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                                                                               Aποτίμηση πραγματικότητας – Προβληματική 

 - Εκπαιδευτικός Μουσικής στην Α/θμια με συμπλήρωση    
   ωραρίου  διάθεση μέχρι και σε 5 Δημοτικά Σχολεία  
    
 
 
 
 
 
 - αδυναμία θεμελίωσης ισότιμης παιδαγωγικής – εκπ/κής και  
   επαγγελματικής θέσης του εκπ/κού Μουσικής στην εκπ/κή  
   κοινότητα  (Σχολείο/α, – εκπ/κοί – μαθητές – γονείς)  
   ποικίλα εργασιακά καθεστώτα – σχέσεις: Ωδείο, ΑΕΙ, ΤΕΙ,  
   εμπειροτέχνες, συμβασιούχοι 
 - Έλλειψη πρόβλεψης χρόνου οργάνωσης μαθητικών   
   μουσικών συνόλων στην Α/θμια,  όπως το δίωρο εκτός  
   ΕΩΠ αλλά εντός ωραρίου εκπ/κού στην Δ/θμια 



- αντιμετώπιση του εκπ/κού ως εθιμοτυπικού διεκπεραιωτή     
  σχολικών  επετείων και εορτών 
- μονοδιάστατη και εσφαλμένη αντιμετώπιση έργου εκπ/κού  
  ΠΕ 16 ως ευχάριστη – χαλαρή εκμάθηση τραγουδιών   
  στερούμενης παιδαγωγικής – επιστημονικής – εκπ/κής και  
  καλλιτεχνικής – αισθητικής θεώρησης, διάστασης και συμβολής  
  της Σχολικής Μουσικής στην ανάπτυξη – έκφραση του παιδιού 
- εργαστηριακό μάθημα  
  αισθητικής αγωγής 
  σε κοινή αντιαισθητική   
  συμβατική μη λειτουργική 
  σχολική αίθουσα (ύπαρξη και 
  διάταξη θρανίων, ανυπαρξία  
  οπτικοακουστικών μεσών, 
  μουσικών οργάνων ORF) 

Aποτίμηση πραγματικότητας – Προβληματική 
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-  αίσθηση απομόνωσης του εξαιρετικού αλλά «μοναχικού»   
   έργου εκδηλώσεων (κυρίως στη λήξη του έτους) που ετοιμάζεται   
   και παρουσιάζεται μόνο για μία φορά στο ίδιο κοινό (γονείς),  
   συνήθως στον ίδιο χώρο (Σχολείο), με τους ίδιους συντελεστές  
   (εκπ/κούς) χωρίς να γνωρίζει ποτέ ο εκπ/κός το έργο του  
   συναδέλφου του 
-  ασυνέχεια στο έργο κάθε χρόνου (αλλαγές Σχολείων   
   συμπλήρωσης ωραρίου, διαφορετική  
   αντιμετώπιση Δ/νσεων Σχολείων και  
   εκπ/κών, ανυπαρξία διοικητικής στήριξης 
- έλλειψη στόχου και θεσμοθετημένων  
   κινήτρων (Πανελλήνιοι μαθητικοί καλλιτεχνικοί 
   αγώνες Δ/θμιας – συναντήσεις & διαγωνισμοί  
   υπουργείου) 
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Aποτίμηση πραγματικότητας – Προβληματική 
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-  Έλλειψη αισθητικής συνοχής μιας γεωγραφικής – μουσικής  
   Ελληνικής περιφέρειας  
   Με την παρουσίαση αυτή προτείνονται: 
   ενέργειες συστηματικής καλλιέργειας & ανάδειξης τοπικής    
   μουσικής – ιδιωμάτων  
   τεράστιος αναξιοποίητος πολιτισμικός ποικιλόμορφος μουσικός      
   & αισθητικός πλούτος:  
   Νησιά –  Ήπειρος – Μακεδονία – Θράκη – Πελοπόννησος κλπ  
                     Χώρα σε πολιτισμικό σταυροδρόμι:  
             Ανατολής – Δύσης – Βαλκανίων – Μεσογείου  



-  Έλλειψη – υποστελέχωση εκπαιδευτικών (νησιωτική περιφέρεια,  
    κόστος διαβίωσης, συγκοινωνία, δυσκολία επιστημονικής εξέλιξης  
-  κτιριακές υποδομές και υλικοτεχνικός εξοπλισμός 
-  αστοχίες & σοβαρές καθυστερήσεις διαδικασιών διοίκησης    
   (τοποθετήσεις, πολυνομία, γραφειοκρατία, υποχρηματοδότηση) 
-  απουσία κινήτρων επιμόρφωσης (έστω ενδοσχολικής,  
    απουσία παρακολούθησης και συνδιαμόρφωσης των εξελίξεων) 
 - Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες & Αριστεία – καινοτομία   
   στην εκπαίδευση : ενθάρρυνση δημιουργίας – φαντασίας –   
   ανάδειξη υιοθέτηση – ηθική επιβράβευση καλών πρακτικών 

Διερεύνηση – αποτύπωση αναγκών 
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Ιόνια νησιά 
 πολιτισμικό και φυσικό περιβάλλον  

