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Εισαγωγή 

Αυτό το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο έχει αναπτυχθεί από την κοινοπραξία του έργου Erasmus + 

«Αποκατάσταση του Σεβασμού μέσω της Μουσική Εκπαίδευση» (RRME). Απευθύνεται σε 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε σχολεία και μη-τυπικές δομές μάθησης. Εισάγει την έννοια 

της αποκαταστατικής δικαιοσύνης και έχει ως στόχο να τους προσφέρει νέα εργαλεία για τους 

μαθητές εστιάζοντας στην αντιμετώπιση της κοινωνικής περιθωριοποίησης. 

  

Το Εγχειρίδιο διαρθρώνεται γύρω από 5 ενότητες (μία εισαγωγική ενότητα και 4 ενότητες 

εκπαιδευτικού περιεχομένου). Κάθε Ενότητα αποτελείται από 2-3 υποενότητες. Μια ενότητα  

περιλαμβάνει 4-5 ώρες μάθησης. Το πρόγραμμα έχει πιστοποίηση Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD) (τουλάχιστον 20 βαθμοί μάθησης CPD – Μεσαίο επίπεδο) 

από το Διεθνές Ινστιτούτο RJ4All. Το δια ζώσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπληρώνεται από 

το πιστοποιημένο ηλεκτρονικό μάθημα CPD Αποκατάσταση του Σεβασμού μέσω της Μουσική 

Εκπαίδευση: Αντιμετωπίζοντας την κοινωνική περιθωριοποίηση, το οποίο είναι διαθέσιμο σε 

Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Τουρκικά και Γερμανικά. 

  

Η εισαγωγική ενότητα αναπτύχθηκε από το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας με βάση τις Εθνικές 

Εκθέσεις που αναπτύχθηκαν από όλους τους εταίρους, σε συνεργασία με το RJ4All για τα μέρη 

που σχετίζονται με το θέμα της αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Οι 4 ενότητες εκπαιδευτικού 

περιεχομένου αναπτύχθηκαν από το Abbey College (2η Ενότητα), Ramsey; Colegiul de Arta 

"Carmen Sylva" Ploiesti (3η Ενότητα); Manisa Ozel Egitim Uygulama Okulu III. Kademe (5η 

Ενότητα ); και την 5η Ενότητα που αναπτύχθηκε από τα παραπάνω εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

https://rj4all.uk/online/courses/rrme_gr/
https://rj4all.uk/online/courses/rrme_gr/
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Μεθοδολογία 

Οι ενότητες βασίζονται στην έρευνα των εταίρων για τις ανάγκες στην κάθε χώρα. Η έρευνα 

παρείχε στους εταίρους τις απαραίτητες γνώσεις και ευαισθητοποίηση σχετικά με την 

κατάρτιση εκπαιδευτικών, εργαζομένων για νέους, εκπαιδευτικών ηγετών και βοηθητικού 

προσωπικού για την ενσωμάτωση των μειονεκτούντων μαθητών μέσω της μουσικής 

εκπαίδευσης. Η ανάλυση των αναγκών που προέκυψε προσέφερε συγκεντρωμένες 

πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ενσωμάτωσης των αξιών της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης: την κατανομή εξουσίας, την ισότητα και την αξιοπρέπεια. 

  

Βασικός στόχος της έρευνας που διεξήχθη για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν να 

παρουσιάσει τις υπάρχουσες καλές πρακτικές και, όπου ήταν δυνατόν, να τις 

ενισχύσει. Ταυτόχρονα, ωστόσο, η έρευνα στόχευε στον εντοπισμό κενών και 

προβλημάτων στις υφιστάμενες πρακτικές – καίριας σημασίας, το ζήτημα της κατάρτισης 

εκπαιδευτικών, εργαζομένων για νέους, εκπαιδευτικών ηγετών και βοηθητικού προσωπικού 

για την υποστήριξη/προσέλκυση μειονεκτούντων μαθητών μέσω της μουσικής εκπαίδευσης. Σε 

αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του πρώτου παραδοτέου αποτελέσματος στο συνολικό έργο ήταν να 

δημιουργήσει τα επιστημονικά θεμέλια για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων (με την 

ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και το σχεδιασμό ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων), που 

θα αντιμετωπίσουν και ελπίζουμε να καλύψουν τα υπάρχοντα κενά. 
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Αρχές μάθησης 

• Χρήση προσεγγίσεων μάθησης που βασίζονται στην έρευνα και στο πρόβλημα. 

• Προσαρμογή πολλαπλών μεθόδων μάθησης (μάθηση βάσει εργασιών και έργων, 

συνεργατική μάθηση). 

• Προσαρμογή των μεθόδων μάθησης για την κάλυψη των αναγκών των νέων σε διαφορετικά 

εργασιακά περιβάλλοντα. 

• Παροχή αυθεντικών ευκαιριών μάθησης. 

• Μεθοδική παρουσίαση του περιεχομένου σε μικρές ενότητες. 

• Προώθηση δραστηριοτήτων αναστοχασμού μέσω της παροχής υποστήριξης και 

καθοδήγησης από εκπαιδευτές, καθώς και τήρησης διαδικτυακών ημερολογίων. 

• Προετοιμασία δραστηριοτήτων μάθησης που θα πραγματοποιηθούν είτε σε συγχρονισμένα 

είτε ασύγχρονα περιβάλλοντα. 

• Παροχή ιστοριών και μελετών περίπτωσης. 

• Συναδελφική υποστήριξη και επικοινωνία. 

  

Επισκόπηση ενοτήτων 

Ενότητα 1: Εισαγωγή (Υπεύθυνοι εταίροι: Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας σε συνεργασία με το 

RJ4All) 

●    Παρουσίαση αναγκών που οδήγησαν τη δημιουργία του προγράμματος καθώς και 

περιγραφή των υποκείμενων αξιών αποκαταστατικής δικαιοσύνης: της κατανομής 

ισχύος, της ισότητας, της αξιοπρέπειας και του σεβασμού. 
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●    Με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και  

παραδείγματα από όλους τους εταίρους. 

●    Παρουσίαση της Θεωρίας Επαφής, των Θεωριών Κοινωνικής Αλλαγής και της 

Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης ως το θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θεμελιώθηκε 

το εκπαιδευτικό πακέτο. 

●    Εισαγωγή στις διδακτικές φιλοσοφίες και τις παιδαγωγικές πρακτικές που θα μάθουν να 

χρησιμοποιούν οι μέντορες στη δουλειά τους με μαθητές από μειονεκτούντα 

περιβάλλοντα. 

Ενότητα 2: Μελέτη Περίπτωσης του El Sistema (Υπεύθυνος εταίρος: Abbey College, Ramsey) 

●    Παρουσίαση της προέλευση, της φιλοσοφίας και των επιτυχιών του προγράμματος. 

●    Η θεωρία για την ηγεσία και τη συμμετοχή σε μια διαδραστική ορχήστρα. 

Ενότητα 3: Μουσική εκπαίδευση και αποκαταστατική δικαιοσύνη (Υπεύθυνος εταίρος: Colegiul 

de Arta "Carmen Sylva" Ploiesti) 

●    Παροχή μουσικής εκπαίδευσης για δραστηριότητες που βασίζονται στις αρχές της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης και της παγκόσμιας εκπαίδευσης. 

●    Χρήση δραστηριοτήτων παγκόσμιας μουσικής εκπαίδευσης και ασκήσεις μουσικής 

εκπαίδευσης ως εργαλείο για την προώθηση της διαπολιτισμικότητας, των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της παγκόσμιας πολιτότητας. 

Ενότητα 4: Βέλτιστες πρακτικές (Υπεύθυνος εταίρος: Manisa Ozel Egitim Uygulama Okulu III. 

Kademe) 

●    Παροχή στους εκπαιδευόμενους με τις βέλτιστες πρακτικές και συμβουλές για 

αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας. 
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●    Παρουσίαση προκλήσεων που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας δάσκαλος/εκπαιδευτής 

όταν διδάσκει μαθητές που έχουν βιώσει τραύματα που σχετίζονται με πόλεμο, 

αναγκαστική ή εθελοντική μετανάστευση και κοινωνική περιθωριοποίηση. 

Ενότητα 5: Ηθική Ηγεσία (Υπεύθυνοι εταίροι: Abbey College, Ramsey; Manisa Ozel Egitim 

Uygulama Okulu III. Kademe; Colegiul de Arta "Carmen Sylva" Ploiesti) 

●    Ολοκλήρωση με μαθήματα κατάρτισης για την ηγεσία με ειδική εστίαση στην 

απαραίτητη διάσταση της ηθικής ηγεσίας στην προσπάθεια προώθησης της 

διαπολιτισμικότητας και της κοινωνικής ισότητας. 

 

Θεματικές Ενότητες 

ENOTHTA 1: Αξίες της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης και 

Θεωρία 

Μαθησιακοί στόχοι: 

● Κατανόηση της 

Θεωρίας της 

Αποκαταστατικής 

Δικαιοσύνης, της 

Θεωρίας των 

Επαφών και των 

Τι θα είστε σε θέση να κάνετε (γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες) μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας; 

Γνώσεις 

Βασικές γνώσεις των 

όρων: Αποκαταστατική 

Δικαιοσύνη, Θεωρία 

των Επαφών και 

Δεξιότητες 

Προσδιορισμός 

των αξιών της 

κατανομής της 

ισχύος, της 

Ικανότητες 

Ετοιμότητα για 

προσαρμογή των 

αξιών της Θεωρίας 

της 
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Θεωριών 

Κοινωνικής 

Αλλαγής. 

● Κατανόηση της 

σημασίας της 

ενσωμάτωσης 

αυτών των 

θεωριών στην 

εκπαιδευτική 

πρακτική. 

Θεωρίες Κοινωνικής 

Αλλαγής. 

 

ισότητας, της 

αξιοπρέπειας και 

του σεβασμού 

στο πλαίσιο των 

θεωριών. 

Αποκαταστατικής 

Δικαιοσύνης, της 

Θεωρίας των 

Επαφών και των 

Θεωριών 

Κοινωνικής 

Αλλαγής στις 

μεθόδους 

διδασκαλίας. 

Συνολική διάρκεια: 4-5 ώρες 

 

Υποενότητα 1  1.1.1 Η ανάγκη δημιουργίας του έργου 

 1.1.2 Θεωρητικά πλαίσια 

 1.1.1 

Το έργο έχει ως στόχο να υποστηρίξει εκπαιδευτικούς και άλλους 

εκπαιδευτές στις προσπάθειές τους να ενισχύσουν την 

ανθεκτικότητα των μαθητών τους αναφορικά με θέματα 

διαφορετικότητας και συνοχής σε επίπεδο κοινότητας. 

Για τον σκοπό αυτό, το RRME στοχεύει να αντλήσει έμπνευση 

από το μουσικό πρόγραμμα «El Sistema» και να αξιοποιήσει τις 

υποκείμενες αξίες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, της 
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ισότητας, της κοινωνικής ένταξης, της διαφορετικότητας, της 

κατανομής της ισχύος και της καταπολέμησης των διακρίσεων. 

1.1.2  

Θεωρία Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης (Restorative Justice 

Theory (RJT) 

Μια γρήγορη αναζήτηση στο Google θα σας πει ότι η 

αποκαταστατική δικαιοσύνη στοχεύει να φέρει κοντά το θύμα 

και τον θύτη που εμπλέκονται σε ένα έγκλημα ή μια διαμάχη. Σε 

ότι αφορά την ποινική δικαιοσύνη, σε αυτές τις συναντήσεις 

συμμετέχουν συχνά αστυνομικοί ή κοινωνικοί λειτουργοί για να 

λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές μιας ανοιχτής συζήτησης. 

Στόχος αυτής της συνάντησης είναι να συζητηθούν τα κίνητρα 

του θύτη, ο πόνος του θύματος και τι μπορεί να γίνει για να  

βοηθηθεί η διαδικασία επούλωσης. 

 

Εντός του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, υπάρχει συχνά ένα 

καθορισμένο θύμα και ένας παραβάτης, αλλά στις καθημερινές 

σχεσιακές συγκρούσεις στη ζωή αυτό δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Η 

αποκαταστατική δικαιοσύνη μπορεί να διαδραματίσει βασικό 

ρόλο σε αυτές τις περιστάσεις, καθώς, όταν οι συγκρούσεις δεν 

πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για δίωξη στα ποινικά 

δικαστήρια ή απλώς δεν είναι ποινικής φύσης, μπορεί να 

εξακολουθεί να υπάρχει σύγκρουση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η 

θεωρία της αποκαταστατικής δικαιοσύνης υπαγορεύει ότι όλα τα 
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εμπλεκόμενα μέρη έχουν ίσο δικαίωμα στη δικαιοσύνη, την 

αξιοπρέπεια, τον σεβασμό και την ακρόαση. Για να επιτευχθεί 

αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρακτικές, όπως η 

διαμεσολάβηση και η ομαδική θεραπεία. 

 

Ο στόχος της εφαρμογής της αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε 

αυτές τις περιπτώσεις είναι η ανακατανομή της ισχύος για να 

διασφαλιστεί ότι όλα τα μέρη αφήνουν μια κατάσταση, 

νιώθοντας σαν να έχουν αντιμετωπιστεί τα αδικήματα και έχει 

ακουστεί η φωνή τους, με ένα σαφές σχέδιο για το πώς θα 

προχωρήσουν από τούδε και στο εξής. Μέσα από τις διαδικασίες 

αυτές δεν επιδιώκεται η απόδοση ευθυνών, αλλά η διερεύνηση 

των κινήτρων και των αιτιών για τις ενέργειες, ενώ αναζητούνται 

λύσεις αναφορικά με το πώς θα προχωρήσουν προς την επίλυση 

του προβλήματος. 

Όταν εξετάζουμε τη σημασία της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

στο πλαίσιο αυτού του έργου, θα επιδιώξουμε να «εξισώσουμε 

τους όρους» για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο από κάθε 

υπόβαθρο, παρέχοντάς τους μαθήματα σε ένα θέμα για το οποίο 

όλα τους είχαν περιορισμένη πρόσβαση. Αυτό θα καλλιεργήσει 

την αλληλεγγύη, την αρμονία και την αμοιβαία συμπόνια μέσα 

από την ανάπτυξη συνόλων δεξιοτήτων και την επίτευξη κοινών 

στόχων. 

 



                                                        

        

  

11 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of 
the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

Θεωρία των Επαφών (Contact Theory) 

 

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι, όταν άτομα από διαφορετικές 

ομάδες συγκεντρώνονται για να αλληλεπιδράσουν, φέρουν μαζί 

τους ανεπαίσθητο αλλά έκδηλο άγχος, απόψεις βασισμένες σε 

στερεότυπα και προκαταλήψεις, που επηρεάζουν την 

αλληλεπίδραση. Εντός των σχολείων αυτό γίνεται ακόμη πιο 

εμφανές. Ωστόσο, η θεωρία των επαφών δίνει μια λύση σε αυτά 

τα ζητήματα. 

Η θεωρία των επαφών υποδεικνύει ότι, εάν μπορείτε να 

συγκεντρώσετε άτομα κάτω από ευνοϊκές συνθήκες, τότε οι 

σχέσεις μεταξύ των ατόμων και σε ολόκληρη την ομάδα μπορούν 

να βελτιωθούν (Beattie, 2012). Η θεωρία διατυπώθηκε για πρώτη 

φορά στη δεκαετία του 1950 και αναπτύχθηκε από πολλούς 

διαφορετικούς τομείς, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα 

στις ανάγκες τους. Στα σχολεία, η θεωρία των επαφών λειτουργεί 

καλύτερα όταν τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

● Υπάρχει ισότητα μεταξύ των μελών διαφορετικών ομάδων  

● Οι ομάδες εργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων 

● Οι κοινές εργασίες στοχεύουν στη συνεργασία 

● Υπάρχει ευρύτερη κοινωνική, θεσμική ή/και άλλη 

υποστήριξη για το εγχείρημα 

Αυτές οι προϋποθέσεις ταιριάζουν στις μουσικές δραστηριότητες 

και το πλαίσιο ένταξης στο οποίο βασίζεται το έργο RRME. Ένα 
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σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η θεωρία των επαφών από 

μόνη της δεν αρκεί για την εξάλειψη των διακρίσεων και ότι 

απλώς παρέχει μια βάση πάνω στην οποία μπορεί να 

οικοδομηθεί μια ευρύτερη παροχή υπηρεσιών προς την 

κατεύθυνση αυτή. 

 

Θεωρίες Κοινωνικής Αλλαγής (Theories of Social Change) 

 

Στο πλαίσιο αυτού του ηλεκτρονικού μαθήματος, υπάρχουν τρεις 

κύριες θεωρίες κοινωνικής αλλαγής που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη: 

Εξελικτική Θεωρία (Evolutionary Theory) 

● Η Εξελικτική Θεωρία αναφέρεται στην αντίληψη ότι, όπως 

ακριβώς οι οργανισμοί, έτσι και οι κοινωνίες 

αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου. Όσα δεν 

αναπτύσσονται/ συμβαδίζουν με την κοινωνική αλλαγή,  

μένουν πίσω και εξαφανίζονται. 

o Αυτή η θεωρία δείχνει ότι η αλλαγή δεν συμβαίνει 

με ταχείς ρυθμούς και πρέπει να υπάρχουν πολύ 

μικρές, σταδιακά αυξανόμενες, αλλαγές με την 

πάροδο του χρόνου για να προκληθούν 

μακροπρόθεσμες αλλαγές παραδείγματος. 

Κυκλική Θεωρία (Cyclical Theory) 
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● Στην Κυκλική Θεωρία, η κοινωνία ακολουθεί κύκλους 

ανάπτυξης, παρακμής και πτώσης, όπως o άνθρωπος 

γεννιέται, ωριμάζει, γερνά και πεθαίνει. Μια τέτοια 

προοπτική δίνει τη δυνατότητα σε διαφορετικές κοινωνίες 

να αναδύονται από τις στάχτες των προγόνων τους. 

● Για να παρατείνει την ύπαρξή της, η κοινωνία πρέπει να 

προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται στις συνεχείς 

προκλήσεις. Ομοίως με την εξελικτική θεωρία, αυτοί που 

δεν μπορούν να προσαρμοστούν δεν επιβιώνουν.  

Θεωρία των Συγκρούσεων 

• Οι θεωρητικοί των συγκρούσεων δεν πιστεύουν ότι η 

εξέλιξη ή η ανάπτυξη της κοινωνίας είναι ένα γεγονός που 

συμβαίνει φυσικά. Αντίθετα, πιστεύουν ότι η πρόοδος 

έρχεται μόνο ως αποτέλεσμα διαφορετικών ομάδων που 

πιέζουν για την ικανοποίηση των δικών τους 

συμφερόντων από την κοινωνία. 

• Χωρίς αντιμαχόμενες ομάδες που θέλουν να προωθήσουν 

διαφορετικά συμφέροντα, δεν υπάρχει πληθώρα ιδεών, 

διαπραγμάτευση και συμβιβασμός κατά τη λήψη 

απόφασης αναφορικά με την κατεύθυνση που θα 

ακολουθήσει μια συγκεκριμένη κοινωνία. 

ΑυΑυτή, όπως φαίνεται, είναι μια επιλεκτική διαδικασία που δίνει τη 

δυνατότητα σε διαφορετικά συμφέροντα να υπερισχύουν σε     

διαφορετικές χρονικές στιγμές. 
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Δραστηριότητα 

ανασκόπησης  

1. Σε μια κατάσταση όπου ένα παιδί του οποίου η δεύτερη 

γλώσσα είναι τα αγγλικά και το ενοχλούν λόγω της 

προφοράς του, πώς θα μπορούσατε να εφαρμόσετε τις 

αρχές της αποκαταστατικής δικαιοσύνης για να 

αντιμετωπίσετε αυτήν τη σύγκρουση; 

 

2. Ποιες συγκεκριμένες πολιτικές θα μπορούσε να 

υιοθετήσει το σχολείο ή η ομάδα σας προκειμένου να 

ενσωματώσει καλύτερα τη θεωρία της επαφής στις 

καθημερινές σας πρακτικές; Πώς θα αλληλεπιδράσουν 

αυτά με τις τρέχουσες πρακτικές σας; 

 

Υποενότητα 2 1.2.1 Μεθοδολογία διδασκαλίας χωρίς αποκλεισμούς 

 1.2.2  Η κοινωνική αλλαγή μέσω της μουσικής εκπαίδευσης  

 1.2.1 Η μεθοδολογία διδασκαλίας χωρίς αποκλεισμούς είναι 

ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

εφαρμόζουν τις έννοιες, τις θεωρίες και τις τεχνικές της 

εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς στην πράξη. 

Κοινωνική αλλαγή μέσω της μουσικής εκπαίδευσης: 

Η μεθοδολογία διδασκαλίας χωρίς αποκλεισμούς είναι 

ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

εφαρμόζουν πρακτικά τις έννοιες, τις θεωρίες και τις τεχνικές της 

εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. Ωστόσο, η μεθοδολογία 
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διδασκαλίας χωρίς αποκλεισμούς μπορεί να είναι δύσκολο να 

εφαρμοστεί. Χρειάζεται εξάσκηση και υποστήριξη, σε συνδυασμό 

με δεξιότητες προάσπισης, για να διασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση 

χωρίς αποκλεισμούς γίνεται κατανοητή, χρησιμοποιείται ευρέως 

και με ευαισθησία και είναι τελικά αποτελεσματική. 

Η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς εξαρτάται από τη φύση και 

την ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης: στην 

πραγματικότητα, «το μέσο είναι το μήνυμα». Αυτό σημαίνει ότι 

όταν η μεθοδολογία διδασκαλίας είναι «συμπεριληπτική», χωρίς 

αποκλεισμούς, σε μορφή και λειτουργία, η πρακτική της ίδιας της 

μεθοδολογίας γίνεται μέσο προάσπισης της εκπαίδευσης χωρίς 

αποκλεισμούς και ενισχύει τόσο τις έννοιες όσο και το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα μιας ποιοτικής μαθησιακής εμπειρίας 

για όλους. Για παράδειγμα, εάν ένας/μία εκπαιδευτικός είναι σε 

θέση να συντονίζει την ομαδική εργασία μαθητών μεικτών 

ικανοτήτων σε μια τάξη (μια βασική μέθοδος στην εκπαίδευση 

χωρίς αποκλεισμούς), στην οποία μαθητές με διαφορετικές 

ικανότητες μπορούν να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον, αυτό όχι 

μόνο χρησιμεύει στην ενθάρρυνση και ανάπτυξη της 

πραγματικής μάθησης, αλλά και καταδεικνύει τις δυνατότητες 

και τα πλεονεκτήματα για μαθητές διαφορετικών ικανοτήτων να 

μαθαίνουν μαζί, δηλ. πρόκειται για υπόδειγμα μιας τάξης χωρίς 

αποκλεισμούς στην πράξη. 
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Για μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς στη μεθοδολογία 

διδασκαλίας που να ευθυγραμμίζεται και να υποστηρίζει τα 

προγράμματα σπουδών, πρέπει να επιτευχθεί μια σειρά στόχων 

που σχετίζονται με τη μεθοδολογία αναφορικά με τη(ν): 

● υιοθέτηση συστηματικής προσέγγισης για την υποδοχή 

της διαφορετικότητας και τον προσδιορισμό εμποδίων 

στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς 

● προώθηση και τον συντονισμό μαθητοκεντρικής 

διδασκαλίας 

● εφαρμογή διαδραστικών και ποικίλων προσεγγίσεων 

διδασκαλίας και μάθησης και την αποφυγή της 

υπερβολικής χρήσης μεθόδων ακατάλληλων για κάποιους 

μαθητές 

● χρήση προσεγγίσεων στη διδασκαλία που ενθαρρύνουν 

τους εκπαιδευτικούς να καινοτομούν και να 

προσαρμόζουν τα προγράμματα σπουδών και το υλικό, 

ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στα τοπικά συγκείμενα 

● συμμετοχή σε διαμορφωτικές και αυθεντικές μορφές 

αξιολόγησης. 

● ανάπτυξη εξατομικευμένων μαθησιακών προσεγγίσεων 

για τους μαθητές. 
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● διασφάλιση καλής ποιότητας εποπτείας και υποστήριξης 

για τους εκπαιδευτικούς 

● διασφάλιση εκτενούς διδακτικής πρακτικής 

● συμμετοχή σε αναστοχαστική διδακτική πρακτική για την 

ενίσχυση των ικανοτήτων «συμπεριληπτικής», χωρίς 

αποκλεισμούς, διδασκαλίας. 

Είναι σημαντικό να προσδιορίσετε και να αντιμετωπίσετε τα 

εμπόδια στο σύστημα που ενδέχεται να λειτουργήσουν 

αποτρεπτικά για τους εκπαιδευόμενους και να δυσχεράνουν την 

πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη συμμετοχή στη μαθησιακή 

διαδικασία και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία 

(ακαδημαϊκή και κοινωνική). Τα εμπόδια αυτά μπορεί να 

σχετίζονται με στάσεις, πρακτικές, πόρους, πολιτικές ή το 

περιβάλλον. 

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη δευτερογενή έρευνα από την 

κοινοπραξία RRME, υπάρχουν πολλά εμπόδια που δυσχεραίνουν 

την κοινωνική ένταξη όλων των μαθητών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

ο αντίκτυπος της πανδημίας Covid-19 έκανε ακόμη χειρότερη την 

κατάσταση για τους μαθητές που δεν έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο και σχετικό υλικό, προκάλεσε ψηφιακή φτώχεια και 

είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη κινήτρων και τη μειωμένη 

γονική υποστήριξη στο σπίτι. Ένα άλλο ζήτημα είναι η πίεση που 
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ασκείται στους μαθητές για να επιτύχουν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα σε βασικά μαθήματα, εκτός στις τέχνες. 

Στην Κύπρο, υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ πολιτικών και πρακτικών, 

επειδή η πολύ περιορισμένη επαρκής επιμόρφωση για τους 

εκπαιδευτικούς και οι προτεραιότητες των αναλυτικών 

προγραμμάτων μειώνουν τις ευκαιρίες που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί για επιμόρφωση ή για αναζήτηση και εφαρμογή 

συμπεριληπτικών πρακτικών. Στην Ισπανία, υπάρχει επίσης 

έλλειψη ευκαιριών επιμόρφωσης για τον τρόπο αντιμετώπισης 

των μειονεκτούντων μαθητών και των αντίστοιχών τους 

δυσκολιών. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί είναι διστακτικοί όσον 

αφορά τη συμμετοχή τους σε μαθήματα επιμόρφωσης και 

εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης. 

