
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλενα Ανδρέου  

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικής  

3ο, 4ο & 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής  

 

Eπιστροφή στο Σχολείο 2020-2021 
#  the coronavirus challenge 



“Και τώρα τι κάνω;”  
Το μάθημα της μουσικής,  

όπως διαμορφώνεται υπό τις συνθήκες πανδημίας,  

σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο και τις συστάσεις του 
Ε.Ο.Δ.Υ.”  



Βασική Νομοθεσία 

1. Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας 
2. Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικού   
3. Λειτουργία Βαθμίδας Εκπαίδευσης και Σχολικής Μονάδας  
4. ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ - ΠΣ. Μουσικών Σχολείων  
5. Εγκύκλιοι, Αποφάσεις για επιμέρους θέματα, κτλ.   

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ!  

ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ! 



Μουσική υπό τις συνθήκες πανδημίας: Πρόβλημα-Πρόκληση.  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 (ΦΕΚ. 3780/τ.Β/08-09-2020). 

ΜΑΣΚΑ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ/ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

ΕΟΡΤΕΣ  

 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ “Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021. Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 120126/ΓΔ4 - ΦΕΚ 3882/Β/12-9-2020 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΙΕΠ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθημάτων εξ αποστάσεως  

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - copyrightschool: ΑΡΧΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νέοι - Προσωπικά Δεδομένα 
και Διαδίκτυο 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ για τον κορωνοϊό - Συμπληρωματικές 117512/ΓΔ4/08-09-2020  Αρχική - Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1xLq_6cwkUEkxg9GUgNGxFBg0Zrwxqsv-/view?usp=sharing
http://iep.edu.gr/el/component/k2/1067-odigos-gia-ton-ekpaideftiko-sxediasmo-mathimaton-eks-apostaseos
https://www.copyrightschool.gr/
https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,96295,33_96308:33_96321&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,96295,33_96308:33_96321&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://eody.gov.gr/
https://eody.gov.gr/
https://eody.gov.gr/
https://eody.gov.gr/


Τι λέει ο νόμος για τα σχολεία;  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 (ΦΕΚ. 3780/τ.Β/08-09-2020. 
Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης … και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους. 

 
1. Κατά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής  Αγωγής και 
Εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην παρούσα 
απόφαση και ακολουθούνται οι οδηγίες της από 3.9.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής προστασίας 
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις 
σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι οποίες κοινοποιούνται με εγκυκλίους του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1xLq_6cwkUEkxg9GUgNGxFBg0Zrwxqsv-/view?usp=sharing


ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 (ΦΕΚ. 3780/τ.Β/08-09-2020 

● Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας (Άρθρο 2) 
● Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί διαγωνισμοί, 

σχολικές εκδηλώσεις και τελετές (Άρθρο 3): παρ.4 Οι σχολικοί εορτασμοί 
πραγματοποιούνται εντός του κάθε τμήματος. παρ.5 Εκδηλώσεις (π.χ. τελετές 
αποφοίτησης) είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται με την παρουσία μόνο μαθητών και 
εκπαιδευτικών, ενδεχομένως κατά τμήματα ή με μέρος των τμημάτων, αναλόγως του 
διαθέσιμου χώρου, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες κοινωνικές 

● Γενικά μέτρα προστασίας  (Άρθρο 6):  Το μάθημα της Πληροφορικής πραγματοποιείται 
κανονικά, με καθαρισμό του πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση. Σε 
περιπτώσεις χρήσης μουσικών οργάνων είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός μετά από 
κάθε χρήση. 

● Καταγραφή και προσμέτρηση απουσιών (Άρθρο 8) 
● Ειδική άδεια απουσίας εκπαιδευτικών (Άρθρο 9) 

 

https://drive.google.com/file/d/1xLq_6cwkUEkxg9GUgNGxFBg0Zrwxqsv-/view?usp=sharing


Απόφαση: Αριθμ. 120126/ΓΔ4  Παροχή σύγχρονης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 
  Άρθρο μόνο 1. Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
 
Όλως εξαιρετικά, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 και εφόσον 
παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι σχολικές μονάδες 
της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να 
παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που δεν δύνανται 
να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία... 
 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ για τον COVID-19 

 
Είναι σημαντικό να ορίζονται και να συμφωνούνται σε τοπικό επίπεδο οι ακριβείς 
τρόποι εφαρμογής των γενικών αρχών των μέτρων προφύλαξης στα σχολεία, με 
πρωτοβουλία και επινοητικότητα τόσο σε σχέση με την όλη οργάνωση της 
σχολικής ζωής όσο και σε σχέση με την αξιοποίηση χώρων και άλλων πόρων 
που ενδεχομένως διατίθενται στην κάθε σχολική και ευρύτερη κοινότητα. 



Και τώρα τι κάνω;  
Υγεία και Mάθημα Μουσικής  

ΦΩΝΗ: Υπόθεση όλων. Ευαισθητοποίηση.  

ΧΟΡΩΔΙΑ/ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Έμφαση στην ενεργητική ακρόαση κτλ. 

ΕΟΡΤΕΣ :  Εορτές στα «χέρια» των μαθητών/τριών.  

ΑΙΘΟΥΣΑ: Ιδέες για διαμόρφωση σχολικής τάξης (Ε.Ο.Δ.Υ, αντήχηση, κτλ.) 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ενημέρωση και αξιοποίηση του οπτικοακουστικού 

υλικού  με ασφάλεια. 

 
 



Μουσική τάξη: Μετά τις συστάσεις του ΕΟΔΥ 



● Ευχαριστώ πολύ την εκπαιδευτικό μουσικής κ. Ελένη Κασελούρη για την 
παραχώρηση του φωτογραφικού υλικού από την αίθουσα μουσικής.  



Μουσικές ιδέες χωρίς λόγια!  
● The musical way of Washing Hands 
● https://www.youtube.com/watch?v=OxYifqWm34M&ab_channel=MrLee 

 
● BODY PERCUSSION 2 - Salvo Russo 
● https://www.youtube.com/watch?v=4ocaxLQ4ig8&ab_channel=SalvoRusso 

 
● BOHEMIAN RHAPSODY with BODY PERCUSSION (Santi Serratosa) 
● https://youtu.be/iQzuCScjs08 

 
Ανακτήθηκαν από το διαδίκτυο στις 2/10/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=OxYifqWm34M&ab_channel=MrLee
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https://www.youtube.com/watch?v=4ocaxLQ4ig8&ab_channel=SalvoRusso
https://www.youtube.com/watch?v=4ocaxLQ4ig8&ab_channel=SalvoRusso
https://youtu.be/iQzuCScjs08
https://youtu.be/iQzuCScjs08
https://youtu.be/iQzuCScjs08


ΠΗΓΕΣ  
1. Υπουργικές Αποφάσεις-Εγκύκλιοι https://www.minedu.gov.gr/ypapegan/ypour-apof 

2. Κορωνοϊός Κεντρική https://www.minedu.gov.gr/koronoios-kentriki 

3. Αρχική - Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας https://eody.gov.gr/ 

4. CoVid19.gov.gr | Τα μέτρα της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του κορονοϊού 

5. Παιδεία https://covid19.gov.gr/category/paideia/ 

6. Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας  https://www.opi.gr/ 

7. https://www.copyrightschool.gr/index.php/information 

8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/ 

9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - edu.klimaka.gr 
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