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Ημερολόγιο Αποτίμησης Πιλοτικής Εφαρμογής 

 

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Σχολείο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Π.Σ.Π.Θ.) 

 

2 Τάξη/ Τμήμα α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου(12 τμήματα) και σύνδεση με τον Όμιλο 
Ορχήστρας & Φωνητικής Γυμνασίου-Λυκείου Π.Σ.Π.Θ. 

 

3 Εκπαιδευτικός  Μαρία Πατιώ ΠΕ79.01, Μουσικής  

4 Ημερομηνία/ες 8/3/2022-11/3/2022  
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  Το Π.Σ.Π.Θ. συμμετέχει στο πρόγραμμα Σχολεία-Πρέσβεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS)2021-2022. 

Οι μαθητές/τριες των τάξεων  α΄, β΄, γ΄ γυμνασίου του Π.Σ.Π.Θ., 
στο μάθημα της Μουσικής, αλλά και τα μέλη του Ομίλου 
Ορχήστρας & Φωνητικής Γυμνασίου-Λυκείου Π.Σ.Π.Θ.,  
μελέτησαν και εκτέλεσαν απόσπασμα του  Ύμνου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (9η συμφωνία του Ludwig van Beethoven). 

Η δράσης αυτή θα παρουσιαστεί σε όλο το σχολείο, σε γονείς, 
τοπικούς φορείς κλπ. κατά την 9η Μαΐου 2022, Ημέρα της 
Ευρώπης. 

 

 

 

1η Διδακτική ώρα 

Θεματικό πεδίο/Θεματική ενότητα/ 
υπο-ενότητα 

Τονικό ύψος-Μελωδία 

Οι μαθητές/τριες των τάξεων  α΄, β΄, γ΄ γυμνασίου του Π.Σ.Π.Θ., στο μάθημα της 
Μουσικής, αλλά και τα μέλη του Ομίλου Ορχήστρας & Φωνητικής Γυμνασίου-
Λυκείου Π.Σ.Π.Θ.: 

 Αναζητούν πληροφορίες για τα ιδανικά της ειρήνης, της ελευθερίας και 
της αλληλεγγύης που εκφράζει η 9η Συμφωνία του Ludwig van Beethoven 

 Αναζητούν πληροφορίες για το  απόσπασμα από το 4ο μέρος της 9ης 
Συμφωνίας το οποίο καθιερώθηκε από το Ευρωπαϊκό Υπουργικό 
Συμβούλιο ως ο επίσημος Ευρωπαϊκός Ύμνος 

 Μελετούν και εκτελούν τον Ευρωπαϊκό Ύμνο 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα (ΠΜΑ) 

Oι μαθητές/τριες αναμένεται να: 

 τραγουδούν ατομικά και σε ομάδες σύνθετες μελωδίες με τονική ακρίβεια 
 χρησιμοποιούν το σύστημα συμβολισμού του τονικού ύψους στην 

ευρωπαϊκή μουσική σημειογραφία 
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 χειρίζονται με άνεση τα συμβολικά ονόματα τονικού ύψους της 
δυτικοευρωπαϊκής μουσικής σημειογραφίας: ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι 

 εκτελούν στα μουσικά όργανα της τάξης μελωδίες τραγουδιών που έχουν 
μάθει 

 αναπαράγουν/ εκτελούν σε μελωδικά όργανα βρίσκοντας με το αυτί τη 
μελωδία απλών μουσικών κομματιών 

 τραγουδούν από μνήμης μελωδίες με τα ονόματα των φθόγγων τους και 
να εκτελούν σε μουσικά όργανα 

 συμμετέχουν βιωματικά στην παραγωγή της γνώσης 

 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
 Αποτίμηση της διαχείρισής τους Τροποποιήσεις που προτείνονται στο ΠΣ και στα 

υποστηρικτικά υλικά (ως αποτέλεσμα ατομικού και 
συλλογικού αναστοχασμού στην ομάδα) 

 
Επιτεύγματα και δυσκολίες 
των μαθητών 
 
 

Τα Γνωστικά Προαπαιτούμενα: 
 Εμπειρία με ομαδοσυνεργατικές μεθόδους 

διδασκαλίας 
 χρήση του συστήματος συμβολισμού του τονικού ύψους 

στην ευρωπαϊκή μουσική σημειογραφία 
 άνετος χειρισμός των συμβολικών ονομάτων τονικού 

ύψους της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής σημειογραφίας: 
ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι 

βοήθησαν σημαντικά στην εφαρμογή της παρούσης 
δραστηριότητας. Έτσι οι μαθητές/τριες κατάφεραν να 
φέρουν εις πέρας όλες τις δραστηριότητες, χωρίς να 
αντιμετωπίσουν εμπόδια. 
 

- 

 Αποτελεσματικές πρακτικές: - 
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Αποτελεσματικές και μη 
διδακτικές πρακτικές 
 
 
 

• Ο υποστηρικτικός ρόλος του/της εκπαιδευτικού 
• Οι δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας 
• H Συνεργατική διδασκαλία 
• H Συνεργατική µάθηση 
• H Συνεργατική λύση των προβληµάτων 
• Οι Ανοµοιογενείς οµάδες 
•  
 

 Καινοτόμα στοιχεία του ΠΣ 
(εξελικτική ανάπτυξη των 
ΠΜΑ/ τροχιές, 
γραμματισμοί, 
συμπερίληψη) που 
αξιοποιήθηκαν 

 Ακρόαση, Εκτέλεση, Τραγούδι – Φωνητική εκτέλεση, 
Παίξιμο Οργάνων – Οργανική εκτέλεση 

• Βιωματική προσέγγιση 
• Διαθεματική προσέγγιση 
• Διαφοροποίηση 
• Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας 
• Δημιουργία Μουσικών Συνόλων 
• Καλλιέργεια δεξιοτήτων 21ου αιώνα 
• Οργανωμένο και πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο 
Μουσικής 

- 

Ενδεικτικές δραστηριότητες 
ή άλλα έργα του ΠΣ που 
αξιοποιήθηκαν και χρήζουν 
τροποποίησης 

- - 

Πόροι και Υλικά που 
συνέβαλαν σε επιτυχημένες 
προσεγγίσεις ή/και 
που/πώς ενδεχομένως 
δυσκόλεψαν τους μαθητές 

Στην επιτυχημένη προσέγγιση του παρόντος διδακτικού 
σεναρίου συνέβαλλε η ύπαρξη οργανωμένου και πλήρως 
εξοπλισμένου Εργαστηρίου Μουσικής που διαθέτει το 
Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Π.Θ.): 
http://www.nano-micro.gr/omilos/?page_id=290 
 

Ενώ για όλα τα σχολεία προβλέπεται  Εργαστήριο 
Πληροφορικής και εφαρμογών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.),  δεν υπάρχει καμία 
αντίστοιχη σκέψη  ως προς την πρόβλεψη Εργαστηρίου 
Μουσικής σε όλα τα σχολεία της επικράτειας.  
 Έτσι, πολλές προτάσεις του νέου ΠΣ για τον σταδιακό 
μετασχηματισμό της μουσικής παιδείας βρίσκουν  εμπόδια 
στην υλοποίησή τους. 
Προτείνεται να γίνει οργανωμένη προσπάθεια εγκατάστασης 
και λειτουργίας Εργαστηρίου Μουσικής σε κάθε σχολική 
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μονάδα, παράλληλα με τους γενικούς στόχους αυτού του  
νέου Π.Σ. (Οργάνωση και εξοπλισμός της αίθουσας 
μουσικής), μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με το 
ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων. 
 

 


