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Περίληψη 
Για τη διδασκαλία µουσικών οργάνων στο Μουσικό Σχολείο, στο Νέο Πρόγραµµα 
Σπουδών (2015) βασιστήκαµε σε έξι γενικές αρχές: Μίµηση, Άσκηση, Προσωπική 
έκφραση, Διαφοροποιηµένη παιδαγωγική, Διαθεµατική / διεπιστηµονική προσέγγιση, 
Αξιολόγηση. Εισάγουµε την καινοτοµία του αυτοσχεδιασµού / σύνθεσης στο µάθηµα 
του οργάνου, που δηµιουργεί συνθήκες ανακαλυπτικής µάθησης για τον µαθητή, ενώ 
υπηρετεί τον θεµελιώδη στόχο της τέχνης, την προσωπική έκφραση. Η µοναδικότητα 
του ατοµικού µαθήµατος του µουσικού οργάνου µέσα στην ελληνική σχολική 
πραγµατικότητα, δίνει παράλληλα την δυνατότητα για εναλλακτικά σχέδια δράσης, 
διδακτικά σενάρια και ποικιλία στρατηγικών ώστε ο κάθε µαθητής να ξεδιπλώσει τις 
δηµιουργικές του δυνάµεις. Η µουσική ως κοινωνικό φαινόµενο τοποθετεί το µάθηµα 
στον χώρο και χρόνο, για παράδειγµα τα µουσικά όργανα αποτελούν πεδίο ερευνητικών 
εργασιών - project - συγκεράζοντας εποχή, τεχνολογία και κοινωνική ανάπτυξη. Η 
αξιολόγηση διαθέτει ποικιλία στρατηγικών και εργαλείων προκειµένου να 
αξιολογηθούν όλοι οι στόχοι, οι διαδικασίες και τα περιεχόµενα του Προγράµµατος 
Σπουδών. 

Λέξεις κλειδιά: µουσικό σχολείο, ατοµικό µάθηµα οργάνου, έκφραση, διαφοροποίηση, 
διαθεµατικότητα, αξιολόγηση 
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Abstract 
Μusical instrument instruction in the Greek Music School new curriculum (2015) 
follows these principles: Imitation, Practice, Personal expression, Differentiation, 
Integrated / interdisciplinary knowledge. The two first principles are accepted and 
widely used ways of learning music. Concerning personal expression which is the 
fundamental aim of music education, the New School Curriculum introduces 
improvising / composing as teaching and learning technique for all levels. This is an 
innovation for Greek music education, as improvising was traditionally an end rather 
than a means of the educational process in music. Teaching every student individually 
necessarily follows the principles of differentiated pedagogy, implying a variety of 
alternative teaching scenarios which enable each student to respond, to learn and 
flourish creatively. Last, teaching music in context goes further than playing music 
meaningfully. It provides an excellent opportunity for integrated knowledge, such as 
research projects which bring together style of the era, technology and social - 
economic development.  

Keywords: music school, instrument instruction, expression, composing, differentiation, 
teaching in context 
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Τίς η τέχνη, ής το κιθαρίζειν και το άδειν και το εµβαίνειν ορθώς ; 
Μουσικήν µοι δοκείς λέγειν (Πλάτων) 

Ποια τέχνη κάνει αυτός που παίζει όργανο, τραγουδάει και χορεύει σωστά / έχει 
ρυθµό; Βλέπουµε ότι ήδη στον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό τρείς είναι οι βασικές 
δραστηριότητες που περιγράφουν την µουσική, και «το κιθαρίζειν» είναι 
καθοριστικής σηµασίας: για να µάθεις µουσική, µαθαίνεις να παίζεις όργανο, να 
τραγουδάς και να συµβαδίζεις µε την ροή της µουσικής ή του χορού. 