δείτε – ακούστε – αναλογιστείτε 
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Κέρκυρα - Βλαχέρενα. Παναγία των Βλαχερνών 

Σπυρίδων - Φιλίσκος Σαμάρας (1861 – 1917) 
Ο συνθέτης του Ολυμπιακού Ύμνου σε ποίηση του Κωστή Παλαμά 

                     Ακούγονται οι παραδοσιακοί χοροί:  Φουρλάνα (Κέρκυρας), Μπάλος (Κεφαλονιάς),  
και τα τραγούδια “Μενεξέδες & ζουμπούλια’’ (Επτανήσων) & «Καλή επιστροφή» (Περικλή Παπαδόπουλου ) 
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Κέρκυρα –Αχίλλειο – ο κήπος των Μουσών 
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Φιλαρμονική Εταιρία Κέρκυρας Φ.Ε.Κ. (Παλαιά) Έτος ίδρυσης  1840 
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Φιλαρμονική Εταιρία  «Μάντζαρος»  Έτος ίδρυσης  1890 
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Φιλαρμονική «Καποδίστριας»  Έτος ίδρυσης  1980 
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Παξοί 

Ιωάννης Καποδίστριας (1776 – 1831) - Ο πρώτος Κυβερνήτης του ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους 
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Ζάκυνθος - Λιμάνι 

Διονύσιος Σολωμός (1798 – 1857) - Εθνικός ύμνος 
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Γρηγόριος Ξενόπουλος (9 Δεκεμβρίου 1867 - 14 Ιανουαρίου 1951) 

Ανδρέας Κάλβος (1792-1869). Αποσπάσματα από Ωδές 
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Αριστοτέλης Βαλαωρίτης (1824-1879) – Ο βράχος και το κύμα 

Λευκάδα 
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Άγγελος Σικελιανός (15 Μαρτίου 1884 – 19 Ιουνίου 1951) 
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Κεφαλονιά - Το Λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης 

 

Ανδρέας Λασκαράτος (1811-1901) σατιρικός ποιητής και πεζογράφος από την Κεφαλλονιά 
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Ιθάκη 

Εικόνες από την Ομηρική Οδύσσεια 
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   Σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα 
 

  οι μαθητές σε όλα τα Ιόνια νησιά έχουν πιο πλούσιες μουσικές 
βιωματικές «παραστάσεις» και οπωσδήποτε μια σχέση άμεση ή 
έμμεση με τη Μουσική, περισσότερο από  
άλλες Ελληνικές γεωγραφικές περιφέρειες.  
  Κάποιος στην οικογένεια παίζει – συμμετέχει σε  
κάποια μπάντα ή χορωδία, αυτοδίδακτος ή  
με σπουδές (ένα όχι τόσο συχνό φαινόμενο).  
  Έτσι το παιδί, μεγαλώνει σε ένα οικείο προς το 
πρόγραμμα περιβάλλον, που προσφέρεται για  
περαιτέρω ολόπλευρη ανάπτυξη και συστηματική 
καλλιέργεια 
    Συμβάλλουν: 
 -  Μουσικά Σχολεία Κέρκυρας – Λευκάδας  
    και Ζακύνθου 
 - Τ.Μ.Σ. Ιονίου Πανεπιστημίου & ΤΕΙ ήχου-μουσ. οργ. Αργοστολίου  
 - Δεκάδες Φιλαρμονικές παγκόσμιου κύρους και αναγνωρισιμότητας 
(και μπαντίνες), Μαντολινάτες και  Χορωδίες (μικτές – παιδικές)  
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                  Το πρόγραμμα ονομάζεται Ι.Σ.Μ.Ο.Χ.  
 
           Ιόνια Συμφωνική Μαθητική Ορχήστρα – Χορωδία 
 

                      διαθέτει εξασφαλισμένη βιωσιμότητα  
 διατίθεται δωρεάν για εφαρμογή σε άλλες ελληνικές περιφέρειες 
(πλήρως ανεπτυγμένο με καταστατικό λειτουργίας, πρωτόκολλα συνεργασίας κλπ) 

απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πολλών ειδικοτήτων  
(Φιλόλογοι, Εικαστικών, Θεατρικής παιδείας, Φυσικής Αγωγής κλπ) 
                             και όχι μόνο Μουσικής,  
ενεργοποιεί και ωφελεί μαθητές Π/θμιας και Δ/θμιας εκπ/σης σε 
κάθε νομό – νησί  
 

και όχι μόνο δεν ανταγωνίζεται αλλά, επικοινωνεί  
– συμπράττει και προάγει τη συνεργασία με ήδη υπάρχουσες δομές 
και θεσμικούς παράγοντες ιδιωτικής Μουσικής εκπαίδευσης όπως οι 
γνωστές των Επτανήσων Φιλαρμονικές, Χορωδίες, Μαντολινάτες, 
Ωδεία ή σχολές και ελεύθερους επαγγελματίες. 
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Καινοτόμα πρόταση χωρίς κόστος και με πολλαπλά κίνητρα 

