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ΘΕΜΑ :  «Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη του µαθήµατος της Μουσικής στη ∆/θµια Εκ̟/ση »  

 

Εχοντας υ̟όψη : 

1. τα Α.Π.Σ. και τα ∆.Ε.Π.Π.Σ., 

2. τα διδακτικά εγχειρίδια  των Α’, Β’, Γ’-∆’, Ε’, Στ’ τάξεων ∆ηµοτικού, Α’, Β’ Γ’ τάξεων 

Γυµνασίου, και Α’ τάξης Γενικού Λυκείου 

3. τα Νέα Προγράµµατα Σ̟ουδών (συµ̟ληρωµατικά) 

 

Βασικός σκο̟ός της διδασκαλίας του µαθήµατος της Μουσικής είναι η ανά̟τυξη και 
καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική α̟όλαυση κατά την ακρόαση, εκτέλεση και 
δηµιουργία µουσικής ως µιας α̟ό τις εκδηλώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και δηµιουργίας 
του ανθρώ̟ου. 

           Ε̟ιµέρους ειδικοί σκο̟οί για το µάθηµα της Μουσικής : 

• Η ανά̟τυξη της ακουστικής ικανότητας των µαθητών. 

• Η εκµάθηση των συµβόλων της µουσικής και η χρησιµο̟οίησή τους για ανα̟αραγωγή και 
δηµιουργία µουσικής. 

• Η γνωριµία και η κατανόηση των βασικών στοιχείων και εννοιών της θεωρίας, της 
µορφολογίας και της ιστορίας της µουσικής. 

• Η καλλιέργεια και η ανά̟τυξη της ε̟ιθυµίας των µαθητών να τραγουδούν µε τονική 
ακρίβεια. 

• Η γνωριµία µε τις ̟αλαιότερες συνιστώσες της νεοελληνικής εθνικής µουσικής ̟αράδοσης 
(το βυζαντινό εκκλησιαστικό µέλος και το δηµοτικό τραγούδι). 

• Η εκτίµηση της µουσικής κληρονοµιάς άλλων λαών. 

• Η ανά̟τυξη των ατοµικών µουσικών ικανοτήτων των µαθητών. 

 
 
         Λαµία, 03/11/2014 
         Αριθ.Πρωτ: 644 

 
 
 
ΠΡΟΣ :  
1. Γυµνάσια Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, 
Φθιώτιδας, Φωκίδας (µέσω των ∆.∆.Ε.) 
2. Εκπ/κούς Μουσικής Γυµνασίων Στερεάς 
Ελλάδας (µέσω των σχολείων τους) 
ΚΟΙΝ:  
1. Περιφερειακή ∆/νση Π/θµιας &   ∆/θµιας 
Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας 
2. Τµήµα Επιστ/κής και Παιδ/κής 
Καθοδήγησης ∆/θµιας Εκπ/σης Στερεάς 
Ελλάδας 
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• Η σύνδεση της µουσικής µε τις άλλες τέχνες και τα άλλα γνωστικά αντικείµενα. 

• Η ανά̟τυξη της συνεργασίας, της οµαδικότητας, της υ̟ευθυνότητας, της ̟ειθαρχίας και      
της ε̟ικοινωνίας.  
 

Σας α̟οστέλλω Οδηγίες ως ̟ρος τη διδακτέα ύλη, για το σχολικό έτος 2014-2015 : 

 

 

Α’ Γυµνασίου 

Ε̟ειδή σε όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία, ό̟ως γνωρίζετε, δεν διδάσκεται το µάθηµα της Μουσικής,  

µετά α̟ό την αρχική-διαγνωστική αξιολόγηση των µαθητών σας, θα ̟ρέ̟ει να µεριµνήσετε για 

την οµοιογένεια των γνώσεών τους. Μέχρι τα Χριστούγεννα µ̟ορείτε να ̟ρογραµµατίσετε µία 

γενική ε̟ανάληψη των α̟οκτηθέντων γνώσεων των µαθητών στις έξι τάξεις του ∆ηµοτικού. 