Η φιλοσοφία του Προγράµµατος Σπουδών (2015) για τη διδασκαλία 
µουσικών οργάνων στο σύγχρονο ελληνικό Μουσικό Σχολείο ενσωµατώνει γενικές 
αρχές-καταστάλαγµα διδακτικής εµπειρίας µαζί µε νεώτερες τάσεις που 
προσεγγίζουν την µάθηση ολιστικά και ενδυναµώνουν την µουσική προσωπικότητα 
του µαθητή (Χρυσοστόµου κ.ά., 2015). Τα Μουσικά Σχολεία (Μουσικά Γυµνάσια, Ν.
1824/1988) αποτελούν αντικείµενο µελέτης και αναπτυσσόµενο πεδίο ερευνητικού 
ενδιαφέροντος. Διαπιστώσεις, ευρήµατα και συµπεράσµατα που υπάρχουν και 
τεκµηριώνουν τη φυσιογνωµία τους συµβάλλουν σε µία ανανεωµένη θεώρησή τους 
που οδήγησε σε ουσιαστική διαµόρφωση των νέων Προγραµµάτων Σπουδών.  

Χαρακτηριστικά των Μουσικών Σχολείων, όπως ο συνδυασµός γενικής και 
µουσικής παιδείας, το εµπλουτισµένο πρόγραµµα µαθηµάτων µε δυνατότητες 
επιλογής, η διδασκαλία παραδοσιακής µουσικής, η ανάπτυξη της δηµιουργικότητας 
µέσω των µαθηµάτων αισθητικής παιδείας και το άνοιγµα των Μουσικών Σχολείων 
στην κοινωνία µέσω δραστηριοτήτων, εµφανίζονται να αποτελούν κριτήρια επιλογής 
τους από µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς (Κυριακιζίδου, 1998:94). 

Ταυτόχρονα παρατηρήθηκε µία εξελικτική και διαφοροποιηµένη πορεία και 
χρήση διαφόρων µεθόδων στη διδασκαλία της στα Μουσικά Σχολεία µε 
χαρακτηριστικά τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (Διονυσίου, 2002:158), η οποία 
συµβάλει στη διάδοση των µουσικών ειδών που συνυπάρχουν στην ελληνική 
µουσική αλλά και στο άνοιγµα προς άλλα είδη, όπως σύγχρονη, έντεχνη, µουσική 
διασκέδασης ή συµφωνική µουσική. 

Ο χώρος των Μουσικών Σχολείων διαπιστώθηκε ότι δηµιουργεί συνθήκες 
συνύπαρξης και αποδοχής της µοναδικότητας του άλλου και του διαφορετικού, και 
ότι προτείνει την µαθητική σύνθεση ως εργαλείο νέας παιδαγωγικής, διατηρώντας 
παράλληλα τις καθιερωµένες µουσικές πρακτικές (Yeorgouli-Bourzoukou, 2004). Η 
παράλληλη σπουδή της δυτικοευρωπαϊκής και της ελληνικής µουσικής παράδοσης 
µέσα από συλλογικά και ατοµικά µαθήµατα και η καλλιέργεια συµµετοχικής 
µουσικής και πολύτεχνης έκφρασης µε µουσικά σύνολα ποικίλων µουσικών ειδών 
έχει ως αποτέλεσµα να αλληλοεπικουρούνται αυτά και η δυναµική λειτουργία τους 
να ενισχύει και να εµπεδώνει µία πολύ-επίπεδη καλλιέργεια των µουσικών 
δεξιοτήτων, ενδυναµώνοντας την ευεργετική επίδραση της µιας δεξιότητας στην 
άλλη (Καλλιτεχνική Επιτροπή, 2012). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διδακτικής εµπειρίας και νεώτερων τάσεων στην 
µουσική παιδαγωγική, διαµορφώθηκαν οι βασικές αρχές του Προγράµµατος 
Σπουδών για τα Μουσικά Όργανα στα Μουσικά Σχολεία. 
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Μίµηση  
Η µίµηση είναι η αρχική, φυσική και αναντικατάστατη διαδικασία µάθησης, όπως και 
στη γλώσσα και στην οµιλία. Ο δάσκαλος ξεκινά να δείχνει π.χ. έναν τρόπο 
παιξίµατος, σαν έναυσµα της περιέργειας του µαθητή, ξαναπαίζει και επαναλαµβάνει 
συνεχώς για να έχει ζωντανό παράδειγµα ο µαθητής και να κατανοεί µε αµεσότητα. 
Αναπτύσσεται έτσι και µια υγιής, διαλογική, και φιλική σχέση ανάµεσα στον µαθητή 
και στον δάσκαλο. Ο µαθητής ακούει και µιµείται δηλ. αναπτύσσει δεξιότητες 
αναπαραγωγής µουσικής, αρχικά ακούγοντας τον δάσκαλο και µετά διαβάζοντας την 
µουσική σηµειογραφία. Η ακρόαση, γενικότερα σαν µία µουσική δραστηριότητα, και 
η µουσική ανάγνωση πρέπει να τροφοδοτεί η µία την άλλη συνεχώς σε όλα τα 
στάδια, για να προσφέρει στους µαθητές κίνητρα για να γνωρίσουν και να παίξουν 
ακόµη ένα διαφορετικό κοµµάτι, και να αναπτύξουν γνώσεις και µουσικότητα.  