   Αφετηρία: η ιδιαίτερη Μουσική παράδοση  
   της Επτανησιακής κουλτούρας  

   Στόχοι :  
 

 - η κινητικότητα της Μουσικής εκπαίδευσης και μέσω αυτής η    
   ενδυνάμωση των εκπ/κών (κορυφαίοι solist διεθνούς φήμης είναι   
   αρχιμουσικοί σε ιστορικά σωματεία σχεδόν 200 χρόνων και  
   εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση 
 - η συνοχή των παραδοσιακών μουσικών φορμών των   
   Ιονίων Νήσων (και όχι μόνο «παραδοσιακών» ή μόνο   
   «Ιονίων») συγκοινωνιακά: ασύνδετη περιφέρεια –   
   γεωγραφικά: Λευκάδα – Αιτωλοακαρνανία  & Ζάκυνθος – Ηλεία 
- η νέα παραγωγή και προαγωγή μουσικών συνόλων  
   (μαθητικών χορωδιών και ορχηστρών)  
   ως διαθεματικά πολυεργαλεία εκπαιδευτικών  
   & διδακτικών θεματικών παρουσιάσεων – συναυλιών 
                 



Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο καινοτόμο πρόγραμμα Μουσικής Ι.Σ.Μ.Ο.Χ. - Περικλής Παπαδόπουλος 

      Θεωρητική προσέγγιση – Ερευνητικά δεδομένα 
 

    Το πρόγραμμα Ι.Σ.Μ.Ο.Χ. εξασφαλίζει δεδομένα που  
προαπαιτούν τη χρήση διαφοροποιημένης διδακτικής προσέγγισης 
   όπως: 
 – είναι διασχολικό, άρα απευθύνεται σε μαθητές πολλών  
διαφορετικών Σχολείων ίδιας ή και διαφορετικής βαθμίδας (παιδιά 
Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου – Λυκείου) του ίδιου ή και όμορου 
νησιού – νομού  
 – είναι περιφερειακό, άρα απευθύνεται και σε διαφορετικά νησιά – 
τόπους με ιδιαίτερο γενικό μουσικό γνώρισμα (Επτανησιακή μουσική), 
αλλά και με διαφορετικά τοπικά ιδιώματα όχι μόνο μεταξύ των νησιών 
αλλά εντός του ίδιου νησιού, στην πόλη, ή την περιφέρειά του 
(χωριά βορά και νότου). 
 – εμπλέκει ενεργά τους μαθητές σε περιβάλλον όπου: «η γνώση είναι 
καλά οργανωμένη, κοντά στο επίπεδο που ήδη τα καταφέρνουν οι 
μαθητές (Howard, 1994) 
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    αφού, στο πρόγραμμα συμμετέχουν  
εθελοντικά έμπειροι εκπαιδευτικοί εγνωσμένης αξίας,  
ήδη υπηρετούντες στο Δημόσιο εκπ/κό σύστημα.  
    Το πρόγραμμα: 
 – δημιουργεί ένα νέο εκπ/κό περιβάλλον  
εναλλακτικής βιωματικής μορφής διδασκαλίας 
εκτός διδακτικού ωραρίου,  
δημιουργώντας αίσθημα χαράς και αποσυμπίεσης από την Σχολική  
συμβατική συμπεριφορά και τη συνακόλουθη στείρα νοοτροπία,  
στο οποίο «οι μαθητές εμπλέκονται ενεργητικά στη μάθηση  
και αισθάνονται ασφαλείς (Brandt, 1998),  
   αφού από την πρώτη συνάντηση  
έρχονται σε επαφή – πιάνουν όργανο και παίζουν ή τραγουδούν  
σύντομες μουσικές φράσεις ή μικρά έργα  
ειδικά προετοιμασμένα για αυτά,  
χωρίς τεχνικές απαιτήσεις ή ήδη σε όλους γνωστά,  
ανάλογα και με  το γνωστικό ή ηλικιακό τους επίπεδο. 
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- τα παιδιά ιδιαίτερα τα μικρότερα, έρχονται συνοδευόμενα  
από τους γονείς τους, οι οποίοι έχουν αντιληφθεί το νόημα  
του προγράμματος αλλά και το σκοπό κάθε νέας διδασκαλίας  
– δοκιμής – πρόβας, επιτυγχάνοντας μικρά αλλά άμεσα  
και ευδιάκριτα βήματα προόδου εν τη παρουσία τους, 
(«ανοικτή» δοκιμή»)  
αλλά χωρίς φυσικά να παρεμβαίνουν στην διδακτική –  
μαθησιακή διαδικασία, παρά μόνο ενθαρρυντικά 
 (επιβραβεύοντας – χειροκροτώντας στη λήξη μιας δοκιμής  
ενός τραγουδιού, μιας μουσικής φράσης κλπ),  
επιβεβαιώνοντας τελικά αυτό που γνωρίζουμε ότι 
 
  «τα παιδιά δομούν προσωπικά τη μάθησή τους  
   και προσπαθούν 
   να βρουν νόημα σε ό,τι διδάσκονται» 
   (National Research Council, 1990).  
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   όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως σχετικά με το ακουστικό 
υπόβαθρο – περιβάλλον των μαθητών, 
 
