία).

Να τραγουδούν και να παίζουν σε
οµάδες ένα πιο απαιτητικό ρεπερτόριο και να εκτελούν ένα µέρος
ανεξάρτητα από µια άλλη οµάδα.

Τραγουδούν µια στροφή τραγουδιού
σόλο στην τάξη.

Να τραγουδούν ή να παίζουν ένα
σύντοµο σόλο.
2
Να ερευνούν, να επιλέγουν και να
συνδυάζουν ήχους που παράγονται από τη φωνή, το σώµα και τα
µουσικά όργανα, για να παράγουν
απλές συνθέσεις.
Να αποθηκεύουν τις µουσικές τους
ιδέες και να τις µεταδίδουν στους
άλλους, χρησιµοποιώντας κατάλληλα µέσα.

Αυτοσχεδιάζουν ένα οργανικό σόλο σε
µια οµαδική εκτέλεση.
∆ηµιουργώντας
και
αναπτύσσοντας µουσικές ιδέες- ∆ραστηριότητες
µουσικής
δηµιουργίας
Αυτοσχεδιασµός, επιλογή, συνδυασµός
και οργάνωση µουσικών ιδεών µέσα σε
µουσικές δοµές.
Αυτοσχεδιασµός µε
ανάπτυξη ρυθµικού
και µελωδικού υλικού,
κατά την εκτέλεση.

3
Να εξερευνούν, να επιλέγουν, να
ταξινοµούν και να ελέγχουν ήχους
για να συνθέσουν ένα κοµµάτι, που
έχει µια αντιληπτή µουσική φόρµα.
Να συνθέτουν και να καταγράφουν
τη µουσική τους για επόµενη ανάκληση, χρησιµοποιώντας κατάλληλα σηµεία, σύµβολα, συνθήµατα ή
άλλα µέσα.
4
Να επινοούν και να αναπτύσσουν
µουσικές ιδέες που έχουν απλή
δοµή, συµπεριλαµβανοµένης της
επανάληψης και της αντίθεσης.
Να δηµιουργούν και να αποθηκεύουν συνθέσεις, δείχνοντας µια µεγαλύτερη κατανόηση των σηµείων,
συµβόλων, συνθηµάτων.
5
Να αναπτύσσουν και να σχεδιάζουν ένα ευρύ φάσµα ήχων, και να
επιλέγουν αυτούς που είναι κατάλληλοι για χρήση, εξερευνώντας µια
συγκεκριµένη τεχνική.

Παίζουν µουσικά παιχνίδια για να αναγνωρίσουν τους ήχους και τη σιωπή, το
διαρκέστερο / το συντοµότερο, το δυνατότερο / το πιο σιγανό.
Παίζουν παιχνίδια µουσικής «ερώτησης
και απάντησης» ενσωµατώνοντας ύψος
και ρυθµό.
∆ηµιουργούν µουσικά πρότυπα που να
συνδυάζονται µε κινητικά πρότυπα
(Φυσική αγωγή).
Παρουσιάζουν ηχητικά πρότυπα χρησιµοποιώντας τρισδιάστατα αντικείµενα ή
γραφικά.
Συνθέτουν ένα κοµµάτι που έχει αρχή –
µέση – τέλος.
Συνθέτουν ένα κοµµάτι που αρχίζει µε
γρήγορο ρυθµό και σιγανό ήχο και τελειώνει αργά και µε δυνατό ήχο.
Χρησιµοποιούν ένα κασετόφωνο, για να
ακούν και να αξιολογούν τη δουλειά
τους σε εξέλιξη.
Χρησιµοποιούν ένα πεντάγραµµο για
να παρουσιάσουν συγκεκριµένα τονικά
ύψη.
Συνθέτουν ένα στίχο και επωδό πάνω
σε µια δοσµένη τροπική απλή µελωδία.
Φτιάχνουν γραφική παρτιτούρα µιας
σύνθεσης και τη δίνουν σε µια άλλη οµάδα να την αναδηµιουργήσει (Γλώσσα,
Εικαστικά).

Συνθέτουν ένα κοµµάτι συνδυάζοντας
διάφορα µελωδικά και ρυθµικά ostinati.
Χρησιµοποιούν συµβατικούς ή µη συµβατικούς τρόπους σηµειογραφίας ενός
µελωδικού ostinato, ώστε να το ανακαλέσουν µε ακρίβεια. (Γλώσσα).

Να συνθέτουν διαφόρων ειδών
κοµµάτια και να τα καταγράφουν
µε νότες µε αυξανόµενη ακρίβεια
416

για επόµενη εκτέλεση, χρησιµοποιώντας κατάλληλα σηµεία, σύµβολα και συνθήµατα.
2
Να ακούν προσεκτικά µουσική, να
ανταποκρίνονται και να αναγνωρίζουν µουσικά στοιχεία, όπως ύψος, διάρκεια και ρυθµό.
Να µεταχειρίζονται απλούς όρους,
για να περιγράψουν µε ποιον τρόπο και µε ποιους εκφραστικούς
σκοπούς χρησιµοποιούνται τα
µουσικά στοιχεία σε διάφορα είδη
µουσικής που έχουν ακούσει.

Ανταπόκριση και αναθεώρηση-∆εξιότητες
αξιολόγησης
Εξερεύνηση και επεξήγηση ιδεών και συναισθηµάτων για τη
µουσική, µε χρησιµοποίηση χορού, εκφραστικής γλώσσας
και µουσικού λεξιλογίου.
Βελτίωση
ατοµικής
και οµαδικής δουλειάς µε βάση το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.

