
H συµβολή του Σχολικού Συµβούλου µουσικής στη µουσική 
εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο: το παράδειγµα του συντονισµού 

οµάδας εργασίας εκπαιδευτικών 

Γεωργία Μαρία Τσερπέ 
Σχολική Σύµβουλος Μουσικής Κεντρικής Μακεδονίας 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 
gtserpe@sch.gr 

Περίληψη 
Θέµα της εισήγησης αυτής αποτελεί η συµβολή και ο πολύπλευρος ρόλος του Σχολικού 
Συµβούλου µουσικής στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και εστιάζεται στο  πλαίσιο 
της συνεργασίας του συµβούλου µε τους εκπαιδευτικούς για την οργάνωση και 
συντονισµό οµάδων εργασίας. Παρατίθενται τα σηµαντικά σηµεία τυπικών και άτυπων 
καθηκόντων του Σχολικού Συµβούλου που αφορούν γενικά το έργο του, ενώ στη 
συνέχεια οι σηµαντικότερες ικανότητες και δεξιότητες που αποτελούν προϋποθέσεις για 
την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Ως παράδειγµα αξιοποίησης των ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων του Σχολικού Συµβούλου καθηγητών Μουσικής και της υποστήριξης του 
έργου των εκπαιδευτικών ευθύνης του, αναφέρεται η οργάνωση οµάδας εργασίας 
εκπαιδευτικών µουσικής της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η οποία υλοποιήθηκε από τη 
Σχολική Σύµβουλο Μουσικής Κεντρικής Μακεδονίας. Αναλυτικότερα, παρατίθενται ο 
τρόπος οργάνωσης της οµάδας, ο σκοπός, οι στόχοι, η µεθοδολογία των εργασιών της 
οµάδας και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. 

Λέξεις κλειδιά: γνωστικές οργανωτικές δεξιότητες, διορατικότητα, συνεργασία-
καθοδήγηση, εκπαιδευτικό υλικό, αρχές εφαρµοσµένης διδακτικής, οµάδα εργασίας 
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Abstract 
Subject of this talk is the contribution and the multifaceted role of School Music 
Teacher Advisor in the context of cooperation with music teachers and is focused on 
the organization of music teachers working groups. First, is quoted the main features 
of formal and informal duties of School Music Teacher Advisor concerning her 
general work, and then the most important abilities and skills related to her work in 
relation to the teachers. As an example of utilization of the capacities and skills of the 
School Music Teacher  Advisor, in the direction of  teachers’ support we describe the 
organization of secondary education music teacher working group, which is 
organized and conducted by the School Advisor of Music Central Macedonia. 
Specifically, is quoted how the team organized, the scope, the targets, the 
methodology of this working group and finally, the expected results. 
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Σε µια εποχή κρίσης της κοινωνίας και απαξίωσης των θεσµών το σχολείο καλείται 
να παίξει εκτός από τον µορφωτικό του ρόλο και τον ρόλο του οργανισµού που θα 
υποστηρίξει, θα ενισχύσει, θα καθοδηγήσει και θα διαπαιδαγωγήσει τα νέα µέλη της 
κοινωνίας µας. Στο πλαίσιο αυτό όλοι οι φορείς της εκπαίδευσης καλούνται να 
υπερβούν τον ρόλο τους ως υπάλληλοι και να συνεισφέρουν στην εκπαίδευση µε νέα 
οράµατα, πρωτοβουλίες και καινοτοµίες. Ο Σχολικός Σύµβουλος θεωρείται το 
στέλεχος εκείνο που βρίσκεται πιο κοντά στους εκπαιδευτικούς και ο ρόλος του είναι 
καταξιωµένος στην εκπαίδευση ως ο ειδικός που θα ενισχύσει το παιδαγωγικό έργο 
του σχολείου και των εκπαιδευτικών. 

