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Περίληψη 
Στο πλαίσιο της  υλοποιούµενης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) 
Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραµµα Σπουδών» του 
Επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Ε.Σ.Π.Α. 
(2007-2013), εκπονήθηκαν για τα Μουσικά Σχολεία νέα Προγράµµατα Σπουδών (Π.Σ.) 
Υποχρεωτικού Πιάνου και Πιάνου ως Ατοµικό Όργανο Επιλογής και Οδηγός 
Εκπαιδευτικού (Ο.Ε.) για το Πιάνο. Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει τη φιλοσοφία, 
τους σκοπούς, τους άξονες και τα κριτήρια όπως διαµορφώθηκαν στο θεωρητικό 
καθοδηγητικό πλαίσιο που εκπονήθηκε για τη σύνταξη των Π.Σ. και του Ο.Ε. Πιάνου. 
Αναφέρεται στα δεδοµένα, στις παραµέτρους και τις αρχές που ελήφθησαν υπόψη,  στις 
αναγκαιότητες εκσυγχρονισµού του περιεχόµενου της σπουδής του πιάνου στα Μουσικά 
Σχολεία, στα καινοτόµα στοιχεία που εισήχθησαν και στη δόµηση (µοντελοποίηση) των 
Π.Σ. και του Ο.Ε. Στόχος είναι η προσέγγιση του διέποντος αξιακού πλαισίου να 
συµβάλει στον επιδιωκόµενο µουσικό γραµµατισµό µέσα από τα νέα αυτά στοιχεία- 
εργαλεία διδασκαλίας του πιάνου στα Μουσικά Σχολεία.  
  
Λέξεις κλειδιά: πρόγραµµα σπουδών, υποχρεωτικό πιάνο, πιάνο ως ατοµικό όργανο 
επιλογής, θεωρητικό πλαίσιο 
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Abstract 
The “New School (21st century School) – New Curriculum” Project, implemented by 
the Institute of Educational Policy (I.E.P.) as part of the N.S.R.F. (2007-2013) 
Operational Programme “Education and Lifelong Learning”, encompassed the 
development of new curricula for Music Schools including the subjects: Compulsory 
Piano (C.P.C.) and Piano as an Instrumental Elective (E.P.C.) and also a Piano 
Teacher’s Guide (P.T.G.). This presentation focuses on the underlying philosophy, 
objectives, key elements and criteria as lain out in the guiding document for 
developing the new Piano Curricula and Teacher’s Guide. It refers to facts, 
parameters and principles taken into account, the necessity for revising piano-study 
content in Music Schools, innovations introduced and the structure (modeling) of the 
curricula and the P.T.G. It aims at the understanding of the governing values 
framework, so that the later may contribute to promoting music literacy as intended 
through the new elements/tools for piano teaching in Music Schools. 

Keywords: curriculum, compulsory piano, piano as an instrumental elective, theoretical 
framework. 
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Εισαγωγή 
Tο 2010 άρχισε η υλοποίηση της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – 
Νέο πρόγραµµα σπουδών» από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) και συνεχίστηκε 
από το διάδοχο φορέα του, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Η Πράξη 
αποσκοπεί «στην εκπόνηση νέου προγράµµατος σπουδών (ΠΣ) προσχολικής, 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις αρχές του Νέου 
Σχολείου» (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», 2010). 

Στις 21.12.2011 εντάχθηκε στην Πράξη η εκπόνηση αναµορφωµένων ή νέων 
προγραµµάτων σπουδών, εργαλείων διδακτικών προσεγγίσεων (Οδηγών 
Εκπαιδευτικού) και νέου εκπαιδευτικού υλικού για τα Μουσικά µαθήµατα Γυµνασίου 
και Λυκείου των Μουσικών Σχολείων (Μ.Σ.) (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», 2011) µε 
βούληση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και κατόπιν της από 15-2-2011 
Πρότασης της Καλλιτεχνικής Επιτροπής (Κ.Ε.) Μουσικών Σχολείων (βάσει των 
Πράξεων: αρ. 9/11-1-2011, Θέµα 4 και αρ. 14/15-2-2011, Θέµα 2) και των σχετικών 
ενεργειών του Π.Ι. 