Συγκεκριµένες έννοιες : Παλµός –Ρυθµός, Φθογγόσηµα, Ρυθµική Αγωγή, ∆υναµική Αγωγή, 

Ηχόχρωµα, Οργανογνωσία, Μορφολογία 

 Ε̟ι̟ροσθέτως, µέσα α̟ό ακροάσεις ή φωνητικά ̟αραδείγµατα, να γίνει υ̟ενθύµιση των όρων : 

µονοφωνία, ̟ολυφωνία, οµοφωνία, αντιφωνία, ισοκράτηµα, ̟ολυρρυθµία, κλίµακα, τρό̟ος, 

ήχος, κοσµική-θρησκευτική-̟αραδοσιακή-έντεχνη µουσική,  και όσων άλλων νοµίζετε ότι θα 

λειτουργήσουν ̟ρο̟αρασκευαστικά για τη συνέχεια της ύλης. 

Στη συνέχεια (α̟ό τον Ιανουάριο)  διδάξτε τη Μουσική της Αρχαίας Ελλάδας (2-3 διδακτικές 

ώρες). Ε̟ισηµαίνω ότι οι µαθητές της Α΄Γυµνασίου διδάσκονται στο µάθηµα της Ιστορίας την 

Αρχαία Ελλάδα! (διαθεµατική ̟ροσέγγιση της γνώσης ). Ε̟ίσης, στο διδακτικό εγχειρίδιο της Στ’ 

∆ηµοτικού διδάσκονται τη Μουσική της Αρχαίας Ελλάδας. 

Ακολουθεί η Βυζαντινή Μουσική. Τονίζω ότι στο διδακτικό εγχειρίδιο της Ε’ ∆ηµοτικού αρχίζει η 

διδασκαλία της ̟αρασηµαντικής. Πρέ̟ει να γίνει σαφές στους µαθητές ότι αυτή η σηµειογραφία 

χρησιµο̟οιείται  όχι µόνο για την εκκλησιαστική µας µουσική αλλά και για το ∆ηµοτικό 

Τραγούδι.  Μάθετε στους µαθητές σας ∆ηµοτικά τραγούδια α̟ό όλη την Ελλάδα και µέσα α̟ό 

ακροάσεις φροντίστε να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες των ηχοχρωµάτων είτε των ανθρω̟ίνων 

φωνών είτε των µουσικών οργάνων ανά ̟εριοχή. 

 

Β’ Γυµνασίου 

Μέχρι το τέλος του Α’ τριµήνου, ή το αργότερο µέχρι τα Χριστούγεννα, µ̟ορείτε να διδάξετε τους 

Εξωευρω̟αϊκούς Πολιτισµούς, κάνοντας χρήση κά̟οιων εφικτών δραστηριοτήτων α̟ό το 

τετράδιο του µαθητή. 

Στη συνέχεια : Αρχαία Ελληνική Μουσική, Βυζαντινό εκκλησιαστικό µέλος-∆ηµοτικό Τραγούδι. 

Στο βιβλίο και στις σελίδες 66-81 υ̟άρχουν ̟ληροφορίες για το ∆ηµοτικό τραγούδι. 

Μεσαίωνας : Θρησκευτική και Κοσµική Μουσική. Οι ̟ληροφορίες ̟ου δίνονται στο διδακτικό 

εγχειρίδιο (σελίδες 46-47 ) δεν είναι αρκετές. Μουσικές φόρµες. Οργανογνωσία. 
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Αναγέννηση : Θρησκευτική και Κοσµική Μουσική. Ολη η ε̟οχή αναφέρεται και εξαντλείται στον 

̟ίνακα στη σελίδα 50. Μουσικές φόρµες. Οργανογνωσία. 

Μ̟αρόκ : Υ̟άρχουν κά̟οιες ανοργάνωτες και σκόρ̟ιες ̟ληροφορίες στο βιβλίο (στις σελίδες 54, 

56,61 ) οι ο̟οίες δεν είναι αρκετές. Μουσικές φόρµες. Οργανογνωσία. 

Σηµειώνεται ότι, καλό θα είναι να γνωρίζετε την ύλη στο Μάθηµα Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία. 