Τα κύρια προβλήματα στο τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα 

σχετίζονται με: τον κοινωνικό αποκλεισμό των προσφύγων, 

γλωσσικά εμπόδια, φτώχεια, Ρομά που εγκαταλείπουν το 

σχολείο, παιδική εργασία, διακρίσεις. Οι Ρουμάνοι εκπαιδευτικοί 

παρατηρούν ότι οι νεοαφιχθέντες, επαναπατρισμένοι ή μαθητές 

με προβλήματα συμπεριφοράς είναι δυσκολότερο να τύχουν 

αποδοχής στις ήδη διαμορφωμένες ομάδες. Αντίθετα, στη 

Γερμανία, οι μαθητές δυσκολεύονται να ενσωματωθούν λόγω 

γλωσσικών εμποδίων, πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων και του 

άγνωστου περιβάλλοντος. Αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε 

προβλήματα συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα της ίδιας της μη 
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ένταξης. Άλλα ζητήματα είναι τα χαμηλά επίπεδα τυπικής 

εκπαίδευσης και το επαγγελματικό καθεστώς των μεταναστών 

γονέων ή η αδυναμία ορισμένων εκπαιδευτικών να είναι ανοιχτοί 

στην πολιτισμική ποικιλομορφία, κάτι που οδηγεί σε 

προκαταλήψεις και διακρίσεις. 

Αντίκτυπος των Τεχνών στην Εκπαίδευση 

● Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης: 

Η ένταξη των τεχνών στα εκπαιδευτικά συστήματα μπορεί να 

βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης παρέχοντας κίνητρα 

τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς, εισάγοντας ενεργές 

μεθόδους μάθησης στην τάξη και κάνοντας τα προγράμματα 

σπουδών πιο σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των 

μαθητών. Επιπλέον, οι τέχνες παρέχουν τη δυνατότητα για 

επιτυχή μάθηση σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

Η ενσωμάτωση των τεχνών στην εκπαίδευση προσφέρει στους 

εκπαιδευτικούς μια ελκυστική σειρά εργαλείων με τα οποία 

μπορούν να παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση σε όλους, σεβόμενοι 

τόσο τις ατομικές ικανότητες όσο και την πολιτισμική 

πολυμορφία. Η ευελιξία των εργαλείων παρέχει τη δυνατότητα 

στους εκπαιδευτικούς να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές 

ανάγκες και σε ποικίλα περιβάλλοντα μάθησης, διασφαλίζοντας 

ότι η ποιοτική εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται σε κάθε τύπο 

μαθητή/τριας και σε κάθε συγκείμενο. 
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● Συμβολή στην πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των 

εκπαιδευομένων: 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η μάθηση μέσω των τεχνών, αλλά 

και για τις τέχνες, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη 

τόσο πνευματικών όσο και κοινωνικών δεξιοτήτων. Όσον 

αφορά τις πνευματικές δεξιότητες, από τα διαθέσιμα 

στοιχεία συνάγεται ότι η διδασκαλία των τεχνών μπορεί 

να βελτιώσει τις γνωστικές ικανότητες και να συμβάλει 

στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Για παράδειγμα, έρευνες 

κατέδειξαν συσχετίσεις ανάμεσα στη διδασκαλία της 

μουσικής και την αυξημένη χωρική αντίληψη, καθώς και 

ανάμεσα στη διδασκαλία του θεάτρου και την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων λεκτικής επικοινωνίας. Σε ότι αφορά τις 

κοινωνικές δεξιότητες, διαπιστώθηκε ότι οι τέχνες 

μπορούν να προωθήσουν τη συναισθηματική ανάπτυξη – 

προσφέροντας ένα μέσο για την επιτυχή επικοινωνία 

σύνθετων σκέψεων, συναισθημάτων και ιδεών. Επιπλέον, 

παρέχοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να συμμετέχουν 

ενεργά μέσα από δικές τους δημιουργικές διαδικασίες, να 

συνεργάζονται με άλλους και να γιορτάζουν τα 

επιτεύγματά τους, οι τέχνες καλλιεργούν την 

αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση και ενθαρρύνουν 

τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις δεξιότητές τους με 

κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους. 
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● Αύξηση της δημιουργικότητας και συμβολή στη 

διαφύλαξη της πολιτισμικής πολυμορφίας: 

Παρέχοντας τη δυνατότητα στα παιδιά και σε άλλους 

εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν άμεσα σε 

δημιουργικές διαδικασίες και ενθαρρύνοντάς τους να 

αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις και να πειραματίζονται 

με καινοτόμες προσεγγίσεις, η μάθηση στις τέχνες 

διεγείρει τη φαντασία των παιδιών. Οι τέχνες 

ενθαρρύνουν, επίσης, την αισθητική έρευνα για τη φύση 

και την ποικιλομορφία του κόσμου μέσα από την 

εξερεύνηση των σχημάτων, των χρωμάτων, των ρυθμών, 

των σχέσεων και των καλλιτεχνικών εκφράσεων που 

προκύπτουν από διάφορα πολιτισμικά συγκείμενα. 

Ενθαρρύνοντας την καινοτομία και την έρευνα, οι τέχνες παίζουν 

θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας του 

παιδιού. Ταυτόχρονα, η φύση της πολιτισμικής έρευνας, που 

συνοδεύει κάθε δημιουργική διαδικασία, μεταδίδει μια εκτίμηση 

για τον πλούτο της καλλιτεχνικής έκφρασης και συμβάλλει στη 

συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων που έχουν οι τέχνες ως πηγή 

έμπνευσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη αισθήματος 

εκτίμησης για τη σημασία της πολιτισμικής πολυμορφίας και 

θέτει τα θεμέλια για την κατανόηση της σημασίας της 

διατήρησης διαφορετικών μορφών πολιτισμικής έκφρασης. 
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Η μουσική ως μέσο για την προώθηση της ένταξης 

Social change through music education | Patricia Abdelnour | 

TEDxLuxembourgCity - YouTube 

 

● Η μουσική ως ισχυρός δίαυλος επικοινωνίας για όλους 

(διασκεδαστικός και παράγοντας αλλαγής). 

● Η μουσική ως κοινωνική διαδικασία (Δημιουργία 

κοινότητας- Αίσθηση του ανήκειν (ακόμα και στο 

περιβάλλον-χωρίς γλωσσικά, πολιτισμικά, θρησκευτικά 

εμπόδια), υιοθέτηση της διδασκαλία από ομότιμους 

● Η μουσική ως τρόπος ανάπτυξης μιας σειράς δεξιοτήτων, 

π.χ. γνωστικές, σωματικές και συναισθηματικές 

● Η μουσική ως μέσο για την προώθηση της ευεξίας και της 

αυτοεκτίμησης (υπερηφάνεια) 

 

Δραστηριότητα 

Ανασκόπησης 

 

Ερωτήσεις που μπορείτε να υποβάλετε για να σας 

βοηθήσουν να αναλύσετε την κατάσταση στο εκπαιδευτικό 

σας πλαίσιο 

● Ποια είναι, σε γενικές γραμμές, η εθνική εκπαιδευτική 

πολιτική για την προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς 

αποκλεισμούς; Προωθείται μέσα από την ίδια την 

εκπαιδευτική πολιτική η ένταξη; 

https://www.youtube.com/watch?v=X92fvmC2DCc&ab_channel=TEDxTalksTEDxTalksOfficialArtistChannel
https://www.youtube.com/watch?v=X92fvmC2DCc&ab_channel=TEDxTalksTEDxTalksOfficialArtistChannel
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● Τα προϋπηρεσιακά μαθήματα εκπαίδευσης για 

εκπαιδευτικούς στο ίδρυμά σας υποστηρίζουν τους 

μελλοντικούς εκπαιδευτικούς στον προσδιορισμό των 

εμποδίων στο σύστημα, το σχολείο και την τάξη που 

δυσχεραίνουν την ένταξη, σε αντίθεση με την εστίαση 

στους ίδιους τους μαθητές ως υπαίτιους; 

● Ενθαρρύνονται οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να δίνουν 

προσοχή σε υπάρχουσες θετικές πρακτικές των 

εκπαιδευομένων/σχολείων/κοινότητας και να σχεδιάζουν 

στρατηγικές λύσεις που βασίζονται σε τοπικές δεξιότητες 

και πόρους; 

● Τα μαθήματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στο ίδρυμά 

σας υποστηρίζουν τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, 

ούτως ώστε να κατανοήσουν και να συμμετάσχουν σε 

μαθητοκεντρική διδασκαλία και στην εξατομίκευση της 

διδασκαλίας και της μάθησης; 

● Τα ιδρύματα για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

υιοθετούν τη συνεχή διαμορφωτική και αυθεντική 

αξιολόγηση παράλληλα με την πιο επίσημη αξιολόγηση; 

● Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί εκτίθενται σε ένα πλήρες 

φάσμα μεθόδων διδασκαλίας που ανταποκρίνονται στις 

διαφορετικές ανάγκες και δυνατά σημεία των μαθητών 

(π.χ. λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές αισθητηριακές 
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αντιλήψεις στη μάθηση, όπως οπτική, ακουστική, 

κιναισθητική, προσοχή και αυτεπίγνωση των μαθητών, 

μνήμη, ατομική προσοχή, ομαδοποίηση, κλπ.) και στην 

ανάγκη για διαφοροποιημένη και διαφορετική 

προσέγγιση για τη χρήση τέτοιων μεθόδων; 

● Οι μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας προβάλλονται 

ως υπόδειγμα στο πλαίσιο της πραγματικής διδασκαλίας 

που λαμβάνει χώρα στο εκπαιδευτικό σας ίδρυμα; 

● Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές 

εκπαιδευτικών ενδυναμώνονται και υποστηρίζονται για 

να προσαρμόζουν και να αναπτύσσουν τοπικά συναφή 

προγράμματα σπουδών και υλικό για την αντιμετώπιση 

των ειδικών μαθησιακών συγκειμένων της κοινότητας και 

της τάξης των μαθητών; 

● Το υπουργείο Παιδείας της χώρας σας αναπτύσσει και 

εφαρμόζει πολιτική που υποστηρίζει τη μαθητοκεντρική 

διδασκαλία και τη συνεχή διαμορφωτική και αυθεντική 

αξιολόγηση τόσο στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

όσο και στη σχολική εκπαίδευση; 

 

Επιπρόσθετο υλικό Βιβλιογαφία 

● Sec-Ed, 2018, https://www.sec-ed.co.uk/best-

practice/using-contact-hypothesis-in-

https://www.sec-ed.co.uk/best-practice/using-contact-hypothesis-in-re/#:~:text=One%20strategy%20particularly%20relevant%20to,prejudice%20and%20improve%20peer%20relations
https://www.sec-ed.co.uk/best-practice/using-contact-hypothesis-in-re/#:~:text=One%20strategy%20particularly%20relevant%20to,prejudice%20and%20improve%20peer%20relations
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re/#:~:text=One%20strategy%20particularly%20relevant%

20to,prejudice%20and%20improve%20peer%20relations 

● Promoting inclusive teacher education: methodology; 

Promoting inclusive teacher education: advocacy guide; 

Vol.:5; 2013 (unesco.org) 

● Educating for creativity: bringing the arts and culture into 

Asian education - UNESCO Digital Library 

● https://www.researchgate.net/publication/27476818_Incl

usive_pedagogies_in_music_education_A_comparative_st

udy_of_music_teachers%27_perspectives_from_four_cou

ntries  

Επιπλέον πηγές 

● Liebmann, 2007 - Restorative Justice: How It Works 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kcl/reader.action?

docID=334141  

● Weitekamp and Kerner, 2011 - Restorative Justice: 

Theoretical foundations 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kcl/detail.action?d

ocID=449584&pq-origsite=primo] 

● Restorative Justice Council, 2016 - What is restorative 

justice? 

https://restorativejustice.org.uk/what-restorative-justice 

https://www.sec-ed.co.uk/best-practice/using-contact-hypothesis-in-re/#:~:text=One%20strategy%20particularly%20relevant%20to,prejudice%20and%20improve%20peer%20relations
https://www.sec-ed.co.uk/best-practice/using-contact-hypothesis-in-re/#:~:text=One%20strategy%20particularly%20relevant%20to,prejudice%20and%20improve%20peer%20relations
https://en.unesco.org/inclusivepolicylab/sites/default/files/learning/document/2017/1/221037e.pdf
https://en.unesco.org/inclusivepolicylab/sites/default/files/learning/document/2017/1/221037e.pdf
https://en.unesco.org/inclusivepolicylab/sites/default/files/learning/document/2017/1/221037e.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142086?posInSet=26&queryId=b261a578-1c1c-4a90-bf60-39a59713bdb2
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142086?posInSet=26&queryId=b261a578-1c1c-4a90-bf60-39a59713bdb2
https://www.researchgate.net/publication/27476818_Inclusive_pedagogies_in_music_education_A_comparative_study_of_music_teachers%27_perspectives_from_four_countries
https://www.researchgate.net/publication/27476818_Inclusive_pedagogies_in_music_education_A_comparative_study_of_music_teachers%27_perspectives_from_four_countries
https://www.researchgate.net/publication/27476818_Inclusive_pedagogies_in_music_education_A_comparative_study_of_music_teachers%27_perspectives_from_four_countries
https://www.researchgate.net/publication/27476818_Inclusive_pedagogies_in_music_education_A_comparative_study_of_music_teachers%27_perspectives_from_four_countries
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kcl/reader.action?docID=334141%20
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kcl/reader.action?docID=334141%20
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kcl/detail.action?docID=449584&pq-origsite=primo%5d
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kcl/detail.action?docID=449584&pq-origsite=primo%5d
https://restorativejustice.org.uk/what-restorative-justice
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● Relational Restorative Justice Pedagogy in Educator 

Professional Development: Curriculum Inquiry: Vol 44, No 

4 (tandfonline.com) 

● Sci-Hub | Equity in Music Education: Why Equity and Social 

Justice in Music Education? Music Educators Journal, 

104(1), 71–73 | 10.1177/0027432117714737 

● What is RF-RJE? | RJ Education NL 

(relationshipsfirstnl.com) 

● Microsoft Word - Abrahams The Application of Critical 

Pedagogy.docx (rider.edu) 

● Diversity in the classroom: teaching strategies for 

tolerance (erasmustrainingcourses.com) 

● Art does not judge: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366673/P

DF/366654eng.pdf.multi.nameddest=366673  

 

 

 

  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/curi.12057
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/curi.12057
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/curi.12057
https://sci-hub.se/https:/doi.org/10.1177%2F0027432117714737
https://sci-hub.se/https:/doi.org/10.1177%2F0027432117714737
https://sci-hub.se/https:/doi.org/10.1177%2F0027432117714737
https://www.relationshipsfirstnl.com/about
https://www.relationshipsfirstnl.com/about
http://users.rider.edu/~vrme/v6n1/visions/Abrahams%20The%20Application%20of%20Critical%20Pedagogy.pdf
http://users.rider.edu/~vrme/v6n1/visions/Abrahams%20The%20Application%20of%20Critical%20Pedagogy.pdf
https://www.erasmustrainingcourses.com/teaching-diversity.html
https://www.erasmustrainingcourses.com/teaching-diversity.html
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366673/PDF/366654eng.pdf.multi.nameddest=366673
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366673/PDF/366654eng.pdf.multi.nameddest=366673
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Μελέτη της περίπτωσης του El Sistema  

Μαθησιακοί στόχοι: 

Κατανόηση της 

προέλευσης και των 

επιτυχιών του 

προγράμματος και 

παρουσίαση της 

μεθόδου που 

προτείνει για την 

εκμάθηση μουσικής. 

Απόκτηση 

σαφέστερης 

αντίληψης σχετικά με 

τη θεωρία για τη 

διεύθυνση και τη 

συμμετοχή σε μια 

διαδραστική 

ορχήστρα χωρίς 

αποκλεισμούς 

Τι θα είναι σε θέση να κάνουν οι συμμετέχοντες (γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες) μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής 

της ενότητας; 

Γνώσεις 

Βασικές γνώσεις για το 

«El Sistema». 

 

Γνώσεις για τη θεωρία 

σχετικά με τη διεύθυνση 

και τη συμμετοχή σε μια 

διαδραστική ορχήστρα 

χωρίς αποκλεισμούς 

Δεξιότητες 

Καθορισμός των 

αρχών της 

ορχήστρας «El 

Sistema». 

 

Προσδιορισμός των 

βασικών στοιχείων 

επιτυχίας για τη 

διεύθυνση μιας 

διαδραστικής 

ορχήστρας χωρίς 

αποκλεισμούς 

Ικανότητες 

Πρόθεση και 

ετοιμότητα για 

συμμετοχή στη 

διεύθυνση 

μιας μουσικής 

ομάδας χωρίς 

αποκλεισμούς 

 

 

 

Συνολική διάρκεια: 4-5 ώρες 

 

Υποενότητα 1  Ποια είναι η φιλοσοφία «El Sistema»; 
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 Εισαγωγική άσκηση: Τι γνωρίζετε για το ‘El Sistema’? 

 

Η προέλευση του «El Sistema» 

Το «El Sistema» είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής 

αλλαγής/ανάπτυξης της νεολαίας που χρησιμοποιεί τη μουσική 

συγκροτημάτων για να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε παιδί να 

βιώσει θετικότητα μέσα στην κοινότητά του, μέσα και έξω από το 

«nucleo» (το κοινοτικό κέντρο μάθησης, που αποτελεί τον 

πυρήνα της εμπειρίας των μαθητών). 

Το «El Sistema», που σημαίνει «το Σύστημα», είναι ένα 

μουσικοεκπαιδευτικό πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από 

δημόσιους πόρους, που ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα το 1975 από 

τον Βενεζουελανό εκπαιδευτικό, μουσικό και κοινωνικό 

ακτιβιστή José Antonio Abreu. Το πρόγραμμα αργότερα 

υιοθέτησε το σύνθημα «Μουσική για Κοινωνική Αλλαγή». Τα 

προγράμματα El Sistema παρέχουν δωρεάν εκπαίδευση κλασικής 

μουσικής, προάγουν ευκαιρίες και προωθούν την ανάπτυξη σε 

φτωχά παιδιά. Το αρχικό πρόγραμμα στη Βενεζουέλα 

περιλαμβάνει τέσσερις ώρες μουσικής εκπαίδευσης και πρόβας 

κάθε εβδομάδα μετά το σχολείο, καθώς και πρόσθετη εργασία τα 

Σαββατοκύριακα. 

Δραστηριότητα συζήτησης: Ποια πιστεύετε ότι είναι τα οφέλη 

για τους νέους από τη συμμετοχή τους στο «El Sistema;» 
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Υπάρχουν στοιχεία αναφορικά με το ότι η μουσική εκπαίδευση 

έχει βραχυπρόθεσμα οφέλη στα τεστ νοημοσύνης για παιδιά 6 

ετών, 11 ετών και ακόμη και για νέους 16 έως 25 ετών. Ένας 

άλλος υπό διερεύνηση τομέας για τη μεταφορά οφέλους είναι η 

μουσική και η γλώσσα. 

Διαπιστώθηκε ότι η εξάσκηση στη μουσική επιταχύνει τις 

δεξιότητες γραμματισμού και τη μελέτη ξένων γλωσσών. 

Ορισμένες γενικότερες θετικές επιπτώσεις έχουν, επίσης, βρεθεί 

για τη μουσική εκπαίδευση και διαπιστώθηκε ότι ενισχύει την 

επιλεκτική προσοχή και την ευαισθησία σε συναισθήματα στην 

ομιλία. 

Οι αξίες και το σύστημα «El Sistema» συμβάλλουν σε αυτή την 

προσέγγιση της μουσικής πρακτικής παρέχοντας κοινωνικά 

οφέλη σε νέους από όλο τον κόσμο, τα οποία μπορούν να 

αξιοποιήσουν και να διοχετεύσουν τη ρευστότητα της πρακτικής 

της μουσικής εκπαίδευσης. 

https://www.ted.com/talks/jose_antonio_abreu_the_el_sistema_

music_revolution?language=en 

«Sistema Europe» 

Η «Sistema Europe», που ιδρύθηκε το 2012, είναι ένα δίκτυο 

ανοιχτό σε όλους τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και άτομα 

Sistema και όλους όσοι εμπνεύστηκαν από το Sistema, που 

φιλοδοξούν να αναπτύξουν δραστηριότητα πιστή στις αρχές του 

αρχικού προγράμματος. Μπορείτε να βρείτε τη διατύπωση 

https://www.ted.com/talks/jose_antonio_abreu_the_el_sistema_music_revolution?language=en
https://www.ted.com/talks/jose_antonio_abreu_the_el_sistema_music_revolution?language=en
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αυτών των αρχών από το Sistema Europe παρακάτω. Μέσω του 

δικτύου, τα μέλη μπορούν να μοιραστούν, να αναπτύξουν και να 

μάθουν για τις πρακτικές της Sistema στην Ευρώπη, να 

σχεδιάσουν κοινά έργα, να παρακολουθήσουν κοινές 

παραστάσεις και εκπαιδεύσεις, να αναζητήσουν συμβουλές και 

αμοιβαία καθοδήγηση και να βρουν κατάλληλες ευκαιρίες για 

διεκδίκηση χρηματοδότησης. Το Sistema Europe υπάρχει για να 

προωθήσει το όραμα του Sistema, που δημιουργήθηκε από τον 

J.A. Abreu, στο διαφορετικό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το δίκτυο 

διευθύνεται από τον Σύνδεσμο Sistema Europe (Sistema Europe 

Association), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που ιδρύθηκε το 

2014, με νόμιμη έδρα στην Αυστρία. 

Οι θεμελιώδεις αξίες είναι: 

● Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε μια ζωή με αξιοπρέπεια 

και προσφορά, γεμάτη ομορφιά. 

● Κάθε παιδί μπορεί να μάθει να βιώνει και να εκφράζει 

έντονα τη μουσική και την τέχνη, να λαμβάνει τα πολλά 

οφέλη της και να κάνει πιο υγιείς κρίσιμες επιλογές ζωής 

ως αποτέλεσμα αυτής της μάθησης. 

● Η υπέρβαση της φτώχειας και των δυσκολιών μπορεί να 

βοηθηθεί με την ενίσχυση του πνεύματος, με τη 

δημιουργία, «ενός πλούτου του πνεύματος» σύμφωνα με 

τον Δρα Abreu, και με την επένδυση αυτού του πλούτου 
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ως πολύτιμου πλεονεκτήματος σε μια κοινοτική 

προσπάθεια για την επιδίωξη της αριστείας και της 

ομορφιάς στη μουσική. 

● Η αποτελεσματική εκπαίδευση βασίζεται στην αγάπη, την 

αποδοχή, τη χαρά και τις σταθερά επιτυχημένες εμπειρίες 

μέσα σε μια λειτουργική, φιλόδοξη κοινότητα που 

διαπαιδαγωγεί. Κάθε παιδί έχει απεριόριστες 

δυνατότητες και την ικανότητα να επιδιώκει την αριστεία. 

Το «δείξε εμπιστοσύνη στους νέους» αποτελεί τη βάση 

για το πρόγραμμα. 

● Οι οργανισμοί μάθησης δεν γίνονται τυχαία, αλλά πάντα 

υπάρχουν και εξελίσσονται —προσπαθώντας να 

πετύχουν: περισσότερους μαθητές, μεγαλύτερο 

αντίκτυπο, μεγαλύτερη αριστεία στη μουσική, καλύτερη 

διδασκαλία, βελτιωμένα εργαλεία, περισσότερη χαρά. 

Έτσι, η ευελιξία, ο πειραματισμός, η ανάληψη ρίσκων και 

η συλλογική ανταλλαγή είναι εγγενείς πτυχές κάθε 

προγράμματος. 

Δραστηριότητα συζήτησης: Γιατί η μουσική έχει μοναδικό ρόλο 

να διαδραματίσει στην ένωση των ανθρώπων και στην 

επιδίωξη κοινωνικής αλλαγής;  

Οι επιτυχίες των Προγραμμάτων «El Sistema» 
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Ο Gustavo Dudamel, διάσημος μουσικός μαέστρος από τη 

Βενεζουέλα και διευθυντής της Όπερας του Παρισιού, αποδίδει 

την επιτυχία του στο «El Sistema». Εκφράζει τακτικά την 

ευγνωμοσύνη του στον μέντορά του Abreu, τον ιδρυτή του El-

Sistema. «[Ο Abreu] δημιούργησε αυτό το όμορφο και τεράστιο 

πρόγραμμα που είναι μοναδικό», είπε ο Dudamel. «Είμαστε οι 

γιοι του, έχουμε το αίμα του στις φλέβες μας και δεν είναι μόνο 

για τη μουσική, είναι για την βελτίωση της δομής της κοινωνίας 

και τη δημιουργία καλύτερων πολιτών». 

Η Περίπτωση του «In Harmony», Ηνωμένο Βασίλειο 

Το «In Harmony» είναι ένα εθνικό πρόγραμμα, βασισμένο στο 

μοντέλο El Sistema, με στόχο να εμπνεύσει και να μεταμορφώσει 

τη ζωή των παιδιών σε υποβαθμισμένες κοινότητες, 

χρησιμοποιώντας τη δύναμη και τα διδάγματα από τη σύνθεση 

μουσικής για συγκροτήματα. Μέσω μιας μελέτης διαπιστώθηκαν 

τα εξής: 

Τα ποιοτικά δεδομένα έρευνας δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες 

(παιδιά, γονείς και σχολικό προσωπικό) ήταν πολύ θετικοί για το 

πρόγραμμα In Harmony. Ανέφεραν ότι το In Harmony συνέβαλε 

στην απόλαυση της μουσικής, καθώς και ότι ενίσχυσε τη μουσική 

ικανότητα των παιδιών και τις τεχνικές τους δεξιότητες. Είπαν, 

επίσης, ότι ωφέλησε την κοινωνική και συναισθηματική ευεξία 
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των παιδιών, ιδιαίτερα την εμπιστοσύνη, την επικοινωνία και τις 

σχέσεις τους με τους άλλους. 

Οι ερωτηθέντες προσδιόρισαν την ευεξία ως ένα από τα 

καλύτερα αποτελέσματα για τα παιδιά που συμμετείχαν. 

Παρόλο που οι ερωτηθέντες στο σχολείο ήταν προσεκτικοί 

αναφορικά με τον ισχυρισμό ότι το In Harmony είχε θετικό 

αντίκτυπο στα επιτεύγματα των μαθητών, ωστόσο, δήλωσαν ότι 

είχε ενισχύσει τις δεξιότητες των παιδιών για μάθηση, όπως η 

αυτοπεποίθηση, η συγκέντρωση, η επικοινωνία και η επιμονή. 