Οι δράσεις για τα Μ.Σ. προχώρησαν το 2014 και 2015 µε καθυστέρηση 
οφειλόµενη στην κατάργηση του Π.Ι. και στην ίδρυση και λειτουργία του Ι.Ε.Π. µε το 
Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄). Ενδιάµεσα, η Κ.Ε. των Μ.Σ. επιδίωξε την επίσπευση 
υλοποίησης των δράσεων και λόγω νεότερων δεδοµένων και επακόλουθων αλλαγών 
του ωρολογίου προγράµµατος των Μ.Σ. υπέβαλλε εισηγήσεις συµπλήρωσης και 
επικαιροποίησης της αρχικής από 15-2-2011 Πρότασης µε τις Πράξεις: αρ. 
66/16-1-2012, Θέµα 3, αρ. 70/20-2-2012, Θέµα 10 µε τελική την µε αρ. 
101/8-10-2012, Θέµα 20 (Καλλιτεχνική Επιτροπή, 2012). 

Μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Ι.Ε.Π., 2014α), 
δηµιουργήθηκε Μητρώο Αξιολογητών των Προγραµµάτων Σπουδών (Π.Σ.) και των 
Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό (Ο.Ε.) για τα Μουσικά Γυµνάσια και Λύκεια. Απ΄αυτό 
επελέγησαν ειδικοί επιστήµονες/εµπειρογνώµονες ως προς τρία Θεµατικά Πεδία: 
Ευρωπαϊκή Μουσική, Παραδοσιακή Μουσική και Μουσικά Όργανα. Για το πεδίο 
των Μουσικών Οργάνων Μουσικών Γυµνασίων, επιλέχθηκαν έξι ειδικοί 
επιστήµονες/εµπειρογνώµονες Αξιολογητές και ο Συντονιστής τους (Α.Μ.O.). 
Προχώρησαν οι σχεδιασµοί για τέσσερις µουσικές ειδικεύσεις των Μ.Σ.: πιάνο, 
κιθάρα, βιολοντσέλο και φλάουτο(Ι.Ε.Π., 2014β). Δύο εκ των Α.Μ.Ο. είχαν ειδίκευση 
στο Πιάνο.  

Ανατέθηκε στους Α.Μ.O. η δηµιουργία θεωρητικού καθοδηγητικού πλαισίου 
για τους εκπονητές των Π.Σ. και των Ο.Ε. καθώς και η αξιολόγηση των Π.Σ. και Ο.Ε. 
Έτσι εκπόνησαν το κείµενο εργασίας µε τίτλο: Γενική φιλοσοφία και σκοποί του 
Προγράµµατος Σπουδών του θεµατικού πεδίου ‘Μουσικά Όργανα’ σύµφωνα µε τα 
διεθνή πρότυπα γνώσεων- δεξιοτήτων – ικανοτήτων. Άξονες και κριτήρια για τη 
σύνταξη των νέων Προγραµµάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό µε 
βάση το ωρολόγιο πρόγραµµα στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου 
αιώνα) – Νέο Πρόγραµµα Σπουδών» µε κωδικό ΟΠΣ 29540 του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Χρυσοστόµου κ.ά., 2015). Το κείµενο αυτό θα αναφέρεται 
συντοµογραφικά ως Γ.Φ.Σ.Μ.Ο. 
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Σκοπός 
Η παρούσα εισήγηση αποσκοπεί στην παρουσίαση και συζήτησητης διαµόρφωσης 
της φιλοσοφίας και των  σκοπών, αξόνων και κριτηρίων για τη σύνταξη των 
Προγραµµάτων Σπουδών Υποχρεωτικού Πιάνου (Υ.Π.) και Πιάνου ως Ατοµικό 
Όργανο Επιλογής (Π.Α.Ο.Ε.) των Μουσικών Σχολείων και του Οδηγού 
Εκπαιδευτικούγια το Πιάνο που περιλαµβάνονται Γ.Φ.Σ.Μ.Ο. Αναδεικνύει ζητήµατα 
και παραµέτρους που ελήφθησαν υπόψη και λειτουργεί αφορµητικά για τις 
επακόλουθες εισηγήσεις της στρογγυλής τράπεζας που εστιάζουν σε γενικά και ειδικά 
χαρακτηριστικά των νέων Π.Σ. και του Ο.Ε. Πιάνου, ώστε να ανιχνευθεί το 
διαµεσολαβούµενο θεωρητικό καθοδηγητικό πλαίσιο σε αυτά και να αναπτυχθεί 
προβληµατισµός γύρω από τον επιδιωκόµενο γραµµατισµό της διδασκαλίας του 
Πιάνου στα Μουσικά Σχολεία. 