   για να δομήσουν το νόημα κάθε φορά – οι μικροί μουσικοί – 
βοηθούνται από τις προηγούμενες εμπειρίες τους, τις 
πεποιθήσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και προσεγγίζουν τη – 
μουσική – μάθηση με διαφορετικούς τρόπους  
(Gardner, 1983˙ Sternberg,1985)  
 
 
 
   Για παράδειγμα:  
 - τα παιδιά καλλιεργούνται σε μια μεγάλη και σπουδαία σειρά 
ευχάριστων – μέσω της μουσικής πράξης & σύμπραξης –  
δραστηριοτήτων και αισθήσεων 
με παιχνιώδη και διαλεκτική μορφή ιδίως τα μικρότερα,  
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αποκτώντας ποικίλες δεξιότητες και πλούσια αισθητικά κριτήρια:  
• στην ενεργητική ακρόαση  
• στην ενσυναίσθηση  
• στην διανομή και υιοθέτηση ρόλων  
• στη σχέση μονάδας – συνόλου  
• στην σχέση εμπιστοσύνης 
  μεταξύ τους αλλά και με τον μαέστρο  
• στην αντίληψη χώρου, χρόνου και ρυθμού  
• στην ακουστική αντίληψη  
• και ακουστική & «φωτογραφική» μνήμη  
• στον συντονισμό όρασης, κίνησης σώματος και ερμηνείας  
   τραγουδιού ή μουσικής  
• και στην διαφοροποιημένη (ανάλογα το έργο που ερμηνεύουν)  
  μουσική έκφραση.  
  Σε αυτά τα βασικά ερευνητικά δεδομένα στηρίζεται η 
διαφοροποιημένη διδασκαλία  
Σουζάνα Παντελιάδου – Φαίη Αντωνίου 
 «Διδακτικές προσεγγίσεις και  πρακτικές για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» Βόλος 2008, Επιμορφωτικό 
υλικό ΕΚΔΔΑ 2014 
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Τι είναι η/το ΙΣΜΟΧ; 
 
(Ιόνια Συμφωνική 
Μαθητική Ορχήστρα – 
Χορωδία) 

Η δημιουργία περιφερειακού δικτύου μαθητικών 
ορχηστρών (πνευστών, εγχόρδων και κρουστών) και 
χορωδιών με κοινό έργο στα Ιόνια νησιά. 
Μαθαίνουμε τη θεωρία μέσα από τη Μουσική πράξη, 
χαιρόμαστε κάθε δοκιμή, εντασσόμαστε αμέσως σε 
ένα μουσικό σύνολο.  
Επικοινωνούμε με άλλα παιδιά που μελετούν το ίδιο 
πρόγραμμα. Διατηρούμε τοπικά ιδιώματα, μελετάμε 
κοινά επτανησιακά-Ελληνικά στοιχεία, ερευνάμε τα 
σύγχρονα. 

Ως γονέας,  
πληρώνω κάτι; 

Όχι.  
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν (& εθελοντές) 
εκπαιδευτικοί και όσοι επιθυμούν ιδιώτες (Ωδεία, 
Φιλαρμονικές, Μαντολινάτες, Χορωδίες) Δήμοι και 
φορείς, επαγγελματίες και ενώσεις που μπορούν να  
προσφέρουν το έργο, το χώρο και το χρόνο τους 
δωρεάν και υπέρ των παιδιών σας.   
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Τι πρέπει να κάνω για 
να συμμετέχει  το 
παιδί μου στην 
ΙΣΜΟΧ; 

Να δηλώσετε την συμμετοχή του παιδιού σας στην 
υπεύθυνη δήλωση γονέα, μέχρι …. που θα σας δώσει η 
Δ/νση του Σχολείου και να ενημερώσετε τον/την  
εκπαιδευτικό Μουσικής του Σχολείου σας για το 
ενδιαφέρον σας. Εφ’ όσον προταθεί και από 
αυτόν/τήν  το παιδί σας, θα πρέπει να εξασφαλίσετε 
μουσικό όργανο (αν αυτό επιλέξει) και να αναλάβετε 
την ασφαλή μετακίνηση του παιδιού για τις δοκιμές 
(κάθε Σάββατο ή Κυριακή).  

Πως μπορώ να 
βοηθήσω το 
πρόγραμμα;  

Οργανώνοντας τον χρόνο του παιδιού σας, ώστε να 
έχει πάντα χρόνο ξεκούρασης και παιχνιδιού, 
υποστηρίζοντας και ενθαρρύνοντας το στη μελέτη 
του, εξασφαλίζοντας στην αρχή του προγράμματος τα 
απαραίτητα αναλώσιμα χαμηλού κόστους (ντοσιέ, 
χορδές, επιστόμιο, μπαγκέτες). Σε επόμενο βήμα, 
μπορείτε εθελοντικά και εσείς να συνεργαστείτε στο 
πρόγραμμα με την γονική,  την επαγγελματική ή την 
ερασιτεχνική σας ιδιότητα.   