Άσκηση 
Εξαιρετική σηµασία στην εκµάθηση οργάνου έχει η επανάληψη και η άσκηση. 
Επειδή η παραγωγή του ήχου ελέγχεται από το σώµα µας και, ανάλογα µε το όργανο, 
ο µουσικός χρησιµοποιεί το στόµα, την αναπνοή, τα χέρια, τα πόδια, την κατάλληλη 
στάση του σώµατος, βαθµιαία αναπτύσσει την κιναισθητική δεξιότητα και υπολογίζει 
την σωστή κίνηση, όχι τόσο µε την όραση όσο µε την συνολική αίσθηση του χώρου 
και του χρόνου. Από αυτή την άποψη η εκµάθηση οργάνου µοιάζει µε την άθληση, 
και εξαρτάται από την συστηµατική άσκηση, την «µελέτη», όσο και ένας αθλητής 
από την προπόνηση, ενώ ο µουσικός έχει στόχο να φθάσει στην κατάσταση 
συµφωνίας νου και σώµατος που καλούµε «τεχνική» και «δεξιοτεχνία». Παράλληλα 
καλλιεργούνται και προσωπικές ικανότητες όπως αυτοπειθαρχία, επιµονή, τήρηση 
των στόχων και κοινωνικές δεξιότητες συγχρονισµού και συντονισµού µε την οµάδα. 

Προσωπική έκφραση 
Δεχόµαστε ότι θεµελιώδης στόχος της διδασκαλίας της µουσικής είναι η καλλιέργεια 
της προσωπικής έκφρασης και η ανάδειξη των χαρακτηριστικών του ατόµου. 
Καλλιέργεια που περνά µέσα από την απαραίτητη τεχνική και την γνώση ρεπερτορίου 
του οργάνου αλλά δεν σταµατά εκεί. Εάν οδηγήσουµε τον µαθητή του οργάνου από 
τους δρόµους της σύνθεσης και του αυτοσχεδιασµού, εκτός από την πρωτότυπη και 
ανεξάρτητη προσωπική έκφραση, θα έχει την εµπειρία της πλέον βαθιάς γνώσης στην 
µουσική. Όπως επισηµαίνει και ένας από τους σηµαντικούς δασκάλους του 20ού αιώνα 
(Hindemith, 1969) «Η σύνθεση δεν είναι ένας ειδικός τοµέας γνώσης που διδάσκεται σε 
όσους έχουν το χάρισµα ή σε αυτούς µόνο που δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά η 
λογική ανάπτυξη ενός υγιούς και σταθερού συστήµατος εκπαίδευσης». 