Στην υπουργική απόφαση αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1, αρ. Φύλλου Εφ. 
Κυβερνήσεως 1340/16.10.2002, τεύχ.2, άρθ.8 «Έργο των Σχ. Συµβούλων» 
αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι ο Σχ. Σύµβουλος α) προτείνει πρόγραµµα εφαρµογής 
των προγραµµάτων σπουδών για τα µαθήµατα της ειδικότητάς του, β) αναλαµβάνει 
πρωτοβουλίες επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του κλάδου του, γ) επισηµαίνει 
αδυναµίες και δυσκολίες στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου και ως εκ τούτου 
προτείνει πρόγραµµα επιµόρφωσης, δ) ενισχύει πρωτοβουλίες, δηµιουργεί θετικά 
κίνητρα στους εκπαιδευτικούς και ε) φροντίζει για την επιστηµονική και παιδαγωγική 
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Το έργο του Σχ. Συµβούλου επεκτείνεται, εποµένως, 
σε πολλές λειτουργίες και για αυτό ο Σχ. Σύµβουλος θα πρέπει, εκτός από γνωστικές 
δεξιότητες, επιστηµοσύνη πολύ καλή γνώση του αντικειµένου και της διδακτικής του, 
να διαθέτει και φαντασία και διορατικότητα, καθώς ο ίδιος λειτουργεί όχι µόνο ως 
φορέας διαµεσολάβησης της γνώσης, αλλά και φορέας νέων ιδεών, αλλαγής και 
καινοτοµιών µε στόχο τη διαµόρφωση πιο αποτελεσµατικών και αποδοτικών 
εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, ο Σχ. Σύµβουλος καλείται να είναι εξοικειωµένος µε 
πολλές στρατηγικές, όπως, να αναλαµβάνει την ευθύνη για αυτά που διδάσκει, να 
προσδιορίζει ρεαλιστικούς και πραγµατοποιήσιµους εκπαιδευτικούς σκοπούς και 
στόχους, να εντοπίζει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών για περαιτέρω µάθηση µε στόχο 
τη βελτίωση του επιπέδου τους και την επαγγελµατική τους ανάπτυξη (Pratt, 1981) 
και να έχει τον ρόλο του αρχηγού και του µέντορα-καθοδηγητή µιας οµάδας (Rogers, 
1999), καθώς και του διαµορφωτή ισότιµων συναδελφικών σχέσεων (Pratt, 1981).  

Σε ένα ευρύτερο επίπεδο, ο Σχ. Σύµβουλος, µέσω της πειθούς και των 
επικοινωνιακών ικανοτήτων που καλείται να έχει, καθώς και σε συνεργασία και 
συναπόφαση µε τους εκπαιδευτικούς, µπορεί να προτείνει και να εκφράσει ένα όραµα  
(Κίτσιος, 2013). Για την υλοποίηση του οράµατος αυτού, που πρέπει να είναι 
ρεαλιστικό και συµβατό µε τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και τις αρχές του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, ο Σχ. Σύµβουλος επινοεί µέσα και τρόπους υλοποίησής 
του, όπως το να διαµορφώνει καλό κλίµα µεταξύ των εκπαιδευτικών, να δηµιουργεί 
εσωτερικά κίνητρα για την αυτοβελτίωσή τους και να προτείνει µία επιχειρησιακή 
κουλτούρα στην εκπαιδευτική κοινότητα (Κίτσιος, 2013). Η συνεχής υποστήριξη, οι 
δηµιουργικές προτάσεις, η επικέντρωση στο θετικό, αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία 
για την άσκηση εµπνευσµένης ηγεσίας µε θετική έκβαση των προσπαθειών. 

