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   Αφύπνισης – αναδιάρθρωσης εκπαιδευτικού συστήματος  

 

 

   Αναστοχασμού του σκοπού του μαθήματος 

 

 

   Εκσυγχρονισμού μεθόδων διδασκαλίας 

 

 

   Επικαιροποίησης γνώσεων 

Ανάγκη 
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   Σπειροειδή φορά στη μεθοδολογία διδασκαλίας  

 

 

    Βαθμιαίο – προοδευτικό – ομαλό πέρασμα  

 

    από το απλό στο σύνθετο 

 

    και από το γνωστό στο άγνωστο 

 

 

 

   Επαναφέρω λέξεις – έννοιες και όρους κάθε φορά περισσότερο 

 

   εμπλουτισμένους με νέες εφαρμογές και με άλλες διαστάσεις 

 

   π.χ. ρυθμός 
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Ρυθμός 
 

 Ομιλίας – βηματισμού 

 

• Έμβιος περιοδικός – κύκλος ημέρας ή φυσικών γεγονότων ή τυχαίος 

 

• Οργανωμένος – τακτικός – συμμετρικός  

 

•  Ρυθμός στην καθημερινή ζωή 

 

• Ρυθμός στις τέχνες 

 

• Μέτρο ρυθμού – χαρακτηριστικά 

 

• Απλά  

 

• Σύνθετα 

 

• Μεικτά  

 

• Πολυρυθμικά μοτίβα – παραλλαγές – αυτοσχεδιασμός 
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 Περισσότερο εργαστηριακό 

 Περισσότερο βιωματικό 

 Περισσότερο ομαδοσυνεργατικό 

 Με βιβλία – οδηγούς ως εργαλεία αναφοράς και 
χρήσης 

 Με αποφυγή στην εμμονή αποστήθισης λεπτομερειών 
επιστημονικών όρων και ορατά σημεία αξιολόγησης 
κατάκτησης τεχνικών θεμάτων στην πράξη 

    (τετράδιο εργασιών) 

 Μάθημα πολυφωνικό – πολυαισθητηριακό – 
πολύχρωμο με σεβασμό και έμφαση στο διαφορετικό 
και στην εσωτερική συνομιλία αλληλεπίδραση και 
επικοινωνία των λαών και την προσφορά των 
πολιτισμών μέσω της Μουσικής ταυτότητάς τους 

 

 

Μάθημα 

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Σ  
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Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικού υλικού στα 

Μουσικά Σχολεία – Σεπτέμβριος 2009 – (1) 
 Θέμα: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά  διδακτικών 
               βιβλίων στα Μουσικά Σχολεία »  
  
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι οι Διδακτικές Σειρές των 
κύριων μαθημάτων Μουσικής Παιδείας στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια) οι  οποίες 
αφορούν στα γνωστικά αντικείμενα: Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής, Αρμονία, 
Ακουστική Καλλιέργεια, Ιστορία της Μουσικής, Μορφολογία και Στοιχεία 
Οργανογνωσίας, Θεωρία και Πράξη Βυζαντινής Εκκλησιαστικής 
Μουσικής  Αναστασιματάριον (μελοποιηθέν υπό Πέτρου Λαμπαδαρίου του 
Πελοποννησίου και διασκευασθέν υπό Ιωάννου Πρωτοψάλτου), Δημοτική 
Μουσική-Δημοτικά Τραγούδια, Υποχρεωτικό Όργανο –Πιάνο (βιβλία επιπέδου 
Αρχαρίων – συνοδεία Μελωδιών 1ου και 2ου επιπέδου), Υποχρεωτικό όργανο-
Ταμπουράς (βιβλίο εξοικείωσης Βυζαντινής Μουσικής),  Βιβλίο Δασκάλου για το 
μάθημα της Χορωδίας,  μπορούν να υποβληθούν για έγκριση στη Δ/νση ΣΕΠΕΔ Τμήμα Δ΄ 
Αισθητικής Αγωγής- Γραφείο Μουσικών Σχολείων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως 
διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 2009-2010.  Τα διδακτικά βιβλία που θα επιλεγούν από 
την επιτροπή κρίσης θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
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     ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
 1 Οι διδακτικές σειρές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο ισχύον Ωρολόγιο και 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (68092/Γ7/ 2-7-2009  τ.β.ΦΕΚ 1304) 

 2. Οι θεωρητικές γνώσεις και η πράξη πρέπει να συνδυάζονται αρμονικά. 