Το νέο Πρόγραµµα Σπουδών για τα Μουσικά Σχολεία καινοτοµεί 
εισάγοντας τον αυτοσχεδιασµό στο µάθηµα του οργάνου - ήδη από τον πρώτο χρόνο 
στο υποχρεωτικό πιάνο - καλύπτοντας ένα µεγάλο κενό στην ελληνική µουσική 
εκπαίδευση. Προσφέρει µια νέα διδακτική τεχνική / εργαλείο για τον δάσκαλο, ενώ 
δηµιουργεί συνθήκες ανακαλυπτικής µάθησης για τον µαθητή. Η µόνη ουσιαστική 
προϋπόθεση είναι η έλλειψη φόβου και η αίσθηση αποδοχής. Όπως έχει παρατηρηθεί, 
το συνολικό περιβάλλον, ο χώρος, ο χρόνος και ο δάσκαλος, πρέπει να δίνει στον 
µαθητή την απαραίτητη ηρεµία και αυτοπεποίθηση για να εκφράσει το προσωπικό 
του γούστο, και να δηµιουργήσει την δική του µουσική (Γεωργουλή, 2009). 
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Διαφοροποιηµένη παιδαγωγική   
Η διαφοροποιηµένη παιδαγωγική βασίζεται στη δεδοµένη ανοµοιογένεια του 
µαθητικού πληθυσµού και αντιµετωπίζει το κάθε άτοµο ως µοναδικό (Παπαϊωάννου, 
2014). Εφόσον η διδασκαλία µουσικών οργάνων είναι ατοµική εκ των πραγµάτων 
δηµιουργεί προϋποθέσεις διαφοροποιηµένης παιδαγωγικής. 

Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε την µοναδικότητα του ατοµικού µαθήµατος του 
µουσικού οργάνου µέσα στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Ακριβώς όµως 
αυτό προσδίδει και υποχρεώσεις σε σχέση µε την διδασκαλία των γενικών 
µαθηµάτων ή των θεωρητικών της µουσικής που γίνονται οµαδικά. Ο δάσκαλος 
οφείλει να έχει εναλλακτικά και διαφορετικά σχέδια δράσης, διδακτικά σενάρια και 
ποικιλία στρατηγικών ώστε να εµπνεύσει τον κάθε µαθητή, και να τον βοηθήσει να 
ξεδιπλώσει τις δηµιουργικές του δυνάµεις. Όσο περισσότερο µαθαίνουµε να παίζουµε 
ένα µουσικό όργανο, να συνθέτουµε ή να αυτοσχεδιάζουµε, να επινοούµε τα δικά µας 
συνοδευτικά σχήµατα, ακόµη και τα δικά µας στιχάκια, τόσο περισσότερο 
ακολουθούµε την διαφοροποιηµένη παιδαγωγική. 

Διαθεµατική / διεπιστηµονική προσέγγιση 
Η µουσική είναι κοινωνικό φαινόµενο. Απαραίτητη ολοκλήρωση της µουσικής η 
σύνδεση της µε την κοινωνία και τις άλλες τέχνες και επιστήµες, ιδίως στο χώρο των 
Μουσικών Σχολείων, όπου η γενική παιδεία έχει εµπλουτισθεί µε επιπλέον µαθήµατα 
µουσικής. Η διδασκαλία της µουσικής µπορεί να συνδυασθεί µε διδασκαλία άλλων 
µαθηµάτων, αλλά και το αντίστροφο. Η µουσική είναι εκ φύσεως διαθεµατική, µε 
προφανές παράδειγµα το τραγούδι που ενώνει µουσική, λόγο, ιστορία, γεωγραφία, 
θρησκευτικά. Τεχνικές ακρόασης που αναπτύσσουν την προσοχή και συγκέντρωση 
µπορούν να διδαχθούν µέσα από την ενεργητική ακρόαση µουσικής. Επίσης, είναι 
προφανής η σύνδεση και η διδασκαλία της Ακουστικής, κλάδου της Φυσικής, µέσα 
από τη διδασκαλία του µουσικού οργάνου, των Μαθηµατικών και των αναλογιών των 
χορδών πάνω σε οποιοδήποτε έγχορδο, της Πληροφορικής µέσα από τη µουσική 
τεχνολογία, καθώς και της έννοιας «ρυθµός» που είναι κοινό σηµείο σε όλες τις 
τέχνες και επιστήµες. Στο Μουσικό Σχολείο κάθε όργανο µπορεί να γίνει αντικείµενο 
ερευνητικής εργασίας (project), από πολλές διαφορετικές απόψεις και συσχετισµούς, 
ως Ερευνητική Εργασία στο Λύκειο, στην Θεωρία και Ιστορία Μουσικής στο 
Γυµνάσιο, και στις διδακτικές ώρες άλλων µαθηµάτων, π.χ., Ιστορίας, Φυσικής, 
Εικαστικών. 

Αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διδασκαλίας και της µάθησης και 
ταυτόχρονα αποτελεί ένα ισχυρό διδακτικό εργαλείο. Είναι το µέσο προσδιορισµού 
του βαθµού επιτυχίας των στόχων του Προγράµµατος Σπουδών. Η αξιολόγηση έχει 
ως στόχους: 

-Να βοηθήσει τη µάθηση 
-Να καταγράψει την πρόοδο των µαθητών 
-Να δώσει κίνητρα για µάθηση 
-Να βελτιώσει την ποιότητα της διδασκαλίας 
-Να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν τη διδασκαλία τους 
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Η αξιολόγηση δεν ταυτίζεται µε την ποσοτικοποίηση των επιτευγµάτων των 
µαθητών αλλά περιλαµβάνει επίσης την παρακολούθηση της πορείας και της 
διαδικασίας προς το τελικό αποτέλεσµα καθώς και την ανατροφοδότηση των 
µαθητών για όλα αυτά. Επίσης παρέχει πολύτιµες πληροφορίες στον εκπαιδευτικό 
σχετικά µε τις συνθήκες που επικρατούν στη διδασκαλία-µάθηση καθώς και µε τις 
δυσκολίες ή τις αδυναµίες των µαθητών του, ώστε να είναι σε θέση να 
αναπροσαρµόσει τη διδασκαλία του. Η αξιολόγηση, µε την εφαρµογή της σε όλη τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως αρχική / διαγνωστική, διαµορφωτική / 
ενδιάµεση και τελική / συνολική, θα πρέπει να σχετίζεται µε όλο το εύρος των 
διδακτικών στόχων, να ενισχύει τα κίνητρα των µαθητών και τη θέλησή τους για 
µάθηση και να αποτελεί αφετηρία για περαιτέρω µάθηση (Markea, 2003). 

Οι ιδιαιτερότητες και η πολυπλοκότητα των µαθηµάτων των µουσικών 
οργάνων καθώς και το εύρος των δεξιοτήτων και των γνώσεων που συνδυάζονται, 
απαιτεί ένα ισορροπηµένο «σύστηµα αξιολόγησης» το οποίο θα περιλαµβάνει 
ποικίλες στρατηγικές και εργαλεία προκειµένου να αξιολογηθούν όλοι οι στόχοι, οι 
διαδικασίες και τα περιεχόµενα του Προγράµµατος Σπουδών. Παραδείγµατα 
στρατηγικών που χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια στην 
εκπαίδευση αποτελούν η αυτό-αξιολόγηση και η ετερο-αξιολόγηση και παραδείγµατα 
εργαλείων αποτελούν οι κλίµακες ελέγχου, οι κλίµακες διαβαθµισµένων κριτηρίων 
καθώς και εργαλεία τα οποία αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία.  