Μεθοδολογία 
Ακολουθείται µεικτή µεθοδολογική προσέγγιση µε περιγραφή και ανάλυση των 
δεδοµένων βάσει της ερµηνευτικής µεθόδου αλλά και της κριτικής ανάλυση λόγου, η 
οποία αντιµετωπίζει το λόγο ως µία σύνθεση αποτελούµενη από την κοινωνική 
πρακτική, την κατασκευή, διανοµή και κατανάλωση του κειµένου και το ίδιο το 
κείµενο (Μπονίδης, 2004: 142-143).   

Ο Tyler (1949) θέτει την εκπαιδευτική και κοινωνική φιλοσοφία ως 
υπόβαθρο, µε αξίες αποτιµώµενες ως σηµαντικές να αποτελούν οδηγό για τη 
δηµιουργία των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, των σπουδών, τη λειτουργία των 
σχολείων και τις εκπαιδευτικές πρακτικές. Ο Eisner (2002) έχει επισηµάνει τη µη 
πληθώρα ερευνών για τη διαδικασία ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών και ότι αυτά 
πρέπει να αξιολογηθούν προ εφαρµογής τους στην τάξη για να εκτιµηθεί η διδακτική 
τους αξία ενώ ο Swanwick (2003) θεωρεί απαραίτητη τη διάκριση και αξιολόγηση 
των curricula Μουσικής ως προς τη φιλοσοφία τους, τα εξέχοντα ή αποκλίνοντα 
χαρακτηριστικά τους, τις προτεινόµενες πρακτικές κ.ά. (Κοκκίδου, 2009: 1-5). 

Οι παραπάνω ισχυρισµοί αφορούν το αναλυόµενο εγχείρηµα. Τα νέα Π.Σ. 
και Ο.Ε. Πιάνου εδράζονται σε µία γενική εκπαιδευτική πολιτική (curriculum policy 
making) και ανάπτυξη του προγράµµατος (generic curriculum development) όπως 
τέθηκε µέσα από την Πράξη του «Νέου Σχολείου». Οι Α.Μ.Ο., στηριζόµενοι στις 
γενικότερες αρχές του «Νέου Σχολείου», διαµόρφωσαν ένα ολοκληρωµένο αξιακό 
σύστηµα για τη διδασκαλία µουσικών οργάνων και την εκπόνηση και αξιολόγηση 
των νέων Π.Σ. και Ο.Ε, µε εξειδίκευση για κάθε όργανο. 

Οι Α.Μ.O. έθεσαν πλήθος ερωτηµάτων και ερεύνησαν και αξιοποίησαν 
δεδοµένα, παραµέτρους και αρχές που κατέταξαν σε τέσσερις πυλώνες: 
Α. Θεσµικό πλαίσιο των Μουσικών Σχολείων,  
Β. Όραµα, αρχές και υλοποίηση της Πράξης του «Νέου Σχολείου», 
Γ. Διεθνή πρότυπα γνώσεων - δεξιοτήτων - ικανοτήτων και πλαίσια ανάπτυξης 
µουσικής εκπαίδευσης και  
Δ. Διαπιστωµένη εµπειρία και εκφάνσεις λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων και 
της µουσικής εκπαίδευσης γενικότερα (Χρυσοστόµου κ.ά., 2015: 1-6). 