Αυτή η ομιλία στο Ted δείχνει τι μπορεί να επιτευχθεί από μια 

ορχήστρα χωρίς αποκλεισμούς: 

https://www.ted.com/talks/gustavo_dudamel_and_the_teresa_c

arreno_youth_orchestra_el_sistema_s_top_youth_orchestra?lan

guage=en#t-254994   

Δραστηριότητα συζήτησης: Ποιες βασικές προκλήσεις θα 

αντιμετωπίζατε κατά την υλοποίηση παρόμοιας πρωτοβουλίας; 

 

Υποενότητα 2 Η θεωρία πίσω από τη διεύθυνση και τη συμμετοχή σε μια 

διαδραστική ορχήστρα χωρίς αποκλεισμούς 

https://www.ted.com/talks/gustavo_dudamel_and_the_teresa_carreno_youth_orchestra_el_sistema_s_top_youth_orchestra?language=en#t-254994
https://www.ted.com/talks/gustavo_dudamel_and_the_teresa_carreno_youth_orchestra_el_sistema_s_top_youth_orchestra?language=en#t-254994
https://www.ted.com/talks/gustavo_dudamel_and_the_teresa_carreno_youth_orchestra_el_sistema_s_top_youth_orchestra?language=en#t-254994


                                                        

        

  

34 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of 
the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

 Το El Sistema είναι μια φιλοσοφία μάθησης που είναι όμορφα 

ευέλικτη και μπορεί να ταιριάξει στις ανάγκες κάθε κοινότητας 

και δημογραφικής μεταβλητής. Δεν υπάρχουν δύο προγράμματα 

«El Sistema» που να είναι ίδια, αλλά η αποστολή είναι κοινή: η 

αξιοποίηση της μουσικής για να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά 

να αναπτυχθούν και να προοδεύσουν ως κοινότητα. 

 

Οι Αρχές Ποιότητας είναι: 

 

1. Ορχηστρικές, φωνητικές και άλλου τύπου δραστηριότητες 

μουσικής για συγκροτήματα ως παράγοντες ανάπτυξης, 

ένταξης και συμπερίληψης. 

2. Πρόσβαση για όλους τους νέους, αλλά ιδιαίτερα για 

εκείνους με τις λιγότερες ευκαιρίες και τις μεγαλύτερες 

ανάγκες. 

3. Μαθησιακό περιβάλλον που κινεί το ενδιαφέρον των 

μαθητών και παρέχει κίνητρα, με γοργά προοδευτικά 

βήματα προς την αριστεία, που ενισχύεται από τη 

συμμετοχή ατόμων σε μικρή ηλικία  

4. Υψηλής ποιότητας διδασκαλία που διεγείρει όλες τις 

αισθήσεις, είναι έντονη και ευχάριστη, με μάθηση από 

ομότιμους και τακτικές παραστάσεις. 
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5. Συνέπεια της διεκπεραίωσης του προγράμματος, 

συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών συναντήσεων και 

ωρών δραστηριότητας ανά εβδομάδα. 

6. Διασυνδέσεις με κοινοτικά δίκτυα με την ανάπτυξη του 

μοντέλου «Nucleo» από τη Βενεζουέλα στο τοπικό 

πλαίσιο. 

 

Παρακολουθήστε ατά τα videos και έπειτα συζητήστε: 

1. Τι μάθατε για τη διεύθυνση μιας ορχήστρας χωρίς 

αποκλεισμούς; 

2. Τι δέσμευση απαιτείται από τους εκπαιδευτές; 

3. Τι προσόντα πρέπει να έχει ο εκπαιδευτής; 

4. Τι δέσμευση απαιτείται από τους νέους; 

5. Ποιες προκλήσεις υπάρχουν; 

Δραστηριότητα 

Ανασκόπησης  

Ερωτήσεις κατανόησης: 

1. Πώς μεταφράζεται το ‘El-Sistema’:  

● Η έκφραση 

● Το σύστημα 

● Η αξία 

● Το πλαίσιο 

 

2. Από που ξεκίνησε το ‘El Sistema’; 

● Βραζιλία 

https://www.youtube.com/watch?v=0QqScHck3cg&list=PLzzBvi5D8s7OC6jHShfi_C4LZUJnAn2Ui
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● Περού 

● Βενεζουέλα 

● Πορτογαλία 

● Κολομβία 

 

3. Ποιος ήταν ο ιδρυτής; 

● Gustavo Dudamel 

● Simón Bolívar 

● Christian Vasquez 

● Jaime Martínez  

● José Antonio Abreu 

4. Ποια είναι τα τρία πλεονεκτήματα που μπορεί να 

επιφέρει; 

5. Ποια είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά  για την 

διεύθυνση μιας ορχήστρας χωρίς αποκλεισμούς; 

6. Ποιες είναι οι προκλήσεις για τη διεύθυνση μιας 

ορχήστρας χωρίς αποκλεισμούς; 

Επιπρόσθετο υλικό https://www.sistemaeurope.org/Sistemas_around_the_World/  

https://sistemaglobal.org/  

https://sistemaeurope.blob.core.windows.net/web/MediaLibrary

/Documents/Sistema-Europe-About-Vision-Mission-Principles-21-

12-2016.pdf  

https://www.sistemaeurope.org/Sistemas_around_the_World/
https://sistemaglobal.org/
https://sistemaeurope.blob.core.windows.net/web/MediaLibrary/Documents/Sistema-Europe-About-Vision-Mission-Principles-21-12-2016.pdf
https://sistemaeurope.blob.core.windows.net/web/MediaLibrary/Documents/Sistema-Europe-About-Vision-Mission-Principles-21-12-2016.pdf
https://sistemaeurope.blob.core.windows.net/web/MediaLibrary/Documents/Sistema-Europe-About-Vision-Mission-Principles-21-12-2016.pdf
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https://ericbooth.net/the-fundamentals-of-el-sistema/  

http://www.sistemaengland.org.uk/  

 

  

  

   

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μουσική Εκπαίδευση και Αποκαταστατική 

Δικαιοσύνη  

Μαθησιακοί στόχοι: 

● Παροχή 

δραστηριοτήτων 

μουσικής 

εκπαίδευσης που 

βασίζονται στις αρχές 

της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης και της 

παγκόσμιας 

εκπαίδευσης 

Τι θα είναι σε θέση να επιτύχουν οι συμμετέχοντες (γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες) μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής 

της ενότητας; 

Γνώσεις 

●Ενίσχυση 

λεξιλογίου 

που αγορά  τη 

μουσική και 

τοω χορό 

Δεξιότητες 

● Προσαρμογή του 

μουσικού υλικού 

(τραγούδια, 

όργανα) που 

χρησιμοποιούνται 

στο πλάνο 

μαθήματος με τα 

Ικανότητες 

● Οι 

εκπαιδευτικοί/εκπ

αιδευτές 

κατανοούν την 

αξία της μουσικής 

για παιδιά με 

ειδικές ανάγκες 

https://ericbooth.net/the-fundamentals-of-el-sistema/
http://www.sistemaengland.org.uk/
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● Χρήση 

δραστηριοτήτων και 

ασκήσεων 

παγκόσμιας μουσικής 

εκπαίδευσης ως 

εργαλείων για την 

προώθηση της 

διαπολιτισμικότητας, 

των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της 

παγκόσμιας 

πολιτότητας 

● Κατανόηση της 

σημασίας που έχει η 

αξιοποίηση της 

μουσικής στις 

μεθόδους 

διδασκαλίας 

●Γνώσεις 

ψυχολογίας, 

μουσικοθεραπ

είας και 

μουσικής 

●Μέθοδοι 

εφαρμογής σε 

διάφορες 

δομές και 

υποστάσεις 

της 

μουσικοθεραπ

είας 

(«μελοθεραπεί

ας») 

●Γνώσεις για 

την ένταξη των 

παιδιών με 

Ειδικές 

Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες (ΕΕΑ) 

σε τυπικά 

παιδιά, ατομικά ή 

ομαδικά 

● Οι 

εκπαιδευτικοί/εκπα

ιδευτές να είναι σε 

θέση να αυξήσουν 

την αυτοεκτίμηση 

των μαθητών τους 

● Δυνατότητα 

ενεργής 

συμμετοχής των 

μαθητών σε 

παιχνίδια για 

καλύτερη 

κατανόηση 

εννοιών, βασικών 

σημείων, νέων 

αντικειμένων 

μάθησης 

● Ικανότητα 

συνύπαρξης των 

μαθητών της τάξης 

και ευκολότερη 

που διατρέχουν 

κίνδυνο 

αποκλεισμού 

● Κατανόηση της 

σημασίας που έχει 

η διδασκαλία του 

σεβασμού για 

διαφορετικούς 

πολιτισμούς (μέσα 

από διαφορετικές 

τέχνες – τη 

μουσική και τον 

χορό) 

● Ανάπτυξη 

πολυγλωσσικής 

ικανότητας 

(επικοινωνία και 

κριτική σκέψη σε 

μια ξένη γλώσσα) 

– προσωπικές, 

κοινωνικές και 

μεταγνωστικές 

ικανότητες, καθώς 
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εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα. 

ένταξη των παιδιών 

με ΕΕΑ 

● Οι εκπαιδευτικοί θα 

μπορούν να 

βελτιώσουν 

ποιοτικά το επίπεδο 

της μη λεκτικής 

επικοινωνίας των 

παιδιών με ΕΕΑ 

● Χρήση της μουσικής 

στην τάξη μέσω 

διαθεματικών 

μεθόδων 

διδασκαλίας και 

μεθόδων 

διδασκαλίας που 

βασίζονται στο 

παιχνίδι 

● Βελτίωση των 

δεξιοτήτων 

πρόσληψης 

(ακρόαση και 

ανάγνωση) και 

και ικανότητα 

πολιτισμικής 

συνείδησης και 

έκφρασης 

● Κατανόηση της 

σημασίας που έχει 

η χρήση της 

μουσικής στις 

μεθόδους 

διδασκαλίας 

● Κατανόηση της 

σημασίας των 

συνεργασιών 

μεταξύ 

εκπαιδευτικών και 

θεραπευτών, 

καθώς και της 

συνεργασίας 

μεταξύ σχολείων 

και άλλων 

ιδρυμάτων 

● Τόσο οι 

εκπαιδευτικοί όσο 



                                                        

        

  

40 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of 
the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

δεξιοτήτων 

υποκριτικής 

(ερμηνείας) 

● Βελτίωση της 

συναισθηματικής 

νοημοσύνης και 

των κοινωνικών 

δεξιοτήτων των 

μαθητών 

 

και οι μαθητές 

κατανοούν το 

νόημα και τα 

οφέλη της 

συνεργασίας στο 

πλαίσιο 

εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων 

Συνολική διάρκεια: 5 ώρες 

 

Υποενότητα 1 : 

Μουσικές 

δραστηριότητες: 

παραδείγματα 

1.1 Μουσική διερευνητική παράσταση 
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 Διάρκεια: περίπου 5 μήνες 

Βήμα 1: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες εργασίας τυχαία. Ο 

εκπαιδευτικός γράφει ονόματα χωρών σε ένα φύλλο χαρτιού 

και αφήνει το περιθώριο στους μαθητές να επιλέξουν τυχαία 

μία. Ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τα μέλη των ομάδων για το 

περιεχόμενο του έργου που θα πρέπει να ολοκληρώσουν. 

Βήμα 2: Έπειτα, οι αρχηγοί των ομάδων είναι υπεύθυνοι να 

καθοδηγήσουν την ομάδα τους προς την αναζήτηση 

περισσότερων πληροφοριών για συνθέτες στη συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή. 

Βήμα 3: Μόλις συμφωνηθεί ότι κάποιος από τους συνθέτες 

είναι ο πιο σχετικός για τη συγκεκριμένη περιοχή, μία από τις 

κύριες εργασίες της ομάδας είναι να επιλέξει ένα τραγούδι ή 

ένα μουσικό κομμάτι από τον συνθέτη αυτό, για να το 

εκτελέσει και να καταλήξει σε μια ιδέα για μια ζωντανή 

παράσταση, στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν όλα 

τα μέλη του έργου. 

Οι ομάδες ενημερώνουν η μία την άλλη μέσω ενός 

κοινόχρηστου διαδικτυακού (ή έντυπου) ημερολογίου 

ομάδας, στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες. 
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Παράδειγμα: 

George Enescu- Liveni-Ρουμανία. 

● Συνθέτης κλασικής μουσικής 

Οι μαθητές διεξάγουν έρευνα για τη γενέτειρα του συνθέτη: 

το Liveni - που βρίσκεται στα βορειοανατολικά της 

Ρουμανίας. Πρέπει να περιγράψουν τη γεωγραφική περιοχή. 

Τι είδους φυτά και λουλούδια μεγαλώνουν σε αυτόν τον 

τύπο εδάφους; Επίσης, οι μαθητές πρέπει να παράσχουν 

βασικές πληροφορίες για τον συνθέτη. Πρέπει να 

συγκεντρώσουν ιστορικά δεδομένα για τη σχετική περίοδο - 

πώς ήταν η κοινωνία κατά τον Α΄ και τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο; Μετά από την έρευνα αυτή, το κλασικό κομμάτι 

πρέπει να επιλεγεί και να εκτελεστεί με την έγκριση όλων 

των μελών. 

Ένα κομμάτι σχετικό και εύκολο για εκτέλεση από τους 

μαθητές του George Enescu είναι το «Ballad for violin» 

(«Μπαλάντα για βιολί»). 

Βήμα 4: Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια 

ποικιλία εργαλείων όπως: τηλεφωνικές εφαρμογές με 

όργανα, τα οποία μπορούν να ηχογραφηθούν ξεχωριστά από 
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κάθε μέλος και στη συνέχεια να συγχρονιστούν με το 

εργαλείο Audacity ή άλλα δωρεάν μουσικά εργαλεία. Ακόμη 

καλύτερα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν πραγματικά 

μουσικά όργανα και να σχηματίσουν μικρές ορχήστρες 

δωματίου ή μια ορχήστρα, εάν οι μαθητές μπορούν να 

παίξουν κάποιο μουσικό όργανο και να έχουν τις 

παρτιτούρες των μουσικών κομματιών. Μπορούν να 

αναζητήσουν στο διαδίκτυο δωρεάν παρτιτούρες. Εάν οι 

μαθητές δεν μπορούν να παίξουν κανένα όργανο, μπορούν 

να τραγουδήσουν τη μελωδία δημιουργώντας ένα «καραόκε 

με μουσική και λέξεις». Αυτό το είδος δραστηριότητας 

μπορεί, επίσης, να υλοποιηθεί και σε διαδικτυακό 

περιβάλλον μάθησης. 

Βήμα 5: Στο τέλος της πεντάμηνη δραστηριότητας, ο 

εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό 

ή τον διευθυντή του σχολείου, διοργανώνει μια εκδήλωση 

για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομαδικών 

έργων. Στην παράσταση θα προσκληθούν γονείς, 

συμμαθητές, εκπαιδευτικοί, φίλοι ή άλλα τυχόν 

ενδιαφερόμενα μέρη.  

Πώς να προσαρμόσετε τη δραστηριότητα: Όταν μετατοπίζετε 

το βάρος της δραστηριότητας από τη μουσική προς την πτυχή 

της ισότητας, της ένταξης και του αναστοχασμού, αυτή η 
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δραστηριότητα μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε σχολικό 

περιβάλλον για τη μείωση του αποκλεισμού και του 

εκφοβισμού. Για να επιτευχθεί αυτό, η εστίαση πρέπει να 

μετατοπιστεί από το επίτευγμα μια ολοκληρωμένης μουσικής 

παράστασης στο γεγονός ότι είναι ομάδα και μοιράζονται τα 

συναισθήματα και τα διδάγματά τους. Τα ερωτήματα για 

αναστοχασμό είναι: 

● Πώς ήταν η συνεργασία με τους άλλους μαθητές; 

● Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

της ομαδικής εργασίας σε σύγκριση με την ατομική 

εργασία; 

● Ποια δυνατά σημεία και ποιες αδυναμίες έφερα στην 

ομάδα; Πώς συνέβαλα στην ομαδική εργασία και 

απόδοση; 

● Πώς θα μπορούσα να βελτιώσω την ομαδική μας 

εργασία; Υπάρχει κάτι που θα μπορούσα να κάνω για 

να βελτιώσω το επίπεδο συμμετοχής και ένταξης 

όλων των μελών της ομάδας; 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να παρακινήσει τους 

μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη συμπεριφορά και τα 
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συναισθήματά τους και να μοιραστούν τις ιδέες, τα 

συναισθήματα, τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους με τους 

άλλους για να βελτιωθεί η κατανόηση, η ενσυναίσθηση και ο 

σεβασμός μεταξύ τους. 

 

 1.2 Μουσική για την ένταξη 

 Διάρκεια: περίπου 30 λεπτά, ανάλογα με τον αριθμό των 

συμμετεχόντων 

Βήμα 1: Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τα 

συναισθήματά τους με ήχους, χτυπώντας παλαμάκια, χτυπώντας 

με τα χέρια μια κοντινή επιφάνεια, τα πόδια τους, κλπ. Είναι 

σημαντικό να δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες η ευκαιρία να 

εκφραστούν. 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί με ήχους που 

παράγονται με τη χρήση του σώματος (π.χ. παλαμάκια) ή και με 

όργανα. Εάν πραγματοποιηθεί με όργανα, είναι σημαντικό όλοι 

οι συμμετέχοντες να είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποιο όργανο 

θέλουν, ακόμη κι αν πολλοί επιλέγουν το ίδιο όργανο. 

Βήμα 2: Ο/Η κάθε συμμετέχων/ουσα έχει την ευκαιρία να 

παρουσιάσει εκ νέου κάτι, αλλά αυτή τη φορά ζητείται από τους 
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άλλους να αντιδράσουν. Η απάντηση δεν πρέπει να δίνεται με 

λόγια, αλλά μέσω των παρεχόμενων οργάνων ή 

χρησιμοποιώντας μέρη του σώματος. Στη συνέχεια, ακολουθεί 

συζήτηση στην ολομέλεια για τη διαφορά στον ρόλο του μέρους 

που παρουσίαζε και στον ρόλο του μέρους που αντιδρούσε, 

καθώς και για τις διαφορές που αντιλήφθηκαν. 

Πιθανές ερωτήσεις προς συζήτηση: 

● Πώς νιώσατε όταν προσπαθούσατε να εκφραστείτε; Ήταν 

εύκολο για εσάς; Αντιμετωπίσατε δυσκολίες; Γιατί; 

● Πώς νιώσατε επικοινωνώντας με τους άλλους; 

● Πώς νιώσατε επικοινωνώντας και δημιουργώντας κάτι 

μαζί ως ομάδα; 

Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να μην κρίνουν ο ένας την 

απόδοση του άλλου. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου βήματος, 

θα πρέπει να υπενθυμίσετε στην ομάδα να αντιδρά και να 

ακούει και όχι απλώς να επιδίδεται και πάλι στην καλή απόδοση 

του εαυτού τους. Αυτό τους δίνει το περιθώριο να βιώσουν 

διαφορετικούς ρόλους και να αρχίσουν να συνεργάζονται για την 

αποστολή και λήψη μηνυμάτων μέσω της μουσικής. 

 
1.3 Σημαντικές πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 

την υλοποίηση μουσικών δραστηριοτήτων 
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 Ασφαλές περιβάλλον: Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει πάντα να 

εξασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον για τους μαθητές και 

να τους δίνει την αίσθηση ότι μπορούν να μοιράζονται τα 

αισθήματα, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους με 

ασφάλεια στις ομαδικές και ατομικές συναντήσεις. Ο/Η 

εκπαιδευτικός πρέπει να ζητά σε τακτά χρονικά διαστήματα 

από τους μαθητές να μοιράζονται τη δουλειά, τις απόψεις 

και τις επιλογές τους και θα πρέπει να τους ενημερώνει ότι ο 

στόχος πίσω από αυτές τις δραστηριότητες είναι μην 

αποκλειστεί κανείς και να δοθεί η ευκαιρία σε όλους να 

εκφράσουν τις σκέψεις και τις απόψεις τους. Εάν κάποιο 

άτομο δεν θέλει να μοιραστεί κάτι ή αισθάνεται 

αποκλεισμένο, ο/η εκπαιδευτικός και η ομάδα θα πρέπει να 

σκεφτούν μαζί πώς να το συμπεριλάβουν περισσότερο στις 

δραστηριότητες και την ομάδα. 

Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι, επίσης, ασφαλές 

να έχουν διαφορετική γνώμη από τους άλλους. Ο/Η 

εκπαιδευτικός θα υποστηρίξει τους μαθητές για συζήτηση 

διαφορετικών απόψεων και για αναστοχασμό ως προς τον 

λόγο διαμόρφωσης διαφορετικής άποψης για ένα θέμα, 

ούτως ώστε να βελτιωθεί η κατανόηση μεταξύ όλων. 
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Μπορούν, επίσης, να σκεφτούν πώς θα βρουν ξανά κοινό 

έδαφος ή κοινή προοπτική για τα θέματα που προκύπτουν. 

Μη επικριτική διάθεση: Ο/Η εκπαιδευτικός και οι μαθητές 

δεν πρέπει ποτέ να είναι επικριτικοί και δεν πρέπει να 

εκφράζουν προκατειλημμένες γνώμες για τις επιλογές και τις 

σκέψεις κάποιου. Ταυτόχρονα, ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να 

καθιστά σαφές πριν από κάθε ομαδική δραστηριότητα ότι η 

ομάδα καλείται να μην επικρίνει τους συμμαθητές της, αλλά 

να παρατηρεί και να ακούει ελεύθερα. Εφόσον δεν θέλουν 

να επικριθούν για τα συναισθήματά τους, δεν θα πρέπει ούτε 

να επικρίνουν τους άλλους για όσα εκφράζουν. 

Υπόβαθρο των μαθητών: Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει πάντα να 

λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία που αφορούν τους μαθητές 

του/της. Τι ηλικία έχουν οι μαθητές; Έχουν μουσικό 

υπόβαθρο; Έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε παρόμοιες 

δραστηριότητες; Προέρχονται από κατώτερα κοινωνικο-

οικονομικά στρώματα; Έχουν μεταναστευτική βιογραφία; 

Όλα αυτά παίζουν ρόλο στον τρόπο υλοποίησης των 

δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, εάν κάποιοι μαθητές 

δυσκολεύονται με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στις 

δραστηριότητες, συνιστάται η χρήση δραστηριοτήτων που 

είναι αυτονόητες και απαιτούν λιγότερες εξηγήσεις εκ των 

προτέρων. 
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Ειδικά σε περιπτώσεις λανθάνουσας σύγκρουσης, ο/η 

εκπαιδευτικός δεν πρέπει να είναι προκατειλημμένος/η 

απέναντι σε μαθητές πριν από την εφαρμογή των 

δραστηριοτήτων. Είναι σημαντικό να ξεκινήσει το μάθημα 

χωρίς προκαθορισμένη γνώμη για κανέναν για να 

αποφευχθούν πιθανά σενάρια θύματος/θύτη. Ο/Η 

εκπαιδευτικός πρέπει πάντα να διατηρεί ουδέτερη γνώμη και 

μια ισορροπία μεταξύ όλων των μερών όσον αφορά τις 

ευκαιρίες που τους παρέχει για να παρουσιάσουν, να 

αλληλεπιδράσουν και να εκφράσουν τη γνώμη τους. Εάν 

μόνο η μία πλευρά εκφράζει τις σκέψεις της, δεν θα υπάρξει 

λύση αποδεκτή και από τις δύο πλευρές στο τέλος. 

Πλαίσιο: Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει πάντα να λαμβάνει 

υπόψη το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και το περιεχόμενο 

του θέματος υπόψιν. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για 

μουσικές δραστηριότητες, δεν πρέπει να εφαρμόζονται μόνο 

σε μαθήματα μουσικής, αλλά μπορούν να εφαρμοστούν και 

κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους ή 

σε άλλα μαθήματα στο σχολείο. Ο/Η εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη το συγκείμενο στο οποίο 

εφαρμόζονται οι δραστηριότητες αυτές. Οι μαθητές μπορεί 

να αντιμετωπίσουν μια δραστηριότητα με ένα τρόπο εάν 

εμπίπτει σε υποχρεωτικό σχολικό μάθημα και με άλλο τρόπο 
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εάν είναι μάθημα επιλογής εκτός σχολείου. Ταυτόχρονα, οι 

μαθητές μπορεί να σκεφτούν διαφορετικά το νόημα και την 

εστίαση των δραστηριοτήτων, εάν το αντικείμενο του 

μαθήματος είναι η ιστορία από το αν το αντικείμενο ήταν η 

γυμναστική. 

Μαθητές που δεν μπορούν να παίξουν όργανο: Οι μουσικές 

δραστηριότητες δεν πρέπει να περιορίζονται σε μαθητές που 

ξέρουν ήδη να παίζουν ένα όργανο. Σε περίπτωση μαθητών 

που δεν μπορούν να παίξουν κάποιο όργανο, ο/η 

εκπαιδευτικός μπορεί να αποφασίσει να διδάξει βασικές 

συγχορδίες και ήχους σε ένα όργανο της επιλογής των 

μαθητών ή να ζητήσει από κάποιο άλλο άτομο ή άτομα στην 

ομάδα να διδάξει/ουν το όργανο αυτό. Διαφορετικά, οι 

μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σώμα τους ως 

όργανο παραγωγής ήχων, π.χ. με παλαμάκια, χτυπήματα στα 

πόδια, κλπ., χωρίς τη χρήση ξεχωριστού μουσικού οργάνου. 

Κάποιες δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί για να μην 

χρησιμοποιούνται όργανα στην αρχή. Έτσι, νέοι μαθητές 

μπορούν να συμπεριληφθούν στις δραστηριότητες και να 

υποστηριχθούν στην επίλυση συγκρούσεων. 
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Υποενότητα 2: Συναισθήματα μέσα από τη μουσική 

 Η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης 

Αυτή την περίοδο, κατά την οποία όλοι επηρεαζόμαστε από την 

παγκόσμια πανδημία, είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε 

αυτοέλεγχο, σθένος, ενσυναίσθηση, διαχείριση των φόβων και 

να υιοθετήσουμε ασφαλείς συμπεριφορές για τον εαυτό μας και 

τους άλλους. Βοηθώντας τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τα 

συναισθήματα τους και διασφαλίζοντας ότι κατανοούν και 

σέβονται τα συναισθήματα των άλλων είναι το πρώτο βήμα για 

την ανάπτυξη μιας συνειδητοποιημένης και υπεύθυνης 

συνείδησης. Εάν οι μαθητές μάθουν να αισθάνονται καλά με τον 

εαυτό τους, θα αισθάνονται καλά και με τους άλλους. Δίνοντάς 

τους την ευκαιρία να αναπτύξουν συναισθηματική νοημοσύνη, 

θα πετύχουν στη ζωή κάνοντας ορθές επιλογές και υιοθετώντας 

σωστές συμπεριφορές και τρόπους ζωής. Θα βελτιστοποιήσουν 

την ικανότητά τους για επίδειξη ευελιξίας στη θετική 

αντιμετώπιση της κοινωνικής πολυπλοκότητας, της αλλαγής ή 

αναδυόμενων προβληματικών καταστάσεων, θα συμμετέχουν σε 

αποφάσεις εκφράζοντας τις απόψεις τους και θα αποκτήσουν 

θάρρος, κίνητρα και δέσμευση για την ανάληψη ενεργειών προς 

το κοινό καλό. 
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Κατανόηση των άλλων  

Για να επιλύσετε με τον κατάλληλο τρόπο τις συγκρούσεις 

μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών, είναι απαραίτητο όλα τα 

μέρη να μπορούν να ακούν και να προσπαθούν να κατανοήσουν 

το ένα το άλλο σε κάποιο βαθμό. «Το να κατανοείς κάτι δεν 

σημαίνει ότι συμφωνείς με αυτό». Τα άτομα που έρχονται σε 

σύγκρουση πρέπει να είναι σε θέση να δουν την προοπτική των 

άλλων, να αισθάνονται ό,τι νιώθουν και να ακούν γιατί 

ενεργούν/ενήργησαν με τον τρόπο αυτό. Δεν χρειάζεται να 

συμφωνούν με τη γνώμη των άλλων σε κάποια θέματα, αλλά το 

να ακούν την άποψή τους αποτελεί μια σημαντική πτυχή των 

δραστηριοτήτων. Επομένως, η μουσική, που υποστηρίζει την 

κατανόηση των συναισθημάτων, μπορεί να γίνει το θεμελιώδες 

εργαλείο των αξιών της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης, 

παρέχοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να βελτιώσουν τα 

επίπεδα κατανόησης του ενός προς τον άλλον και να 

προσδιορίσουν την προοπτική και τα ενδιαφέροντα του άλλου. 

Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες σε μουσικές δραστηριότητες 

έχουν τη δυνατότητα να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των 

αντίθετων πλευρών, να βρουν μια κοινή λύση και να επιτύχουν 

την ισορροπία μεταξύ τους ευκολότερα. 

● Παράδειγμα 1: Τα συναισθήματά μου στη μουσική 
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Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια 

ομαδικών μαθημάτων, καθώς και σε μαθήματα προσωπικής 

ανάπτυξης. 

Βήμα 1: Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ένα τραγούδι που 

εκφράζει τα συναισθήματά τους τη δεδομένη στιγμή ή, σε 

περίπτωση σύγκρουσης ή προβλημάτων, για ένα συγκεκριμένο 

θέμα. Μπορούν να επιλέξουν τραγούδια στο Youtube ή στο 

Spotify: 

Παραδείγματα: 

Θάρρος 

Sara Bareilles: “Brave” 

Ενθουσιασμός 

Gypsy Kings: “Bem Bem Maria” 

Χαρά 

Pharell Williams: “Happy” 

The Edwin Hawkins Singers: “Oh Happy Day” 

Μοναξιά 

Ben Platt, Dear Evan Hansen Soundtrack: “Waving Through a 

Window” 
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Συναισθηματική φόρτιση 

Chloe x Halle: “Overwhelmed” 

Ανακούφιση 

Veronique Le Berre: “Bonne nuit” 

Όταν αισθάνονται ότι θέλουν να κάνουν ανοησίες, χαζομάρες 

σαν παιδιά 

Recess Monkey: “Time to Make the Doughnuts” 

Εξάντληση 

Jhené Aiko Chilombo: “Born Tired” 

Βήμα 2: Αφού επιλέξουν ένα τραγούδι που αντιπροσωπεύει τα 

συναισθήματά τους, ζητάτε από τους μαθητές να εξηγήσουν 

γιατί επέλεξαν αυτό το τραγούδι. Στην αρχή, οι μαθητές μπορεί 

να είναι απρόθυμοι να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους πίσω 

από τη μουσική επιλογή, επομένως συνιστάται στον/στην 

εκπαιδευτικό να τους διαβεβαιώσει ότι πρόκειται για ασφαλές 

περιβάλλον και να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν επικρίσεις από 

την υπόλοιπη ομάδα. 

Παραδείγματα ερωτήσεων που θα πρέπει να υποβληθούν κατά 

την παρουσίαση των μαθητών: 

● Τι αισθάνονται τη δεδομένη στιγμή/σχετικά με το θέμα; 
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● Γιατί επέλεξαν αυτό το τραγούδι συγκεκριμένα; 

● Γιατί αισθάνονται με αυτό τον τρόπο; Τι συνέβη ή τι 

προκάλεσε αυτό το συναίσθημα; 

Σε αυτή τη δραστηριότητα είναι σημαντικό οι μαθητές όχι μόνο 

να μοιράζονται τα επιφανειακά συναισθήματά τους, αλλά και να 

εξηγούν γιατί και πώς προέκυψαν αυτά, για να τους 

κατανοήσουν καλύτερα οι άλλοι. 

● Παράδειγμα 2: Μουσικοθεραπεία 

Διάρκεια: Συνεδρίες διάρκειας 10-30 λεπτών 

Η μουσικοθεραπεία στοχεύει στη χρήση της μουσικής ως 

θεραπευτικού εργαλείου για τη διατήρηση, την αποκατάσταση ή 

τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και της σωματικής και 

συναισθηματικής κατάστασης. Υπάρχουν δύο τομείς στη 

μουσικοθεραπεία: η δεκτική μουσικοθεραπεία που στηρίζεται 

στην ακρόαση και η ενεργητική μουσικοθεραπεία που βασίζεται 

στη μουσική έκφραση και τη δημιουργικότητα. Αυτή η 

δραστηριότητα χρησιμοποιεί και τους δύο τύπους. 

Βήμα 1: Ακούστε διαφορετικά είδη μουσικής με τους μαθητές 

(κλασική, μοντέρνα, κλπ.). Στη συνέχεια, αφήστε τους να 

ψηφίσουν ανώνυμα σε φύλλα χαρτιού ποια 2 μουσικά 

είδη/τραγούδια τους έκαναν να νιώσουν χαρούμενοι και ποια 2 



                                                        

        

  

56 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of 
the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

είδη/τραγούδια τους ενόχλησαν ή τους έκαναν να νιώσουν 

άσχημα. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 

ανώνυμα, ώστε όλοι οι μαθητές να είναι ειλικρινείς όσον αφορά 

τις επιλογές και τα ενδιαφέροντά τους. Η μουσική που τους 

ενοχλεί θα πρέπει να αποφεύγεται στα επόμενα βήματα. 

Εάν οι μουσικές επιλογές των μαθητών είναι πολύ αντιφατικές, 

μπορείτε να εφαρμόσετε τη δραστηριότητα παρέχοντας τη 

δυνατότητα στους μαθητές να ακούν τη μουσική που προτιμούν 

με ακουστικά για το πρώτο μέρος της δραστηριότητας. 

Αν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και σύγχρονα τραγούδια σε 

αυτή τη δραστηριότητα, συνιστάται να αξιοποιήσετε την κλασική 

μουσική, καθώς δεν αποσπά την προσοχή από τα μουσικά 

όργανα και επιτρέπει μεγαλύτερη εστίαση στη μουσική και τα 

συναισθήματα που εμπερικλείει. 

Βήμα 2 –Μουσικοθεραπεία: Για τις επόμενες εβδομάδες, ο/η 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να ακούει την αγαπημένη μουσική των 

μαθητών μαζί τους κατά τις συνεδρίες διάρκειας 10 λεπτών κάθε 

εβδομάδα. Αυτό μπορεί να γίνει πριν από τα μαθήματα ή τις 

σημαντικές δραστηριότητες, καθώς με την ακρόαση μουσικής 

χαλαρώνουν οι μαθητές, ή να γίνει μετά από ένα δύσκολο 

μάθημα, για να συμμετάσχουν ενεργά οι μαθητές και να 

αφήσουν πίσω τους την ένταση και τα βαριά συναισθήματα. Στη 
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συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να προχωρήσει σε 

αναστοχασμό για την επίδραση της μουσικής με τους μαθητές: 

● Τι συναισθήματα μου προκάλεσε η μουσική; 

● Άλλαξαν τα συναισθήματά μου λόγω της μουσικής; 

Βήμα 3 – ενεργητική μουσικοθεραπεία: Ο/Η εκπαιδευτικός 

μπορεί να παίξει μουσική που αρέσει στους μαθητές και να τους 

ζητήσει να δημιουργήσουν έργα τέχνης, π.χ. κατασκευάζοντας 

διοράματα ή άλλα καλλιτεχνικά έργα, που φανερώνουν τα 

συναισθήματά τους όταν ακούνε αυτή τη μουσική. Αυτό θα 

δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να σκεφτούν τα 

συναισθήματά τους και να τα εκφράσουν με καλλιτεχνικό τρόπο, 

χωρίς να χρειαστεί να μιλήσουν. 

Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να επεξεργαστούν καλύτερα τα 

συναισθήματά τους και να προσδιορίσουν πώς η μουσική άλλαξε 

τις αντιδράσεις τους. Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να προχωρήσει 

σε αναστοχασμό για την επίδραση της μουσικής με τους 

μαθητές: 

● Τι συναισθήματα μου προκάλεσε η μουσική; 

● Γιατί έφτιαξα το έργο τέχνης με αυτόν τον τρόπο; 
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● Η μουσική μού έδωσε μια ιδέα ή κατεύθυνση για το πώς 

ήθελα να δημιουργήσω το δικό μου έργο τέχνης; 

Το πρώτο βήμα μπορεί να επαναληφθεί μετά από μερικά 

μαθήματα, καθώς οι μουσικές επιλογές και τα συναισθήματα 

των μαθητών ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. 

Το είδος μουσικής μπορεί, επίσης, να αλλάζει μετά από κάθε 

μάθημα, ανάλογα με τα τραγούδια/τη μουσική που προτιμούν οι 

μαθητές. 

● Δραστηριότητα 3: Μουσική, χορός και συναισθήματα 

Διάρκεια: 2 βδομάδες 

Η δραστηριότητα «Μουσική και χορός σε όλο τον κόσμο» 

λαμβάνει χώρα διαδικτυακά. 

Βήμα 1: Ατομικά, οι μαθητές πρέπει να αναζητήσουν και να 

συλλέξουν πληροφορίες για ένα παραδοσιακό μουσικό όργανο 

και έναν χορό από τη χώρα τους ή μια χώρα της επιλογής τους 

και να ετοιμάσουν μια παρουσίαση PowerPoint. 

Θα πρέπει να περιγράψουν λεπτομερώς το μουσικό όργανο (πώς 

μοιάζει, τι είδους μουσικό όργανο είναι, κλπ.) και τον χορό 

(αργός, γρήγορος, ρούχα των χορευτών, κλπ.). Εάν είναι δυνατόν, 

το μουσικό όργανο και ο χορός να έχουν προέλευση από την ίδια 

χώρα και να συνδέονται. Επιπλέον, οι μαθητές θα πρέπει να 
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βρουν ενδεικτικές φωτογραφίες/βίντεο ή/και ήχους για να 

εμπλουτίσουν την παρουσίασή τους. Για παράδειγμα, μπορούν 

να παίξουν το όργανο ή να χορέψουν οι ίδιοι ή να βρουν ένα 

συνοδευτικό κομμάτι (αν δεν μπορούν να παίξουν το εν λόγω 

όργανο). 

Βήμα 2: Η ομάδα συγκεντρώνεται και όλοι έχουν την ευκαιρία να 

παρουσιάσουν την παρουσίαση PowerPoint και το υλικό τους 

στους άλλους. Θα κληθούν να εξηγήσουν γιατί επέλεξαν αυτό το 

όργανο και τον χορό, καθώς και τι συναισθήματα τους ξυπνούν: 

● Γιατί επιλέξαμε αυτό το όργανο και αυτόν τον χορό;  

● Πώς νιώθουμε ακούγοντας και βλέποντας αυτό το όργανο 

και αυτόν τον χορό; Τι συναισθήματα νιώσαμε; 

● Συμφώνησαν όλα τα μέλη της ομάδας για την επιλογή; Αν 

όχι, γιατί τελικά επιλέξαμε αυτό το όργανο και αυτόν τον 

χορό; 

● Με ποιο τρόπο θα μπορούσε κάθε μέλος της ομάδας να 

βελτιώσει το ομαδικό πνεύμα, καθώς και την 

συμπερίληψη και ένταξη όλων στην ομάδα; 

Αυτή η δραστηριότητα περιστρέφεται περισσότερο γύρω από 

την ανακάλυψη των συναισθημάτων και του συναισθηματικού 

εύρους του ίδιου μας του εαυτού και λιγότερο γύρω από τα 
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συναισθήματά μας σε μια συγκεκριμένη κατάσταση ή αναφορικά 

με ένα συγκεκριμένο θέμα. Αυτή η δραστηριότητα βοηθά τους 

μαθητές να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τα 

συναισθήματά τους και να συνειδητοποιήσουν πώς μπορούν να 

αλλάξουν τα συναισθήματα ως αποτέλεσμα εξωτερικών 

επιρροών. Ταυτόχρονα, αντιλαμβάνονται καλύτερα τη σημασία 

της ομαδικότητας και της συμπερίληψης, καθώς και τον τρόπο 

ένταξης όλων των συμμετεχόντων στην ομάδα. 

 

Δραστηριότητα 

ανασκόπησης 

Γιατί είναι σημαντικό να περιλαμβάνονται τέτοιου είδους 

δραστηριότητες σε τυπικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης; 

Θα ήσασταν διατεθειμένοι να εφαρμόσετε αυτή τη μέθοδο 

στους μαθητές σας; 

Θεωρείτε ότι το γενικό αντικείμενο που διδάσκετε έχει σημασία 

όταν εφαρμόζετε τέτοιου είδους διδασκαλία; 

Υποενότητα 3 Μουσικές δραστηριότητες που βασίζονται στο παιχνίδι 

 Στις επόμενες ενότητες θα βρείτε πολλές μουσικές 

δραστηριότητες που εστιάζουν στις αξίες της Αποκαταστατικής 

Δικαιοσύνης, όπως την κατανομή της ισχύος, τον σεβασμό, την 
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αξιοπρέπεια και την ισότητα, με στόχο την προώθηση της 

επίλυσης συγκρούσεων σε ένα πλαίσιο που δεν επικρίνεται ούτε 

το θύμα ούτε ο θύτης και στο οποίο δίνεται έμφαση στην 

εξεύρεση μιας ισορροπημένης και ισότιμης λύσης και για τις δύο 

πλευρές. Οι δραστηριότητες είναι ειδικά σχεδιασμένες για 

μαθητές σχολείου και θα πρέπει να προσαρμόζονται από τους 

εκπαιδευτικούς για να ταιριάζουν καλύτερα στην ηλικιακή 

ομάδα των μαθητών τους, εάν είναι απαραίτητο.  

Αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν συνδυασμό μουσικών 

δραστηριοτήτων με τις αξίες της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης 

και της προσέγγισης που βασίζεται στο συναίσθημα από την 

προηγούμενη ενότητα. Για να κατανοήσετε καλύτερα κάποιο 

άλλο άτομο και την προοπτική του, είναι σημαντικό να 

κατανοήσετε πρώτα τα συναισθήματα, πώς δημιουργούνται και 

πώς ένα άτομο και οι άλλοι αισθάνονται για συγκεκριμένες 

καταστάσεις, σενάρια και γεγονότα. Κάποιες δραστηριότητες 

εστιάζουν περισσότερο στο να ακούν ενεργά ο ένας τον άλλον 

και να μάθουν να κατανοούν την άλλη πλευρά μιας ιστορίας, ενώ 

άλλες στοχεύουν στην ενεργό επίλυση συγκρούσεων και στη 

μείωση των προκαταλήψεων, των διακρίσεων και του 

αποκλεισμού. 

Τραγούδι και Παιχνίδι 

Στόχος: Αυτή η δραστηριότητα συνιστάται ως εισαγωγική 
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άσκηση για να γνωριστούν οι συμμετέχοντες μεταξύ τους και να 

θυμούνται καλύτερα ο ένας τον άλλον. 

Βήμα 1: Κάθε μαθητής/τρια καλείται να σκεφτεί το αγαπημένο 

του/της τραγούδι την τελευταία εβδομάδα ή τον τελευταίο μήνα. 

Βήμα 2: Κάθε μαθητής/τρια παίρνει ένα κρουστό όργανο 

(τύμπανο, ντέφι, μαράκες, καστανιέτες, ξύλινα σφυριά, τρίγωνα, 

κλπ.). Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα κρουστά, οι μαθητές 

μπορούν να χτυπούν τον ρυθμό με παλαμάκια. Στη συνέχεια, ο/η 

κάθε συμμετέχων/ουσα λέει το όνομά του/της στους 

υπόλοιπους, παρουσιάζει το αγαπημένο του/της τραγούδι και 

εξηγεί γιατί του/της αρέσει το τραγούδι αυτό. Μπορούν να 

παίξουν το τραγούδι από το YouTube ή το Spotify για να 

ακούσουν οι μαθητές τον ρυθμό. 

Βήμα 3: Αφού παρουσιάσει το τραγούδι του/της, τόσο ο/η 

μαθητής/τρια που παρουσιάζει όσο και η υπόλοιπη ομάδα 

καλούνται να παίξουν ένα μέρος του τραγουδιού στα κρουστά. 

Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση 

για να παίξουν το τραγούδι στα κρουστά, μπορούν να το 

μουρμουρήσουν (σιγοτραγουδήσουν) ή να το τραγουδήσουν 

κανονικά. 

 

Μουσικό Ταξίδι 

Στόχος: Αυτή η δραστηριότητα περιστρέφεται περισσότερο γύρω 
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από τα συναισθήματα των μαθητών για ένα συγκεκριμένο θέμα 

και, επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν 

καλύτερα τα συναισθήματα και την προοπτική των άλλων και να 

ακούσουν με σεβασμό τις ιστορίες και τα συναισθήματά τους. 

Βήμα 1: Κάθε μαθητή/τριας καλείται να σκεφτεί μια δύσκολη 

κατάσταση, σύγκρουση ή πρόβλημα που αντιμετώπισε τον 

τελευταίο χρόνο, που μπορεί να σχετίζεται με την παρούσα 

ομάδα ή με άλλες πτυχές της ζωής του/της. Στη συνέχεια, κάθε 

μαθητής/τρια καλείται να αναζητήσει μουσική που 

αντιπροσωπεύει την ιστορία του/της. Ο/Η εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να παρουσιάσει κάποια κομμάτια κλασικής μουσικής 

στους μαθητές, μέσω YouTube ή Spotify, από τα οποία μπορούν 

να επιλέξουν το κομμάτι που αντιπροσωπεύει περισσότερο την 

ιστορία τους. 

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί, επίσης, να τους ζητήσει να σκεφτούν 

μια κατάσταση από την περασμένη χρονιά, κατά την οποία 

ένιωσαν μεγάλο θυμό, λύπη ή κάποιο άλλο έντονο συναίσθημα 

(για κάποιους μαθητές, αυτό μπορεί να είναι ευκολότερο). 

Παράδειγμα: Μαθητής/τρια δέχτηκε εκφοβισμό από άλλους, 

επειδή δυσκολεύεται να μάθει την τοπική γλώσσα. Επιλέγει ένα 

λυπητερό κομμάτι κλασικής μουσικής για να αναπαραστήσει την 
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απογοήτευσή του/της από τους άλλους και τη μοναξιά που 

αισθάνεται. 

Βήμα 2: Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να δώσουν τον δικό 

τους τίτλο στη μουσική που επέλεξαν και να την παίξουν για την 

ομάδα. Μπορούν να την παίξουν μέσω ήχων ή να την παίξουν οι 

ίδιοι σε όργανα. 

Βήμα 3: Πριν εξηγήσουν το παρασκήνιο της ιστορίας, ρωτήστε 

τους άλλους μαθητές τι ένιωσαν όταν άκουσαν τη μουσική και τι 

συναισθήματα τους προκάλεσε. Στη συνέχεια, ο/η μαθητής/τρια 

που επέλεξε τη μουσική μπορεί να παρουσιάσει την ιστορία 

του/της, γιατί επέλεξε αυτή τη μουσική και ποια συναισθήματα 

ήθελε να εκφράσει μέσω της μουσικής. 

Στη συνέχεια, η ομάδα θα συζητήσει την κατάσταση χωρίς να 

επικρίνει την άποψη του/της μαθητή/τριας. Ενδέχεται ο/η 

μαθητής/τρια από το παράδειγμα να επέλεξε στην 

πραγματικότητα ένα τραγούδι διαμαρτυρίας για να καλύψει τη 

λύπη που ένιωσε, επειδή είναι θυμωμένος/η με τους 

συμμαθητές του/της. Η ομάδα θα πρέπει να συζητήσει 

ερωτήσεις όπως: 

● Τι συνέβη που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αυτών 

των συναισθημάτων; 
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● Τι άλλα συναισθήματα ενδέχεται να προέκυψαν από τις 

καταστάσεις; Γιατί δεν αντικατοπτρίζονται στο τραγούδι ή 

γιατί δεν έγιναν αντιληπτά από τους μαθητές; 

● Μπορεί η ομάδα να συμβάλει με κάποιο τρόπο στο να 

νιώσει καλύτερα ο/η μαθητής/-τρια για την κατάσταση; 

Μουσική Ζωγραφική 

Στόχος: Αυτή η δραστηριότητα περιστρέφεται γύρω από τις 

αρχές της ισότητας, του σεβασμού και της συνεργασίας. Χωρίς 

να μιλήσουν οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν μαζί ένα 

έργο τέχνης και να βρουν κοινό έδαφος στα σχέδιά τους. Η 

Μουσική Ζωγραφική στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας 

μεταξύ μαθητών από διαφορετικά υπόβαθρα και με 

διαφορετικές ιστορίες για την παραγωγή έργων τέχνης, χωρίς να 

χρειάζεται να μιλήσουν αμέσως για ευαίσθητα θέματα ή να 

αποκαλύψουν την ιστορία τους και τα συναισθήματά τους ο ένας 

στον άλλο. Πρόκειται για μια καλή εισαγωγική δραστηριότητα 

και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μικρές ομάδες (3, 4 μαθητές). 

Βήμα 1: Ο/Η εκπαιδευτικός θα παρουσιάσει στους μαθητές έναν 

μεγάλο καμβά ή ένα μεγάλο φύλλο χαρτιού στο πάτωμα, στο(ν) 

οποίο μπορούν να ζωγραφίσουν. Εάν δεν έχει στη διάθεσή 

του/της κάτι τέτοιο, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τον πίνακα της τάξης ή να ενώσει φύλλα χαρτιού 

μικρότερου μεγέθους. Όλοι οι μαθητές μαζί καλούνται να 
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αποφασίσουν για τα εργαλεία με τα οποία θα ζωγραφίσουν: 

χρωματιστά μολύβια, μαρκαδόροι, νερομπογιές, παστέλ, 

διάφορα υλικά κολάζ, κλπ. Σε περίπτωση χρήσης του πίνακα της 

τάξης, οι μαθητές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν κιμωλίες ή 

μαρκαδόρους. 

Βήμα 2: Ο/Η εκπαιδευτικός θα παίξει μουσική για 20 λεπτά, ενώ 

οι μαθητές ζωγραφίζουν μαζί στον καμβά ή στον πίνακα ή 

στο/στα φύλλο/α χαρτιού. Μπορούν να ζωγραφίσουν ό,τι 

συνδέουν στο μυαλό τους με την μουσική που παίζει και, επίσης, 

μπορούν να συνδέσουν τα σχέδιά τους με τα σχέδια κάποιου 

άλλου. Η μόνη προϋπόθεση για το σχέδιό τους: όλοι πρέπει να 

είναι ικανοποιημένοι με το τελικό αποτέλεσμα του σχεδίου. Αυτό 

σημαίνει ότι πρέπει να συνεργαστούν, να σεβαστούν ο ένας τη 

δουλειά και τις ιδέες του άλλου για το έργο τέχνης και να βρουν 

κοινό έδαφος στο σχέδιό τους. 

Βήμα 3: Μετά από 20 λεπτά, κάθε μαθητής/τρια θα παρουσιάσει 

τη δική του/της συμβολή στο σχέδιο και γιατί αποφάσισε να 

σχεδιάσει ό,τι έκανε. Εάν κάποιος-α θέλει να αλλάξει τα σχέδιά 

του/της ή τα σχέδια κάποιου/ας άλλου/ης μετά το πέρας των 20 

λεπτών, μπορούν να το συζητήσουν εφόσον όλοι οι μαθητές 

παρουσιάσουν τη δουλειά τους. 

Παράδειγμα: Η Άννα ζωγράφισε ένα κουνέλι σε ένα λιβάδι, 

ακριβώς δίπλα στη ζωγραφιά με τα λουλούδια του Λούκα. Ο 



                                                        

        

  

67 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of 
the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

Λούκας πιστεύει ότι θα έδινε καλό αποτέλεσμα η σύνδεση των 

δύο ζωγραφιών μεταξύ τους και ρωτά την Άννα αν βρίσκει την 

ιδέα του καλή. Εκείνη συμφωνεί και μαζί συνδέουν το λιβάδι με 

τα λουλούδια. 

Εάν ένας/μια μαθητής/τρια αρνηθεί να αλλάξει το σχέδιό 

του/της, ρωτήστε τον/την γιατί δεν θέλει να το αλλάξει. Η γνώμη 

κάθε μαθητή/τριας πρέπει να γίνεται σεβαστή, καθώς ο 

καθένας/η καθεμία έχει το δικαίωμα να ζωγραφίσει αυτό που 

ο/η ίδιος/-α συνέδεσε με τη μουσική που έπαιζε. Η κοινοποίηση 

του λόγου πίσω από την απόφασή των μαθητών να συνδέσουν ή 

όχι τα σχέδιά τους βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν ο ένας 

τις σκέψεις του άλλου και να δείξουν τον απαιτούμενο σεβασμό, 

καθώς τους επεξηγείται η απόφαση από τα ίδια τα άτομα. Με 

τον τρόπο αυτό, δεν δημιουργούνται παρεξηγήσεις λόγω 

έλλειψης επικοινωνίας. 

 

Ορχήστρα χωρίς όργανα 

Στόχος: Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει στην ενίσχυση της 

συνεργασίας και της ακρόασης χωρίς καμία ομιλία και χωρίς τον 

ορισμό αρχηγού στην ομάδα. Οι μαθητές θα πρέπει να 

ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα μόνο παίζοντας τα όργανα και 

χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του σώματος. 
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Βήμα 1: Οι μαθητές κάθονται σε κύκλο και καλούνται να 

δημιουργήσουν μια ορχήστρα μόνο με το σώμα τους. Κάθε 

μαθητής/τρια πρέπει να επιλέξει έναν ήχο (παλαμάκια, 

σφύριγμα, κλπ.). 

 

Βήμα 2: Χωρίς να μιλούν οι μαθητές καλούνται να 

δημιουργήσουν μαζί μια ορχήστρα. Μπορούν όλοι να 

συνεισφέρουν με τον τρόπο που οι ίδιοι πιστεύουν ότι είναι ο 

καλύτερος για το τελικό αποτέλεσμα και να αλλάξουν ρυθμό, ήχο 

ή ένταση, αν πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο θα συμβάλει θετικά στο 

τελικό αποτέλεσμα. 

Βήμα 3: Εάν δεν επιτευχθεί συναίνεση, μπορούν να 

αποφασίσουν να ξεκινήσουν τη δραστηριότητα από την αρχή. 