3
Να ανταποκρίνονται στα µουσικά
στοιχεία και ξεχωρίζουν διαφορές,
συµπεριλαµβανοµένης της µελωδίας.
Να ακούν µια ποικιλία ειδών µουσικής από διάφορα στυλ και κουλτούρες, του παρελθόντος και του
παρόντος και να αναγνωρίζουν τα
χαρακτηριστικά και τα ξεχωριστά
τους στοιχεία.
4
Να ξεχωρίζουν µε αυξανόµενη ακρίβεια τα µουσικά στοιχεία.
Να ακούν διάφορα είδη µουσικής,
να αξιολογούν την αποτελεσµατικότητα της χρήσης µουσικών στοιχείων σ’ αυτήν και µε απλούς όρους να εκφράζουν και να αιτιολογούν τις προτιµήσεις τους.
5
Να ξεχωρίζουν διαφορές στον ήχο,
την υφή και τα ρυθµικά και µελωδικά πρότυπα σε διάφορα είδη µουσικής.

Τεντώνονται όταν ο ήχος της µουσικής
γίνεται ψηλότερος και µαζεύονται όταν
γίνεται χαµηλότερος. Ταιριάζουν µε παλαµάκια ένα ρυθµό, µε το όνοµα ενός
παιδιού. Συζητούν για το ρόλο της µουσικής στη δηµιουργία ειδικών ψυχικών
διαθέσεων σε διάφορες γιορτές και σχολικές εκδηλώσεις (Γλώσσα, Φυσική Αγωγή).
Χρησιµοποιούν λέξεις, όπως δυνατότερο / χαµηλότερο, ψηλότερο / χαµηλότερο µακρύτερο / συντοµότερο (Γλώσσα).

Κινούν τα χέρια πάνω και κάτω για να
ακολουθήσουν την πορεία της µελωδίας
ενός γνωστού τραγουδιού.
Με απλούς όρους συζητούν για τα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία
της µουσικής που έχουν τραγουδήσει
και χορέψει (Γλώσσα, Φυσική Αγωγή,
Ιστορία, Κοινωνικές Σπουδές).

Ακούν και αναγνωρίζουν διαφορετικά
όργανα µέσα από ένα σύνολο κρουστών.
Συγκρίνουν τις κινήσεις µιας χορευτικής
σουίτας.
Συζητούν την καταλληλότητα της µουσικής που χρησιµοποιείται στα τηλεοπτικά
κινούµενα σχέδια (Γλώσσα, Πληροφορική).
Αναγνωρίζουν µεµονωµένους ρυθµούς
σε παίξιµο αφρικανικού τύµπανου.
Συζητούν για διασκευές γνωστών τραγουδιών (Γλώσσα).

Να αναγνωρίζουν και να δείχνουν
γνώση ποικιλίας µουσικών ειδών.
Πρόσθετα διαθεµατικά σχέδια εργασίας
Θέµα: Παραδοσιακή µουσική της Ελλάδας: Συλλογή και εκµάθηση παραδοσιακών τραγουδιών και
χορών από τα διάφορα γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας µας. Σύνδεσή τους µε τοπικά έθιµα και µε ιστορικά γεγονότα. Συλλογή εικόνων µε τις παραδοσιακές στολές κάθε διαµερίσµατος.
Κατασκευή ενός άλµπουµ µε εικόνες από τα διάφορα διαµερίσµατα, τις αντίστοιχες τοπικές ενδυµασίες, από τα µουσικά όργανα που χρησιµοποιούνται στην τοπική παραδοσιακή µουσική και
από ηχογραφήσεις των παραδοσιακών τοπικών τραγουδιών. Κατασκευή αυτοσχέδιων µουσικών οργάνων, που µοιάζουν µ' αυτά της ελληνικής παραδοσιακής µουσικής και χρησιµοποίησή
τους για την εκτέλεση των τραγουδιών. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Ήχος, παράδοση,
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πολιτισµός, επικοινωνία. Προεκτάσεις στη Γεωγραφία, τη Γλώσσα, την Ιστορία, τη Φυσική Αγωγή, τα Εικαστικά.
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3. ∆ιδακτική Μεθοδολογία
Βασικοί άξονες
Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών περιλαµβάνει τα θέµατα, τις δεξιότητες και τις διαδικασίες,
που πρέπει να διδαχθούν στους µαθητές κατά τη διάρκεια κάθε επιπέδου εκπαίδευσης, ώστε να µπορέσουν οι µαθητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις – στόχους που έχουν τεθεί. Στην περίπτωση της
Μουσικής, όπως άλλωστε και στην εκπαίδευση γενικότερα των Τεχνών, το ΑΠΣ είναι λιγότερο περιγραφικό από αυτά που αφορούν άλλα γνωστικά αντικείµενα και επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να
αναπτύξουν τους δικούς τους σχεδιασµούς µαθηµάτων σε συσχετισµό µε τα µέσα που διαθέτει το κάθε σχολείο και τις συνθήκες της περιοχής που εδρεύει.
Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών εποµένως σχεδιάστηκε µε τρόπο, ώστε να παρέχει ένα ευρύ
πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορούν να αναπτυχθούν λεπτοµερή σχέδια µαθηµάτων. Αναπτύσσοντας
τέτοια σχέδια µαθηµάτων, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εφαρµόζουν το πρόγραµµα σπουδών µε ευελιξία, έτσι ώστε οι µουσικές δραστηριότητες να ανταποκρίνονται στους τελικούς στόχους, που προβλέπονται στο κάθε επίπεδο εκπαίδευσης. Έτσι, ορίζονται τρεις άξονες γενικών κατηγοριών µαθησιακών
στόχων που ισχύουν για όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το περιεχόµενο αυτών των
αξόνων εντάσσεται σε τρία επιµέρους επίπεδα, που βρίσκονται σε αντιστοιχία µε την ηλικία και τη
σχολική τάξη και µε εξειδικευµένους στόχους ανά επίπεδο. Οι περιγραφές των επιπέδων δίνουν τη
βάση για να υπάρξουν σωστές κρίσεις πάνω στην επίδοση των µαθητών στο τέλος των επιπέδων 1,
2, & 3.
∆ιάφορα επίπεδα στα οποία η µεγάλη πλειονότητα
των µαθητών αναµένεται να εργαστεί