Χαρακτηριστικά στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για το Πιάνο είναι: 
- Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μ.Σ. µε µία διδακτική ώρα εβδοµαδιαία Υ.Π. στο  
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Γυµνάσιο και την Α΄ τάξη Λυκείου και, για το Π.Α.Ο.Ε., δύο διδακτικές ώρες 
εβδοµαδιαία στο Γυµνάσιο και µία διδακτική ώρα εβδοµαδιαία στο Λύκειο  
- Ο χαρακτηρισµός του Υ.Π. ως µάθηµα Οµάδας Β΄ (δευτερεύον) ενώ του Π.Α.Ο.Ε. 
ως µάθηµα Οµάδας Α΄ (πρωτεύον) 
- Τα Αναλυτικά Προγράµµατα Πιάνου των Μ.Σ της υπ΄ αρ. Γ2/3100/8.5.1995 
Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) και της υπ΄ αρ. 68092/Γ7/12-6-2009Υ.Α.  
- Οι αρχές του «Νέου Σχολείου» που αποσκοπούν σε Π.Σ. ανοικτό, ευέλικτο, 
στοχοκεντρικό, ενιαίο, συνεκτικό, διαθεµατικό, βιωµατικό και παιδαγωγικά 
διαφοροποιηµένο που καλλιεργεί συνεργατικούς, αυτοκατευθυνόµενους και άλλους 
τρόπους µάθησης ώστε οι νέοι να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις του 21ου αιώνα 
και να διαπαιδαγωγηθούν ως ενεργοί πολίτες της ελληνικής ευρωπαϊκής και 
παγκόσµιας κοινωνίας 
-‐	  Η Σύσταση του 2006 περί των οκτώ βασικών ικανοτήτων της δια βίου µάθησης 
(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006)	  
- Τα προγράµµατα (syllabus) Πιάνου έγκριτων φορέων διαφόρων χωρών: Australian 
Music Examinations Board, Associated Board of the Royal Schools of Music 
(Ηνωµένο Βασίλειο), Trinity College London κ.ά.  
- Οι παράµετροι της διδασκαλίας πιάνου στα Μ.Σ. όπως: ύπαρξη εκπαιδευτικού 
προσωπικού, δυνατότητα µελέτης του οργάνου από τους µαθητές, χαρακτηριστικά 
µαθητών που µαθαίνουν πιάνο ως ατοµικό όργανο επιλογής κ.ά. (Χρυσοστόµου κ.ά.,  
2015: 1-18) 

Οι Α.Μ.O.,µε κατ΄ιδίαν συναντήσεις και εξ αποστάσεως ανταλλαγή 
απόψεων, ιδεών και κειµένων, εργάστηκαν στο προκαθορισµένο από την Πράξη 
διάστηµα από 19/12/2014 έως 19/1/2015 και κατέθεσαν το ζητούµενο κείµενο 
εργασίας (Γ.Φ.Σ.Μ.Ο.).  

Ευρήµατα και Αποτελέσµατα 
Η διάρθρωση του κείµενου: Γ.Φ.Σ.Μ.Ο. απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα:  

Πίνακας 1: Διάρθρωση του κειµένου Γ.Φ.Σ.Μ.Ο.	  

Τα κεφάλαια 1, 2, 4 και 5 αφορούν από κοινού τα τέσσερα µουσικά όργανα ενώ το 3ο 
εξειδικεύεται για κάθε όργανο.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. Εισαγωγή

2. Παρουσίαση και ανάλυση των 4 πυλώνων, µελετούµενων ερευνητικών 
δεδοµένων και διαπιστώσεων εξειδικευµένων ερευνών  για τα ελληνικά Μ.Σ. 
Διατύπωση γενικών αρχών διδασκαλίας µουσικών οργάνων και γενικών στόχων 
του µαθήµατος του Ατοµικού Οργάνου Επιλογής στα Μ.Σ. 

3. Σκοποί, άξονες, αρχές και τα κριτήρια σύνταξης Προγραµµάτων Σπουδών 
εξειδικευµένα για: Πιάνο, Κιθάρα, Βιολοντσέλο και Φλάουτο. 

4. Άξονες και κριτήρια σύνταξης των Οδηγών Εκπαιδευτικού για τα Μουσικά 
Όργανα

5. Βιβλιογραφία. 
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Ορίστηκε η ανάπτυξη των Π.Σ. να γίνει σε έξι ετήσια και διαδοχικά επίπεδα 
σπουδών που δεν αντιστοιχούν απαραίτητα στις σχολικές τάξεις φοίτησης, προς 
κάλυψη της ατοµικής προόδου τόσο αρχαρίων όσο πιο προχωρηµένων µαθητών.  
Αναθεωρήθηκε, εποµένως, το επίπεδο διάρκειας διδακτικού τριµήνου του αναλυτικού 
προγράµµατος του 1995 για λόγους παιδαγωγικούς και λειτουργικούς (Χρυσοστόµου 
κ.ά., 2015: 9, 11-12). Αυτό συνάδει και µε τα προγράµµατα (syllabus) άλλων χωρών 
που µελετήθηκαν. 