Σηµαντικός είναι, ακόµη, και ο παιδαγωγικός ρόλος του Σχ. Συµβούλου, 
καθώς ο ίδιος καλείται να διαχειριστεί κρίσεις, παρεµβαίνει σε θέµατα σχέσεων 
µεταξύ εκπαιδευτικών, σε θέµατα εκπαιδευτικών µε τη διεύθυνση, σε θέµατα 
εκπαιδευτικών και µαθητών και σε θέµατα µεταξύ σχολείου και γονέων. Το κύρος 
του βοηθά να γίνεται σεβαστή η άποψή του τις περισσότερες φορές από τους φορείς 
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της εκπαιδευτικής κοινότητας. Με τον τρόπο αυτό µειώνονται οι καταγγελίες και οι 
αναφορές και πολλά θέµατα, συχνά επουσιώδη λύνονται εντός του σχολείου, χωρίς 
να παίρνουν µεγαλύτερες διαστάσεις.  

Οι παραπάνω ικανότητες και δεξιότητες αποτελούν προαπαιτούµενο και 
εφόδιο και για την περίπτωση του Σχ. Συµβούλου µουσικής, του οποίου οι 
αρµοδιότητες εµφανίζουν κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση µε τις αρµοδιότητες 
σχολικών συµβούλων άλλων ειδικοτήτων. Ο Σχ. Σύµβουλος µουσικής έχει ένα 
πολυδιάστατο έργο, καθώς καλείται να υποστηρίξει όχι µόνο τους εκπαιδευτικούς 
ειδικότητάς του, Δευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας, και τα σχολεία Παιδαγωγικής 
Ευθύνης του, αλλά και όλα τα µουσικά σχολεία της περιοχής ευθύνης του, στα οποία 
διδάσκονται πολλά αντικείµενα, όπως µουσικά όργανα, τοµείς της ευρωπαϊκής και 
βυζαντινής µουσικής, καθώς και µουσικά σύνολα, όπως χορωδία, ορχήστρα και άλλα. 
Έτσι, ο Σχ. Σύµβουλος µουσικής καλείται να διαθέτει κάποιες από τις 
προαναφερόµενες δεξιότητες, αλλά και είναι απαραίτητο να εφαρµόσει, ανάλογα µε 
την περίσταση και τις ανάγκες, σηµεία και αρχές από το προαναφερόµενο πλαίσιο 
των τυπικών και άτυπων καθηκόντων του.  

Ιδιαίτερα, η υποστήριξη του Σχ. Συµβούλου µουσικής στον εκπαιδευτικό 
µουσικής έγκειται στα εξής: Ο εκπαιδευτικός της µουσικής, εκτός από τις τακτικές 
υποχρεώσεις του, που εστιάζονται στη µετάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων 
για το µάθηµα της µουσικής, αποτελεί και υποστηρικτής των περισσοτέρων 
πολιτισµικών και καλλιτεχνικών δράσεων του σχολείου. Ο σύνθετος ρόλος του 
καθιστά απαραίτητη την υποστήριξή του από τον Σχ. Σύµβουλο µουσικής, o oποίος 
µπορεί να καθοδηγήσει για παράδειγµα σε θέµατα οργάνωσης και διεύθυνσης της 
χορωδίας-ορχήστρας του σχολείου. Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί µουσικής 
διδάσκουν σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης µε διαφορετικό πληθυσµό, µε 
διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες, απαιτεί διαφοροποιήσεις στον τρόπο που 
στήνεται η χορωδία-ορχήστρα στο Δηµοτικό και στο Γυµνάσιο. Από την αυστηρή 
καθοδήγηση στις µικρές τάξεις του Δηµοτικού ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί στις 
µεγάλες τάξεις του Γυµνασίου και στο Λύκειο συνεργατικές µορφές οργάνωσης 
χορωδίας. Ένα άλλο παράδειγµα υποστήριξης του εκπαιδευτικού µουσικής από τον 
Σχ. Σύµβουλο αποτελεί το γεγονός ότι στη σηµερινή εποχή για να µπορεί το µάθηµα 
της µουσικής να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των µαθητών, θα πρέπει να 
υποστηρίζεται από εκπαιδευτική τεχνολογία, όπως ηχητικά συστήµατα, συστήµατα 
παρουσίασης, διαδικτυακές συνδέσεις κ.ά. Σε περιπτώσεις τέτοιων ελλείψεων ο Σχ. 
Σύµβουλος µουσικής έχει τη δυνατότητα να παρέµβει στο σχολείο και να ενηµερώσει 
τη διεύθυνση για τις ανάγκες του µαθήµατος, ενώ παράλληλα διατυπώνει προτάσεις 
για το υλικό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί, ανάλογα µε τις ανάγκες του σχολείου.  