Αναµενόµενη απόδοση για την πλειονότητα
των µαθητών στο τέλος κάθε επιπέδου

Επίπεδο 1 (Νηπιαγωγείο,
Α΄, Β΄ ∆ηµοτικού)

1-3

2

Επίπεδο 2
(Γ΄, ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ ∆ηµοτικού)

2-5

4

Επίπεδο 3
(Α΄, Β΄, Γ΄ Γυµνασίου)

3-8

7

Οι τρεις αυτοί άξονες είναι οι δεξιότητες εκτέλεσης, δραστηριότητες µουσικής δηµιουργίας και δεξιότητες αξιολόγησης.
Στο ΑΠΣ προσδιορίζονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η κατανόηση µε βάση τα θέµατα της µουσικής στα οποία οι µαθητές πρέπει να προοδεύσουν:
- Έλεγχος ήχων µέσω τραγουδιού και παιξίµατος οργάνου – δεξιότητες εκτέλεσης.
- ∆ηµιουργία και ανάπτυξη µουσικών ιδεών – δραστηριότητες µουσικής δηµιουργίας.
- Ανταπόκριση και αναθεώρηση της εργασίας τους – δεξιότητες αξιολόγησης.
- Ακρόαση και εφαρµογή της γνώσης και της κατανόησης.
Η διδασκαλία πρέπει να εξασφαλίζει τέτοιους όρους ώστε η ακρόαση και η εφαρµογή γνώσης και
κατανόησης να αναπτύσσονται µέσω των αλληλένδετων δεξιοτήτων της εκτέλεσης, των δραστηριοτήτων µουσικής δηµιουργίας και της αξιολόγησης.
Μέσα από το σχεδιασµό των µαθηµάτων που γίνεται από τους εκπαιδευτικούς, οι µαθητές θα
πρέπει να αναπτύξουν τις ικανότητες και την αυτοπεποίθησή τους. Για τα µικρότερα παιδιά το τραγούδι, το παίξιµο απλών οργάνων, η εξερεύνηση και ο πειραµατισµός µε τον ήχο, η ακρόαση και οι δραστηριότητες µουσικής δηµιουργίας θα πρέπει συχνά να ολοκληρώνονται µέσα σε ένα ευρύ πλαίσιο
δραστηριοτήτων, στενά συνδεδεµένων µε άλλους τοµείς της µάθησης. Για τους µεγαλύτερους µαθητές, καθώς αναπτύσσουν ειδικά µουσικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες, τα λεπτοµερή σχέδια µαθηµάτων θα πρέπει να στοχεύουν στην ενθάρρυνση της προσπάθειάς τους σε σχέση µε αυτά τα ενδιαφέροντα και δεξιότητες.
Αν και τα µέσα οργάνωσης και παρουσίασης των εργασιών αλλάζουν καθώς ωριµάζουν οι µαθητές, µεγάλο µέρος του περιεχοµένου επαναλαµβάνεται και καλύπτεται µε διαφορετικούς, συχνά πιο
σύνθετους τρόπους σε κάθε επίπεδο. Γι΄ αυτό άλλωστε και στους πίνακες που περιγράφουν τους
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στόχους, τις θεµατικές ενότητες και τις ενδεικτικές δραστηριότητες, κάποια θέµατα επαναλαµβάνονται
από το ένα επίπεδο στο άλλο.
Ο προσεκτικός σχεδιασµός από την πλευρά του εκπαιδευτικού είναι απαραίτητος και για να καλυφθούν και οι ανάγκες των µαθητών µε ιδιαίτερες ικανότητες. Στην προσπάθεια αυτή είναι αναγκαίο να
υπάρχουν ποικίλες µορφές υποστήριξης, ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό υλικό, δηµοσιευµένο υλικό, η
δυνατότητα επίσκεψης δασκάλων µουσικών οργάνων και άλλων επαγγελµατιών µουσικών στο σχολείο. Πρωτοβουλίες για τις δραστηριότητες και τις εργασίες µπορούν να αναλάβουν οι µαθητές, όπως
και οι εκπαιδευτικοί, και, ειδικά στην περίπτωση µεγαλύτερων µαθητών, πρέπει να είναι σχεδιασµένες
έτσι, ώστε να ενθαρρύνουν την αυτόνοµη µελέτη. Επίσης, θα πρέπει να συνδέονται µε άλλα γνωστικά
αντικείµενα του σχολικού προγράµµατος και µε µουσικές δραστηριότητες εκτός τάξης, όπου αυτό είναι
δυνατό.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για τη συµµετοχή των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα παιδιά αυτά πρέπει να επωφελούνται από τις µουσικές δραστηριότητες της
τάξης. Ο εκπαιδευτικός της τάξης οφείλει να σχεδιάσει ένα εξατοµικευµένο πρόγραµµα διδασκαλίας
και να χρησιµοποιήσει διάφορα διδακτικά µέσα και να φροντίζει για την ποικιλία του εποπτικού υλικού
για την επίτευξη των στόχων.
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
Η ενασχόληση µε τη µουσική στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, βασίζεται σ’ ένα ευέλικτο σχήµα µε
σαφείς στόχους, δοµηµένο έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες των
µαθητών στους οποίους απευθύνεται. Η Μουσική στη φάση αυτή δεν κινείται τόσο στο πλαίσιο της
διδασκαλίας ενός µαθήµατος ορισµένης ύλης ή ενός γνωστικού αντικειµένου, όσο στη βάση µιας σειράς δραστηριοτήτων που έχουν ως στόχο µια γενικότερη αφύπνιση σχετικά µε τη µουσική. Για τους
λόγους αυτούς, η µουσική προσφέρεται στα παιδιά της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε δυο επίπεδα.
Το πρώτο επίπεδο περιλαµβάνει το νηπιαγωγείο και τις δυο πρώτες τάξεις του δηµοτικού. Το δεύτερο
περιλαµβάνει τις τάξεις Γ΄, ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄.