Tο Υ.Π. και το Π.Α.Ο.Ε. αποτελούν δύο ξεχωριστά µαθήµατα. 
Δηµιουργήθηκαν αντίστοιχα δύο διακριτά προγράµµατα σπουδών µε ταύτιση ως προς 
τη δοµή τους και τη θεώρηση των έξι επιπέδων αλλά µε διαφοροποίηση ως προς το 
γενικό σκοπό τους και την έµφαση στις αναπτυσσόµενες γνώσεις και δεξιότητες. 
Διαφοροποιηµένες σπουδές πιάνου συναντήθηκαν άλλωστε και σε syllabus άλλων 
χωρών (Trinity College London, 2014· New Zealand Music Examinations Board).  

Στο Γ.Φ.Σ.Μ.Ο. ορίστηκαν οι σκοποί αντίστοιχα ως εξής: 
«Ο Σκοπός του µαθήµατος του Υποχρεωτικού Πιάνου είναι η γνώση του 

πιάνου και του ρεπερτορίου του και η ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνικής και ερµηνείας 
έτσι ώστε το όργανο να αποτελεί µέσο µουσικής έκφρασης και αναδηµιουργίας 
καθώς και γενικό εργαλείο αναφοράς για την ευρύτερη µουσική παιδεία του/της  
µαθητή/µαθήτριας σε σχέση µε άλλα µουσικά µαθήµατα του Μουσικού Σχολείου και 
για την πρακτική εξερεύνηση της µουσικής µε την παρουσίαση ποικίλων ειδών 
µουσικής, τον πειραµατισµό µε τον ήχο και την ανάπτυξη της προσωπικής του/της 
δηµιουργικότητας και της αγάπης για τη µουσική.  

Ο Σκοπός του µαθήµατος του Πιάνου ως Ατοµικό Όργανο Επιλογής στο 
Μουσικό Σχολείο είναι η εµβάθυνση στο σκοπό και τους στόχους του Υποχρεωτικού 
Πιάνου έτσι ώστε να επεκτείνει και να συµπληρώσει τη γνώση του πιάνου και του 
ρεπερτορίου του και να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνικής 
και ερµηνείας του πιάνου σε διασύνδεση µε τη λειτουργία του οργάνου ως εργαλείο 
για την ευρύτερη µουσική παιδεία του µαθητή σε σχέση µε άλλα µουσικά µαθήµατα 
του Μουσικού Σχολείου και για την πρακτική εξερεύνηση της µουσικής µε 
παρουσίαση ποικίλων ειδών µουσικής, πειραµατισµό µε τον ήχο και ανάπτυξη της 
προσωπικής του δηµιουργικότητας και της αγάπης για τη µουσική.» (Χρυσοστόµου 
κ.ά., 2015: 12). Πρόθεση ήταν µία πιο ολοκληρωµένη θεώρηση των δύο µαθηµάτων 
σε σχέση µε τη διατύπωση του γενικού σκοπού στα αναλυτικά προγράµµατα πιάνου 
του 1995 και 2009.  

Ορίστηκε τα νέα Π.Σ. να αποτελούνται από: Α) Εισαγωγή και Β) Κύριο 
µέρος µε την κοινή για κάθε επίπεδο πινακοποιηµένη δοµή που αναπτύσσεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 2: Δοµή του Π.Σ. για ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ ή ΠΙΑΝΟ ως ΑΤΟΜΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ χ (όπου χ=1,…6: επίπεδο) (Χρυσοστόµου κ.ά., 
2015: 13-16) 

Το παραπάνω µοντέλο βασίστηκε σε γενικότερες οδηγίες του Ι.Ε.Π. για την 
οργάνωσή του σε4 στήλες και στο κείµενο: Γ.Φ.Σ.Μ.Ο. περιγράφονται λεπτοµερώς 
όλα τα στοιχεία της παραπάνω δοµής.Για διευκόλυνση των συντακτών των Π.Σ. και 
του Ο.Ε., λόγω «σφιχτού» χρονοδιαγράµµατος εργασιών, αναπτύχθηκε 
ολοκληρωµένο πρότυπο του Π.Σ. Υ.Π. για το Επίπεδο 3. Επίσης στο κείµενο: 
Γ.Φ.Σ.Μ.Ο. αναλύθηκαν διαφορές µεταξύ των Π.Σ.Υ.Π. και Π.Α.Ο.Ε., καθώς και 
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ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 
ΓΝΩΣΕΩΝ-
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟ- 
ΡΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: ΚΛΙΜΑΚΕΣ, 
ΑΡΠΙΣΜΟΙ, ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ, 
ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑ, 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΜΕΣΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

χ.1  Μουσική 
Ανάγνωση και 
Τεχνική του πιάνου

Ο µαθητής 
επιδιώκεται: 
χ.1.1 Να … 
χ.1.2 Να … 
κ.ο.κ.