Βήμα 4: Όταν είναι όλοι ικανοποιημένοι (δείχνοντάς το με ένα 

προκαθορισμένο σήμα), τότε ο/η εκπαιδευτικός θα ηχογραφήσει 

τους μαθητές και θα τους παίξει την ηχογράφηση αργότερα. 

Για να γίνει ευκολότερη η δραστηριότητα, ένας/μία 

μαθητής/τρια μπορεί πρώτος/η να αρχίσει να παράγει τον ήχο 

του/της και οι υπόλοιποι να μπαίνουν σταδιακά στην ορχήστρα. 

Με τον τρόπο αυτό, θα είναι ευκολότερο σε όλους να διακρίνουν 
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τη δική τους συνεισφορά και την συνεισφορά των άλλων στην 

ορχήστρα. 

Βήμα 5: Ο/Η εκπαιδευτικός συντονίζει έναν γύρο αναστοχασμού 

και καλεί τους συμμετέχοντες να σκεφτούν: 

● Ποιες πτυχές της δραστηριότητας ήταν εύκολες; 

● Σε ποια σημεία δυσκολεύτηκα; 

● Πώς πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει ευκολότερη η 

δραστηριότητα; 

● Πώς μπορώ να συνεισφέρω στη δημιουργία καλύτερου 

ομαδικού πνεύματος; 

● Έδωσα σημασία στο τι έκανε ο καθένας και με ποιο τρόπο 

μπορούσα ο/η ίδιος/-α να μπω στην ορχήστρα για την 

επίτευξη του καλύτερου δυνατού τελικού 

αποτελέσματος; 

 

Συναισθήματα με Μουσική 

Στόχος: Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει να υποστηρίξει τους 

μαθητές στην ανάπτυξη της μεταξύ τους ενσυναίσθησης, στην 

κατανόηση και τον σεβασμό τόσο των απόψεων όσο και των 

συναισθημάτων των άλλων για συγκεκριμένες καταστάσεις. 
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Βήμα 1: Ο/Η εκπαιδευτικός και οι μαθητές θα μιλήσουν πρώτα 

για κοινά στερεότυπα και προκαταλήψεις, με τα οποία βρέθηκαν 

οι ίδιοι αντιμέτωποι στο παρελθόν. Καταστάσεις στις οποίες 

ένιωθαν άδικα κατηγορούμενοι για κάτι ή στις οποίες κάποιο 

άτομο τους συμπεριφέρθηκε με άσχημο τρόπο λόγω των 

διαφορών τους. Ανάλογα με την ηλικία και τις εμπειρίες των 

μαθητών, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να απλοποιήσει τις οδηγίες 

ή να δώσει παραδείγματα, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν 

καλύτερα τι απαιτείται από αυτούς. 

Παραδείγματα: Μαθητής/τρια δέχτηκε επίπληξη και 

κατηγορήθηκε ότι είναι τεμπέλης επειδή ξέχασε να κάνει την 

εργασία του μια φορά, ενώ ένας/μία άλλος/η δεν επιπλήχθηκε. 

Κάποιος/α άλλος/η αποκλήθηκε «φτωχός/ή και βρώμικος/η» 

από τους συμμαθητές του/της, επειδή η οικογένειά του/της δεν 

είχε την οικονομική δυνατότητα να του/της αγοράσει καινούργια 

ρούχα και παπούτσια, κλπ. 

Βήμα 2: Ο/Η εκπαιδευτικός καταγράφει τα σενάρια σε ένα φύλλο 

χαρτιού/ στον πίνακα. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, 

ρωτά τους μαθητές πώς θα ένιωθαν αν βρίσκονταν αντιμέτωποι 

με τα σενάρια αυτά. Για κάθε σενάριο, οι μαθητές παρουσιάζουν 

τα συναισθήματά τους με μουσική. Μπορούν να το πράξουν με 

τη βοήθεια οργάνων ή απλώς με το σώμα τους. Αφότου όλοι 

παρουσιάσουν τα συναισθήματά τους, οι μαθητές μπορούν να 
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ρωτήσουν άλλους γιατί αντέδρασαν με συγκεκριμένο τρόπο, 

ούτως ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις σκέψεις τους πίσω 

από τους ήχους. 

Έπειτα, συνεχίζουν με το επόμενο σενάριο μέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας για όλα τα σενάρια. 

Μουσικό Ημερολόγιο 

Στόχος: Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας είναι 

σημαντικό οι μαθητές να κατανοήσουν ότι πρέπει να εργαστούν 

μαζί και όχι ατομικά, καθώς και ότι δεν πρέπει να κρίνουν τους 

συνεργάτες τους, αλλά να είναι ανοιχτοί απέναντί τους και να 

τους αποδέχονται. Καλούνται να συνεργαστούν και να 

καταλήξουν σε ένα κοινό αποτέλεσμα με το οποίο να είναι όλοι 

ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. Αυτή η δραστηριότητα 

στοχεύει να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ μαθητών που δεν 

γνωρίζονται μεταξύ τους και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν 

καλύτερα ο ένας τον άλλον, δίνοντάς τους την ευκαιρία να 

κάνουν τις ίδιες μουσικές δραστηριότητες από κοινού για μια 

εβδομάδα και να μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά 

τους σε ένα ημερολόγιο. 

Βήμα 1: Οι μαθητές σχηματίζουν ζευγάρια. Κάθε μαθητής πρέπει 

να φτιάξει ζευγάρι με κάποιον που δεν γνωρίζει καλά ή με τον 

οποίο σπάνια έχει συνεργαστεί στο παρελθόν. 

Βήμα 2: Κάθε ζευγάρι είναι υπεύθυνο για ένα μουσικό 
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ημερολόγιο. Αυτό μπορεί να έχει ψηφιακή ή έντυπη μορφή. 

Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας, οι μαθητές καλούνται να 

αφιερώσουν μία ώρα καθημερινά για μια μουσική 

δραστηριότητα. Αναμένεται να κάνουν την ίδια μουσική 

δραστηριότητα με το ζευγάρι τους. Μπορούν να προτείνουν 

εναλλάξ τις δραστηριότητες που θα κάνουν την επόμενη μέρα, τη 

μία μέρα προτείνει ο ένας, την άλλη ο άλλος, και ούτω καθεξής… 

Προτεινόμενες δραστηριότητες είναι: 

● Να ακούσουν αριστουργήματα της κλασικής μουσικής 

● Να παρακολουθήσουν μια συναυλία κλασικής μουσικής 

● Να παίξουν ή να τραγουδήσουν μαζί ένα τραγούδι 

● Να διαβάσουν για τη ζωή και το έργο ενός συνθέτη 

● Να διαβάσουν για την ιστορία ενός μουσικού οργάνου 

● Να διαβάσουν για την προέλευση και την ιστορία ενός 

μουσικού είδους 

● Να διαβάσουν για έναν/μια γνωστό τραγουδιστή/τρια ή 

μουσικό 
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● Να αναζητήσουν πληροφορίες για μουσικές εκδηλώσεις 

στην πόλη ή τη χώρα τους και να παρακολουθήσουν μια 

τέτοια εκδήλωση 

● Να δημιουργήσουν μια αφίσα για μια συναυλία που 

θέλουν να παρακολουθήσουν 

● Να ζωγραφίσουν το πορτρέτο ενός/μια 

τραγουδιστή/τριας, μουσικού, ή να ζωγραφίσουν μια 

ορχήστρα ή μουσικό όργανο 

● Να περιγράψουν σε πέντε προτάσεις τα συναισθήματά 

τους για ένα μουσικό κομμάτι που άκουσαν 

● Να πουν σε συντομία την ιστορία μιας όπερας που 

γνωρίζουν 

Βήμα 3: Στο τέλος της εβδομάδας, το ζευγάρι θα πρέπει να 

παρουσιάσει το μουσικό του ημερολόγιο σε όλη την ομάδα και 

να αποκαλύψει τι έμαθε ο ένας για τον άλλον, για τη 

συνεργασία, την ομαδική δουλειά και τον σεβασμό της γνώμης 

και των ενδιαφερόντων του άλλου κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου. 

Το Παιχνίδι με τα Κρουστά 

Στόχος: Αυτή η δραστηριότητα αφορά τον εντοπισμό και την 

αναγνώριση της γλώσσας του σώματος των άλλων, όταν δεν 
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μιλάνε, και τη δημιουργία ενός έργου τέχνης από κοινού, απλώς 

κοιτάζοντας ο ένας τον άλλο.  

Βήμα 1: Ο/η εκπαιδευτικός και οι μαθητές κάθονται σε κύκλο. 

Ο/η εκπαιδευτικός καλεί έναν μαθητή/τρια να αρχίσει να παίζει 

έναν ρυθμό σε ένα κρουστό όργανο. Εάν δεν υπάρχουν κρουστά, 

μπορούν να χτυπούν τον ρυθμό παλαμάκια. Ο/η μαθητής/τρια 

μπορεί να αποφασίσει ποιο ρυθμό θέλει να παίξει. Είναι 

σημαντικό όμως να συνεχίσει να παίζει τον ίδιο ρυθμό. 

Βήμα 2: Ένας άλλος μαθητής/τρια αρχίζει να παίζει διαφορετικό 

ρυθμό από τον πρώτο μαθητή/τρια. Στη συνέχεια, ένας τρίτος 

μαθητής/τρια αρχίζει να παίζει άλλο ρυθμό. Αυτό συνεχίζεται 

μέχρι να φτάσουν στο σημείο να παίζουν όλοι οι μαθητές μαζί. 

Σημαντικό σε αυτή τη δραστηριότητα είναι ο/η εκπαιδευτικός να 

επιλέξει μόνο τον πρώτο μαθητή/τρια. Στη συνέχεια, οι ίδιοι οι 

μαθητές πρέπει να βρουν ποιος θα ξεκινήσει να παίζει, 

κοιτάζοντας ο ένας τον άλλο και βλέποντας τις αντιδράσεις του. 

Εάν δύο μαθητές αρχίσουν να παίζουν ταυτόχρονα, η ομάδα 

πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Ξεκινά πρώτος ο ίδιος 

μαθητής/τρια, ο οποίος μπορεί να αποφασίσει αν θέλει να 

αλλάξει τον ρυθμό ή όχι για την επόμενη προσπάθεια. 

Βήμα 3: Μόλις παίξουν όλοι οι μαθητές, ο δάσκαλος μπορεί να 

τους ηχογραφήσει για περίπου 1 λεπτό και να τους βάλει να 

ακούσουν την ηχογράφηση. Στο τέλος της άσκησης οι μαθητές 

κάνουν μια ανασκόπηση: ποιες στρατηγικές έχουν αποδειχθεί 
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επιτυχημένες και ποιες όχι; Γιατί; 

Εάν η ομάδα είναι μεγάλη, μπορούν επίσης να χωριστούν σε δύο 

διαφορετικά δωμάτια ή η ομάδα μπορεί να κάνει μια πρώτη 

δοκιμή χρησιμοποιώντας διάφορα σήματα για να δείξει ποιος θα 

είναι ο επόμενος που θα παίξει. 

Ο Μαέστρος 

Στόχος: Αυτή η δραστηριότητα έχει να κάνει με τους ρόλους των 

μαθητών σε μια ομάδα. Η δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα σε 

πιο ήσυχους μαθητές, που μπορεί τις περισσότερες φορές να μη 

μιλάνε, να ακουστούν και να ηγηθούν μιας ομάδας, ενώ 

ταυτόχρονα δίνει την ευκαιρία σε αυτούς που συνήθως ηγούνται 

της ομάδας να έχουν την εμπειρία ενός πιο ήσυχου ρόλου και να 

αισθανθούν πώς είναι να είσαι σε αυτό τον διαφορετικό ρόλο. 

Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές μπορούν να αναστοχαστούν για 

τους νέους τους ρόλους και τα συναισθήματα που τους 

συνοδεύουν. 

Βήμα 1: Ο δάσκαλος ζητά κάποιους εθελοντές για τον ρόλο του 

μαέστρου και επιλέγει έναν από τους εθελοντές. Κάθε μαθητής 

μπορεί να επιλέξει ένα όργανο της αρεσκείας του. 

Όργανα που πρέπει να περιλαμβάνονται: 

● Δυνατά όργανα: Γκονγκ, ντραμς, ντέφι κ.λπ. 
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● Όργανα με ψηλό τόνο: Φλάουτο, αυλός, τρομπέτα, 

κουδούνια, κ.λπ. 

● Όργανα με χαμηλό τόνο: Μπάσο, τσέλο, κ.λπ. 

● Χαμηλόφωνα όργανα: Τρίγωνο, μαράκα, κ.λπ. 

Μπορούν βέβαια να χρησιμοποιηθούν και άλλα όργανα. Εάν 

πολλά ίδια όργανα, μπορούν να επιλεγούν από πολλούς 

μαθητές. 

Βήμα 2: Αφού επιλεγούν όλα τα όργανα, ο μαέστρος αποφασίζει 

πότε θα ξεκινά και πότε θα σταματά να παίζει κάθε 

μαθητής/ομάδα μαθητών, ποιος πρέπει να παίζει δυνατά ή 

σιγανά και τι ρυθμό πρέπει να παίζει. Έτσι, θα φτιάξουν τη δική 

τους ορχήστρα. Αυτό μπορεί να γίνει για όσο χρονικό διάστημα 

συμφώνησαν οι μαθητές στην αρχή της δραστηριότητας. Ούτε οι 

μαθητές ούτε ο μαέστρος επιτρέπεται να μιλούν κατά τη 

διάρκεια αυτής της δραστηριότητας. Όλη η επικοινωνία πρέπει 

να γίνεται μέσω οργάνων ή μέσω της γλώσσας του σώματος 

(παλαμάκια για τον ρυθμό, κ.λπ.) 

Βήμα 3: Μόλις τελειώσει ο χρόνος, ο δάσκαλος ορίζει έναν άλλο 

μαθητή/τρια μαέστρο. Τα βήματα επαναλαμβάνονται. Οι 

μαθητές καλούνται να επιλέξουν ένα όργανο από μια 

διαφορετική κατηγορία σε κάθε γύρο, μέχρι να παίξουν 

τουλάχιστον ένα όργανο από κάθε κατηγορία. Ο πρώτος 

μαθητής/τρια που θα αναλάβει τον ρόλο του μαέστρου πρέπει 
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να είναι εθελοντής, καθώς είναι πιο πιθανό να είναι ένα από τα 

παιδιά που συνήθως ηγούνται της ομάδας και θα μπορεί να 

δείξει πώς λειτουργεί η δραστηριότητα. Στη συνέχεια, ο 

δάσκαλος θα πρέπει να ορίσει έναν διαφορετικό μαθητή/τρια σε 

κάθε γύρο, έως ότου όλοι οι μαθητές αναλάβουν τον ρόλο του 

μαέστρου. 

Κάθε μαθητής θα πρέπει να έχει παίξει τουλάχιστον ένα όργανο 

από κάθε κατηγορία και τον ρόλο του μαέστρου τουλάχιστον μία 

φορά σε όλη τη δραστηριότητα. 

Βήμα 4: Στο τέλος, κάθε μαθητής καλείται να μοιραστεί τη γνώμη 

του για τα διάφορα όργανα με όλη την ομάδα. 

● Ποιο όργανο σας φάνηκε πιο εύκολο (ήχος, ένταση, 

τρόπος παιξίματος κ.λπ.) 

● Ποιο όργανο δεν σας άρεσε και γιατί; 

Μουσική Αλληλεπίδραση 

Στόχος: Αυτή η δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα στους 

μαθητές να μιλήσουν, μέσω της μουσικής, για τα προβλήματα 

και τις ανησυχίες τους και να πουν στους άλλους πώς ένιωσαν σε 

μια συγκεκριμένη κατάσταση. Εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένη 

σύγκρουση ή πρόβλημα, μπορούν να διηγηθούν ξανά μια 

ιστορία από το παρελθόν, την οποία ήταν δύσκολο να 

κατανοήσουν ή να επιλύσουν. 

Βήμα 1: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων. 
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Μπορούν να δημιουργήσουν τις ομάδες μόνοι τους, είτε με τους 

φίλους τους είτε με άτομα που δεν γνωρίζουν καλά. 

Βήμα 2: Ζητείται από την ομάδα να σκεφτεί ένα σενάριο για 

κάθε μέλος της ομάδας. Το σενάριο θα πρέπει να συνδέεται είτε 

με το πρόβλημα για το οποίο θέλουν να μιλήσουν είτε με ένα 

πρόβλημα που αντιμετώπισαν στο παρελθόν. 

Βήμα 3: Ο/η μαθητής/τρια που πρότεινε το σενάριο μπορεί να 

αποφασίσει πώς θέλει να το εκτελέσει. Τα άλλα μέλη της ομάδας 

μπορούν να κάνουν και τις δικές τους προτάσεις. Εναπόκειται 

στην ομάδα ποια όργανα θα επιλέξει, αν θα τραγουδήσει ή αν 

απλώς θα χρησιμοποιήσει το σώμα της για να κάνει ήχους. Μετά 

από μια εβδομάδα, μπορούν να το παρουσιάσουν μαζί στις 

υπόλοιπες ομάδες. Μετά την παράσταση, η ομάδα καλείται να 

μοιραστεί την ιστορία που ήθελε να πει και ποια συναισθήματα 

ήθελε να εκφράσει με τη μουσική της. 

Βήμα 4: Μετά την παράσταση, προχωρούν στο σενάριο του/της 

δεύτερου μαθητή/τριας και επαναλαμβάνουν τα βήματα μέχρι 

όλα τα μέλη της ομάδας να έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν 

την ιστορία τους. 

Σε περίπτωση που ένα συγκεκριμένο πρόβλημα/σύγκρουση 

βρίσκεται στο επίκεντρο της δραστηριότητας, κάθε πλευρά θα 

πρέπει να παρουσιάσει το ίδιο πρόβλημα από τη δική της οπτική. 

Πριν η κάθε πλευρά αποκαλύψει την ιστορία της, οι ομάδες που 

ακούνε θα πρέπει να πουν ποια συναισθήματα ΄άκουσαν’ στην 
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παράσταση. Δεν πρέπει να κρίνουν ή να ερμηνεύσουν την ίδια 

την παράσταση, αλλά να αναγνωρίσουν μόνο τα συναισθήματα 

που τους προκάλεσε. 

Μιλήστε με το μουσικό σας όργανο 

Στόχος: Αυτή η δραστηριότητα έχει να κάνει με την έκφραση 

σκέψεων και συναισθημάτων και την ικανότητα έκφρασής τους 

χωρίς ομιλία. Αυτή η δραστηριότητα αποσκοπεί στην 

αποκατάσταση της ισορροπίας και της ισότητας, δίνοντας σε 

όλους ίσες ευκαιρίες να εκφράσουν τη γνώμη και τις σκέψεις 

τους. 

Βήμα 1: Οι μαθητές επιλέγουν το όργανο που προτιμούν. 

Μπορούν επίσης να επιλέξουν τα ίδια όργανα, εάν υπάρχει μόνο 

ένα όργανο από τη συγκεκριμένη κατηγορία. Στη συνέχεια, 

ερωτώνται πώς αισθάνονται για τη σύγκρουση/το θέμα που θα 

συζητηθεί. Αφού κάθε μαθητής εκφράσει τα συναισθήματά του 

παίζοντάς το όργανο που έχει επιλέξει, τα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας καλούνται να προσδιορίσουν τα συναισθήματα και τις 

σκέψεις του/της μαθητή/τριας πίσω από το παίξιμό του. 

● Είναι θυμωμένοι, χαρούμενοι ή λυπημένοι; 

● Είναι ενθουσιασμένοι με κάτι ή είναι απογοητευμένοι; 

Ο/Η μαθητής/τρια πρέπει να προσπαθήσει να κάνει σαφή τα 

συναισθήματά του παίζοντας το μουσικό όργανο, ενώ θα πρέπει 
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να προσπαθήσει ξανά, εάν αυτά δεν γίνουν κατανοητά. Εάν δεν 

τα καταφέρουν, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να παρέμβει και να 

τους ζητήσει να τα εξηγήσουν. Σε αυτή την περίπτωση, οι 

μαθητές θα πρέπει να συζητήσουν γιατί τα συναισθήματα δεν 

έγιναν κατανοητά και τι μπορεί να βελτιωθεί στην επικοινωνία 

τους την επόμενη φορά. 

Βήμα 2: Ο/Η επόμενος/η μαθητής/τρια εκφράζει τη γνώμη του 

σχετικά με το θέμα και οι άλλοι προσπαθούν να μαντέψουν τι 

θέλει να εκφράσει. Αυτό συνεχίζεται έως ότου όλοι οι μαθητές 

εκφράσουν τη γνώμη τους και γίνουν κατανοητοί. Το θέμα 

μπορεί είτε να ανατεθεί από τον δάσκαλο είτε να επιλεγεί από 

τους μαθητές στην αρχή της δραστηριότητας. 

Δραστηριότητα 

ανασκόπησης  

● Γιατί θα χρησιμοποιήσετε τα παιχνίδια στην τάξη σας; 

● Γιατί είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε αυτού του 

είδους τις μεθόδους διδασκαλίας ανά διαστήματα; 

● Πιστεύετε ότι οι μαθητές σας αποκτούν πιο χρήσιμες 

πληροφορίες μέσω παιχνιδιού παρά μέσω των 

παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας; 

● Γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε 

αυτού του είδους τα παιχνίδια; 
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● Θα χρησιμοποιήσετε αυτές τις μεθόδους στην τάξη σας; 

● Η ανάγνωση αυτού του υλικού σας έδωσε έμπνευση ώστε 

να βρείτε και άλλα παιχνίδια να χρησιμοποιήσετε; 

 

Επιπρόσθετο υλικό 
https://www.youtube.com/watch?v=tLU1lFYc7zo  -G. Enescu- 

Ballad for violin 

https://imslp.org/wiki/Category:Enescu%2C_George  -IMSLP- 

Free music  scores 

https://www.georgeenescu.ro/georgeenescu-ro_doc_20_george-

enescu-date-biografice_pg_0.htm  -  George Enescu Museum site 

A Musical Journey tracks examples: 

● Camille Saint Saëns – The Carnival of the Animals 

● Ludwig van Beethoven – Symphony No. 5 in C Minor, op. 

67, first movement  

● Pyotr Ilych Tchaikovsky – The Nutcracker Suite, op. 71a  

● Leopold Mozart – Toy Symphony 

● Bach – Toccata and Fugue, BWV 565  

● Georg Friedric Händel – Music for the Royal Fireworks 

● Ludwig van Beethoven – Piano Sonata No. 14 in C – sharp 

minor, op. 27, No. 2, Moonlight Sonata, first movement 

https://www.youtube.com/watch?v=tLU1lFYc7zo
https://imslp.org/wiki/Category:Enescu%2C_George
https://www.georgeenescu.ro/georgeenescu-ro_doc_20_george-enescu-date-biografice_pg_0.htm
https://www.georgeenescu.ro/georgeenescu-ro_doc_20_george-enescu-date-biografice_pg_0.htm
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● Maurice Ravel - Bolero 

● Antonio Vivaldi – The Four Seasons 

● Paul Dukas – The Sorcerer`s Apprentice 

● Bedrich Smetana – Vltava / The Moldau 

● George Gershwin – Rhapsody in Blue 

● George Enescu – Romanian Rhapsody No. 1, op. 11 

● George Gershwin – Cuban Overture  

● Claude Debussy – Prelude to the Afternoon of a Faun 

● Igor Stravinski – The Rite of Spring 

● Ludwig van Beethoven – Symphony No. 6, Op. 68 

● Johannes Brahms – Hungarian Dance No. 5 in G minor 

● Wolfgang Amadeus Mozart- Piano Sonata No. 16, Sonata 

semplice, in C major, K 545 

● Pyotr Ilych Tchaikovsky – Piano concerto No.1, Op. 23 

● Nikolai Rimsky – Korsakov - Flight of the bumblebee 

● Modest Mussorgsky – Pictures at an Exhibition 

● Edward Grieg - March of the Dwarfs Op.54 No.3 

● Edward Grieg – Peer Gynt – Suite No. 1, Op. 46 - I Morning 

Mood 

● Carl Orff – Carmina Burana – O fortuna 

● Frère Jacques;  -Old MacDonald had a Farm;-Mary Had a 

Little Lamb;-Amazing Grace 

● Clementine; -If you`re happy and you know it; -Jingle Bells; 

Oh, Susana; 
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● -Silent Night; -Twinkle, Twinkle, Little Star; -Sur le Pont 

d`Avignon. 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Βέλτιστες Πρακτικές  

Μαθησιακοί στόχοι: 

● Εξοικείωση με 

βέλτιστες 

πρακτικές και 

συμβουλές για 

αποτελεσματι

κές μεθόδους 

διδασκαλίας. 

● Προετοιμασία 

για τις 

προκλήσεις 

Τι θα είναι σε θέση να κάνουν οι συμμετέχοντες (γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες) μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 

αυτής της ενότητας;  

Γνώσεις 

Γνώσεις σχετικά με 

βέλτιστες 

πρακτικές και 

συμβουλές για 

αποτελεσματικές 

Δεξιότητές 

Προσδιορισμός των 

καλύτερων μεθόδων 

για τη διδασκαλία 

μαθητικού 

πληθυσμού που έχει 

Ικανότητες 

Ετοιμότητα 

χρήσης των πιο 

κοινών 

μεθόδων 

κοινωνικής 
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που μπορεί να 

αντιμετωπίσει 

ένας 

εκπαιδευτικός

/εκπαιδευτής, 

όταν διδάσκει 

μαθητές που 

έχουν βιώσει 

τραύμα. 

μεθόδους 

διδασκαλίας που 

αφορούν 

προγράμματα 

μουσικών 

δραστηριοτήτων 

και ένταξης.. 

βιώσει τραύμα που 

σχετίζεται με 

πόλεμο, 

αναγκαστική ή 

εθελούσια 

μετανάστευση και, 

ενδεχομένως, 

κοινωνική 

περιθωριοποίηση. 

ένταξης μέσω 

πρακτικών 

μουσικής 

εκπαίδευσης. 

Συνολική διάρκεια: 5 ώρες 

  

Υποενότητα 1 Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών 

 Συγκεντρώσαμε για εσάς τους οργανισμούς που 

πραγματοποιούν δραστηριότητες βασισμένες στη μουσική και 

οι οποίοι εστιάζουν σε κοινωνικές αξίες όπως η αλληλεγγύη, η 

αρμονική συνύπαρξη και ο αμοιβαίος σεβασμός. Αυτοί οι 

οργανισμοί, οι οποίοι παρέχουν δωρεάν μουσική εκπαίδευση, 

βοηθούν, ιδιαίτερα τα παιδιά που ζουν σε μειονεκτούσες 

περιοχές, να ξεφύγουν από εγκληματικά περιβάλλοντα και 
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συμβάλλουν στην προσωπική τους ανάπτυξη, δίνοντάς τους 

τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μουσική μαζί σε ορχήστρες. 