Ένα τρίτο παράδειγµα υποστήριξης του εκπαιδευτικού µουσικής αποτελεί η 
αντιµετώπιση ελλείψεων ως προς την επικαιροποιηµένη γνώση εκπαιδευτικών 
µουσικής σε κάποιον εξειδικευµένο τοµέα, όπως για παράδειγµα αυτόν της 
σύγχρονης τεχνολογίας. Το κενό αυτό καλείται να καλύψει ο Σχ. Σύµβουλος, 
οργανώνοντας επιµορφώσεις, στις οποίες εκπαιδευτικοί µουσικής µε γνώση και 
εµπειρία στον ειδικό αυτόν τοµέα αναλαµβάνουν να ενηµερώσουν και να 
εκπαιδεύσουν βιωµατικά τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, στο µάθηµα της 
µουσικής απαιτείται, λόγω της φύσης του και της ιδιαιτερότητάς του, προσεκτική 
επιλογή και χρήση κατάλληλου υλικού για να είναι αποτελεσµατικότερη η 
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διδασκαλία. Και σε αυτήν την περίπτωση ο Σχ. Σύµβουλος µουσικής βοηθά στην 
αναζήτηση του υλικού, θέτει τα κριτήρια επιλογής του, αξιολογεί το υλικό αυτό και 
το υλικό που προτείνουν οι εκπαιδευτικοί και στη συνέχεια ενηµερώνει όλους τους 
εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης του για την ύπαρξή του και για τον τρόπο 
χρήσης του. Το προτεινόµενο υποστηρικτικό υλικό, τελικά, αναρτάται είτε στην 
προσωπική ιστοσελίδα του συµβούλου είτε στην ιστοσελίδα της περιφερειακής 
διεύθυνσης εκπαίδευσης.  

Μέσα στο πλαίσιο όλων αυτών των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων του ο Σχ. 
Σύµβουλος χρησιµοποιεί αρχές της εφαρµοσµένης διδακτικής, εφαρµόζει κατάλληλες 
µεθοδολογίες για κάθε περίσταση, αλλά και διδακτικές προσεγγίσεις, όπως η διάλεξη, 
η συζήτηση, η µελέτη περίπτωσης, η δειγµατική διδασκαλία και η εργασία σε οµάδες 
(Κόκκος, 2007). 

Συγκεκριµένα, στη περίπτωση συγκρότησης οµάδας εκπαιδευτικών µε 
συγκεκριµένο σκοπό και στόχους, ο Σχ. Σύµβουλος έχει έναν ρόλο εκπαιδευτή-
καθοδηγητή, συναποφασίζει µε τους εκπαιδευτικούς για το περιεχόµενο και τον 
σχεδιασµό της από κοινού εργασίας, επιδεικνύει εµπιστοσύνη και σεβασµό στις 
ικανότητες των εκπαιδευτικών και αξιοποιεί τα ταλέντα και τις εµπειρίες τους. 
Επιπλέον, συµµετέχει και ο ίδιος ως ισότιµος εκπαιδευόµενος έτοιµος να διδαχθεί και 
ο ίδιος από τους εκπαιδευτικούς-εκπαιδευόµενους, επιδιώκει τη βιωµατική µάθηση 
και ενισχύει τον κριτικό αναστοχασµό, σε πλαίσιο δηµοκρατικού περιβάλλοντος 
(Knowles, 1980). Αντίθετα, αποφεύγει την άνιση συµµετοχή των µελών, την κακή 
οργάνωση του υλικού, καθώς και την περιττή, και µη ουσιαστική χρήση 
τεχνολογικών εποπτικών µέσων (Knowles, 1980). Για αυτό, ο Σχ. Σύµβουλος θα 
πρέπει να διακατέχεται από αυτογνωσία, ακεραιότητα χαρακτήρα, εκλεπτυσµένο 
συναίσθηµα, καθώς και από υποµονή για πνευµατική αναζήτηση, η οποία να 
επιδιώκεται µαζί µε τους εκπαιδευτικούς (Tough, 1979).  