Το ΑΠΣ της Μουσικής Αγωγής τόσο στο ∆ηµοτικό όσο και στο Γυµνάσιο αναπτύσσεται σπειροειδώς, ακολουθώντας µια πορεία από το απλό στο σύνθετο, από το γνωστό στο άγνωστο. Οργανώνεται
µε άξονες την εκτέλεση, τις δραστηριότητες µουσικής δηµιουργίας και την αξιολόγηση. Η προσέγγιση
των παραπάνω γίνεται βιωµατικά. Η θεωρητική επεξεργασία γίνεται σε µεγαλύτερες τάξεις, όταν οι
µαθητές πλέον έχουν εισέλθει στο στάδιο της αφαιρετικής. Μια σειρά ενδεικτικά προτεινόµενων δραστηριοτήτων συνοδεύουν τους στόχους σε κάθε επίπεδο – βαθµίδα, σηµατοδοτώντας το όλο πνεύµα
του συγκεκριµένου προγράµµατος.
Βασικός στόχος του προγράµµατος είναι η εξοικείωση µε τα βασικά χαρακτηριστικά του ήχου, η
αντίληψη και η κατανόησή τους από τα παιδιά. Έµφαση, επίσης, δίνεται στην επιδίωξη να αναπτύξουν
τα παιδιά την ικανότητά τους ν’ ακούν µουσική, ν’ αυτοσχεδιάζουν και να δηµιουργούν τα δικά τους
έργα. Στόχος ακόµα είναι να αποκτήσουν µε βιωµατικό τρόπο ένα απόθεµα αντιπροσωπευτικών µουσικών εικόνων µέσα από διάφορες δραστηριότητες, όπως τραγούδια, ακρόαση πολλών και διαφορετικών ειδών µουσικής, χρήση µουσικών οργάνων (αυτοσχέδιων ή όχι), µουσικά παιχνίδια κ.ά.
Από την ηλικία των έξι ετών, η µουσική είναι συχνά µια δραστηριότητα της καθηµερινής εµπειρίας
των παιδιών. Σ’ αυτό το επίπεδο, δίνεται έµφαση στο να τραγουδούν απλές µελωδίες, να παίζουν
τραγούδια που συνοδεύονται από κίνηση, να παίζουν διάφορα όργανα της τάξης και να εξερευνούν
διάφορους ήχους από ποικιλία πηγών, χρησιµοποιώντας όλα αυτά καθηµερινά στην τάξη και στον
περίγυρό τους. Φυσικά η έκταση και η ποιότητα της δουλειάς ποικίλλει ανάλογα µε τις συνθήκες µέσα
στις οποίες λειτουργεί το σχολείο. Στην καλύτερη περίπτωση πάντως, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα
να αναπτύξουν και να εκλεπτύνουν τις ακουστικές τους ικανότητες, να εµπλουτίσουν τις εµπειρίες τους
στο τραγούδι και στο παίξιµο οργάνων της τάξης και να ενσωµατώσουν τις δραστηριότητες αυτές στον
αυτοσχεδιασµό και τη σύνθεση (δηµιουργία).
Όπου υπάρχουν δάσκαλοι µουσικής, µπορούν, µεταξύ των άλλων, να δηµιουργηθούν φωνητικά
και ορχηστρικά µουσικά σύνολα και έτσι τα παιδιά ν’ ασχολούνται µε τη µουσική πιο δηµιουργικά. Αν
δεν υπάρχει δάσκαλος µουσικής και το µάθηµα της µουσικής διδάσκεται από το δάσκαλο της τάξης,
σκόπιµο είναι να χρησιµοποιούνται διάφορα οπτικοακουστικά µέσα, όπως προγράµµατα τηλεοράσεως ή ραδιοφώνου. Αυτό το υλικό είναι χρήσιµο µόνο και εφόσον εντάσσεται στο πρόγραµµα µε προσοχή και µεθοδικότητα. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι µερικά σχολεία έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στα παιδιά υπολογιστές και ηλεκτρονικά όργανα, ευκαιρία που πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιείται. Βέβαια, χρειάζεται να επισηµάνουµε ότι και µερικοί δάσκαλοι της τάξης έχουν την ικανότητα
να οργανώνουν χορωδίες και µικρά µουσικά σύνολα για να αντιµετωπίσουν τις ανάγκες των διαφόρων
εκδηλώσεων της σχολικής ζωής. Επιπλέον σήµερα, σε πολλά σχολεία όπου φοιτούν παιδιά από διάφορες χώρες, µπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες που θα περιλαµβάνουν µουσική από διαφορετικούς πολιτισµούς.
Η Μουσική στο Γυµνάσιο διδάσκεται κατά κύριο λόγο ως ένα πρακτικό µάθηµα. Γι’ αυτό το λόγο
και χρειάζεται να διαθέτει το σχολείο εργαστήριο µουσικής ή ειδική τάξη µουσικής. Οι µαθητές σ’ ένα
τέτοιο περιβάλλον µπορούν να δηµιουργήσουν και να εξερευνήσουν µια µεγάλη ποικιλία µουσικών
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ειδών (στυλ) και να επεκτείνουν τις δραστηριότητες, που έµαθαν στο ∆ηµοτικό σε ένα άλλο επίπεδο
δηµιουργίας. Οι µαθητές έχουν την ευκαιρία µαζί µε τους συµµαθητές τους να χρησιµοποιήσουν τις
γνώσεις τους πάνω στη µουσική και να δηµιουργήσουν τις δικές τους οµάδες, φωνητικά και ορχηστρικά σύνολα.
Οι δραστηριότητες που προτείνονται για το Γυµνάσιο δίνουν ευκαιρία για οµαδικές και ατοµικές
εργασίες, και για παρουσιάσεις και συζητήσεις µουσικών δηµιουργιών των µαθητών. Επίσης, ο καθηγητής της µουσικής οργανώνει και διευθύνει διάφορα µουσικά σύνολα στα οποία συµµετέχουν οι µαθητές σε εθελοντική βάση.
Στα σχολεία όπου διδάσκεται η µουσική δίνονται πολλές δυνατότητες στα παιδιά για δηµιουργία.
Αυτό βεβαίως προϋποθέτει αφενός µια καλή υλικοτεχνική υποδοµή και αφετέρου τη συνεργασία του