Με ποιον επικοινωνώ 
για οτιδήποτε αφορά 
το πρόγραμμα; 

Απ’ ευθείας με τον εκπαιδευτικό Μουσικής που 
διδάσκει το παιδί σας, ή με τον κατά νομό συντονιστή  
που ορίζεται. 
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Πότε λειτουργεί το 
πρόγραμμα; 
Πως μπορώ να 
συμμετέχω; 
 

 
 

- Για τους εκπ/κούς Δ/θμιας ήδη μπορεί να λειτουργεί   
  κατά το προβλεπόμενο δίωρο ανά εβδομάδα εκτός ΕΩΠ   
  των μαθητών αλλά εντός υποχρεωτικού διδακτικού   
  ωραρίου (μετά τη λήξη των μαθημάτων και εντός   
  Σαβ/κύριακου): Δίκτυο Σχολικών Μουσικών Συνόλων. 
-Για όλους τους εκπ/κούς Π/θμιας & Δ/θμιας το   
  πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει εντός του   
  προβλεπόμενου δίωρου πολιτιστικού προγράμματος   
  Σχολικών Δραστηριοτήτων. 
- Εναλλακτικά μπορεί κάποιος να προσφερθεί   
  εθελοντικά (με όριο μία ή δύο ώρες προσφοράς και με  
  προσοχή στα εργασιακά δικαιώματα συναδέλφων)  

Οφέλη: 
 

- Ευρύτατη κοινωνική αποδοχή (σε καιρό κρίσης) 
  (αδυναμία σπουδής μουσικής, ανάθεση ιδιωτικού έργου        
   από συλλόγους και φορείς σε εθελοντή εκπ/κό) 
- Δοκιμή: νέων διδακτικών τεχνικών (& σε διαφορετική   
   βαθμίδα) και πρωτότυπων μουσικών έργων    
- Ατομική ενδυνάμωση,  συναδελφική αλληλαποδοχή 
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Γενικές 
παθογένειες  - 
ακαμψίες  
υπηρεσίας - 
διοίκησης  
 

 
 

- ανύπαρκτη γραμματειακή υποστήριξη, αναλώσιμα  
  γραφείου, αδύνατη δια ζώσης επικοινωνία (τελεδιάσκεψη) 
- επιφύλαξη για τα πραγματικά στοιχεία συμμετοχής και   
  τον έλεγχό τους (ενδεικτικά, 2013: 70 εκπ/κοί – 700 μαθητές) 
- Έλλειψη ενθάρρυνσης έστω με τυπική έγγραφη οδηγία 
- Έλλειψη συνεργασίας με παράλληλες δομές  
  (Πανεπιστήμια, επιμελητήρια, ενώσεις επαγγελματιών κλπ) 
- σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας 
- φόβος ανταγωνισμού με άλλες υπάρχουσες δομές που   
  μπορούν παράλληλα να προετοιμάζουν το κοινό υλικό (Ωδεία…)  

Γενικότερο 
εργασιακό και 
κοινωνικό 
περιβάλλον 
(2009 – σήμερα)  

 - εν μέσω κρίσης και οικονομικής εξαθλίωσης του εκπ/κού 
 - εν μέσω βίαιης αξιολόγησης (Α.Ε.Ε. και ατομικής) 
 - εν μέσω  εισαγωγής νέων απαιτητικών αντικειμένων  
   και πρακτικών : ερευνητικές εργασίες, βιωματικές  
   δράσεις, my school, ελεγκτές δημόσιας διοίκησης,  
   πειθαρχικό δίκαιο, κλπ 
 - καταστρατήγησης κεκτημένων (οικογενειακών –  
   εργασιακών κλπ)  
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Δωρεάν βασικές  
και  προοδευτικά 

εξειδικευμένες 
σπουδές 

Μουσικής 
 
 
 
 

Ευκαιρίες 
ανάδειξης έργου  

πέρα από τις 
δυνατότητες: 

Σχολείου 
Φιλαρμονικής 

Ωδείου 
 

 - Δωρεάν διδασκαλία οργάνου ή χορωδίας (και θεωρίας) από    
    ειδικευμένους εκπαιδευτικούς. 
-  Δωρεάν μετακινήσεις – διαμονή και συμμετοχή σε γενικές    
    δοκιμές και εμφανίσεις αρχικά στα Ιόνια νησιά. 
-   Συμμετοχή στην Ιόνια Θερινή Μαθητική Μουσική     
    Κατασκήνωση (Campus) που σχεδιάζεται, με μία εβδομάδα   
    δραστηριοτήτων Μουσικής (μαθήματα με διάσημους   
    μαέστρους, σεμινάρια, εκπ/κές εκδρομές,  συναυλίες με   
    τοπικές ορχήστρες) .  
 -  Σεμινάρια εν πλω: «Περίπλους Οδύσσειας»  - «Στην ρότα του   
    Σολωμού: Ζάκυνθο – Παβία - Κέρκυρα» κλπ  
 -  Συμμετοχή σε διαγωνισμό εκτέλεσης οργάνου δύο ηλικιακών    
    επιπέδων (Π/θμιας & Δ/θμιας) και σε ύλη   
    που θα ανακοινωθεί. Οι διακριθέντες θα συμπράξουν με    
    γνωστές ορχήστρες. 
 -  Ηχογραφήσεις – video και έκδοση cd-εκπ/κού υλικού  
 - πρόσκληση ενδιαφέροντος σύνθεσης νέων έργων 
 -  και εκπαιδευτικές συναυλίες σε Σχολεία σε όλη   
    την Ελλάδα.  
 - χρηματοδότησης από  φορείς (ταξίδια – campus) 
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Η παιδική χορωδία είναι  