 3.Τα θέματα πρέπει να αναπτύσσονται σε βάθος και δεν χρειάζεται να 
επεκτείνονται  σε ανούσιες λεπτομέρειες  αλλά ούτε και να παραλείπονται 
σημαντικά στοιχεία. 

 4. Οι έννοιες και οι όροι πρέπει να αποδίδονται με πλήρη και σαφή τρόπο ώστε να 
γίνονται εύκολα αντιληπτά από τους μαθητές  και να ανταποκρίνονται στις 
δυνατότητες της ηλικίας τους και στις γνώσεις που έχουν ήδη αντλήσει. 

 5. Τα παραδείγματα, τα μουσικά κομμάτια, κ. α, καλό θα ήταν να είναι ενταγμένα 
στην σχετική  ενότητα και όχι στο τέλος του βιβλίου.  

 6. Το διδακτικό εγχειρίδιο της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής θα πρέπει να 
ακολουθεί το σύστημα γραφής και ανάγνωσης (παρασημαντική) των Τριών 
Διδασκάλων. Είναι σημαντικό το διδακτικό εγχειρίδιο να συνοδεύεται από ηχητικό 
υλικό.  

 7. Τα Δημοτικά Τραγούδια, τα οποία παρατίθενται με Βυζαντινή Παρασημαντική, 
είναι χρήσιμο να παρατίθενται στην Ευρωπαϊκή Σημειογραφία και να συνοδεύονται 
από ηχητικό υλικό. 

Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικού υλικού στα 

Μουσικά Σχολεία (2) 



Περικλής Παπαδόπουλος 

Νέο εκπαιδευτιικό πακέτο 

Μουσικής  Νοέμβριος 2010  8 

 

 8. Ξενόγλωσσοι όροι, τίτλοι έργων, ονόματα, κ.α., πρέπει να αναφέρονται 
την πρώτη φορά που εμφανίζονται στο κείμενο στα ελληνικά και παράλληλα 
μπορεί να δίνεται και ο  ξενόγλωσσος τύπος. 

 9. Θεωρείται πολύ χρήσιμη η ύπαρξη πίνακα αλφαβητικής παράθεσης 
ορισμών και εννοιών.    

 10. Τα Διδακτικά εγχειρίδια δύνανται να συνοδεύονται από συναφές 
εκπαιδευτικό υλικό όπως : τετράδιο μαθητή, CD με ακουστικά παραδείγματα,  
ασκήσεις πολλαπλών επιλογών  για αυτοαξιολόγηση (τετράδιο ή CD), 
λογισμικό μουσικής γραφής,(τα οποία να είναι οργανικά συνδεδεμένα με το 
εγχειρίδιο του μαθητή), βιβλίο καθηγητή κ.λ.π. 

 11. Δεν απορρίπτονται βοηθήματα που περιέχουν συγκριτικά διαπολιτισμικά 
στοιχεία (τρόποι παραδοσιακής γραφής κ.α.) αρκεί τα στοιχεία αυτά να μην 
αποτελούν το κύριο μέρος του διδακτικού υλικού. 

 12. Οι απαντήσεις των ασκήσεων γραπτών και ακουστικών, δεν πρέπει να 
περιλαμβάνονται στα  βιβλία-τετράδια του μαθητή, (εξαιρούνται  μόνο οι 
λύσεις για τις ασκήσεις  αυτοαξιολόγησης). 

 13. Γλώσσα των διδακτικών αυτών εγχειριδίων θα πρέπει να είναι η 
Νεοελληνική, σύμφωνα με το Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄) όπως περιγράφεται 
στη σχολική γραμματική γραμμένη στο μονοτονικό σύστημα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 297/82 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄). 