(διαθεµατική ̟ροσέγγιση )   

 

Γ’ Γυµνασίου 

Κλασικισµός : σηµαντικότεροι συνθέτες (δεν χρειάζονται  βιογραφικά στοιχεία ). Κυρίως να δοθεί 

έµφαση στις µουσικές φόρµες : σονάτα, συµφωνία, κοντσέρτο, ληντ… µέσα α̟ό δηµιουργικές 

ακροάσεις. 

Ροµαντισµός : σηµαντικότεροι συνθέτες µέσα α̟ό τις ακροάσεις των έργων τους και µορφολογική 

εξέλιξη ̟ρογενέστερων µουσικών µορφών. 

Εθνικές Μουσικές Σχολές : συγχρονική αντιµετώ̟ιση στην Ευρώ̟η και στον Ελλαδικό χώρο 

Ελληνική Μουσική : Ρεµ̟έτικο και λαϊκό τραγούδι 

∆ηµοφιλή µουσικά ρεύµατα του 20ου αιώνα :  ragtime, jazz, rock, disco, reggae, hip-hop… 

 

Α’ Γενικού Λυκείου (ε̟ιλεγόµενο δίωρο µάθηµα) 

20ος αιώνας 

Παρακαλώ τους εκ̟αιδευτικούς ̟ου διδάσκουν στην Α’ τάξη ΓΕΛ να ε̟ικοινωνήσουν άµεσα µαζί 

µου. 

 

Σε κάθε ̟ερί̟τωση και ανάλογα µε τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες  της κάθε σχολικής 

µονάδας, ο ετήσιος διδακτικός ̟ρογραµµατισµός σας θα ̟ρέ̟ει να στηρίζεται στα Α.Π.Σ. και 

∆.Ε.Π.Π.Σ. 

 

Γενικοί ̟αιδαγωγικοί στόχοι δηµιουργικής ακρόασης : οι µαθητές αναγνωρίζουν  

• τις µουσικές φόρµες (η έννοια της φόρµας-µορφής διδάσκεται α̟ό την Α’ ∆ηµοτικού! ) 

• τα χαρακτηριστικά των ε̟οχών (Μεσαίωνας-Αναγέννηση-Μ̟αρόκ-Κλασσική-Ροµαντική-

20ος αιώνας. Ε̟ίσης ό,τι είναι σχετικό µε την Ελληνική Μουσική) 

• τα ηχοχρώµατα των µουσικών οργάνων-κατηγορίες, και 

• οτιδή̟οτε σχετικό  µε τις ̟αραµέτρους της µουσικής.  

 

Οι ανωτέρω Οδηγίες αφορούν και στο µάθηµα της Κριτικής Μουσικής Ακρόασης (Α’ Γυµνασίου) και 

Ιστορίας της Μουσικής (Β’, Γ’ Γυµνασίου, Α’ Λυκείου) των Μουσικών Σχολείων ( µε τη διαφορά ότι ο 

20ος αιώνας, και ό,τι αυτός εµ̟εριέχει, θα διδαχθεί στην Α’ τάξη λυκείου.) 
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Παρακαλώ τους εκ̟αιδευτικούς των Μουσικών Σχολείων ̟ου διδάσκουν τα ανωτέρω µαθήµατα 

να ε̟ικοινωνήσουν άµεσα µαζί µου. 

 

Αγα̟ητοί συνάδελφοι, 

Η γνώση ̟ροϋ̟οθέτει, µεταξύ άλλων, οργάνωση, συνέχεια και συνέ̟εια… 

 

Μη διστάσετε να ε̟ικοινωνήσετε µαζί µου για ο̟οιαδή̟οτε διευκρίνιση ή α̟ορία σας. 

Καλή συνέχεια στο λειτούργηµά σας. 

 

Παρακαλώ ό̟ως ενηµερωθούν ενυ̟όγραφα οι ήδη υ̟άρχοντες εκ̟αιδευτικοί Μουσικής, αλλά και 

όσοι αναλάβουν αργότερα υ̟ηρεσία 

 
 
 
                                                                   Η Σχολική Σύµβουλος Εκπ/κών Μουσικής 
                                                                Π/θµιας & ∆/θµιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας 

 
 
 
 

        Αµαλία Ζαχαριάδη 
 