χΥΠ1 Υποχρεωτικό περιεχόµενο: 
χΥΠ1:Κλίµακες, αρπισµοί,  
συγχορδίες 
χΥΠ1.1 ……………………… 
χΥΠ1.2 ……………………… 
κ.ο.κ 
χΥΠ2: Μουσικά έργα 
χΥΠ2.1 Οµάδα Α (Σπουδή): 
……………………………… 
χΥΠ2.2 Οµάδα Β (Πολυφωνικό/
προκλασικό έργο): 
…………………………… 
χΥΠ2.3 Οµάδα Γ (Έργο κλασικής ή 
µετέπειτα περιόδου): 
……………………………… 
κ.ο.κ 
χΥΠ3: Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 
(primavista): 
……………………………… 
χΥΠ4: Δραστηριότητες ανάπτυξης 
συµπληρωµατικών/υποστηρικτικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων στο πιάνο:  
ΠΔ1: Συµπληρωµατικές Μουσικές 
Γνώσεις: 
………………………………. 
ΠΔ2: Αυτοσχεδιασµός και δηµιουργία 
στο πιάνο: 
……………………………….. 
ΠΔ3: Μουσική Σύµπραξη: 
………………………………. 
χΕΔΜ: Ενδεικτικές  δραστηριότητες 
και µέσα:  
χΕΔΜ1..................................... 
χΕΔΜ2..................................... 
κ.ο.κ.

χΑ1Διαµορφωτική 
αξιολόγηση 
……………… 
χΑ2 Ελάχιστες 
απαιτήσεις ύλης: 
……………… 
χΑ3 Τελική ετήσια 
αξιολόγηση: 
χΑ3.1 ……… 
χΑ3.2 ……… 
χΑ3.3 ………. 
χΑ3.4 ………. 

χ.2 Άρθρωση, Ήχος, 
και Προσωδία

Ο µαθητής 
επιδιώκεται: 
χ.2.1 Να … 
χ.2.2 Να … 
κ.ο.κ.

χ.3 Μουσική 
τεχνοτροπία και 
ερµηνεία

Ο µαθητής 
επιδιώκεται: 
χ.3.1 Να … 
χ.3.2 Να … 
κ.ο.κ.

χ.4 Σύνδεση µε άλλες 
µουσικές γνώσεις και 
δεξιότητες, επιστήµες 
και τέχνες και µε την 
κοινωνία

Ο µαθητής 
επιδιώκεται: 
χ.4.1 Να …. 
χ.4.2 Να … 
κ.ο.κ.

χ.5 Μουσική 
δηµιουργικότητα και 
σύµπραξη

Ο µαθητής 
επιδιώκεται: 
χ.5.1 Να … 
χ.5.2 Να … 
κ.ο.κ.



ενδεικτικοί τρόποι ανάπτυξης της πρακτικής εξερεύνησης της µουσικής και της 
δηµιουργικότητας στο πιάνο (Χρυσοστόµου κ.ά., 2015: 12-28). 

Στο Π.Σ. οι πέντε Οργανωτές (1η στήλη) οµαδοποιούν γνώσεις, δεξιότητες 
και συµπεριφορές που αναπτύσσουν την ικανότητα του µαθητή να παίζει πιάνο. Ο 
κάθε Οργανωτής αναλύεται ανά επίπεδο σε επιµέρους στόχους (2η στήλη) οι οποίοι 
υλοποιούνται -διακριτά αλλά και διαπλεκόµενοι - µέσα από το Περιεχόµενο (3η 
στήλη) του επιπέδου που διακρίνεται σε τέσσερις ενότητες Υποχρεωτικού 
Περιεχοµένου ενώ παράλληλα προσδιορίζεται τι θα αξιολογηθεί και πως στην 
Αξιολόγηση (4η στήλη). Ζητούµενο είναι τα Π.Σ. να ενεργούν ως «λειτουργικά 
συστήµατα» για τη δηµιουργία ενός πολυδιάστατου µουσικού γραµµατισµού όσον 
αφορά το πιάνο. 