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ως παράδειγµα η οργάνωση και ο συντονισµός 
οµάδας εκπαιδευτικών µουσικής (ΠΕ16), όπως πραγµατοποιήθηκε από τη γράφουσα. 
Η οµάδα αποτελείται από εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας για την πρόταση 
δεκαοκτώ σεναρίων µαθηµάτων µουσικής για την Α΄ Γυµνασίου µε σκοπό την 
αναβάθµιση της διδακτικής πράξης, την ποιοτικότερη διδασκαλία του µαθήµατος της 
µουσικής και την αναφορά των εκπαιδευτικών σε µία κοινή βάση.  

Η οµάδα έλαβε υπόψη εξ αρχής τους στόχους του µαθήµατος της µουσικής 
ως προς τις παρεχόµενες γνώσεις και δεξιότητες (Πιλοτικά Αναλυτικά Προγράµµατα, 
2011) και ως προς την απόκτηση στάσεων και συµπεριφορών (Καµαρινού, 2000· 
Χριστιάς, 2004). Ως προς το πρώτο, επιδιώχθηκε οι γνώσεις να είναι γόνιµες και 
περιεκτικές, ενώ παράλληλα δόθηκε έµφαση στις θεµελιώδεις γνώσεις και όχι στις 
λεπτοµερειακές. Ως προς το δεύτερο, επιδιώχθηκε η ανάπτυξη της εκτίµησης και του 
ενδιαφέροντος των µαθητών για την τέχνη, συγκεκριµένα για τη µουσική, και της 
αισθητικής κρίσης των µαθητών, καθώς όλα αυτά αποτελούν στοιχεία ενός αισθητικά 
µορφωµένου ενήλικα, που να γνωρίζει πώς να συµπεριφέρεται σε µία αίθουσα 
συναυλίας, σε ένα µουσείο, σε µία έκθεση ζωγραφικής, σε µία θεατρική παράσταση. 
Όλοι οι βασικοί στόχοι της οµάδας εντάχθηκαν εκ των προτέρων στο πλαίσιο 
σύνδεσης θεωρίας και πράξης, καθώς και της άµεσης µεταφοράς της γνώσης στην 
πράξη (Fogarty, 2007). Έτσι, οι εργασίες της οµάδας όφειλαν να γίνουν σε σύνδεση 
µε το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών και εποµένως, χρησιµοποιήθηκαν 
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µεταγνωστικές στρατηγικές µε στόχο την επινόηση τρόπων µεταφοράς νέων ιδεών-
απόψεων στην τάξη. Επιµέρους στόχοι της οµάδας αποτέλεσαν η λογική διάταξη του 
εκπαιδευτικού υλικού, η καταγραφή επιπλέον δραστηριοτήτων, η συγγραφή χαρτών 
ακρόασης και φύλλων εργασίας (Ταρατόρη & Κουγιουρούκη, 2011) -µε ερωτήσεις 
ανοικτού και κλειστού τύπου, κατασκευή νοητικών χαρτών και ερµηνεία εικόνων-, η 
κατανόηση από τους µαθητές των µηνυµάτων και νοηµάτων της µουσικής και ο 
προσδιορισµός του γνωστικού επιπέδου των µαθητών που τελειώνουν την Α΄ 
Γυµνασίου. 

