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1. Ποιό είναι το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα στα σχολεία και ποιά 
τρία βασικά χαρακτηριστικά του? Ποιους τομείς καλύπτουν οι 
διδακτικοί στόχοι? 
Το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα είναι το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγράμματος Σπουδών. Βασικά χαρακτηριστικά του είναι η 
διαθεματικότητα, ο παιδοκεντρικός χαρακτήρας και η συστημική 
αντιμετώπιση του μαθητή. Οι διδακτικοί στόχοι σχετίζονται με τον 
γνωσιολογικό τομέα μάθησης (αντίληψη), τον ψυχοκινητικό 
(δεξιότητες), και τον συναισθηματικό τομέα (στάσεις).  

 
2. Ποια τα βασικά μέρη ενός σχεδίου μαθήματος? 

Τα βασικά μέρη είναι Στόχοι, Υλικά, Μεθοδολογία Διδασκαλίας, 
Επέκταση – Αξιολόγηση.  
 

3. Ποιες είναι πέντε βασικές αρχές σχεδιασμού μαθημάτων μουσικής? 
Α) Κάθε μάθημα πρέπει να περιέχει μουσική πράξη, ποικιλία οδών 
κατανόησης (τραγούδι, κίνηση, ακρόαση, εκτέλεση, αυτοσχεδιασμό, 
δημιουργία, θεωρητικά στοιχεία). Β) Οι πληροφορίες για τη μουσική είναι 
σε μικρότερο ποσοστό από τη μουσική πράξη μέσα στην τάξη. Γ) Πρέπει 
να δίνονται ευκαιρίες για αυτενέργεια των μαθητών και επίσης Δ) για 
εργασία των μαθητών σε ομάδες. Ε) το μάθημα πρέπει να βρίσκει σημεία 
επαφής με την καθημερινότητα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.  

 
4. Πώς ορίζεται η μουσική δεκτικότητα και ποια η διαφορά της από 

τα μουσικά επιτεύγματα? 
Μουσική Δεκτικότητα είναι η εν δυνάμει υπάρχουσα δεκτικότητα μάθησης 
της μουσικής, ιδιαίτερα για τη δυνατότητα ανάπτυξης των μουσικών 
επιδεξιοτήτων. H μουσική δεκτικότητα είναι αποτέλεσμα της έμφυτης 
δεκτικότητας και των επιρροών κατά τη βρεφική ή παιδική ηλικία. 
Μουσικά Επιτεύγματα ή Επιδόσεις είναι ένα μέτρο του «τι έχει μάθει 
κάποιος ως αποτέλεσμα των μουσικών του εμπειριών». Είναι το 
αποτέλεσμα της οργανωμένης ή άτυπης διδακτικής πράξης. Επομένως η 
μουσική δεκτικότητα είναι το μουσικό δυναμικό κάποιου ενώ μουσικά 
επιτεύγματα είναι το τί καταφέρνει τελικά. Κάποιος μπορεί να έχει 
υψηλή μουσική δεκτικότητα αλλά χαμηλά επιτεύγματα.  

 
5. Πότε σταθεροποιείται η μουσική δεκτικότητα και γιατί? Πώς 

κατανέμεται η μουσική δεκτικότητα στον ευρύτερο πληθυσμό? 
Η μουσική δεκτικότητα σταθεροποιείται γύρω στην ηλικία των 8-9 
χρόνων. Η σταθεροποίηση της μουσικής δεκτικότητας σχετίζεται με την 
πλαστικότητα του εγκεφάλου που φτάνοντας σε αυτή την ηλικία 
μειώνεται σημαντικά. Η μουσική δεκτικότητα εμφανίζει κανονική 



κατανομή (68% των ατόμων έχουν μέση μουσική δεκτικότητα, 16% πολύ 
υψηλή, 16% πολύ χαμηλή μουσική δεκτικότητα). 

 
 

6. Ποια είναι τα τρία μεγάλα στάδια μουσικής ανάπτυξης? 
Τα τρία στάδια μουσικής ανάπτυξης είναι η προσαρμογή (0 ως 2-4 χρόνων), 
η μίμηση ( 2-4 ως 3-5 χρόνων) και η αφομοίωση (3-5 ως 4-6 χρόνων).  

 
7. Σημειώστε τρεις βασικές αρχές – χαρακτηριστικά της μεθόδου 

Ορφ.  
Α) Η στοιχειώδης  μουσική. Β) η ενότητα ‘κίνηση-λόγος-μουσική’. Γ) η 
έμφαση στον αυτοσχεδιασμό.  
 

8. Περιγράψτε τρεις βασικές παραμέτρους της μεθόδου Σουζούκι.  
Α) ο αναπόσπαστος ρόλος του γονιού και η συνεχής παρουσία του στο 
Πρόγραμμα. Β) Η συνεχής ακρόαση και εκτέλεση του ρεπερτορίου από 
μνήμης. Γ) ο φυσικός – ακουστικός τρόπος μάθησης.  
 

9. Γιατί είναι απαραίτητη η μέτρηση/αξιολόγηση στο μάθημα της 
μουσικής? Αναφέρετε τρεις λόγους.  
Α) Για να διαπιστώσουμε κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι του 
μαθήματος και έμαθαν ή κατανόησαν οι μαθητές αυτά που έπρεπε να 
μάθουν ή να κατανοήσουν. Β) Για να διαπιστώσουμε ποιοι έμαθαν και 
ποιοι όχι, και να βοηθήσουμε τους μαθητές αναλόγως. Γ) Για να δώσουμε 
βαθμολογία στους μαθητές.  
 

 
10. Ποιος ο ρόλος του γονιού στη μέθοδο Σουζούκι? 

Το τρίγωνο «γονιός-δάσκαλος-μουσικός» είναι απαραίτητο στοιχείο της 
προσέγγισης αυτής. Ο γονιός είναι ο «δάσκαλος για το σπίτι», 
παρακολουθεί τα μαθήματα του παιδιού, ατομικό και ομαδικό, μαθαίνει 
και αυτός να παίζει τα πρώτα βασικά στο όργανο, συμμετέχει και 
ενθαρρύνει τη μελέτη του παιδιού με ενθουσιασμό., καθώς και τη 
συμμετοχή του σε όλες τις σχετικές με το όργανο δραστηριότητες 
(συναυλίες, εκδηλώσεις κλπ.). Ο γονιός φροντίζει ώστε η διαδικασία της 
μελέτης να είναι μέρος μιας προβλέψιμης από το παιδί ρουτίνας, κι έτσι 
γίνεται μέρος της ζωής του μαθητή και του γονιού του. 
 

 
 