το αναντικατάστατο μέσο  

για την ηθική διαπαιδαγώγηση  

των νέων διαμέσου  

της σχολικής εκπαίδευσης» 

 J. H. Pestalozzi. 

 

 «Η ανάπτυξη του παιδιού στην Ορχήστρα και τη 

Χορωδία, του διασφαλίζει 

 μια ευγενή ταυτότητα και το κάνει πρότυπο για την 

οικογένεια και την κοινωνία του.  

Το κάνει καλύτερο μαθητή στο Σχολείο, γιατί μέσω της 

αισθητικής και πνευματικής του καλλιέργειας, 

 του δημιουργεί αίσθημα ευθύνης, επιμονή, συνέπεια 

και τελικά αυξημένη αυτοεκτίμηση,  

που θα το βοηθήσει πολύ στο Σχολείο και σε όλη του τη 
ζωή». Jose Antonio Ambreu. 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Pestalozzi&ei=Tpn_UJDQO87TsgbtmYHYCw&usg=AFQjCNEUACLuPvMCatVMrjAw_FzFn4k4pA&sig2=SXRJNRp-68Qck-2Drwh9rQ&bvm=bv.41248874,d.Yms
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Pestalozzi&ei=Tpn_UJDQO87TsgbtmYHYCw&usg=AFQjCNEUACLuPvMCatVMrjAw_FzFn4k4pA&sig2=SXRJNRp-68Qck-2Drwh9rQ&bvm=bv.41248874,d.Yms
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Pestalozzi&ei=Tpn_UJDQO87TsgbtmYHYCw&usg=AFQjCNEUACLuPvMCatVMrjAw_FzFn4k4pA&sig2=SXRJNRp-68Qck-2Drwh9rQ&bvm=bv.41248874,d.Yms
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    Ο Χοσέ Αντόνιο Αμπρέου (βραβείο TED) είναι ο χαρισματικός ιδρυτής  

του “El sistema” συστήματος νεανικών ορχηστρών που έχει αλλάξει  ριζικά 

την ζωή χιλιάδων παιδιών στη Βενεζουέλα.  

   Εδώ μοιράζεται μαζί μας την θαυμάσια ιστορία του 
 και αποκαλύπτει  πως τα παιδιά διαμορφώνονται μέσω της Μουσικής 



Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο καινοτόμο πρόγραμμα Μουσικής Ι.Σ.Μ.Ο.Χ. - Περικλής Παπαδόπουλος 

Ένα απόγευμα του 1975 σ’ ένα γκαράζ του Καράκας της Βενεζουέλας, 
ο 36χρονος τότε καθηγητής μουσικής και οικονομολόγος José Antonio 
Abreu ξεκίνησε μια σταυροφορία που φαινόταν απολύτως ουτοπική. 
Να σώσει όσα περισσότερα παιδιά μπορεί από τη φτώχεια, τους 
δρόμους και την εγκληματικότητα, μαθαίνοντάς τους, δωρεάν, 
κλασσική μουσική και κάνοντάς τα μέλη 
μιας κλασσικής συμφωνικής ορχήστρας. 
"Τίποτα σαν την πρώτη πρόβα",  
αναπολεί ο μαέστρος Abreu, 74 ετών σήμερα.  
"Είναι η στιγμή που θυμάμαι με μεγαλύτερο πάθος.  
Τα υπόλοιπα ήταν μια μεγάλη καθημερινή συγκίνηση". 
Σε εκείνη την πρώτη πρόβα ήρθαν μόλις 11 παιδιά.  
Όμως ο σπόρος είχε πέσει ήδη στο χώμα,  
γεννώντας αυτό που θα έμενε παγκοσμίως  
γνωστό ως EL SISTEMA (Το Σύστημα).  
Ένα όργανο Παιδείας, αλλά και ταυτόχρονα  
ένα όπλο κατά της φτώχειας. 
Ένα εργαλείο κοινωνικής αλλαγής.  
Μια απόπειρα να αλλάξει ο κόσμος μέσω της μουσικής! 
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Πρακτικά βήματα διδακτικών παρεμβάσεων – μεθόδων 

1.  Διαγνωστική πρώτη ατομική ακρόαση παιδιού 
2.  ένταξη παιδιού σε κατάλληλο γνωστικό επίπεδο (ευελιξία διαφορετικής 

ατομικής εξέλιξης) 
3. Λειτουργία ομαδοσυνεργατικής μάθησης (μικρών ομάδων 2-5 μαθητών) 
4. Ταυτόχρονη συμμετοχή – σύμπραξη του εκπ/κού (παίζει –τραγουδάει 

μαζί με τα παιδιά) 
5.  Προοδευτική συνήχηση των ομάδων σε απλές γνωστές μελωδίες 

διεθνούς ή παραδοσιακού τοπικού ρεπερτορίου, τις οποίες παίζουν όλοι 
ταυτόχρονα (unison). Δηλαδή το προτεινόμενο γνωστό «διάβασμα εν 
χορώ» («Ενίσχυση της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης και της 
ευχέρειας» Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με 
Μαθησιακές Δυσκολίες Βασίλειος Κωτούλας).  