Επιλέχθηκε συγκεκριµένη διδακτική ύλη, το βιβλίο µουσικής της Α΄ 
Γυµνασίου, για το οποίο οι εργασίες έγιναν συστηµατικά (Fogarty, 2007). Η οµάδα 
κινήθηκε παραγωγικά, αφού πρώτα µελετήθηκαν από την ολοµέλεια η λογική 
διάρθρωση-δοµή του βιβλίου και το περιεχόµενο της κάθε θεµατικής ενότητας. Στη 
συνέχεια, έγινε επιλογή συγκεκριµένων ενοτήτων από το βιβλίο µε κριτήριο τη 
βέλτιστη εφαρµογή στην τάξη. Για την ορθότερη κατανοµή του διδακτικού χρόνου 
και την αξιοποίηση της διδακτικής ύλης, ο συνολικός σχεδιασµός εντάχθηκε στο 
πλαίσιο του µακροπρόθεσµου (ετήσιου) σχεδιασµού του προγράµµατος σπουδών 
(Τριλιανός, 2003). Ορίστηκαν, έτσι, για τις επιλεγµένες ενότητες δεκαοκτώ 
εκπαιδευτικά σενάρια που µπορούν να κατανεµηθούν στις είκοσι πέντε περίπου ώρες 
διδασκαλίας το χρόνο, δεδοµένου ότι µερικά σενάρια υπερβαίνουν τη µία ώρα 
διδασκαλίας. Στη συνέχεια, έγινε η κατανοµή των σεναρίων στις οµάδες της 
ολοµέλειας. Κατά τη διάρκεια της διαµόρφωσης των σεναρίων έγινε από την κάθε 
οµάδα επιλογή των δραστηριοτήτων, καθώς και προσθήκη επιπλέον δραστηριοτήτων 
µε στόχο τη νοηµατική συνοχή όλων µεταξύ τους. Ανάλογα µε την ενότητα, 
εφαρµόστηκαν στις δραστηριότητες οι άξονες του Προγράµµατος Σπουδών της 
µουσικής (άξονας µουσικής ακρόασης, εκτέλεσης και µουσικής δηµιουργίας) 
(Πιλοτικά Αναλυτικά Προγράµµατα, 2011). Έµφαση δόθηκε στη δραστηριότητα της 
ενεργητικής ακρόασης (Πιλοτικά Αναλυτικά Προγράµµατα, 2011), σύµφωνα µε την 
οποία οι µαθητές συµµετέχουν ενεργά και καλούνται να ανταποκριθούν σε δοσµένες 
ερωτήσεις φύλλου εργασίας. Η δραστηριότητα αυτή εφαρµόζεται µε χάρτη 
ακρόασης, στον οποίο προβάλλονται σχηµατικά τα βασικά σηµεία και οι συνδέσεις 
των µερών (Canas et al., 2004) ενός µουσικού παραδείγµατος (εισαγωγή σόλο 
οργάνων, εισαγωγή χορωδίας, σηµαντικές παύσεις, εισαγωγή τραγουδιστή, αλλαγή 
ηχοχρώµατος, αλλαγή δυναµικής, κορύφωση). Στις δραστηριότητες αυτές, οι οποίες 
προέρχονται ή από το βιβλίο µε επιλογή ή προτείνονται και καινούργιες βρίσκεται η 
σύνδεση των εκπαιδευτικών αυτών σεναρίων µουσικής µε το Πρόγραµµα Σπουδών. 
Σε επόµενο στάδιο η κάθε οµάδα παρουσίασε τις εργασίες της στην ολοµέλεια.  