Εισήχθησαν αναµορφωµένα και καινοτόµα χαρακτηριστικά σε σχέση µε τα 
αναλυτικά προγράµµατα πιάνου του 1995 και 2009,τα οποία συνάδουν µε σύγχρονες 
και θεµελιωµένες θεωρήσεις για τη µουσική ανάπτυξη και τη µουσική εκπαίδευση 
όπως τη συγκεκριµενοποίηση στόχων µουσικών δεξιοτήτων βάσει της αναπτυξιακής 
ψυχολογίας, τα συστατικά της µουσικής συµπεριφοράς του Regelski και το µοντέλο 
των παραµέτρων µουσικής εµπειρίας του Swanwick (Hargreaves, [1986-2001]2004· 
Sloboda & Davidson, 1996). Έτσι, η φιλοσοφία των νέων Π.Σ. εκφαίνεται στα εξής: 
- Να προσδιορίζονται δύο αυθύπαρκτα Π.Σ. για τα δύο µαθήµατα: Υποχρεωτικό 
Πιάνο και Πιάνο ως Ατοµικό Όργανο Επιλογής, που ωστόσο µπορούν να 
λειτουργούν αλληλένδετα. 
- Να αναδεικνύεται στην πινακοποιηµένη δοµή η διασύνδεση όλων των στοιχείων 
των Π.Σ. και η αρίθµηση των στοιχείων να διευκολύνει την αναφορά/παραποµπή 
τους στον Ο.Ε. Πιάνου και στην εκπαιδευτική πράξη γενικότερα. 
- Να υπάρχει πληρέστερη και λεπτοµερέστερη περιγραφή µαθητοκεντρικών στόχων ως 
προς κάθε Οργανωτή και σπονδυλωτή ανέλιξή τους ανά επίπεδο και οι στόχοι να 
αφορούν γνωστικές και µεταγνωστικές λειτουργίες, δεξιότητες, την ανάπτυξη αυτονοµίας 
στη µελέτη και τη συναισθηµατική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των µαθητών.  
- Να προσδιορίζεται σε εκτενή ανάλυση το Περιεχόµενο σπουδών κάθε επιπέδου µε 
σπειροειδή ανάπτυξη και ενώ συγκεκριµενοποιούνται στοιχεία, όπως κλίµακες, 
αρπισµοί κτλ., παράλληλα να εξασφαλίζονται πολλαπλοί βαθµοί ελευθερίας στην 
εξατοµικευµένη και διαφοροποιηµένη διδασκαλία, π.χ. τα 8-10 κοµµάτια κάθε 
Οµάδας Μουσικών Έργων ε ί να ι ενδε ικτ ικά κα ι λε ι τουργούν ως 
«σταθµιστές» (benchmarks) του επιπέδου και όχι ως επιβεβληµένη ύλη.  
- Να περιλαµβάνονται ποικίλα έργα πιανιστικού ρεπερτορίου διαφόρων ιδιωµάτων µε 
περισσότερα έργα ελλήνων συνθετών, 20ού και 21ου αιώνα.  
- Να αναπτύσσεται η νέα ενότητα Υποχρεωτικού Περιεχοµένου 4: «Δραστηριότητες 
ανάπτυξης συµπληρωµατικών/υποστηρικτικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο πιάνο» 
µε 3 Πεδία Δραστηριοτήτων (βλ. Πίνακα 2). 
- Να προτείνονται ποικίλες ενδεικτικές δραστηριότητες και να δίδεται περισσότερη 
έµφαση στην ανάπτυξη ενός ολόπλευρα καλλιεργηµένου πιανίστα και της 
δηµιουργικότητάς του.  
- Να εξασφαλίζεται, µέσω των Οργανωτών, της στοχοθεσίας, των δραστηριοτήτων 
κ.ά., η πλαισιωµένη (contextual) διδασκαλία του πιάνου σε σχέση τόσο µε το 
περιβάλλον ατοµικής, συλλογικής, συµµετοχικής και συνεργατικής µάθησης του 
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Μουσικού Σχολείου (µαθήµατα γενικής, µουσικής και αισθητικής παιδείας) όσο και 
µε την κοινωνική πραγµατικότητα και το πολιτισµικό περιβάλλον. 
- Να συσχετίζονται όλες οι ενότητες Υποχρεωτικού Περιεχοµένου µε την 
αξιολόγηση, παρέχοντας όµως δυνατότητες επιλογής στα εξεταζόµενα αντικείµενα. 
- Να ενσωµατώνονται άτυπες µορφές µάθησης και ανάπτυξης πρακτικών δεξιοτήτων. 