6.  Προοδευτική εναλλαγή ρόλων  του υποστηρικτή εκπ/κού και των 
μαθητών σε πιο σύνθετα μέρη, (αμοιβαία διδασκαλία μεταξύ μαθητών) 

7. Εναρμονίζομαι στην ουσία με την παραδοχή: «Προσφορά πολλών 
ευκαιριών για πρακτική με βάση τη μέθοδο των επαναλαμβανόμενων 
αναγνώσεων και με υλικό που σταδιακά δυσκολεύει» (Chard και συν., 
2002˙ Meyer & Felton, 1999˙ Rasinski, 2003˙ Samuels,1979). 
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Πρακτικά βήματα διδακτικών παρεμβάσεων – μεθόδων 

8. προσαρμόζω τη μέθοδο της «Υποδειγματικής φωναχτής ανάγνωσης» 
στην διδασκαλία ενός μουσικού οργάνου ή μιας φράσης ενός χορωδιακού 
τραγουδιού με τις παρακάτω επιμέρους τεχνικές:  

        - Δημιουργώ κύκλο, δεν βλέπω πλάτες, αλλά πρόσωπα 
        - Διατηρώ αργό ρυθμό αλλά «χρωματίζω» την ανάγνωσή μου, αναλόγως    
           του ύφους του έργου 
 
         (Καλλιέργεια της ανάπτυξης του χρωματισμού της ανάγνωσης    
         χωρίζοντας τις προτάσεις του κειμένου ανάλογα με τον επιτονισμό που  
         διδάσκεται και εμπλέκοντας το μαθητή στην αποκωδικοποίηση κάθε  
         πρότασης (Rasinski, 2003˙ Schreiber, 1980). 
 
 



                              Διδακτικές τεχνικές 
 

Διδάσκω χρησιμοποιώντας πολυαισθητηριακά μέσα  
και ενεργοποιώντας κιναισθητικές δεξιότητες.  
Έτσι μια ολοκληρωμένη μουσική φράση μπορεί κατά βάθος να είναι: 
 - η μουσική μιας χορευτικής φιγούρας, η ενός χορού, μουσική  
   διασκέδασης 
 - μουσική ταινίας,  θεάτρου musical, ή βωβού κινηματογράφου, 
 - μουσική ενός αγαπημένου – ιδιαίτερου τραγουδιού  
 - μουσική για άθληση – άσκηση του σώματος 
 - μουσική για πνευματική ή σωματική χαλάρωση 
  Το «Κάνω και μαθαίνω» εδώ γίνεται:  
       «Παίζω (Μουσική) και (παράλληλα ενεργοποιώ) μαθαίνω» 
 

   «Εργαστηριακές δραστηριότητες ώστε να συνδέονται οι αφηρημένες έννοιες με 
συγκεκριμένες καταστάσεις & χειροπιαστές εμπειρίες» (Πάρης Παπαδόπουλος, 
παρουσίαση για τη «Διαφοροποιημένη διδασκαλία» – ΕΚΔΔΑ 2014) 
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                                                                                                                            Διδάσκω στρατηγικές:  
♪ μνήμης (ακουστικής), 
♪ οργάνωσης – αυτοοργάνωσης θέσης, ρόλων και χώρου με ποικίλα   
   αλλοκεντρικά συστήματα μέσα σε ένα μεγαλύτερο σύνολο (ορχήστρα)  
♪ αντίληψης προσανατολισμού 
♪ έκφρασης ιδιοτήτων και διαβάθμισης δυναμικών του ήχου  
     Ο εκπ/κός : 
- στηρίζει εξατομικευμένα το παιδί που αφομοιώνει με πιο αργούς ρυθμούς, 
παίζοντας δίπλα του, ή δείχνοντάς του τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να βγει ο  
ζητούμενος ήχος, ή το τοποθετεί δίπλα σε ένα άλλο μαθητή που αφομοιώνει 
πιο γρήγορα και (ο οποίος) λειτουργεί ψυχοσυναισθηματικά συνεχώς  
υποστηρικτικά για το αδύναμο παιδί (στέρεη ηχητική κολώνα).  
      Αυτό λειτουργεί και για τα φωνητικά σύνολα. 

