
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ : « Ετήσιος διδακτικός προγραµµατισµός σχολικού έτους 2014-2015 » 
 

Σχετ.:  

1. το µε αριθµ. ̟ρωτ. 644/03-11-14  έγγραφό µου, µε θέµα : Οδηγίες για τη ∆ιδακτέα Υλη του 

µαθήµατος της Μουσικής στη ∆/θµια Εκ̟/ση 

  

Αγα̟ητές/-οί συνάδελφοι, 

 

Παρακαλώ ό̟ως α̟οστείλετε τον ετήσιο διδακτικό ̟ρογραµµατισµό σας, το αργότερο µέχρι τις 

10-11-14, στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. 

 

Οσον αφορά στη σύνταξη του ̟ρογραµµατισµού δραστηριοτήτων σας, στην αρχή κάθε σχολικού 

έτους, ε̟ισηµαίνονται τα έξής : 

1) δεν αρκεί η ̟αράθεση των ενοτήτων-κεφαλαίων α̟ό τον ̟ίνακα ̟εριεχοµένων των διδακτικών 

εγχειριδίων ή άλλων βιβλιογραφικών ̟ηγών, αλλά ο ̟ρογραµµατισµός, ε̟ιγραµµατικά, 

συγκεκριµένου θέµατος διδασκαλίας και κύριων ̟αιδαγωγικών στόχων, 

2) κατανοµή της διδακτέας ύλης µέσα στις 32 εβδοµάδες του διδακτικού έτους 2014-15,  

3) οι εκ̟αιδευτικοί ̟ου ανέλαβαν υ̟ηρεσία µετά την 11η Σε̟τεµβρίου, να σηµειώσουν ̟ότε 

ακριβώς  άρχισαν να διδάσκουν, 

 
 
         Λαµία, 03/11/2014 
         Αριθ.Πρωτ: 649 

 
ΠΡΟΣ :  
1.∆/ντές Γυµνασίων Βοιωτίας, Εύβοιας, 
Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας  
(µέσω των ∆.∆.Ε. Στερεάς Ελλάδας) 
2. Εκπ/κούς Μουσικής Γυµνασίων Στερεάς 
Ελλάδας (µέσω των σχολείων τους)  
ΚΟΙΝ:  
1. Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Α/θµιας και   
Β/θµιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας 
2. Τµήµα Επιστ/κής και Παιδ/κής 
Καθοδήγησης Β/θµιας Εκπ/σης Στερεάς 
Ελλάδας 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

--- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

----- 
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4) οι εκ̟αιδευτικοί ̟ου διατίθενται σε άλλο/-α σχολείο/-α για τη συµ̟λήρωση του υ̟οχρεωτικού 

τους ωραρίου να σηµειώσουν τις ηµέρες ̟ου διδάσκουν σε αυτό/-ά, 

5) να ̟ροσθέσετε τις ώρες και ηµέρες διδασκαλίας της Χορωδίας, ό̟ως ε̟ίσης τους βασικούς 

̟αιδαγωγικούς στόχους αυτής.  

 

Ε̟ιβάλλεται η συνεργασία όλων των εκ̟/κών Μουσικής των Σχολικών Μονάδων της ∆.Ε. µε 

κοινό στόχο την ουσιαστική και α̟οτελεσµατική διάχυση της γνώσης. 

Οι εκ̟/κοί ̟ου διδάσκουν για ̟ρώτη φορά σε κά̟οιο σχολείο µ̟ορούν να ζητήσουν α̟ό το 

∆ιευθυντή τους τον Α̟ολογισµό του ̟ροηγούµενου σχολικού έτους. 

 

Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές των Γυµνασίων να α̟οστείλουν το ωρολόγιο ̟ρόγραµµα ̟ου 

αφορά στις ώρες διδασκαλίας της Μουσικής. 

 

Θεωρώντας ότι, η συνεργασία µας είναι α̟αραίτητη και αναγκαία για την αναβάθµιση της 

Μουσικής Παιδείας, µη διστάσετε να ε̟ικοινωνήσετε µαζί µου για ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόβληµα 

αντιµετω̟ίσετε στο λειτούργηµά σας. 

Είµαι ̟άντα στη διάθεση όλων σας. Καλή και δηµιουργική συνέχεια. 

 

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 

 