Μέσω αυτών, ενισχύονται σε μεγάλο βαθμό οι παγκόσμιες 

προσπάθειες να φτάσει η μουσική σε όσο το δυνατόν 

περισσότερα παιδιά και νέους, ενώ νέες ιδέες εμπνευσμένες 

από το πρόγραμμα El Sistema αρχίζουν να εξαπλώνονται πιο 

γρήγορα. 

Η παρούσα συλλογή βέλτιστων πρακτικών προτείνει 

διάφορους τρόπους με τους οποίους οι δάσκαλοι/καθηγητές 

μουσικής μπορούν να αντιμετωπίσουν διάφορες μορφές 

ευάλωτων ή αρνητικών καταστάσεων που μπορεί να 

προκύψουν σε κοινωνικά περιβάλλοντα, καθώς και μουσικές 

διαδικασίες (ορχήστρες νέων), με τις οποίες μπορούν να 

προωθήσουν τη συμμετοχή των νέων στην κοινωνία. Οι 

διάφορες πρακτικές, μέθοδοι και στρατηγικές που 

προτείνονται καταπιάνονται με διαφορετικές πτυχές. 

Ορισμένες τονίζουν τα θεραπευτικά αποτελέσματα που 

μπορεί να έχει η μουσική στους νέους, ενώ άλλες 

επικεντρώνονται στη μουσική έκφραση και την καλλιτεχνική 

ανάπτυξη των παιδιών. 

Μετά από την ενότητα που παρουσιάζει βέλτιστες πρακτικές 

οργανισμών, οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τις εθνικές 

στρατηγικές κοινωνικής ένταξης των κρατών μελών της ΕΕ, 
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καθώς και συγκεκριμένα έργα για περαιτέρω έμπνευση, σας 

παρέχουμε λεπτομερείς συμβουλές για το πώς να 

ενσωματώσετε τη μουσική στο δικό σας συγκείμενο και 

πρόγραμμα σπουδών. Εδώ θα βρείτε επίσης και τις 

ιστοσελίδες για ευκαιρίες δικτύωσης. 

Sistema England: Ηνωμένο Βασίλειο 

Ιστοσελίδα: http://www.sistemaengland.org.uk/  

Στόχος του είναι να μετασχηματίσει τη ζωή των παιδιών, των 

νέων και των κοινοτήτων τους μέσω της δύναμης της 

μουσικής δημιουργίας, ως μέρος του διεθνούς κινήματος 

Sistema. Ευελπιστεί να καθιερωθεί ως παράγοντας στο 

παγκόσμιο πεδίο της «μουσικής για την αλλαγή» στο 

βραχυπρόθεσμο μέλλον. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της 

ενδυνάμωσης των νέων και των παιδιών ώστε να γίνουν 

φορείς αλλαγής και μέσω της προώθησης της συμμετοχής των 

νέων στην αγορά εργασίας. 

Belltree Music Therapy: Ηνωμένο Βασίλειο 

Ιστοσελίδα: 

https://www.belltree.org.uk/about_music_therapy/music-

therapy-in-schools/ 

Οι μουσικοθεραπευτές του οργανισμού Belltree εργάζονται σε 

ειδικά και γενικά σχολεία με παιδιά που χρειάζονται πρόσθετη 

υποστήριξη, με στόχο να τα βοηθήσουν να συμμετάσχουν πιο 
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ενεργά στη σχολική ζωή. Οι ανησυχίες σχετίζονται συχνά με 

δυσκολίες στην επικοινωνία, συναισθηματικά ζητήματα που 

συνδέονται με τη σχολική και οικογενειακή ζωή, και 

συγκεκριμένες καταστάσεις όπως ο αυτισμός, που 

επηρεάζουν την ικανότητα των παιδιών να ενσωματωθούν 

κοινωνικά. 

Music As Therapy: Ηνωμένο Βασίλειο 

Ιστοσελίδα: http://www.musicastherapy.org/about/what-

we-do 

Στόχος του είναι να καταστήσει τα μοναδικά οφέλη της 

μουσικής διαθέσιμα σε όσο το δυνατόν περισσότερους 

ευάλωτους, περιθωριοποιημένους ανθρώπους. Η 

προσέγγισή του έχει αναπτυχθεί μετά από περισσότερα 

από είκοσι χρόνια εργασίας διεθνώς, ξεκινώντας από τη 

Ρουμανία και φτάνοντας σε πολλές χώρες σε τέσσερις 

ηπείρους. Και πάλι, το σύστημά του απευθύνεται σε όσους 

δεν έχουν την ικανότητα ομιλίας, ωφελώντας όμως 

παράλληλα και όσους δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν, 

κάτι που συμβαδίζει με τους στόχους του έργου RRME, το 

οποίο εστιάζει στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, ως 

τα άτομα εκείνα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας. 

Οι τεχνικές δημιουργίας μουσικής βοηθούν στην ενίσχυση 

της ικανότητας της επικοινωνίας, της μάθησης και της 

http://www.musicastherapy.org/about/what-we-do
http://www.musicastherapy.org/about/what-we-do
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αυτοέκφρασης, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές 

που μπορεί να μην μπορούν να κρατήσουν ένα όργανο ή 

να μιλήσουν, να συνεισφέρουν με τον δικό τους μοναδικό 

τρόπο. 

Arts Award: Ηνωμένο Βασίλειο 

Ιστοσελίδα: www.artsaward.org.uk 

Το Arts Award είναι ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί 

για να εμπνεύσει τους νέους να αναπτύξουν τα 

καλλιτεχνικά και ηγετικά τους ταλέντα. Το βραβείο τεχνών 

(arts award) μπορεί να αποκτηθεί σε πέντε επίπεδα: 

τέσσερα προσόντα και ένα εισαγωγικό βραβείο. Στόχοι του 

είναι: 

● να προσφέρει γνώσεις και προσόντα που συμβάλλουν 

στην ατομική δημιουργική ανάπτυξη σε οποιοδήποτε 

περιβάλλον 

● να τοποθετήσει τους νέους στο επίκεντρο της 

διαδικασίας του Arts Award 

● να ενισχύσει την εμπειρία των νέων και την κατανόησή 

τους όσον αφορά τους επαγγελματίες της τέχνης και 

των πολιτιστικών οργανισμών 

● να ενστερνιστεί νέες μορφές τέχνης και τεχνολογίας 

● να προσεγγίσει το ευρύτερο δυνατό φάσμα νέων 

http://www.artsaward.org.uk/
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Όλοι οι οργανισμοί που απονέμουν το βραβείο τεχνών 

περνούν από «συμβουλευτική εκπαίδευση», η οποία τους 

εξοπλίζει με τις γνώσεις που απαιτούνται για την απονομή του 

βραβείου. Αυτή η εκπαίδευση δεν περιλαμβάνει κάποιο 

συγκεκριμένο στοιχείο που να επικεντρώνεται στην 

επανένταξη των περιθωριοποιημένων νέων. 

In Harmony: Ηνωμένο Βασίλειο 

Ιστοσελίδα: https://www.artscouncil.org.uk/music-education-

hubs/harmony 

Το In Harmony χρηματοδοτείται από κοινού από το Συμβούλιο 

Τεχνών και το Υπουργείο Παιδείας του ΗΒ και στοχεύει να 

μετασχηματίσει τη ζωή των παιδιών που ανήκουν σε 

εξαιρετικά ευάλωτες ομάδες, μέσω της δύναμης και της 

πειθαρχίας που προσφέρει η δημιουργία ορχηστρικής 

μουσικής σε επίπεδο κοινότητας. Είναι εμπνευσμένο από το 

μοντέλο «El Sistema» από τη Βενεζουέλα και εφαρμόζει 

προγράμματα σε έξι διαφορετικές περιθωριοποιημένες 

περιοχές στην Αγγλία. Αντί να εστιάζει στην απόλαυση της 

μουσικής καθαυτή, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να 

επιτύχει την κοινωνική αλλαγή μέσω της αφοσίωσης στο 

απαιτητικό, καλλιτεχνικό παίξιμο μουσικής σε ομάδες. Η 

ορχηστρική δομή επιτρέπει στους νεαρούς μουσικούς να 

μάθουν μαζί σε σύνολα, δίνοντας τους την ευκαιρία να 
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αναλάβουν τόσο ηγετικούς όσο και υποστηρικτικούς ρόλους 

και παρέχοντας ευκαιρίες σε μικρότερες ομάδες να παίξουν 

μαζί. Το πρόγραμμα στοχεύει να χρησιμοποιήσει αυτή την 

‘κατάδυση΄ στη μουσική για να αναπτύξει στους 

μειονεκτούντες νέους: 

● Αυτοπεποίθηση, υπερηφάνεια και φιλοδοξία 

● Ανθεκτικότητα 

● Κοινωνικές δεξιότητες 

● Ηγετικές ικανότητες 

● Αυτοεκτίμηση 

Η ένταξη των περιθωριοποιημένων παιδιών είναι βασικός 

στόχος αυτού του έργου και επιτυγχάνεται από επαγγελματίες 

μουσικούς που αφιερώνουν τον χρόνο τους για να 

συνεργαστούν με σχολεία, τα οποία συχνά συντονίζονται από 

μουσικούς κόμβους. Δεν υπάρχει εξειδικευμένη εκπαίδευση 

για το προσωπικό σε στοιχεία αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

στο πλαίσιο του προγράμματος In Harmony. 

Rock Steady: Ηνωμένο Βασίλειο 

Ιστοσελίδα: https://www.rocksteadymusicschool.com 

Το Rock Steady είναι μια περιοδεύουσα μουσική υπηρεσία 

που παρέχεται από επαγγελματίες. Εργάζονται σε δημοτικά 

σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσφέροντας μια μουσική 

https://www.rocksteadymusicschool.com/
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εμπειρία σε παιδιά που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στη 

μουσική. Δημιουργούν συγκροτήματα με έως και έξι παιδιά, 

με κάθε παιδί είτε να παίζει κιθάρα, πιάνο, ντραμς είτε να 

κάνει φωνητικά. Μαθαίνουν μέσα από ένα μάθημα 30 λεπτών 

κάθε εβδομάδα και στη συνέχεια κάνουν μια σύντομη 

συναυλία για ολόκληρο το σχολείο κάθε τρίμηνο. Τα 

μαθήματα πληρώνονται συνήθως από τους γονείς, αλλά η 

εταιρεία προσφέρει πλήρως χρηματοδοτούμενες υποτροφίες 

για μερικούς από τους πιο μειονεκτούντες νέους στα σχολεία. 

Αν και δεν υπάρχει επίσημη εκπαίδευση στην αποκαταστατική 

δικαιοσύνη ή την επανένταξη των περιθωριοποιημένων 

μαθητών, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα μαθήματα 

αναπτύσσουν με επιτυχία την ανθεκτικότητα και την 

αυτοπεποίθηση στους νέους. 

Sistema Cyprus: Κύπρος 

Ιστοσελίδα: https://www.sistemacyprus.com/ 

Το Sistema Cyprus είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής μουσικής 

ορχήστρας και χορωδίας που ιδρύθηκε το 2018 και προσφέρει 

δραστηριότητες που συμβαδίζουν με τις αρχές του «El 

Sistema» Βενεζουέλας. Παρέχει μουσική εκπαίδευση σε 

παιδιά και νέους της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων 

μεταναστών, προσφύγων και παιδιών και νέων με λιγότερες 

ευκαιρίες. Εξασφαλίζει ότι αυτές οι ομάδες τυγχάνουν 
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σεβασμού, αναγνωρίζονται και εντάσσονται στην κοινωνία. Ο 

πυρήνας της εκπαίδευσης «El Sistema» είναι η συμμετοχή σε 

κλασικά ορχηστρικά σύνολα, αλλά και η ποικιλομορφία των 

συνόλων και των μουσικών ειδών είναι επίσης μεγάλης 

σημασίας. 

Οι συντονιστές καλούν εθελοντές (μουσικούς ή 

εκπαιδευτικούς) για μονοήμερη εκπαίδευση στην κοινωνική 

ένταξη μειονεκτούντων μαθητών μέσω μουσικών 

δραστηριοτήτων. Αρχικά, οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν 

τους μέντορες να παραδίδουν τα μαθήματα για μια-δυο 

φορές και στη συνέχεια αναλαμβάνουν οι ίδιοι όταν είναι 

έτοιμοι. 

Mental Health Matters through Restorative Art (MHM): 

Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Ουγγαρία 

Ιστοσελίδα: www.mentalhealthmatters.eu 

Το Mental Health Matters through Restorative Art (MHM) 

είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα 

Erasmus+, το οποίο στοχεύει να ενισχύσει τις δεξιότητες, τις 

γνώσεις και την εμπειρία των επαγγελματιών ψυχικής υγείας 

που χρησιμοποιούν την τέχνη και τις αξίες της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης, αλλά και να εκπαιδεύσει τους 

καλλιτέχνες ώστε να χρησιμοποιούν την τέχνη για να 

συμβάλουν στην ανακούφιση των ψυχικά ασθενών και στην 

http://www.mentalhealthmatters.eu/
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κοινωνική τους αποκατάσταση στις συμμετέχουσες χώρες 

(Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Ουγγαρία) και 

σε όλη την Ευρώπη («Home», 2020). 

Ayuda en Acción: Ισπανία 

Ιστοσελίδα: https://ayudaenaccion.org/ong/ 

Το Ayuda en Acción προσφέρει διάφορα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που εστιάζουν στην προώθηση καλύτερων 

συνθηκών ανάπτυξης για ευάλωτα παιδιά και εφήβους, 

κυρίως μέσω της συνεργασίας με κολέγια και ινστιτούτα για 

ενίσχυση της εκπαιδευτικής τους πορείας. Υποστηρίζει παιδιά 

και εφήβους με εξωσχολικές δραστηριότητες και υποτροφίες 

και συμμετέχει σε έργα που επικεντρώνονται σε διάφορα 

θέματα, π.χ. την ανισότητα των φύλων. Πραγματοποίησε το 

έργο «El Ensayadero», ένα έργο για παιδιά που διατρέχουν 

κίνδυνο αποκλεισμού, χρησιμοποιώντας τη μουσική 

εκπαίδευση για υποστήριξη της κοινοτικής συνοχής. 

Πραγματοποιείται ως μάθημα μουσικής εκπαίδευσης εκτός 

αναλυτικού προγράμματος, ενισχύοντας την κοινωνική 

ένταξη, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα. 

Asociación Nana: Ελλάδα 

Ιστοσελίδα: http://www.asociacion-nana.org/en/ 

Συμμετέχει σε διάφορα έργα, με κύρια ομάδα στόχο τους 

ανήλικους σε καταφύγια και άλλους φορείς, 

http://www.asociacion-nana.org/en/
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πραγματοποιώντας δημιουργικές και καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες. Μέσω αυτών, μπορούν να αντιμετωπίσουν 

σημαντικά προβλήματα και να προωθήσουν τη συνεργασία, 

την ανάπτυξη ικανοτήτων και την κοινωνική ένταξη. Διεξάγουν 

εκπαιδευτικά και διαπολιτισμικά έργα με θέατρο, μουσική και 

χορό. 

Musical Education - Light and Optical: Τουρκία, Λιθουανία, 

Ιρλανδία, Ελλάδα 

Ιστοσελίδα: http://www.melosmusic.eu/ 

Το έργο MELOS επικεντρώνεται στις ανάγκες κατάρτισης και 

εκπαίδευσης ατόμων με ελαφριές νοητικές αναπηρίες με 

στόχο την ανάπτυξη γνωστικών, αντιληπτικών και κινητικών 

δεξιοτήτων μέσα από μια ευχάριστη, δημιουργική και 

διαδραστική εμπειρία μάθησης με μουσικά όργανα. Η 

εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου απευθύνεται σε όλους 

ανεξάρτητα από το βαθμό λειτουργικότητας και αναπηρίας, 

ώστε να μην αποκλείεται κανείς από τη διαδικασία της 

μάθησης. Αυτό συνεπάγεται τη συνύπαρξη, και όχι τον 

διαχωρισμό, ανθρώπων με διαφορετικούς βαθμούς 

ικανότητας, και αυτός είναι ο κύριος στόχος του MELOS. Το 

έργο προσφέρει μια δυναμική επιφάνεια εργασίας που 

εξυπηρετεί τόσο την αυτόνομη μάθηση όσο και την πρόσωπο 

με πρόσωπο κατάρτιση για τη Μουσική Εκπαίδευση, μέσω του 
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φωτός και οπτικών ερεθισμάτων, χρησιμοποιώντας μια 

πλατφόρμα παιχνιδιού. 

Inspire: Music with English: Πολωνία, Λετονία, Τουρκία, 

Γαλλία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία 

Ιστοσελίδα: https://bit.ly/3u8Jsse 

Σε αυτό το έργο, έξι σχολεία (πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μαθητές μεταξύ 9-16 ετών) 

από έξι χώρες σχεδιάζουν να εφαρμόσουν νέες καινοτόμες 

προσεγγίσεις στη μουσική εκπαίδευση και τα αγγλικά, όπως η 

προσέγγιση Kodály – «El Sistema» και η μέθοδος Ολιστικής 

Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας (CLIL). Ο διεθνής 

συντονιστής έχει μελετήσει το «El Sistema» και διαθέτει 

πρόθυμους και ανοιχτόμυαλους δασκάλους που είναι 

εκπαιδευμένοι στη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Οι 

δάσκαλοι/καθηγητές μουσικής των συνεργαζόμενων σχολείων 

μελετούν την προσέγγιση El Sistema, επειδή είναι κάτι 

περισσότερο από ένα μουσικό πρόγραμμα· πρόκειται για μια 

προσέγγιση που αλλάζει ζωές μέσω της μουσικής. Η 

προσέγγιση El Sistema δίνει έμφαση στην εντατική συμμετοχή 

σε ομάδες από τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης, στην ομαδική 

μάθηση και στη μάθηση μεταξύ ομοτίμων, ενώ δεσμεύεται να 

έχει σε πρώτο πλάνο τη χαρά και τη διασκέδαση στη μουσική 

εκπαίδευση και τη μουσική δημιουργία. Επιπλέον, οι μέθοδοι 

https://bit.ly/3u8Jsse
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CLIL θα εφαρμοστούν από τους εκπαιδευτικούς Αγγλικών και 

Μουσικής υπό την καθοδήγηση καθηγητών Αγγλικών. 

Barış İçin Müzik Foundation: Τουρκία 

Ιστοσελίδα: https://www.barisicinmuzik.org 

Το Barış İçin Müzik (Μουσική για την Ειρήνη), που ξεκίνησε το 

2005 μέσα από προσωπικές προσπάθειες, μετατράπηκε στο 

Ίδρυμα Barış İçin Müzik το 2011 με τη δράση των ιδρυτών του 

Mehmet και Yeliz Baki και έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες 

παιδιά και νέους να συναντηθούν με τη μουσική. Ο 

πρωταρχικός σκοπός του Barış İçin Müzik έχει διαμορφωθεί 

υπό το πρίσμα της αρχής ότι «κάθε παιδί έχει δικαίωμα να 

συμμετέχει στην καλλιτεχνική ζωή», που ορίζεται στη 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού και στην οποία η Τουρκία είναι μεταξύ των 

συνυπογραφουσών χωρών. Χάρη στις δωρεάν ευκαιρίες 

μουσικής εκπαίδευσης που παρέχει το Ίδρυμα Barış İçin 

Müzik, έχουν ανοίξει νέοι ορίζοντες στη ζωή των παιδιών που 

δεν έχουν ίσες ευκαιρίες. Μέσα από τις ορχήστρες και τις 

χορωδίες που δημιουργήθηκαν υπό την αιγίδα του ιδρύματος, 

τα παιδιά απέκτησαν την εμπειρία της αρμονίας, της 

αλληλεγγύης και της συνύπαρξης. Τα παιδιά που μεγαλώνουν 

με τη μουσική και τις ευκαιρίες που προσφέρει η μουσική 

https://www.barisicinmuzik.org/
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συνεχίζουν να συμβάλλουν στον ήχο της ειρήνης φτιάχνοντας 

μουσική μαζί. 

"Berliner Modellkitas für die Integration/Inklusion von 

Kindern aus Familien mit Fluchterfahrung": Γερμανία 

Ιστοσελίδα: http://www.integration-kitas.de/ 

Αυτό το έργο ήταν μια πρωτοβουλία της Γερουσίας του 

Βερολίνου: Με βάση το γενικό σχέδιο για την ένταξη και την 

ασφάλεια (Βερολίνο), το Τμήμα της Γερουσίας για την 

Εκπαίδευση, τη Νεολαία και την Οικογένεια επέλεξε οκτώ 

παιδικούς σταθμούς το φθινόπωρο του 2016. Το έργο 

εργάζεται με οκτώ σχολεία περιοχών του Βερολίνου που 

έχουν ήδη αποκτήσει εμπειρία με παιδιά οικογενειών με 

προσφυγικό υπόβαθρο. Η πρώτη φάση επικεντρώνεται στην 

ανταλλαγή ειδικών, την περαιτέρω κατάρτιση και τη 

δικτύωση, με στόχο τον αναστοχασμό, την ανάπτυξη 

επαγγελματισμού για εργασία με παιδιά από ευάλωτα 

περιβάλλοντα. Η δεύτερη φάση επικεντρώνεται στη γνώση και 

την εμπειρία που αποκτήθηκε από την πρώτη φάση, καθώς 

και σε παραδείγματα καλών πρακτικών, τα οποία θα γίνουν 

διαθέσιμα στον ευρύτερο κύκλο των παιδικών σταθμών του 

Βερολίνου μέσω διαβουλεύσεων. Επίσης, καθιστά δυνατή την 

πρακτική ανταλλαγή των ειδικών και των εκπαιδευτικών. 

http://www.integration-kitas.de/
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STAMP – Shared Training Activities for Music Professionals: 

Γερμανία, Εσθονία, Γαλλία, Ουγγαρία, Κροατία, Κύπρος, 

Λετονία 

Ιστοσελίδα: https://stamp-music.org 

Το έργο STAMP δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τα οφέλη της 

συνεργασίας και της δικτύωσης στον μουσικό τομέα, 

στοχεύοντας κυρίως στην Κεντρική, Ανατολική και 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη 

ιδανικών εργαλείων για συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, 

όπως μοντέλα εργαστηρίων, διαδικτυακά εργαλεία μάθησης ή 

οδηγίες για μέντορες και εκπαιδευτές. Αυτά τα εργαλεία είναι 

δωρεάν για χρήση ή περαιτέρω ανάπτυξη. Η Κεντρική, η 

Ανατολική και η Νοτιοανατολική Ευρώπη (CESEE) 

περιλαμβάνει μουσικά πλούσιες περιοχές με μακρόχρονες 

μουσικές παραδόσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις. Υψηλά 

καταρτισμένοι μουσικοί και επαγγελματίες της μουσικής 

προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών δραστηριοτήτων, ενώ 

οι μουσικοί οργανισμοί σε αυτήν την περιοχή 

δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων. 

Ταυτόχρονα, ωστόσο, έχει παρατηρηθεί η έλλειψη 

τεχνογνωσίας για αποτελεσματική δικτύωση και γόνιμη 

διεθνή συνεργασία· ακόμη και τα οφέλη της δικτύωσης δεν 

φαίνεται να αναγνωρίζονται από όλους. Για να καλύψει αυτό 

https://stamp-music.org/
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το κενό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μουσικής ξεκίνησε το έργο 

STAMP, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιλέξτε ένα από τα παραπάνω προγράμματα, μπείτε στην 

ιστοσελίδα τους, διαβάστε περισσότερες πληροφορίες και 

μετά παρουσιάστε τις στους άλλους εκπαιδευτές. Ποιες 

δραστηριότητες/ιδέες μπορείτε να εφαρμόσετε στην πρακτική 

σας; 

  

 

Δραστηριότητα 

ανασκόπησης 

  

Επιλέξτε ένα από τα παραπάνω προγράμματα, μπείτε στην 

ιστοσελίδα τους, διαβάστε περισσότερες πληροφορίες και 

μετά παρουσιάστε τις στους άλλους εκπαιδευτές. Ποιες 

δραστηριότητες/ιδέες μπορείτε να εφαρμόσετε στην 

πρακτική σας; 

  

Υποενότητα 2 Αποτελεσματικές Μέθοδοι Διδασκαλίας 
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 1.1 Εδραίωση της προσέγγισης της ένταξης σε μουσικά 

ιδρύματα και εκπαιδευτές Μια προσέγγιση χωρίς 

αποκλεισμούς από μέρους των εκπαιδευτών μουσικής θα 

διασφάλιζε ότι:  

• υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, 

ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, τόπου κατοικίας, επιπέδου 

μουσικού ταλέντου, οικογενειακού εισοδήματος, ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών ή αναπηριών και του κατά πόσο 

είναι παιδιά που λαμβάνουν φροντίδα. 

• Οι αξίες ένταξης διατυπώνονται, γίνονται κατανοητές και 

στους εκπαιδευτικούς, το εργατικό δυναμικό και τους 

μαθητές.  

• Η ένταξη είναι μια βασική προτεραιότητα για τους 

εκπαιδευτές μουσικής και αντικατοπτρίζεται στη στρατηγική 

και τις πολιτικές. 

Βασικές εισηγήσεις: 

• Οι αξίες ένταξης πρέπει να διατυπωθούν, να διαχυθούν και 

να υιοθετηθούν σε όλα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και 

εκπαιδευτές. 

• Η ένταξη πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της ατζέντας 

των εκπαιδευτών και των μουσικών εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, και να συζητείται τακτικά σε επίπεδο διοικητικού 

συμβουλίου και διευθυντών. 
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- Πρέπει να υπάρχει γραπτώς μια στρατηγική ένταξης, η 

οποία θα θέτει τους στόχους προόδου και θα περιλαμβάνει 

δείκτες επίδοσης. 

• Η ένταξη θα πρέπει να υποστηρίζεται σε επίπεδο ανώτατων 

στελεχών και αφοσιωμένων παραγόντων ένταξης μεταξύ του 

εργατικού δυναμικού. 

• Η διοίκηση των μουσικών εκπαιδευτικών 

περιβαλλόντων/ιδρυμάτων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 

διάφορες ομάδες που ενδέχεται να βιώνουν αποκλεισμό. 

- Τα παιδιά και οι νέοι πρέπει να αποτελούν έμπνευση για τις 

δομές διοίκησης. 

• Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν την 

τεχνογνωσία και τα δίκτυα που απαιτούνται για να επιτύχουν 

τις φιλοδοξίες τους για ένταξη. Διαφορετικά, θα πρέπει να 

έχουν τους κατάλληλους συνεργάτες για τον σκοπό αυτό. 

• Το εργατικό δυναμικό πρέπει να αντικατοπτρίζει τον τοπικό 

πληθυσμό. Θα πρέπει να αντιπροσωπεύει τις διάφορες 

ομάδες που ενδέχεται να βιώνουν αποκλεισμό. 