δασκάλου µουσικής µε τους δασκάλους της τάξης και την καλή επικοινωνία µε τους σχολικούς συµβούλους µουσικής και µε εκείνους της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Όλα τα παραπάνω, και σε όλα τα επίπεδα – βαθµίδες, έχουν ως απώτερο σκοπό τη συµβολή της
µουσικής στην ισόρροπη ανάπτυξη των νοητικών και ψυχικών ιδιοτήτων του ανθρώπου και τελικά στη
4. Αξιολόγηση
Η προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις αξιολόγηση για το µάθηµα της µουσικής δεν περιλαµβάνει προκαθορισµένες εξετάσεις, όπως συµβαίνει µε τα άλλα γνωστικά αντικείµενα. Αυτό σηµαίνει ότι
η αξιολόγηση της προσπάθειας των µαθητών στη µουσική γίνεται µόνο από τους δασκάλους και µέσα
από την παρακολούθηση της πορείας της συµµετοχής των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η
αξιολόγηση γίνεται µε βάση τους επιθυµητούς στόχους στο τέλος κάθε επιπέδου.
Η Μουσική Αγωγή είναι µια σύνθετη και διαρκής διαδικασία αισθητικής – διανοητικής ευαισθητοποίησης και ψυχοσωµατικής ενεργοποίησης. Γι’ αυτό ο έλεγχος επίτευξης των διδακτικών στόχων θα
πρέπει να έχει περισσότερο ποιοτικό παρά ποσοτικό χαρακτήρα. Οποιαδήποτε αξιολόγηση που θα
περιοριζόταν µόνο στη µέτρηση της επίδοσης σε σχέση µε µια συγκεκριµένη δεξιότητα θα ήταν εκτός
της φιλοσοφίας του προγράµµατος. Η αξιολόγηση πρέπει να εστιάζεται στο συναισθηµατικό και ψυχοκινητικό τοµέα κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως στο γνωστικό τοµέα. Και τούτο γιατί ο µαθητής αντιµετωπίζεται ως ολοκληρωµένη προσωπικότητα και στόχος είναι να βοηθηθεί να βελτιώσει την αυτοαντίληψή του και να ξεπεράσει τις τυχόν αδυναµίες του µέσα σε ένα κλίµα αποδοχής και αλληλεγγύης, ώστε να µπορέσει σταδιακά να προχωρήσει σε αυτοαξιολόγηση της προσπάθειάς του.
Με αυτό το σκεπτικό η αξιολόγηση αντιµετωπίζεται ως αναπόσπαστο µέρος της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Η αξιολόγηση πρέπει να παρέχει διαρκή ανατροφοδότηση. Έτσι:
- Οι µαθητές αναπτύσσουν κατανόηση και αποκτούν µουσικές δεξιότητες µε µια διαδικασία συνεχούς
επανάληψης ασκήσεων. Αξιολογώντας τις µουσικές τους επιδόσεις, λαµβάνουµε υπόψη τις διαφορές
ανάπτυξης των ατόµων µεταξύ τους καθώς και τις βελτιώσεις που γίνονται µε επαναλήψεις ορισµένων
ασκήσεων.
- Από την πλειονότητα των µαθητών αναµένεται λογικά ένα επιτυχές αποτέλεσµα στο τέλος των επιµέρους επιπέδων 1 έως 4. Είναι αναµενόµενο ότι σχεδόν όλα τα παιδιά θα µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επιθυµητών στόχων στο τέλος κάθε επιπέδου.
- Τα επίπεδα αυτά επιτρέπουν σταδιακή ανάπτυξη ικανότητας καθώς και απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων. Όµως, τόσο οι επιθυµητοί στόχοι όσο και τα επίπεδα είναι προσχεδιασµένα έτσι ώστε να προκαλούν τα παιδιά να επεκτείνουν και να εµπλουτίσουν τη µουσική τους γνώση.
Εποµένως η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται και αυτή στην ίδια βάση, µε τη χρησιµοποίηση των
κατάλληλων αξιολογικών µέσων. Συγκεκριµένα µε:
- ∆ραστηριότητες διερεύνησης της ικανότητας των µαθητών να χειρίζονται τα στοιχεία της µουσικής σε
δηµιουργικές εργασίες (π.χ. να φτιάχνουν τραγούδια, ορχηστρικά κοµµάτια, εισαγωγές, παραλλαγές
κ.λπ.).
- ∆ραστηριότητες ελέγχου της ικανότητας για αυτοσχεδιασµό, της µουσικής ευαισθησίας και του γούστου.
- ∆ραστηριότητες που επιτρέπουν τη διερεύνηση της ικανότητας στην ακρόαση (π.χ. ακουστική ανάλυση) και στην κατανόηση της σηµειογραφίας της µουσικής (π.χ. ανάλυση παρτιτούρας).
- ∆ραστηριότητες µε τις οποίες διερευνάται η δεξιότητα στην ανάγνωση της µουσικής, όπως εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (prima vista), ανάγνωση τραγουδιού,.
Οι µουσικές γνώσεις, οι δεξιότητες και η µουσική κατανόηση αναµένεται να διδάσκονται σε σχέση
µε την πρακτική µουσική δηµιουργία. Συνεπώς, θα πρέπει όσο γίνεται να αξιολογούνται κάτω απ’ αυτό
το πρίσµα.
Οι ακόλουθες αρχές πρέπει να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση:
- Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται στην αξιολόγηση πρέπει να είναι πλήρως κατανοητά και αποδεκτά.
- Η αξιολόγηση πρέπει να είναι απλή και µέρος της διδακτικής διαδικασίας, πράγµα που σηµαίνει ότι
πρέπει να γίνεται στο σωστό χρόνο και να αποφεύγεται η κατάχρηση.
- Η αξιολόγηση πρέπει να είναι τόσο διαµορφωτική –µια συνεχής διαδικασία που ανατροφοδοτεί τη
µάθηση και τη διδασκαλία– όσο και αθροιστική –αφορά στη διαπίστωση της επίτευξης ή µη των επι425