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων οι εκπαιδευτικοί κρατούσαν 
σηµειώσεις. Στις πρώτες συναντήσεις δόθηκε έµφαση στη συζήτηση και στον 
προβληµατισµό για νέους τρόπους προσέγγισης του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού 
υλικού, κάτι που συνέβαλε στη δηµιουργία και εδραίωση οµαδικού πνεύµατος. Στη 
συνέχεια, συζητήθηκαν οι προεκτάσεις και οι συνδέσεις του µαθήµατος 
(διαθεµατικότητα, συγκρίσεις), καθώς και οι τρόποι αξιολόγησης, ο ατοµικός 
φάκελος του µαθητή, η κλείδα παρατήρησης του καθηγητή (συνέπεια, συµµετοχή, 
ενδιαφέρον στο µάθηµα, συνεργασία) και η αξιολόγηση του µαθητή µε φύλλα 
εργασίας. 
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Από µεθοδολογική άποψη, ο σχεδιασµός των εκπαιδευτικών σεναρίων από 
την οµάδα ακολούθησε τις αρχές της κατευθυνόµενης και αποτελεσµατικής 
διδασκαλίας (Kyriacou, 1997) σε συνδυασµό µε τις αρχές της ενεργητικής, 
συµµετοχικής, συνεργατικής µάθησης και µάθησης σε οµάδες. Στο πλαίσιο της 
αποτελεσµατικής διδασκαλίας τέθηκαν ως κριτήρια (Anderman et al., 2002· Borich, 
1988) η σαφήνεια και η επίτευξη των διδακτικών στόχων, η οργανωµένη δοµή του 
µαθήµατος-οµαλή µετάβαση από το ένα µέρος στο άλλο, η ποικιλία δραστηριοτήτων 
(Φλουρής, 1982) και η αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου (Creemers & Kyriakides, 
2006). Εφαρµόστηκαν, ακόµη, οι αρχές της αυτενέργειας σύµφωνα µε την οποία ο 
µαθητής ενεργοποιεί τις δικές του δυνάµεις (∆εληκωνσταντής, 1990· Νηµά & 
Καψάλης, 2002), της ενεργούς µάθησης των µαθητών (Anderman et al., 2002), της 
διαθεµατικής προσέγγισης των θεµάτων, σύµφωνα µε την οποία οι µαθητές 
αντιµετωπίζουν ολιστικά τη γνώση, αναπτύσσουν γνωστικές στάσεις και δεξιότητες 
(Ματσαγγούρας, 2002), η εργασία σε οµάδες, (Woolfolk, 2000), καθώς και η αρχή 
της βιωµατικής µάθησης σύµφωνα µε την οποία δίνεται προτεραιότητα στην 
εµπειρική γνώση έναντι της θεωρητικής (Woolfolk, 2000). Στο πλαίσιο της 
τελευταίας αναπτύχθηκαν δραστηριότητες µουσικής ακρόασης (Gordon & Burch, 
2002), εκτέλεσης και δηµιουργίας, στις οποίες δόθηκε, όπως αναφέρθηκε, ιδιαίτερη 
έµφαση.  

Οι προσδοκίες των εργασιών της οµάδας συµπίπτουν µε τους στόχους και τις 
ωφέλειες που αναµένεται να αποκοµίσει ο µαθητής τελειώνοντας την Α΄ Γυµνασίου 
και οι οποίοι αποσκοπούν στη διαµόρφωσή του ως κριτικού και µουσικά 
γραµµατισµένου ακροατή. Έτσι, προσδοκάται ο µαθητής να έχει γνωρίσει βασικές 
έννοιες της µουσικής, (ιδιότητες του ήχου, µουσικά όργανα, είδη ορχήστρας, 
ρυθµικές αξίες, ρυθµός, µουσικό µέτρο, δυναµική, κλίµακα, κανόνας και οστινάτο), 
να έχει αρχίσει να κατανοεί τη διαπολιτισµική και διαθεµατική φύση της µουσικής, 
να έχει εξοικειωθεί µε την ακρόαση περιγραφικής κυρίως µουσικής και να έχει 
αναπτύξει ικανότητες αντίληψης των µηνυµάτων και νοηµάτων της µουσικής.  
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