- Πρέπει να υπάρχουν σαφείς διαδικασίες πρόσληψης 

εργατικού δυναμικού για υποεκπροσωπούμενες ή 

αποκλεισμένες ομάδες, ώστε να μπορούν να γίνουν μέρος 

των μουσικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων/ιδρυμάτων. 
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- Πρέπει να υπερβληθούν οποιαδήποτε οργανωτικά ή άλλα 

εμπόδια που εμποδίζουν τα μουσικά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα/ιδρύματα στη δημιουργία ενός ποικιλόμορφου 

εργατικού δυναμικού. 

• Κανένας δεν πρέπει να αποκλείεται ή να υποεκπροσωπείται 

σε καμία φάση. Πρέπει να αλλάξει/επεκταθεί ο υφιστάμενος 

τρόπος συλλογής πληροφοριών, για να μπορούν οι 

εκπαιδευτές να βλέπουν πού χρειάζεται να ενισχυθεί η 

ένταξη. 

• Τα σχολεία πρέπει να κατανοήσουν ότι η ένταξη αποτελεί 

βασικό μέρος της μουσικής εκπαίδευσης και ποια 

συγκεκριμένα οφέλη προσφέρει. 

-Τα ιδρύματα/εκπαιδευτές μουσικής πρέπει να έρχονται σε 

τακτική επαφή με όλα τα σχολεία ειδικής αγωγής και 

εναλλακτικής εκπαίδευσης στην περιοχή τους. 

• Το εύρος της μουσικής εκπαίδευσης που προσφέρεται 

πρέπει να ποικίλει και να αντικατοπτρίζει το υπόβαθρο και τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών και των νέων. 

- Τα παιδιά και οι νέοι πρέπει να εκφράζουν την άποψή τους 

όσον αφορά τις εκπαιδευτικές παροχές των μουσικών 

ιδρυμάτων ή των εκπαιδευτών. 
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• Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στη συμμετοχή (π.χ. όσον 

αφορά την τοποθεσία και το χρονοδιάγραμμα των 

δραστηριοτήτων, τη διαθεσιμότητα των δημόσιων 

συγκοινωνιών, οικονομικά εμπόδια, ζητήματα 

εμπιστοσύνης). 

• Τα μουσικά ιδρύματα ή οι εκπαιδευτές θα πρέπει να 

προσεγγίζουν τη διδασκαλία και τη μάθηση με 

εξατομικευμένο τρόπο, ώστε να ενισχύουν τη συμμετοχή των 

μαθητών και να προωθούν αποτελέσματα προσωπικής και 

κοινωνικής φύσης, παράλληλα με τα μουσικά. 

 

- Θα πρέπει να χρησιμοποιείται δημιουργική μουσική 

τεχνολογία για περαιτέρω προώθηση της ένταξης. 

• Θα πρέπει να γίνουν στοχευμένες δράσεις για την 

προσέγγιση των υποεκπροσωπούμενων ομάδων. Διάφορες 

εξειδικευμένες υπηρεσίες ή οργανισμοί θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. 

1.2. Κάθε άτομο μεταξύ 5 και 20 ετών έχει ευκαιρίες να 

μάθει τουλάχιστον ένα όργανο σε ομαδικό περιβάλλον 

διδασκαλίας. 

Μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς στις ίσες ευκαιρίες θα 

διασφάλιζε ότι: 
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• Κάθε παιδί υποστηρίζεται και ενδυναμώνεται, ώστε να 

συμμετέχει σε δραστηριότητες δημιουργίας μουσικής με 

ολόκληρη την τάξη, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του. 

• Όλα τα παιδιά υποστηρίζονται ώστε να μάθουν τις βασικές 

αρχές της μουσικής μέσω οποιασδήποτε κατηγορίας 

μουσικού οργάνου, σε μια μεγάλη ομάδα, κάθε εβδομάδα, 

για τουλάχιστον μία περίοδο. 

• Η δημιουργία μουσικής λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών και είναι ελκυστική και 

ευχάριστη. 

 

Βασικές εισηγήσεις: 

• Η δραστηριότητα πρέπει να ανταποκρίνεται στο επίπεδο 

ετοιμότητας και τις ανάγκες των παιδιών· δεν πρέπει να 

εφαρμόζεται ένα ενιαίο τυποποιημένο μοντέλο. 

• Μερικά παιδιά μπορεί να μην είχαν την ευκαιρία να 

συμμετέχουν σε διδασκαλία με ολόκληρη την τάξη στο 

δημοτικό σχολείο. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να συμμετέχουν 

σε μουσικά περιβάλλοντα με όλη την τάξη στο γυμνάσιο ή σε 

άλλα περιβάλλοντα. 
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• Όλες οι εργασίες μουσικής εκπαίδευσης στην τάξη πρέπει 

να περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία μουσικών ειδών. 

• Η τεχνολογία ψηφιακής μουσικής και τραγουδιού θα 

πρέπει να γίνει πιο προσιτή, όπως και η συμμετοχή στη 

μουσική εκπαίδευση με όλη την τάξη. 

• Οι απόψεις των παιδιών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

κατά την επιλογή οργάνων για περιβάλλοντα μουσικής 

εκπαίδευσης στα οποία συμμετέχει όλη η τάξη. 

• Θα πρέπει επίσης να δίνεται έμφαση στη διασκέδαση και 

την απόλαυση κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, και 

αυτό θα πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα στα σχέδια μαθήματος 

και τις παρατηρήσεις. 

• Οι παρατηρήσεις σας στο μάθημα πρέπει να 

επιβεβαιώνουν κατά πόσο οι δάσκαλοι/καθηγητές μουσικής 

αναγνωρίζουν τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις των 

παιδιών και προσαρμόζουν τις παρουσιάσεις τους ανάλογα. 

• Τα παιδιά δεν χρειάζεται να παίζουν το ίδιο όργανο. 

• Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι ειδικευμένοι στην εργασία 

χωρίς αποκλεισμούς με όλες τις τάξεις. 

- Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να παρέχονται 

στους εκπαιδευτικούς ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά 
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με την τάξη – ιδιαίτερα τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο 

αποκλεισμού. 

• Θα πρέπει να υιοθετηθούν καινούργιες/διαφορετικές 

στρατηγικές που να βοηθούν τα παιδιά που δεν φαίνεται να 

ενδιαφέρονται. 

Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/ο 

εκπαιδευτικός της τάξης/ο βοηθός εκπαιδευτικού αναμένεται 

να βοηθήσουν στην ανάπτυξη στρατηγικών για συμμετοχή 

στη μουσική με άλλους τρόπους. 

• Όλα τα παιδιά στην ομάδα ενός έτους πρέπει να έχουν 

πρόσβαση σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην 

τάξη και κανένα δεν πρέπει να αποκλειστεί από τη 

διαδικασία. 

• Τα δημογραφικά δεδομένα πρέπει να συλλέγονται και να 

παρακολουθούνται τακτικά (πέρα από τα ελάχιστα που 

απαιτούνται για την ετήσια αναφορά), ώστε να κατανοηθεί 

το «εύρος» της διδασκαλίας ολόκληρης της τάξης σε 

σύγκριση με τον τοπικό σχολικό πληθυσμό. 

- Είναι επίσης σημαντικό να κατανοηθεί πώς αυτά τα 

δεδομένα διαμορφώνουν τη στρατηγική ένταξης. 

1.3. Παροχή ευκαιριών για συμμετοχή σε σύνολα και 

παραστάσεις από πρώιμο στάδιο. 
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Μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς θα διασφάλιζε ότι: 

• Τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται με άλλους μέσω της 

μουσικής και να μοιράζονται τη δουλειά τους με το κοινό. 

• Παρέχεται υποστήριξη στα παιδιά για να δημιουργούν 

μουσική και να μάθουν να συνεργάζονται και να παίζουν ως 

μουσικοί σε ομάδες, εξωσχολικά. 

• Διατίθεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων συγκροτημάτων, ορχηστρών και 

άλλων συνόλων, μουσικής τεχνολογίας ή οποιασδήποτε 

άλλης μορφής μουσικής που ενδιαφέρει τους νέους. 

Βασικές εισηγήσεις: 

• Πρέπει να προσφέρονται επιχορηγήσεις και δωρεάν 

συμμετοχή σε όσους το χρειάζονται για να καταστεί δυνατή η 

συμμετοχή από όλους. 

• Τα παιδιά πρέπει να έχουν ευκαιρίες για αυτόνομη μάθηση 

στη μουσική. π.χ. δημιουργία μουσικής ομαδικά και 

δημιουργία ειδικών χώρων όπου μπορούν να παίξουν 

μουσική δωρεάν, συνδυασμός ελεύθερου παιχνιδιού και 

οργανωμένων μουσικών δραστηριοτήτων, ηχητικά εφέ για 

ιστορίες. 

• Πρέπει να υπάρχουν χώροι για παιδιά και νέους για 

δημιουργία, πρόβες, ηχογραφήσεις και παραστάσεις. 
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• Ο ρόλος της μουσικής στην προσωπική και κοινωνική 

ανάπτυξη πρέπει να αναγνωρίζεται και να υποστηρίζεται 

ενεργά. 

• Είναι σημαντικό να οριστεί η έννοια της «παράστασης». Θα 

πρέπει να περιλαμβάνει συμμετοχή σε ανεπίσημες 

παραστάσεις με συνομήλικους, φίλους ή οικογένεια, καθώς 

και δημόσιες συναυλίες υψηλότερου προφίλ. 

• Νέοι με μια σειρά τεχνικών ικανοτήτων (π.χ. στη μουσική 

τεχνολογία) πρέπει να συνεργάζονται στην ίδια ομάδα. 

• Παιδιά από ευάλωτα περιβάλλοντα θα πρέπει να μπορούν 

να ενταχθούν εύκολα σε σύνολα, είτε σε ευρύτερα σύνολα 

είτε σε ειδικές ομάδες για παιδιά που αντιμετωπίζουν 

συγκεκριμένα προβλήματα (π.χ. παιδιά με ανάγκη 

φροντίδας). 

• Παιδιά με ειδικές δυνατότητες θα πρέπει να μπορούν -και 

να ενθαρρύνονται ενεργά- να συμμετέχουν σε σύνολα. 

Μερικές συμβουλές: Αλλάξτε τη διάταξη των καθισμάτων, 

αναπτύξτε ρουτίνες για μαθητές με ΔΕΠΥ, χρησιμοποιήστε 

δραστηριότητες «προθέρμανσης», επιτρέψτε τους με ένα 

απλό σήμα να μπορούν να φύγουν από το μάθημα, 

προσαρμόστε τον ρυθμό, προσαρμόστε τη δραστηριότητα 

στο άτομο, μοιράστε την ευθύνη και δώστε επιλογές, 

ξεκινήστε τις συνεδρίες με απλά, συμπεριληπτικά τραγούδια, 
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θέστε σε εφαρμογή ένα σύστημα «φίλου» (μαθητές σε 

ζευγάρια), βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν καταλάβει πριν 

προχωρήσετε, χρησιμοποιήστε τάμπλετ και άλλες 

τεχνολογίες – ειδικά για ορισμένα παιδιά, δώστε 

συγκεκριμένους επαίνους και επιδοκιμασία, βρείτε 

συγκεκριμένους ρόλους για τους συμμετέχοντες, μην 

τιμωρείτε τα παιδιά για αυτό που δεν μπορούν να ελέγξουν, 

ενσωματώστε την ανατροφοδότηση. 

• Τα σύνολα θα πρέπει να σχεδιαστούν έχοντας κατά νου τις 

ανάγκες, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. 

- Πρέπει να χρησιμοποιούνται υποβοηθητικές τεχνολογίες 

όπου χρειάζεται. 

• Πρέπει να παρακολουθείτε ποιος παίζει και ποιος όχι 

τακτικά, αλλά και να αναλύετε τα δεδομένα της παρατήρησης 

για να αναβαθμίζετε τη διδασκαλία και την προσέγγισή σας. 

-Πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία παρακολούθησης, για να 

διερευνάται γιατί κάποιοι τα παρατούν. 

1.4. Διασφάλιση σαφών και οικονομικά προσιτών διόδων 

προόδου για όλους τους νέους. 

Μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς στην ένταξη θα 

διασφάλιζε ότι: 

• Παρέχεται μια σειρά από διόδους προόδου για την 
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υποστήριξη της μουσικής, προσωπικής, κοινωνικής και 

επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων και την ενθάρρυνση 

μιας δια βίου σχέσης με τη μουσική. 

• Η παροχή εκπαίδευσης είναι δίκαιη, δηλαδή κανείς δεν 

μένει πίσω λόγω των συνθηκών ή του υπόβαθρού του, ενώ 

παρέχεται πρόσθετη βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται. 

• Η παροχή εκπαίδευσης κοινοποιείται αποτελεσματικά σε 

όλες τις κοινότητες της περιοχής. 

Βασικές εισηγήσεις: 

• Η πρόοδος θα πρέπει να είναι πολύπλευρη και να 

εξετάζεται με την ευρεία της έννοια (δηλαδή να υπερβαίνει 

την ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων και μουσικών γνώσεων). 

- Θα πρέπει να εξεταστούν οι προσωπικές, κοινωνικές και 

επαγγελματικές δίοδοι προόδου, καθώς και οι μουσικές. 

- Οι δάσκαλοι μουσικής πρέπει να συμβουλεύουν και να 

αξιολογούν την πρόοδο πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο 

βαθμολόγησης και συμμετοχής σε μουσικά σύνολα. 

• Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της 

διαδικασίας και να συμμετέχουν στον σχεδιασμό της 

προόδου τους. 
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• Θα πρέπει να παρέχονται επιχορηγήσεις και απαλλαγή από 

χρεώσεις για όσους το χρειάζονται, για να καταστεί δυνατή η 

συμμετοχή από όλους. 

- Τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

γνωρίζουν για προγράμματα υποτροφιών και απαλλαγές από 

χρεώσεις που είναι διαθέσιμες για παιδιά και νέους (μέσω 

των ιδρυμάτων ή άλλων φιλανθρωπικών οργανώσεων). 

• Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (σχολεία, δάσκαλοι, 

γονείς/κηδεμόνες, μουσικοί και καλλιτεχνικοί οργανισμοί) θα 

πρέπει να είναι ενήμεροι για τις ευκαιρίες προόδου εντός των 

ιδρυμάτων. 

-  Η ιστοσελίδα σας πρέπει να περιλαμβάνει τις πιο 

πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ευκαιρίες. 

• Τα παιδιά που αλλάζουν δάσκαλο μουσικής θα πρέπει να 

υποστηρίζονται στη μετάβασή τους. 

• Θα πρέπει να καλλιεργηθούν ενεργά οι σχέσεις με 

επαγγελματίες και οργανισμούς της μουσικής βιομηχανίας. 

• Το μουσικό σας ίδρυμα θα πρέπει να παρέχει ευκαιρίες σε 

όσους φιλοδοξούν να γίνουν δάσκαλοι μουσικής (π.χ. 

ευκαιρίες εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας). 

• Στόχος είναι όλα τα παιδιά να τελειώσουν την υποχρεωτική 

εκπαίδευση με αγάπη για τη μουσική, αυτοπεποίθηση και 
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γνώσεις, ώστε να κρατήσουν τη μουσική στη ζωή τους καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους. 

1.5. Ανάπτυξη στρατηγικής που να διασφαλίζει ότι κάθε 

μαθητής τραγουδά τακτικά και ότι οι χορωδίες και άλλα 

φωνητικά σύνολα είναι διαθέσιμα στην περιοχή.  

Μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς στην ελεύθερη 

συμμετοχή σε δραστηριότητες τραγουδιού θα διασφάλιζε 

ότι: 

• Το τραγούδι και μια σειρά από άλλες φωνητικές 

δραστηριότητες (π.χ. ραπ, beatboxing, προφορικός λόγος) 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για τη 

μουσική εκπαίδευση, το οποίο χρησιμοποιείται σε όλους 

τους βασικούς και δευτερεύοντες ρόλους. 

• Το τραγούδι χρησιμοποιείται ως βάση για κάθε άλλη 

μουσική εκπαίδευση. 

• Τα παιδιά τραγουδούν τακτικά και οι τοπικές χορωδίες και 

τα φωνητικά σύνολα αποτελούν μέρος του μουσικού σας 

δικτύου. 

• Το τραγούδι συμβάλλει στην απόκτηση αυτοπεποίθησης 

από τα παιδιά, πριν τα πράγματα «σοβαρέψουν» στην 

ενηλικίωση. 



                                                        

        

  

113 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of 
the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

Βασικές εισηγήσεις: 

• Τα παιδιά πρέπει να ξεκινούν τη μουσική τους εμπειρία με 

το τραγούδι. 

• Πρέπει να υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των 

δραστηριοτήτων χορωδίας/τραγουδιού των ιδρυμάτων και 

άλλων κέντρων και φωνητικών ομάδων/συνόλων στην 

κοινότητα. 

• Ο παραδοσιακός τρόπος τραγουδιού και οι ορχηστρικές 

δραστηριότητες θα πρέπει να συνδυάζονται με άλλα 

φωνητικά είδη (π.χ. beatboxing, ραπ, προφορικός λόγος, 

ζωντανή φωνητική δειγματοληψία). 

• Οι ψηφιακές τεχνολογίες (π.χ. πετάλια looper, 

επεξεργαστές ηχητικών εφέ) και οι ενισχυτές ήχου θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται για να δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά 

που έχουν λιγότερη αυτοπεποίθηση ή που έχουν λιγότερο 

έλεγχο της φωνής τους να συμμετέχουν σε δραστηριότητες 

τραγουδιού με ουσιαστικό τρόπο. 

• Οι τραγουδιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε 

τοπικό επίπεδο θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά. 

• Τα δεδομένα του ιδρύματος/της κοινοτικής χορωδίας 

πρέπει να πληροφορούν ποιος συμμετέχει ή όχι σε μουσικά 

σύνολα άλλων ιδρυμάτων και να αναλύονται για να 
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διαμορφώνουν την παροχή της εκπαίδευσης και την 

προσέγγιση. 

• Όλα τα σχολεία πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν 

εκπαιδευτικό που να μπορεί να διευθύνει αποτελεσματικά 

δραστηριότητες τραγουδιού. 

• Τα σχολεία πρέπει να γνωρίζουν τον ευρύτερο αντίκτυπο 

των δραστηριοτήτων τραγουδιού στα μαθησιακά 

αποτελέσματα και στο σχολικό περιβάλλον. 

• Τα σχολεία πρέπει να είναι ενημερωμένα για διαθέσιμους 

πόρους σχετικά με το τραγούδι (π.χ. Sing Up) και πώς θα 

μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν αυτούς τους πόρους. 

• Θα πρέπει να υπάρχουν υποτροφίες ή απαλλαγές από 

χρεώσεις, για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση και η 

συμμετοχή σε όλους. 

1.6. Δυνατότητες συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης στο 

σχολικό προσωπικό με στόχο την υποστήριξη των σχολείων 

για προώθηση της μουσικής στο πρόγραμμα σπουδών. 

Μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς στην επαγγελματική 

ανάπτυξη θα διασφάλιζε ότι: 

• Το ευρύτερο εργατικό δυναμικό της μουσικής εκπαίδευσης 

(δηλαδή όχι μόνο εκείνοι που εργοδοτούνται από το μουσικό 
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ίδρυμα) υποστηρίζεται για την ανάπτυξη πρακτικών χωρίς 

αποκλεισμούς. 

• Η ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού των μουσικών 

ιδρυμάτων αντανακλά την ποικιλομορφία του τοπικού 

πληθυσμού. 

• Το σχέδιο μουσικής εκπαίδευσης του σχολείου προβλέπει 

τη συνεργασία των μουσικών ιδρυμάτων/εκπαιδευτών με 

όλα τα σχολεία, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 

σχολείων και των εναλλακτικών παρόχων εκπαίδευσης. 

Βασικές εισηγήσεις: 

• Η επαγγελματική ανάπτυξη πρέπει να παρέχει υποστήριξη 

στους εκπαιδευτικούς για να εργαστούν με παιδιά και νέους 

σε μια σειρά τομέων ένταξης. 

- Οι επαγγελματίες πρέπει να υποστηριχθούν, ώστε να 

αποκτήσουν νέες δεξιότητες για εργασία χωρίς 

αποκλεισμούς. 

- Πρέπει να υπάρχουν δίκτυα για την υποστήριξη της 

εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. 

• Πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες για εκπαιδευτικούς από 

διάφορες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις να παρατηρούν και να 

συζητούν την πρακτική ο ένας του άλλου (π.χ. 
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καθηγητές/δάσκαλοι μουσικής στα σχολεία, μουσικοί της 

κοινότητας). 

• Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματίες πρέπει να έχουν 

αυτοπεποίθηση στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων 

τραγουδιού. 

• Οι δείκτες ένταξης πρέπει να ενσωματωθούν στα 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας των μουσικών 

ιδρυμάτων. 

• Όλο το εργατικό δυναμικό θα πρέπει να λάβει εκπαίδευση 

σε θέματα ισότητας, διαφορετικότητας και ένταξης. 

1.7. Υπηρεσία δανεισμού  μουσικού οργάνου δωρεάν ή με 

έκπτωση για όσους έχουν χαμηλό εισόδημα.  

Μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς για γεφύρωση του 

χάσματος θα διασφάλιζε ότι:  

• Όλα τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε ένα μουσικό όργανο που 

είναι κατάλληλο για τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. 

• Τα παιδιά μπορούν να πάρουν το μουσικό τους όργανο στο 

σπίτι για εξάσκηση. 

• Διατίθεται επιδότηση για άτομα με χαμηλά εισοδήματα. 

• Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλα τα παιδιά και τους 

νέους στην περιοχή – όχι μόνο σε όσους συμμετέχουν σε 

άλλες δραστηριότητες μουσικών ιδρυμάτων. 
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Βασικές εισηγήσεις: 

• Πρέπει να ελέγχετε συχνά το απόθεμα του εξοπλισμού σας. 

• Ο εξοπλισμός σας πρέπει να βασίζεται στα ενδιαφέροντα 

και τις δραστηριότητες όλων των παιδιών. 

• Ο εξοπλισμός σας πρέπει ισορροπεί ανάμεσα στα δημοφιλή 

όργανα, τα «απειλούμενα είδη» και τα ηλεκτρονικά ή 

ψηφιακά όργανα. 

• Οι πόροι σας θα πρέπει επαρκούν για διάθεση οργάνων σε 

όσους δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν παραδοσιακά 

όργανα. 

• Τα δεδομένα των μουσικών ιδρυμάτων θα πρέπει να 

πληροφορούν για το ποιος επωφελείται και ποιος όχι από τον 

δανεισμό οργάνων και αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να 

αναλύονται για την ενημέρωση του αποθέματος και της 

προσέγγισης. 

• Θα πρέπει να παρέχονται υποτροφίες ή απαλλαγές από 

χρεώσεις, που να επιτρέπουν τη συμμετοχή σε όλους. 

 

- Οι δάσκαλοι/καθηγητές μουσικής πρέπει να γνωρίζουν πού 

να παραπέμψουν τα παιδιά για πρόσβαση σε εξωτερική 

χρηματοδότηση και υποστήριξη. 
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1.8. Παροχή πρόσβασης σε μεγάλης κλίμακας και/ή υψηλής 

ποιότητας μουσικές εμπειρίες για μαθητές, συ συνεργασία 

με επαγγελματίες μουσικούς ή/και χώρους. Αυτό μπορεί να 

περιλαμβάνει τη δημοσιοποίηση των ευκαιριών που είναι 

διαθέσιμες στα σχολεία, τους γονείς, τους φροντιστές και 

τους μαθητές. 

Μια συμπεριληπτική προσέγγιση σε ευρύτερα στάδια θα 

διασφάλιζε ότι: 

• Όλα τα παιδιά έχουν τακτικές ευκαιρίες να συμμετέχουν σε 

εμπνευσμένες μουσικές εμπειρίες ως ερμηνευτές και/ή μέλη 

του κοινού. 

• Υπάρχουν στρατηγικές σχέσεις μεταξύ μουσικών ιδρυμάτων 

και τοπικών μουσικών χώρων. 

• Τα παιδιά συναντούν και συνεργάζονται με ανθρώπους που 

μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση. 

Βασικές εισηγήσεις: 

• Τα μουσικά ιδρύματα και οι καθηγητές/δάσκαλοι μουσικής 

θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με τοπικούς μουσικούς 

χώρους. 

• Τα παιδιά πρέπει να συναντιούνται και να συνεργάζονται 

με εκπροσώπους από όλα τα μέρη της μουσικής βιομηχανίας. 
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• Τα παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται να παρακολουθούν 

εκδηλώσεις ζωντανής μουσικής από μικρή ηλικία. 

• Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν την ευκαιρία να 

εμφανιστούν στη σκηνή. 

• Θα πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες για παιδιά με δυσκολίες, 

ώστε να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις – π.χ. μια ομάδα 

παιδιών με γνωστικές αναπηρίες να συμμετέχει στην ετήσια 

συναυλία του μουσικού ιδρύματος. 

• Πρέπει να φροντίζετε για την ψυχολογία όλων των παιδιών 

όταν σχεδιάζετε παραστάσεις. 

• Τα παιδιά και οι οικογένειες πρέπει να ενθαρρύνονται να 

εξερευνούν στιλ μουσικής με τα οποία δεν είναι 

εξοικειωμένοι. 

• Τα μουσικά ιδρύματα πρέπει να έχουν παρουσία σε τοπικά 

και περιφερειακά φεστιβάλ. 

• Τα μουσικά ιδρύματα πρέπει να έχουν διάφορους τοπικούς, 

περιφερειακούς και εθνικούς εταίρους για να πετύχουν αυτό 

τον στόχο. 