     Έτσι η διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν ακυρώνει την εξατομικευμένη,  

      η οποία μπορεί να γίνεται παράλληλα σε ένα παιδί, μια ομάδα, μια τάξη. 
- πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη του, να διερευνά και να αναπροσαρμόζει  
συνεχώς τεχνικές διδασκαλίας (κλιμακωτή υποστήριξη και φθίνουσα  
καθοδήγηση) σύμφωνα με το γνωστικό αλλά και μυοσκελετικό επίπεδο  
σωματικής και πνευματικής ανάπτυξης του παιδιού, (θέματα ειδικής αγωγής, 
 στάση σώματος, ακουστική αντίληψη και μνήμη, αισθητική, σκελετικά  
προβλήματα, γενικότερα ζητήματα υγείας κλπ). 
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Ο εκπ/κός Μουσικής σε ένα τέτοιο εθελοντικό δωρεάν 
περιφερειακό και διασχολικό εκπ/κό πρόγραμμα οφείλει να  
διαπνέεται από τις παρακάτω αρχές κατά την διδασκαλία του  
- δεν αποθαρρύνω 
- αποδοκιμάζω αν χρειαστεί τις πράξεις κι όχι το ίδιο το παιδί 
- διαχειρίζομαι ορθά το λάθος, ως ευκαιρία επανάληψης και  
   βελτίωσης – προόδου  
- δεν παρακινώ τα παιδιά για ανταγωνισμό γιατί έτσι δεν τα  
  ενθαρρύνω  
- προσδίδω ευγενή χαρακτήρα και αυτοσκοπό: χαρά   
  σύμπραξης, μοίρασμα εμπειριών, ταξίδια, ηχογραφήσεις,    
  συμμετοχή σε κάτι που πραγματικά αξίζει 
- κάθε παιδί χωριστά, αποζητά την προσοχή μου  με τον δικό   
   του τρόπο για κάποιους λόγους 
- Εμπνέω την υπευθυνότητα = ανάληψη ευθύνης 
 (ως solist αλλά και ως μέλος εντός της μικρής ή μεγάλης ομάδας) 
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                                                          Συμπέρασμα    
 

     Η ανθρώπινη τέχνη ως υπερόπλο αισθητικής, ιστορίας, 
πολιτισμού και γνώσης υπερβαίνει την πραγματικότητα και 
μπορεί να την καθορίσει. 
     Η Μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα που απευθύνεται σε 
βασικές ανάγκες αυτοέκφρασης, δημιουργίας και επικοινωνίας 
του ανθρώπου.   
     Η διδασκαλία Μουσικής, οργάνου ή χορωδίας, προσφέρει την 
θαυμάσια ευκαιρία να αναπτύξει ο εκπ/κός όλες τις γνωστές 
διδακτικές τεχνικές (μετωπική, διάλεξη, συζήτηση, επίδειξη, 
πειραματική και ομαδική διδασκαλία, και παιχνίδι ρόλων) με τις 
τελευταίες να ενδείκνυνται ως καταλληλότερες για το αντικείμενο 
της Μουσικής.  
     Οφείλει όμως με βάση τα προσωπικά του γνωρίσματα  να 
εστιάσει σε εκείνη που τελικά κάνει χαρούμενα τα παιδιά, 
εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή τους και επιτυγχάνει κάθε 
φορά το καλύτερο δυνατό γνωστικό και ψυχοκινητικό αποτέλεσμα. 
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     Ως εκπαιδευτικό εργαλείο η μουσική και το τραγούδι 
οποιουδήποτε είδους (παραδοσιακό, παλιό και νέο) είναι 
το πλέον διεπιστημονικό - διαθεματικό εργαλείο 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας για ομαδοσυνεργατική 
μάθηση – έκφραση με την μεγαλύτερη διεισδυτικότητα σε 
όλα τα γνωστικά αντικείμενα του παιδιού. 
     Γλώσσα, ιστορία, θρησκεία, θετικές επιστήμες, φυσική 
αγωγή, συγκλίνουν σε έννοιες ταυτόσημες με έννοιες 
Μουσικής, όπως: μέτρο, ρυθμός, ένταση, διάρκεια, 
ταχύτητα, έκφραση, ερμηνεία, θέμα, φόρμα, μοτίβο, 
επανάληψη κλπ, οι οποίες διαπερνούν οριζόντια και 
χαρακτηρίζουν σχεδόν κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. 



    Προσφέρεται λοιπόν απόλυτα η Μουσική σε ένα πρόγραμμα όπως 

το ΙΣΜΟΧ,  
ως πολύπλευρη δραστηριότητα για την 

 διαφοροποιημένη διδασκαλία  
πολλών διδακτικών αντικειμένων που μεταξύ τους επικοινωνούν 

εσωτερικά και ουσιαστικά, ώστε να αυτενεργούν – συνθέτουν 
ατομικά τα παιδιά και να συμπληρώνουν ομαδικά τη γνώση και 

την Αισθητική τους με τέτοια πολυαισθητηριακά κίνητρα. 
 

    Μπορούμε ο καθένας στο επιστημονικό πεδίο ειδίκευσης  
και στο γεωγραφικό τομέα ευθύνης του 

 να διερευνήσει ανάγκες, να προτείνει και να συνενώσει εντόπιες 
δυναμικές ενεργητικής συμμετοχής όλων των επιστημονικών –

καλλιτεχνικών και κοινωνικών δομών, για την συνέργεια 
 στην άμεση αισθητική βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 

της παιδείας  
και τελικά της ευημερίας του συνόλου. 
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