Παράλληλα, ορίστηκε να δηµιουργηθεί ένας Οδηγός Εκπαιδευτικού, ενιαίος 
για το Υ.Π. και το Π.Α.Ο.Ε. Στο κείµενο: Γ.Φ.Σ.Μ.Ο. περιγράφονται οι απαιτήσεις 
διάρθρωσης, επιστηµονικού περιεχόµενου και παρουσίασης του Ο.Ε. Το 
χαρακτηριστικό του γνώρισµα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Ι.Ε.Π., είναι η ύπαρξη 
προτάσεων διδακτικών σεναρίων µε βάση τα νέα Π.Σ. και η διασύνδεσή τους µε τα 
νέα Π.Σ. Ζητήθηκαν από τους Α.Μ.O. να δηµιουργήσουν τέσσερα έως έξι τέτοια 
σενάρια για το πιάνο. 

Με τη συνέχιση υλοποίησης της Πράξης εκπονήθηκαν από επιλεγµένους 
ειδικούς επιστήµονες τα Π.Σ. Υποχρεωτικού Πιάνου και Πιάνου ως Ατοµικό Όργανο 
Επιλογής (Φυτίκα  κ.ά.,  2015) και ο Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πιάνο (Μαρκέα 
κ.ά., 2015). Κατά τη συγγραφή της παρούσας τα υπό δημοσίευση Π.Σ. τελικά 
δημοσιεύτηκαν  στην  υπ΄  αρ.  203617/Δ2/11-12-2015 Υπουργική Απόφαση 
«Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών Μαθηµάτων Μουσικής παιδείας για τα Μουσικά 
Σχολεία (Γυµνάσια, Λύκεια)» στο ΦΕΚ 2858/τ.Β΄/28-12-2015. 

Συµβολή στο πεδίο  
Η παρούσα εισήγηση ενηµερώνει για το αξιακό πλαίσιο των νέων Προγραµµάτων 
Σπουδών Υποχρεωτικού Πιάνου και Πιάνου ως Ατοµικό Όργανο Επιλογής των 
Μουσικών Σχολείων και του Οδηγού Εκπαιδευτικού, ώστε αυτά να προσεγγιστούν 
και να κατανοηθούν σε βάθος για µία εποικοδοµητική αξιοποίησή τους από τους 
εκπαιδευτικούς µουσικής αλλά και για να εγείρουν διάλογο, νέες αναζητήσεις και 
γόνιµο προβληµατισµό για τη διδασκαλία του πιάνου. Ο µουσικός γραµµατισµός ως 
προς το πιάνο έχει ειδική βαρύτητα διότι αφορά το µεγαλύτερο αριθµό ωφελούµενων 
µαθητών στα Μουσικά Σχολεία. Ενδεικτικά, το 2011-12 στα 42 λειτουργούντα 
Μουσικά Σχολεία οι 6104 των 7555 µαθητών Γυµνασίου και Λυκείου, 
παρακολουθούσαν το µάθηµα του Υποχρεωτικού Πιάνου, ενώ οι 746 το Πιάνο ως 
Ατοµικό Όργανο Επιλογής, αποτελώντας την 3η πολυπληθέστερη οµάδα µετά τους 
1697 µαθητές κιθάρας και τους 763 µαθητές βιολιού (Καλλιτεχνική Επιτροπή, 2012: 
13-14). Η εφαρµογή στην πράξη των νέων Π.Σ. και Ο.Ε. Πιάνου θα καταδείξει τις 
δυνατότητές τους και κατά πόσο θα ωθήσουν τον εκπαιδευτικό να κάνει τη 
διδασκαλία και εκµάθηση του πιάνου µία περισσότερο δηµιουργική, ελκυστική και 
αποτελεσµατική πορεία µουσικού γραµµατισµού.  
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