διωκόµενων στόχων στο τέλος κάθε επιπέδου– και να δίνει σαφείς πληροφορίες για όλα τα αντικείµενα που ενδιαφέρουν.
- Η αξιολόγηση του κάθε µαθητή ατοµικά θα πρέπει να αντανακλά και τη συµµετοχή του σε δραστηριότητες, καθώς και το έργο του ως µέλους µιας οµάδας.
- Η αξιολόγηση της µουσικής ικανότητας συνδέεται µε το γενικό πλαίσιο και τις δηµιουργικές εργασίες δραστηριότητες που εφαρµόζονται. Εποµένως όσο πιο ευρύ είναι το φάσµα των δραστηριοτήτων που
µπορούν να πραγµατοποιηθούν, τόσο πιο ευρύτερο γίνεται το πεδίο αξιολόγησης.
- Προσοχή πρέπει να δοθεί στην αξιολόγηση τόσο της διαδικασίας όσο και του παραγόµενου αποτελέσµατος, και δια µέσου αυτών, στην αυτο - αξιολόγηση των µαθητών.
- Εφόσον οι µουσικές ικανότητες – δεξιότητες και η κατανόηση της µουσικής κατακτώνται µέσω µιας
διαδικασίας συνεχούς ανάκλησης και «επίσκεψης» περιοχών δεξιοτήτων αλλά και δηµιουργικών εργασιών που πραγµατοποιούνται, η αξιολόγηση πρέπει να λάβει υπόψη διαφορές ανάµεσα στα επίπεδα ανάπτυξης στα άτοµα και τα αποτελέσµατα της «επανεπίσκεψης» συγκεκριµένων περιοχών δεξιότητας.
5. Εκπαιδευτικό υλικό
Το µάθηµα της µουσικής στη Γενική Εκπαίδευση έχει κατεξοχήν χαρακτήρα εργαστηριακό, λόγω
της ανάγκης ανάπτυξης δεξιοτήτων και πρακτικών δηµιουργικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων για
την προσέγγιση της τέχνης της Μουσικής. Εποµένως, η ποιότητα των σχολικών µουσικών εργαστηρίων καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό την ποιότητα του µαθησιακού περιβάλλοντος και άρα αποτελεί κλειδί για την επίτευξη των µαθησιακών στόχων.
Το διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της Μουσικής θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές συγγραφής όπως αυτές έχουν διατυπωθεί από το Π.Ι. και απευθύνεται:
- Στον µαθητή (διδακτικό εγχειρίδιο, τετράδιο εργασιών κ.ά.) παρέχοντας στοιχεία που τον ενηµερώνουν, τον ευαισθητοποιούν, τον προβληµατίζουν, τον βοηθούν να ανακαλεί ήδη υπάρχουσες γνώσεις,
να συγκρίνει, να ορίζει ο ίδιος θέµατα για µελέτη κ.ά.
- Στον εκπαιδευτικό και αφορά το παιδαγωγικό µέρος, τον προγραµµατισµό και τη µεθόδευση διδακτικών ενεργειών κ.ά. Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσεται όλο το πλέγµα των δραστηριοτήτων µε τις οποίες
µπορεί να αξιοποιηθεί το βιβλίο του µαθητή και το υπόλοιπο διδακτικό υλικό.
Βιβλίο του µαθητή
Το περιεχόµενο του βιβλίου θα πρέπει να επεξεργάζεται και να παρουσιάζει τους κύριους άξονες
και τους στόχους, σύµφωνα µε το πνεύµα και τις απαιτήσεις του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών (∆. Ε. Π. Π. Σ.) και του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών (Α.Π.Σ.).
Οι θεωρητικές γνώσεις και η πράξη πρέπει να συνδυάζονται αρµονικά, ώστε το µάθηµα να είναι
ζωντανό, ουσιαστικό και να παρέχει γνώσεις τέτοιες, που θα µπορεί ο µαθητής άµεσα να τις αφοµοιώσει και να τις αξιοποιήσει σύµφωνα µε το προηγούµενο επίπεδο γνώσεων και τις εµπειρίες του.
Επίσης το βιβλίο πρέπει να καλλιεργεί δεξιότητες των µαθητών και να συµπεριλαµβάνει αντίστοιχες