Το Μουσικό Σχολείο 
Η φιλοσοφία των προγραµµάτων διαµορφώθηκε και από την ιδιαίτερη δοµή του 
Μουσικού Σχολείου ως θεσµού της ελληνικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και από 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που έχουν αναδειχθεί µέσα στην 25χρονη λειτουργία 
των σχολείων αυτών: 
α. Η εκτέλεση µουσικών οργάνων συσχετίζεται και αναπτύσσεται παράλληλα µε τις 
άλλες δύο πλευρές της µουσικής ικανότητας, την ενεργητική ακρόαση και τη 
σύνθεση, µέσα σε ένα πλέγµα µουσικών µαθηµάτων, εκδηλώσεων, ευκαιριών για 
συνεργασίες µεταξύ µαθητών και καθηγητών. 
β. Η εµπέδωση εννοιών της «θεωρίας της µουσικής» γίνεται και µέσω της 
διδασκαλίας του οργάνου - υποχρεωτικού και επιλογής - και µάλιστα προηγείται η 
πρακτική αντιµετώπιση στο όργανο. Όλοι οι µαθητές διδάσκονται πιάνο ως όργανο 
αναφοράς της ευρωπαϊκής µουσικής και ένα παραδοσιακό όργανο, όπως ταµπουρά, 
ως όργανο αναφοράς της ελληνικής µουσικής. 
γ. Η ισότιµη διδασκαλία µουσικών και γενικών µαθηµάτων, ευρωπαϊκής και 
ελληνικής παραδοσιακής µουσικής ενισχύει το καλλιτεχνικό κλίµα του σχολείου, και 
αυτό µε τη σειρά του ενισχύει την δεκτικότητα και πρόσληψη µουσικών γνώσεων.  

Δραστηριότητες ενδεικτικές του προαναφερόµενου πλαισίου 
Αναφορά και συσχέτιση της εκτέλεσης µε τις άλλες δύο πλευρές της µουσικής 
ικανότητας, την ενεργητική ακρόαση και τη σύνθεση (πιάνο).  
Δραστηριότητες µε σειρά φθόγγων, κλίµακες, συγχορδίες. 
Ο µαθητής:  
Να ακούσει από τον δάσκαλο και να επαναλάβει στο πιάνο µελωδία 2-4 µέτρων σε 
διάστηµα 10ης. 

C147Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε.



Να ακούσει από τον δάσκαλο και να επαναλάβει κλίµακα σε 2 οκτάβες µε τα δύο 
χέρια διαδοχικά. 
Να ακούσει από τον δάσκαλο και να επαναλάβει τυχαία 3-φωνη συγχορδία. 
Να ακούσει και να επαναλάβει τυπικό σχήµα αρµονικής σύνδεσης µε τις βασικές 
βαθµίδες. 
Να ακούσει 3-φωνες συγχορδίες των κυρίων βαθµίδων (I-IV-V) µιας κλίµακας και 
να αναγνωρίσει και να παίξει την κλίµακα που ανήκουν. 
Για όλες τις κλίµακες µείζονες - ελάσσονες, να ακούει τη µείζονα και να απαντά 
µε την οµώνυµη ή µε την σχετική ελάσσονα. 

Δραστηριότητες µε αρπίσµατα 
Να ακούει και να παίζει 3-φωνο ή 4-φωνο άρπισµα σε 2 οκτάβες, χωριστά. 
Να προσθέτει άρπισµα πιανιστικής συνοδείας µε το αριστερό σε µικρό µελωδικό 
σχήµα στο δεξί χέρι.  
Να προσθέτει στο δεξί χέρι µελωδία επιλέγοντας νότες από αρπίσµατα / 
συγχορδίες του αριστερού χεριού. 

Δραστηριότητες µε µουσικά κοµµάτια 
Να παίξει τουλάχιστον από 1 τραγούδι ελληνικό, 1 ροκ, 3 κοµµάτια από σύγχρονο 
µη-τονικό ρεπερτόριο, και άλλα 3 ελληνικά τροπικά / παραδοσιακά. 
Να τα ακούσει από το δάσκαλο πρώτα, να τα σχολιάσουν, και µετά να δει τις 
νότες. 