 

Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικού υλικού στα 

Μουσικά Σχολεία (3) 
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Εγώ κάνω… δικά μου… 

 Χωρίς βιβλίο, ο δάσκαλος αυτοσχεδιάζει και μπορεί να θεωρηθεί 

αδιάβαστος – απροετοίμαστος  
 Χωρίς βιβλίο, υπάρχουν χαμηλές προσδοκίες και από το μαθητή που κι 

αυτός δεν φέρνει βιβλία, άρα γίνομαι δραματικά συνυπεύθυνος στην 
συνολική εικόνα του και στην αξιολόγησή του 

 Χωρίς βιβλίο, ακυρώνω μια συλλογική σύγχρονη προσπάθεια 
υποστήριξης του έργου μου από μια ομάδα ανθρώπων που δούλεψαν 
σκληρά γι αυτό,  

     (Συγγραφείς, πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί, Σύμβουλοι, μαθητές) 

 Χωρίς βιβλίο μειώνω την ήδη βάλλουσα εικόνα της επιστημονικής και 
καλλιτεχνικής μου υπόστασης στους γονείς, (δεν βλέπουν εργασίες), 
στους μαθητές μου, στους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων (που 
μπορεί να συνεργαστώ διαθεματικά) και που αυτοί δουλεύουν έστω κατά 
προσέγγιση το δικό τους ΑΠΣ. 

 Χωρίς βιβλίο δεν υπάρχει ομαλή ροή, ορατή συνέχεια και συνέπεια στο 
δύσκολο και πολυσύνθετο έργο μου 

 Χωρίς βιβλίο δεν υπάρχει κοινό σημείο αναφοράς και επαφής με τον 
συνάδελφο που θα συνεχίσει τη Μουσική σε άλλο Σχολείο το μαθητή 
μου. 
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3 μόλις βήματα απλά 

μας χωρίζουν από την εκτίμηση των μαθητών μας  

και της εκπαιδευτικής κοινότητας 

 1. Αφορμή για συζήτηση – ακρόαση – παρατήρηση 

 

2. Ενέργεια – οργάνωση – εκτέλεση – δημιουργική συμμετοχή 

 

3. Αξιολόγηση  
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2 μικρά κοινά μυστικά επιτυχίας 

 

1.  Αλλάζετε δραστηριότητα κάθε 5 – 10 λεπτά. 

     Δεν εστιάζουν την προσοχή τους ούτε ενδιαφέρονται για 

περισσότερο χρόνο  

     (ειδικά οι έφηβοι) 

2. Κάνετε σχέδιο μαθήματος με πολλή δράση (ακρόαση – 

συμμετοχή – παιχνίδι) στην τάξη  

     και δώστε μόνο μία εύκολη άσκηση για το σπίτι, 

     (που μετουσιώνει βασικές πληροφορίες σε γνώση και πράξη 

και προκαλεί κριτική θεώρηση και σκέψη). 

     Παράλληλα μπορείτε να έχετε εκπονήσει μια ομαδική και 

διαθεματική εργασία (project) με ευρύ χρονικό ορίζοντα (μήνα – 

τριμήνου – χρόνου)  
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Το καλύτερο εκπαιδευτικό υλικό… 

 Είναι ο εμψυχωτής εκπαιδευτικός που 
συνδυάζει αυτενέργεια με φαντασία και 
χρησιμοποιεί – αξιοποιεί – προεκτείνει ό,τι 
κρατάει ο μαθητής (βιβλίο – τετράδιο 
εργασιών) και ότι τον χαρακτηρίζει προσωπικά 
(ταλέντο, συμπεριφορά, πρόσθετες 
πληροφορίες) 

 

 Αναπροσαρμόζει και πλουτίζει με προσωπικά 
στοιχεία τις επιλογές και παροχές του 
ανατρέχοντας σε διάφορες εκπαιδευτικές πύλες 
και μεθόδους, ανανεώνοντας συνεχώς το 
γνωστικό περιβάλλον με πολυαισθητηριακά 
κίνητρα (ακρόαση, video, έρευνα στο ίντερνετ, 
ερωτηματολόγια, ομαδικές εργασίες, 
φωτογραφίες, προσκλήσεις καλλιτεχνών, 
προετοιμασία εκπ/κών επισκέψεων) 

 

 Σας ευχαριστώ! 