δραστηριότητες. Το βιβλίο πρέπει να είναι πηγή ερεθισµάτων, να δηµιουργεί κίνητρα και να προσεγγίζει ακόµα και τις πιο δυσνόητες στους µαθητές έννοιες και τεχνοτροπίες µέσα από τη δική τους καθηµερινή πραγµατικότητα, τα ενδιαφέροντα και τα ακούσµατά τους. Το βιβλίο πρέπει να ανταποκρίνεται
στο αναπτυξιακό επίπεδο των µαθητών και να έχει γλώσσα κατανοητή και άµεση, και να θα απευθύνεται σ΄ αυτούς µε φιλικό, ακόµα και µε προσωπικό τρόπο.
Πρέπει να εµπεριέχει στοιχεία που να απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσµα ικανοτήτων των µαθητών
της ίδιας τάξης ή του ίδιου αναπτυξιακού επιπέδου, ώστε να εξασφαλίζεται η προσέγγιση της γνώσης
µε πολλαπλούς ή µε συµπληρωµατικούς τρόπους, π.χ. η υπόδειξη τριών µοτίβων διαφορετικής δυσκολίας για τη µελωδική ή τη ρυθµική συνοδεία ενός τραγουδιού, ώστε να µπορούν να συµµετέχουν
όλοι οι µαθητές µε κάποιο από τα τρία µοτίβα.
Πρέπει να παρέχει προϋποθέσεις για όλο και πιο υψηλή απόδοση των µαθητών µέσα στην τάξη
και να δίνει ερεθίσµατα για εφαρµογή της διαδικασίας αξιολόγησης.
Απαιτούµενο διδακτικό υλικό
Ένα βιβλίο µαθητή για τις τάξεις Α΄ και Β΄ του ∆ηµοτικού
Ένα βιβλίο µαθητή για τις τάξεις Γ΄ και ∆΄ του ∆ηµοτικού
Ένα βιβλίο µαθητή για την Ε΄ τάξη του ∆ηµοτικού
Ένα βιβλίο µαθητή για την ΣΤ΄ τάξη του ∆ηµοτικού
Βιβλία µαθητή για το Γυµνάσιο: 3
Βιβλίο του Εκπαιδευτικού
Το βιβλίο του εκπαιδευτικού και των δύο βαθµίδων συγγράφεται παράλληλα µε το βιβλίο του
µαθητή και το τετράδιο ασκήσεων/ εργασιών, και έχει ως στόχο να υποστηρίξει τον διδάσκοντα, ώστε
να οργανώσει πιο µεθοδικά τη διδασκαλία του και να τη διεξαγάγει πιο αποδοτικά. To βιβλίο του
εκπαιδευτικού είναι ένα πολύτιµο βοήθηµα, το οποίο:
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α) Συνδέει τις επιδιώξεις του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών και του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών µε τη διδακτική πράξη, προτείνοντας τρόπο υλοποίησης και διαπραγµάτευσης του περιεχοµένου, που ορίζεται για την τάξη:
- σε άµεση συνάρτηση µε το βιβλίο του µαθητή, το τετράδιο ασκήσεων/ εργασιών του µαθητή και το
συνοδευτικό ηχητικό υλικό
- σε επίπεδο προέκτασης και εναλλακτικής προσέγγισης των διάφορων θεµάτων που εµπεριέχονται
στο βιβλίο και στο τετράδιο ασκήσεων/ εργασιών του µαθητή
β) Αναφέρεται σε γενικότερα και ειδικότερα θέµατα παιδαγωγικής, διδακτικής µεθοδολογίας και σχεδιασµού, ψυχολογίας και άλλων επιστηµονικών γνώσεων που αφορούν το µουσικοπαιδαγωγό και
το έργο του.
γ) Παρέχει βιβλιογραφία και υλικό στήριξης, καθώς και πληροφορίες για φορείς, προγράµµατα και θεσµούς, που µπορούν να ενισχύσουν και να εµπλουτίσουν τη διεξαγωγή του µαθήµατος.
Το βιβλίο του εκπαιδευτικού λειτουργεί, εποµένως, ταυτόχρονα ως συγκεκριµένος οδηγός και ως ευρύτερο βιβλίο αναφοράς.
Συνοπτικά απαιτούµενο διδακτικό υλικό
Βιβλία ∆ασκάλου-καθηγητή και των δύο βαθµίδων: 7
Ένα για τις τάξεις Α΄ και Β΄ του ∆ηµοτικού
Ένα για τις τάξεις Γ΄ και ∆΄ του ∆ηµοτικού
Ένα για κάθε τάξη Ε΄ και ΣΤ΄ του ∆ηµοτικού
Βιβλία καθηγητή για το Γυµνάσιο: 3
Τετράδιο ασκήσεων/ εργασιών του µαθητή