Εµπέδωση εννοιών της θεωρίας - αρµονίας - ιστορίας της µουσικής στο πιάνο 
Ο µαθητής: 
Να παίξει µία µελωδία και συνοδεία, να την καταγράψει (8 µέτρα) και µετά να 
εισάγει διάφωνα διαστήµατα, ένα τη φορά. Να αναζητά οµοιότητες µε µουσική 
που γνωρίζει, τι θυµίζει κάθε φορά, ποιό είδος ή εποχή. 
Να παίξει µικρό κοµµάτι του Μότσαρτ και να αλλάξει το tempo, ή τον τρόπο 
µείζονα - ελάσσονα, ή το ύφος. 
Να τραγουδάει την alto ενώ παίζει κοµµάτι που έχει µάθει από Anna Magdalena Bach. 

Αξιοποίηση της ισότιµης διδασκαλίας ευρωπαϊκής και ελληνικής παραδοσιακής 
µουσικής 
Ο µαθητής: 
Να βρει και να παίξει στο πιάνο από µνήµης, µελωδία σε ασύµµετρο ρυθµό (π.χ. 
7/8, 9/8, 11/8) που έχει µάθει σε µάθηµα παραδοσιακής µουσικής στο σχολείο, και 
να γράψει την πρώτη φράση σε «ευρωπαϊκή» σηµειογραφία. Να βάλει τα λόγια 
από κάτω και να συζητηθούν οι διαφορές, οι οµοιότητές της µε τη βυζαντινή 
παρασηµαντική και άλλα θέµατα που ίσως προκύπτουν.  

Αξιοποίηση της ισότιµης διδασκαλίας µουσικών και γενικών µαθηµάτων  
Ο µαθητής: 
1. Να παίξει στην τάξη την ώρα της Ιστορίας σε σχετικό µάθηµα για την Ελληνική 
Ιστορία κατά το 19o αιώνα, κοµµάτι που θα άκουγαν στην Αθήνα του Όθωνα, και 
να κάνει 2λεπτη παρουσίαση. 
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2. Να µελοποιήσει και να παρουσιάσει στο µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών 
απόσπασµα από λυρική ποίηση, π.χ. Αλκαίος, «ασυννέτηµµι των ανέµων στάσιν», 
µε αφορµή την προσωδία και το νόηµα (βλ. Γεωργουλή & Εργά, 2012). 

Αξιοποίηση της συνύπαρξης εκπαιδευτικών µουσικής και «µη µουσικής» ειδικότητας 
Ο καθηγητής Φυσικής ζητά να ακουστεί στο πιάνο της τάξης ένα κοµµάτι 
επιλογής ενός µαθητή ως υπόκρουση για συγκεκριµένη οµαδοσυνεργατική 
δραστηριότητα, µε στόχο να ερευνηθεί η λειτουργία της µουσικής ως συνοδείας 
µιας δραστηριότητας (για συγκέντρωση, συνοχή της οµάδας) και τα κριτήρια 
επιλογής.  

Αξιοποίηση της συνύπαρξης εκπαιδευτικών διαφορετικών µουσικών οργάνων 
Ο µαθητής: 
Να ακούσει συµµαθητές του ενώ κάνει ο ένας µάθηµα τροµπέτας και ο άλλος 
λύρας. Να περιγράψει το ηχόχρωµα των οργάνων και να βρει την πλησιέστερη 
απόδοση τους στο πιάνο. 
Να αυτοσχεδιάσει πάνω σε αυτό που βρήκε (8 µέτρα) από την προηγούµενη 
δραστηριότητα. 

Αξιοποίηση του καλλιτεχνικού κλίµατος του σχολείου 
Ο µαθητής να παίξει κοµµάτι πιάνου για 4 ή 6 χέρια την ώρα του µαθήµατος µε 
τον µαθητή ή/και καθηγητή που κάνουν µάθηµα την ίδια ώρα στο διπλανό 
στούντιο. 
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