Το τετράδιο ασκήσεων και εργασιών του µαθητή συµπληρώνει το βιβλίο του µαθητή, περιλαµβάνοντας ασκήσεις, εργασίες και δραστηριότητες, οι οποίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν είτε µέσα
στην τάξη είτε στο σπίτι.
Το τετράδιο ασκήσεων και εργασιών πρέπει να ενεργοποιεί τον µαθητή να ασχοληθεί παραγωγικά
και δηµιουργικά µε θέµατα που αναπτύσσονται κατά τη διδασκαλία και να παρέχει τη δυνατότητα εµπέδωσης εννοιών και εξάσκησης δεξιοτήτων, ώστε να χρησιµεύει και ως κριτήριο αξιολόγησης για
τον εκπαιδευτικό.
Συνοπτικά απαιτούµενο διδακτικό υλικό
Τετράδια εργασιών Μαθητή για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση: 4
Ένα για τις τάξεις Α΄ και Β΄ του ∆ηµοτικού
Ένα για τις τάξεις Γ΄ και ∆΄ του ∆ηµοτικού
Ένα για κάθε τάξη Ε΄ και ΣΤ΄ του ∆ηµοτικού
Τετράδια εργασιών για το Γυµνάσιο: 3
Ανθολόγια Τραγουδιών
Ανθολόγια Τραγουδιών και διαφόρων χορωδιακών ή µη µουσικών έργων: 2
Ένα ανθολόγιο για κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης (∆ηµοτικό – Γυµνάσιο).
Μουσικά CD’s
Ηχογραφηµένα έργα, αποσπάσµατα έργων ή τραγούδια που κρίνονται αναγκαία για διεξαγωγή
µουσικών ακροάσεων. Για κάθε βιβλίο του δασκάλου – καθηγητή θα αντιστοιχούν δύο µουσικά cd’s.
Σύνολο: 14.
Συµπληρωµατικό εκπαιδευτικό υλικό
Εκπαιδευτικό Λογισµικό
Το Εκπαιδευτικό Λογισµικό για τη µουσική θα αποτελεί βοήθηµα σε µορφή ηλεκτρονική, µε στόχο
να συµπληρώσει το υπόλοιπο διδακτικό υλικό αξιοποιώντας τις δυνατότητες διασύνδεσης και πολλαπλής αναπαράστασης της πληροφορίας, δηµιουργίας περιβάλλοντος διερεύνησης και πειραµατισµού,
προσοµοίωσης φαινοµένων και καταστάσεων, τις οποίες προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας.
∆ιαφάνειες ανακλαστικού προβολέα
Ο κύριος στόχος της χρήσης διαφανειών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, είναι η υποστήριξή της,
µε την αξιοποίηση της παραστατικότητας, της αµεσότητας και της γοητείας που ασκεί στο µαθητή η
προβαλλόµενη εικόνα.
Οι διαφάνειες πρέπει να είναι συµβατές µε το ΑΠΣ και συµπληρωµατικές προς το διδακτικό εγχειρίδιο, να είναι ελκυστικές και κατασκευασµένες από ανθεκτικό υλικό.
Ταινίες Βίντεο
Η προβολή βιντεοταινιών µπορεί να συµβάλει θετικά στη διδασκαλία του µαθήµατος της Μουσικής
καθώς µεταφέρει στη σχολική αίθουσα την εικόνα και τον ήχο φαινοµένων, διαδικασιών και λειτουργιών των οποίων η πρόσβαση θα απαιτούσε, ειδικότερα ως προς τη µουσική, µεταφορά στον τόπο
διεξαγωγής τους.
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Οι βιντεοταινίες θα πρέπει να είναι συµβατές µε το ΑΠΣ, την ορολογία που χρησιµοποιείται στα
σχολικά εγχειρίδια και να συνοδεύονται από έντυπο υλικό που να πληροφορεί τον εκπαιδευτικό για το
περιεχόµενό τους και τον τρόπο ένταξής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Μουσικά όργανα
Όπως προαναφέρθηκε το µάθηµα της µουσικής θα πρέπει να πλαισιώνεται από µουσικά όργανα
(είτε του σχολείου, είτε των µαθητών, είτε του καθηγητή). Τα όργανα αυτά θα πρέπει να είναι συµβατά
και να καλύπτουν τις ανάγκες των δραστηριοτήτων του ΑΠΣ.
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