 Δραστηριότητα 

ανασκόπησης 

Γνωρίζω τις ανάγκες των μαθητών μου; Συμμετέχουν σε όλες 

τις δραστηριότητες; 
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  Στο ίδρυμα όπου εργάζομαι, εφαρμόζονται οι αξίες της 

ένταξης όλων των παιδιών χωρίς αποκλεισμούς; 

Οι δραστηριότητες που εφαρμόζω ανταποκρίνονται στις 

ιδιαίτερες ανάγκες και τη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού;  

Υπάρχουν ευκαιρίες για τα παιδιά να μάθουν μουσική μέσω 

αυτόνομης μάθησης; 

Υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι για τα παιδιά να κάνουν πρόβες, 

να ηχογραφήσουν και να κάνουν μουσικές παραστάσεις; 

  

Επιπρόσθετο υλικό  
● https://bmep.servicesforeducation.co.uk/wp-

content/uploads/2019/01/SFE_Inclusion_booklet.pdf 

 

● https://network.youthmusic.org.uk/file/40563/downlo

ad?token=LOet1lmq 

 

● https://www.yumpu.com/en/document/view/3167566

1/music-as-a-tool-for-social-inclusion-pdf-cork-city-council 

 

● https://macbirmingham.co.uk/index.php/actions/super

coolTools/downloadFile?id=275018 

https://bmep.servicesforeducation.co.uk/wp-content/uploads/2019/01/SFE_Inclusion_booklet.pdf
https://bmep.servicesforeducation.co.uk/wp-content/uploads/2019/01/SFE_Inclusion_booklet.pdf
https://network.youthmusic.org.uk/file/40563/download?token=LOet1lmq
https://network.youthmusic.org.uk/file/40563/download?token=LOet1lmq
https://www.yumpu.com/en/document/view/31675661/music-as-a-tool-for-social-inclusion-pdf-cork-city-council
https://www.yumpu.com/en/document/view/31675661/music-as-a-tool-for-social-inclusion-pdf-cork-city-council
https://macbirmingham.co.uk/index.php/actions/supercoolTools/downloadFile?id=275018
https://macbirmingham.co.uk/index.php/actions/supercoolTools/downloadFile?id=275018
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● http://www.sistemaengland.org.uk/wp-

content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools1.pdf 

 

● http://www.sistemaengland.org.uk/wp-

content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools-on-Social-

Pedagogy.pdf 

 

● https://network.youthmusic.org.uk/file/38076/downlo

ad?token=wNTrzj10 

 

● https://network.youthmusic.org.uk/file/40581/downlo

ad?token=Bfi0S4Pn 

 

● https://theshortguidetoaccessiblemusiceducation.files.

wordpress.com/2018/12/the-short-guide-to-accessible-music-

education-december-2018.pdf 

 

● https://wiltshiremusicconnect.org.uk/resource/musical

-inclusion-guide-for-associates/ 

 

 

http://www.sistemaengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools1.pdf
http://www.sistemaengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools1.pdf
http://www.sistemaengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools-on-Social-Pedagogy.pdf
http://www.sistemaengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools-on-Social-Pedagogy.pdf
http://www.sistemaengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools-on-Social-Pedagogy.pdf
https://network.youthmusic.org.uk/file/38076/download?token=wNTrzj10
https://network.youthmusic.org.uk/file/38076/download?token=wNTrzj10
https://network.youthmusic.org.uk/file/40581/download?token=Bfi0S4Pn
https://network.youthmusic.org.uk/file/40581/download?token=Bfi0S4Pn
https://theshortguidetoaccessiblemusiceducation.files.wordpress.com/2018/12/the-short-guide-to-accessible-music-education-december-2018.pdf
https://theshortguidetoaccessiblemusiceducation.files.wordpress.com/2018/12/the-short-guide-to-accessible-music-education-december-2018.pdf
https://theshortguidetoaccessiblemusiceducation.files.wordpress.com/2018/12/the-short-guide-to-accessible-music-education-december-2018.pdf
https://wiltshiremusicconnect.org.uk/resource/musical-inclusion-guide-for-associates/
https://wiltshiremusicconnect.org.uk/resource/musical-inclusion-guide-for-associates/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Ηθική Ηγεσία  

Συνολική διάρκεια 6 ώρες 

Μαθησιακοί στόχοι: 

Απόκτηση γνώσεων 

σχετικά με τις 

παραδοσιακές και 

τις σύγχρονες 

στρατηγικές 

επικοινωνίας στην 

τάξη. 

Απόκτηση γνώσεων 

σχετικά με τη 

γλώσσα του 

σώματος, την ομιλία 

και την επικοινωνία 

με εκφράσεις 

προσώπου. 

Κατανόηση του 

τρόπου δημιουργίας 

 Τι θα είναι σε θέση να κάνουν οι συμμετέχοντες (γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες) μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της 

ενότητας; 

 

Γνώσεις 

Γνώσεις για την 

τυπική και μη τυπική 

επικοινωνία στην 

τάξη. 

Γνώσεις για το πώς 

να είστε δίκαιοι και 

να εφαρμόζετε με 

ηθικό τρόπο την 

ηγεσία στην τάξη 

μουσικής. 

Βασικές γνώσεις για 

τη σημασία της 

ένταξης και της 

ποικιλομορφίας. 

Δεξιότητες 

Κατανόηση της 

ανάγκης βελτίωσης 

της επικοινωνίας 

στην τάξη με τη 

χρήση μη τυπικών 

στρατηγικών και 

παραγλωσσικής, 

αποφασιστικής 

επικοινωνίας. 

Ορισμός της έννοιας 

της δικαιοσύνης και 

των ηθικών πτυχών 

της ηγεσίας σε τάξεις 

μουσικής ή σύνολα. 

Ικανότητες 

Χρήση σύγχρονων 

στρατηγικών 

επικοινωνίας. 

Ικανότητα εντοπισμού 

των διαφορών και 

επιλογής των 

στρατηγικών 

επικοινωνίας με τα 

καλύτερα 

αποτελέσματα. 

Ενθουσιασμός για την 

παροχή μιας δίκαιης και 
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μιας κουλτούρας 

χωρίς αποκλεισμούς 

στην τάξη, όπου 

μαθητές από κάθε 

υπόβαθρο μπορούν 

να διαπρέψουν. 

Γνώση πρακτικών 

συμβουλών για το 

πώς να είστε δίκαιοι 

και ηθικοί μέσα 

στην τάξη. 

 Στρατηγικές για τη 

δημιουργία μιας 

τάξης χωρίς 

αποκλεισμούς. 

ηθικής μουσικής 

εκπαίδευσης. 

Ετοιμότητα για 

αντιμετώπιση των 

προκλήσεων που 

υπάρχουν μέσα στην 

τάξη. 

 

Εισαγωγή: 

Μέσα από αυτά τα κεφάλαια θα αποκτήσετε δεξιότητες ηγεσίας, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για κάθε εκπαιδευτικό, ώστε να αναπτύξει ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον 

στην τάξη, να βοηθήσει στην ένταξη των μαθητών, να δώσει ίσες ευκαιρίες κ.λπ. 

Η ηθική ηγεσία είναι η λήψη επαγγελματικών και προσωπικών αποφάσεων με βάση 

ηθικές αρχές· με μια απλή φράση, μπορούμε να πούμε ότι είναι το να «κάνουμε πάντα 

το σωστό». 

Πάρτε όλες τις αποφάσεις με βασικές αξίες την ευημερία και την επιτυχία των μαθητών. 

Σεβαστείτε την αρχή της δίκαιης διαδικασίας, καθώς και τα ατομικά και ανθρώπινα 

δικαιώματα όλων. 

Ζήστε τίμια και με ειλικρίνεια, τηρώντας πάντα τους νόμους. 
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Εφαρμόστε τις πολιτικές, τους κανόνες και τους κανονισμούς της διοίκησης, αλλά 

προσπαθήστε να διορθώσετε εκείνους που δεν συνάδουν με ορθές εκπαιδευτικές αρχές. 

– Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την επιρροή της θέσης σας για προσωπικό όφελος. 

Για τους ηγέτες στον τομέα της εκπαίδευσης, ο στόχος είναι να προωθήσουν τη δίκαιη 

και ισότιμη πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους για όλους, ανεξάρτητα από το στάτους 

ή το υπόβαθρό τους. Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί τη δημιουργία ενός ηθικού 

κλίματος που διέπεται από μια σειρά αξιών, κανόνων, συμπεριφορών και στάσεων που 

βασίζονται στον σεβασμό, τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη. 

Η κατανόηση της σημασίας της ηθικής ηγεσίας στην εκπαίδευση είναι το πρώτο βήμα 

που λειτουργεί ως παράδειγμα για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Ενώ αποδέχονται την πολυπλοκότητα των καταστάσεων, οι ηθικοί ηγέτες παραμένουν 

πιστοί στην εσωτερική ηθική τους πυξίδα, η οποία τους καθοδηγεί προς τη δικαιοσύνη, 

τη διαφάνεια και την ειλικρίνεια. 

Οι ηθικοί ηγέτες επικοινωνούν συνεχώς τις βασικές τους αξίες σε όλους στον οργανισμό 

και ορίζουν τι σημαίνει για αυτούς ηθική συμπεριφορά, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα 

παραδείγματα. 

Οι ηθικοί ηγέτες κατανοούν ότι η έννοια της ηθικής στον χώρο εργασίας μπορεί να είναι 

καινούργια για μερικούς ανθρώπους, γι’ αυτό υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα 

ηθικής και ενσταλάζουν την ηθική στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο 

οργανισμού. 

 

Έννοιες της Ηθικής Ηγεσίας 

Όπως πολλές περίπλοκες ιδέες, η ηθική ηγεσία είναι μια διαδικασία που ξεκινά με τον 

καθορισμό ενός στόχου και τον προσδιορισμό του καλύτερου σχεδίου για την επίτευξή 
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του. Για τους ηγέτες της εκπαίδευσης, ο στόχος έχει τρεις συνιστώσες: την εξασφάλιση 

«υποστηρικτών», την ενδυνάμωση των υποστηρικτών και την προώθηση της κοινωνικής 

δικαιοσύνης. Οι προθέσεις, οι αξίες και η συμπεριφορά ενός ηγέτη διαμορφώνουν την 

ηθική του στάση. Μια έμφυτη αίσθηση προσωπικής ακεραιότητας πρέπει να καθοδηγεί 

και τα τρία, με βάση τη συνέπεια και την ειλικρίνεια. 

 

  

Υποενότητα 1 

  

Επικοινωνιακές δεξιότητες 

«Επικοινωνία» σημαίνει πολύ περισσότερα από την απλή 

παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Ο σκοπός της 

επικοινωνίας είναι να χτίσει και να αναπτύξει συναισθηματικές 

σχέσεις με τους άλλους. Σε αυτόν τον τομέα, τα πράγματα που 

μαθαίνουμε στο σχολείο δεν είναι καθόλου επαρκή  για τη 

μετέπειτα ζωή. Για πολλούς μαθητές, αυτή η μετάβαση μπορεί να 

είναι αρκετά δύσκολη. Θα απαριθμήσουμε μερικές εξαιρετικά 

σημαντικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες τόσο για τους 

εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. 

● Ενεργή ακρόαση 

Η ενεργή ακρόαση είναι μια από τις επικοινωνιακές δεξιότητες 

που λαμβάνουν τη λιγότερη προσοχή, αλλά αυτή που μπορεί να 
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κάνει κάποιον πιο επικοινωνιακό πιο γρήγορα. Όταν μιλάει ένα 

άτομο, θεωρεί ότι έχει κάτι σημαντικό να μοιραστεί και θέλει να 

ακουστεί. Αν κανείς δεν τον ακούσει, η αυτοεκτίμηση του θα 

πληγεί. Ακούγοντας προσεκτικά, δημιουργείτε αμέσως μια 

σύνδεση με αυτό το άτομο, αναγνωρίζοντας την αξία του ως 

ατόμου ή ως επαγγελματία. 

Πώς θα το κάνετε αυτό: Ακούστε τον άλλον σαν να ήταν το πιο 

σημαντικό άτομο στον κόσμο εκείνη τη στιγμή. Να δίνετε απόλυτη 

προσοχή σε αυτό που θέλει να επικοινωνήσει. Αφήστε στην άκρη 

οποιαδήποτε κριτική για το περιεχόμενο των λεγομένων του. 

Επίσης, μη σκέφτεστε τι πρόκειται να πείτε. Δώστε προσοχή όχι 

μόνο στις λέξεις που λέτε, αλλά και στα συναισθήματα που 

μεταδίδετε. Ο τόνος της φωνής, η ταχύτητα με την οποία μιλάτε 

και η δυναμική της συνομιλίας μπορούν να πουν πολλά για εσάς. 

Αυτά σας βοηθούν να επικοινωνήσετε πιο εύκολα και σωστά. 

● Επίλυση συγκρούσεων 

Εάν μια σύγκρουση δεν επιλυθεί, αυτό μπορεί να κάνει μια σχέση 

δυσλειτουργική. Η αποφυγή συγκρούσεων δεν αποτελεί λύση, 

γιατί αυτό θα οδηγήσει σε τεταμένες καταστάσεις στις οποίες 

όλοι θα έχουν μια συνεχή υποβόσκουσα απογοήτευση και 

δυσαρέσκεια. Οι συγκρούσεις συχνά εμφανίζονται λόγω μη 
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επιδέξιας επικοινωνίας. Για να επιλύσετε μια σύγκρουση, 

χρειάζεστε καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. 

Πώς θα το κάνετε αυτό: Απαντήστε, αλλά μην αντιδράσετε 

συναισθηματικά. Όταν αντιδράτε συναισθηματικά σε μια 

κατάσταση σύγκρουσης, αφήνετε τα συναισθήματά σας να 

ελέγχουν τα λόγια και τις πράξεις σας. Όταν αντιμετωπίζετε 

αποτελεσματικά μια κατάσταση, σημαίνει ότι διατηρείτε τα 

συναισθήματά σας υπό έλεγχο και επικεντρώνεστε στο πρόβλημα, 

όχι στο άτομο. Ενημερώστε την άλλη πλευρά για το τι σκοπεύετε 

να κάνετε προκειμένου να βρείτε μια λύση αποδεκτή και για τα 

δύο μέρη. Τις περισσότερες φορές, το να δείξετε στην άλλη 

πλευρά ότι θέλετε να συμφιλιωθείτε είναι πολύ πιο σημαντικό 

από το να βρείτε μια λύση, γιατί έτσι αποδεικνύετε πόσο εκτιμάτε 

τη μεταξύ σας σχέση. Επικοινωνήστε με ήρεμο τρόπο αυτό που 

θέλετε και ακούστε την άποψη του άλλου. Σκεφτείτε τι είναι πιο 

σημαντικό: να κερδίσετε τη διαμάχη ή τη συμπάθεια του άλλου; 

Οι δύο επιλογές είναι πολύ διαφορετικές. Για τους μαθητές αυτό 

θα είναι το πιο σημαντικό μάθημα. 

● Ενσυναίσθηση 

Οι άνθρωποι δεν θα ενδιαφερθούν τόσο πολύ για τις γνώσεις σας, 

μέχρι να ανακαλύψουν ότι νοιάζεστε. Η ενσυναίσθηση μας κάνει 

ανθρώπους. Παύουμε να είμαστε «ανώνυμοι» για τους άλλους, 



                                                        

        

  

128 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of 
the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

όταν καταφέρουμε να κατανοήσουμε τα συναισθήματά τους. Οι 

σχέσεις σας με τους άλλους θα γίνουν πολύ καλύτερες, όταν 

καταφέρετε να δείχνετε ενσυναίσθηση στην επικοινωνία. 

Πώς θα το κάνετε αυτό: Δώστε προσοχή στο άτομο που μιλάει και 

νιώστε αυτό που νιώθει. Όταν ο άλλος ανοιχτεί και σας λέει τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει, προσπαθήστε να συμπάσχετε. 

Αφήστε κατά μέρος την κριτική ή αυτό που πιστεύετε ότι πρέπει 

να γίνει. «Ακούστε» τα συναισθήματα. Αφήστε τον εαυτό σας να 

δείξει ευάλωτος και μοιραστείτε καταστάσεις που έχετε βιώσει. 

Κάντε ερωτήσεις για να μπείτε βαθύτερα στον κόσμο του άλλου. 

Ενθαρρύνετε τη συζήτηση. Εάν η στιγμή είναι κατάλληλη, 

βοηθήστε. Δείξτε την καλοσύνη και τη συμπόνια που θα 

περιμένατε να λάβετε από κάποιον, αν βρισκόσασταν σε 

παρόμοια κατάσταση. 

● Γλώσσα του σώματος 

Πιθανότατα γνωρίζετε ήδη ότι το 93% της επικοινωνίας είναι μη 

λεκτική. Δεν έχει να κάνει με το τι λέμε, αλλά με τη γενικότερη 

αίσθηση με την οποία μένουν οι άνθρωποι αφού μας γνωρίσουν. 

Το μήνυμα που στέλνουμε χωρίς να πούμε ούτε λέξη, είναι η 

εντύπωση που αφήνουμε στους άλλους. Ως άνθρωποι έχουμε την 

έμφυτη τάση να παρατηρούμε τους γύρω μας και να 
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αποφασίζουμε αμέσως αν κάποιος είναι πιθανός φίλος, 

συνεργάτης ή εχθρός. 

Πώς θα το κάνετε αυτό: Εργαστείτε στα τρία βασικά στοιχεία της 

γλώσσας του σώματος: χαμόγελο, οπτική επαφή και χειραψία. 

Χαμογελάστε σε κάποιον όταν τον συναντάτε για πρώτη φορά. 

Κοιτάξτε το άτομο στα μάτια όταν του μιλάτε ή όταν σας μιλάει. 

Συνδυάστε το χαμόγελο και την οπτική επαφή με μια θερμή 

χειραψία. Κρατάτε πάντα το σώμα σας χαλαρό σε μια στάση που 

εκφράζει αυτοπεποίθηση. Παρατηρήστε τη γλώσσα του σώματος 

των γύρω σας για να συλλέξετε σημαντικές πληροφορίες. 

Συμμετέχει ο άλλος στην επικοινωνία; Είναι ανυπόμονος; 

Αμυντικός; Μπορείτε να προσαρμόσετε την απάντησή σας, έτσι 

ώστε η συνομιλία να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

● Κατάλληλες ερωτήσεις 

Για να επικοινωνείτε καλύτερα, μην προσπαθείτε να είστε το 

άτομο που έχει όλες τις απαντήσεις. Αντ’ αυτού, γίνετε αυτός που 

θα κάνει τις σωστές ερωτήσεις. Όταν κάνετε τις σωστές 

ερωτήσεις, δείχνετε ότι θέλετε να συμμετέχετε στην επικοινωνία 

και ότι είστε ανοιχτοί να εξερευνήσετε περισσότερα θέματα 

συζήτησης. Οι ερωτήσεις ενθαρρύνουν το άλλο άτομο να 
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μοιραστεί τις απόψεις του, να συμμετέχει στη συζήτηση και να 

δώσει νέες ιδέες. 

Πώς θα το κάνετε αυτό: Κάντε ερωτήσεις που μπορεί να 

οδηγήσουν σε ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Γι’ αυτό, κάντε 

ανοιχτές ερωτήσεις στις οποίες η απάντηση να μην είναι ένα απλό 

«ναι» ή «όχι». Σκεφτείτε πώς μπορεί το άλλο άτομο να ωφεληθεί 

από τις απαντήσεις. Όταν είστε ενεργός ακροατής, οι σωστές 

ερωτήσεις θα έρθουν με φυσικό τρόπο. 

● Αναγνώριση των δεξιοτήτων και των ταλέντων των άλλων 

Όταν αναγνωρίζετε μια δεξιότητα ή ένα ταλέντο σημαίνει ότι λέτε 

κάτι θετικό για κάποιο άτομο. Είναι διαφορετικό από ένα 

κομπλιμέντο. Η διαφορά βρίσκεται στην πρόθεση πίσω από τη 

χειρονομία. Μην προσπαθήσετε να αποκομίσετε κάποιο όφελος, 

αλλά μόνο να δείξτε την  ειλικρινή σας εκτίμηση για τον άλλο. Η 

διαφορά θα είναι εμφανής. 

Πώς θα το κάνετε αυτό: Παρατηρήστε τα δυνατά σημεία ενός 

ατόμου. Όταν κάνετε ένα κομπλιμέντο σε κάποιο άτομο, μπορείτε 

να το κάνετε έμμεσα. Όταν πείτε «μου αρέσει πολύ το άρθρο που 

έγραψες», εστιάζετε στο άρθρο ή στην πραγματικότητα εστιάζετε 

στην έγκρισή σας για το άρθρο; Δοκιμάστε το εξής: «Τι ωραίο 

άρθρο, οι γνώσεις σας για αυτό το θέμα είναι πολύ καλές». Τώρα 
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πρόκειται για τον άλλον και όχι για εσάς. Θα μπορούσατε να 

παρατηρήσετε κάτι στον άλλον που λίγοι άλλοι άνθρωποι θα 

παρατηρούσαν.  

Για παράδειγμα, πείτε ότι το υλικό για ένα μάθημα έχει 

οργανωθεί τέλεια, γιατί αρέσει στο άτομο να δίνει προσοχή στη 

λεπτομέρεια. Η καλύτερη μορφή επικοινωνίας είναι η διακριτική. 

● Αυτοπεποίθηση 

Το να μιλάμε μπροστά σε άλλους είναι κάτι που προκαλεί έναν 

από τους πιο έντονους φόβους. Ωστόσο, το να έχουμε την 

ικανότητα να εμπνέουμε και να επηρεάζουμε τους ανθρώπους 

είναι μια από τις πιο ισχυρές μορφές επικοινωνίας. Στόχος είναι 

να επικοινωνούμε απλά και πειστικά, αφήνοντας στους ακροατές 

μας μια ευχάριστη αίσθηση αφού μας ακούσουν. 

Πώς θα το κάνετε αυτό: Σκεφτείτε ένα άτομο στο κοινό που 

χρειάζεται να ακούσει το μήνυμά σας. Όπως με κάθε 

επικοινωνιακή δεξιότητα, εστιάστε στο ποιος λαμβάνει το 

μήνυμα. Να είστε πεπεισμένοι ότι έχετε κάτι σημαντικό να 

μοιραστείτε με κάποιον από το κοινό που θα ωφεληθεί από το 

μήνυμά σας. Όταν εκφράζεστε αυθεντικά, ακόμα κι αν δείξετε 

ευάλωτοι, οι άλλοι θα σας ακούσουν και θα συνδεθούν μαζί σας. 



                                                        

        

  

132 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of 
the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

● Αυθεντικότητα και εμπιστοσύνη 

Υπάρχουν πολλές τεχνικές επικοινωνίας, αλλά υπάρχει μία που 

υπερτερεί έναντι όλων: η ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό σας. Οι 

άλλοι θα σας εμπιστευτούν, εάν νιώσουν ότι είστε ένα αυθεντικό 

άτομο που υποστηρίζει κάτι που αξίζει. Χωρίς εμπιστοσύνη, η 

ποιοτική επικοινωνία αποκλείεται. 

Πώς θα το κάνετε αυτό: Μην προσπαθήσετε ποτέ να γίνετε 

κάποιος άλλος. Μην ακολουθήσετε το παράδειγμα του 

«προσποιήσου μέχρι να τα καταφέρεις». Να είστε ειλικρινείς για 

τις αδυναμίες σας, πείτε προσωπικές εμπειρίες που σας 

εμπνέουν, αναλάβετε την ευθύνη για αυτά που λέτε και επιδείξτε 

πειθώ. 

Δραστηριότητα 

ανασκόπησης 

  

1. Θα χρησιμοποιήσεις αυτές τις πληροφορίες για την τάξη 

σου; 

2. Βρίσκεις τους παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας 

ανεπαρκείας κάποιες φορές; Θα προσπαθήσεις να βρεις 

εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας με τους μαθητές σου 

με βάση αυτά που έμαθες στο κεφάλαιο;  

3. Σύμφωνα με τη γνώμη σου ποιες είναι οι σημαντικότερες 

δεξιότητες που αναφέρονται στο κεφάλαιο; 
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4. Ποιες από τις δεξιότητες εφαρμόζεις πιο συχνά στην τάξη 

σου; 
 

Επιπρόσθετο υλικό 
• Allan Pease- “Body 

language”https://www.academia.edu/10973644/Limbajul_

trupului_-_Allan_Pease  

• Assertive communication 

https://www.oammrbuc.ro/index.php?articol=178  

• Paraverbal communication 

https://www.academia.edu/18260833/Comunicarea_parav

erbala   

  

Υποενότητα 2 Πώς να είστε δίκαιοι και ηθικοί μέσα στην τάξη 
 

  ● Γίνετε παράδειγμα προς μίμηση 

Κάντε πολλές παραστάσεις (εάν είστε μουσικός): Βεβαιωθείτε ότι οι 

μαθητές σας έχουν αρκετές ευκαιρίες να σας δουν να συμμετέχετε 

και να παίζετε ως μουσικοί σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως 

https://www.academia.edu/10973644/Limbajul_trupului_-_Allan_Pease
https://www.academia.edu/10973644/Limbajul_trupului_-_Allan_Pease
https://www.oammrbuc.ro/index.php?articol=178
https://www.academia.edu/18260833/Comunicarea_paraverbala
https://www.academia.edu/18260833/Comunicarea_paraverbala


                                                        

        

  

134 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of 
the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

μουσικά σύνολα ή αυτοσχεδιαστικές συναντήσεις, καθώς και σε πιο 

επίσημους χώρους. 

Ζητήστε βοήθεια: Δεν μπορείτε να είστε ειδικοί σε όλα. Επομένως, μη 

φοβάστε να δείξετε ότι ακόμα μαθαίνετε. Δείξτε στους μαθητές ότι το 

να ζητούν βοήθεια δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά σημάδι ότι όλοι 

βρισκόμαστε σε ένα ταξίδι μάθησης. 

● Ομαδικό πνεύμα και ένταξη 

Δώστε το παράδειγμα: Δημιουργήστε ένα πνεύμα ομαδικότητας 

μέσω του τρόπου που παίζετε και αλληλεπιδράτε με άλλους 

εκπαιδευτικούς και μαθητές. Είστε ένας καθρέφτης για τους μαθητές 

σας. 

Χρησιμοποιήστε όλα τα τμήματα της ορχήστρας: Εάν εστιάζετε σε ένα 

τμήμα της ορχήστρας, βάλτε τα άλλα τμήματα να τους βοηθήσουν. 

Για παράδειγμα, τα βιολιά μπορούν να βοηθήσουν τις βιόλες να 

μάθουν τον ρυθμό off-beat χτυπώντας παλαμάκια on-beat καθώς οι 

βιόλες παίζουν το off-beat. Τα βιολοντσέλο μπορούν να παίξουν έναν 

δρόνο (drone, κρατημένο ήχο) ή μια επαναλαμβανόμενη μουσική 

φράση (riff) κάτω από τα βιολιά, καθώς παίζουν μια μελωδία. Όλα τα 

τμήματα μπορούν να δώσουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση 

στους συμμαθητές τους. Έτσι, μαθαίνουν όλοι. 

Φτιάξτε ζευγάρια: Βάλτε τα παιδιά σε ζευγάρια για να τραγουδήσουν 

δυναμικά τραγούδια που ενθαρρύνουν τη συγκέντρωση, τον 

συντονισμό και την ηγεσία. Αυτά λειτουργούν καλά ως 
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δραστηριότητες για σπάσιμο του πάγου, επιτρέποντας την ασφαλή 

σωματική επαφή μεταξύ των μαθητών και καταρρίπτοντας τα 

κοινωνικά εμπόδια. 

Να είστε δίκαιοι με τις ευκαιρίες που δίνετε: Για παράδειγμα, για μια 

δραστηριότητα που απαιτεί έναν επικεφαλής, βρείτε διαφορετικούς 

τρόπους με τους οποίους θα επιλεγεί ο επικεφαλής, έχοντας 

επίγνωση των προκαταλήψεων. Αντί να επιλέξετε τον μαθητή/τρια με 

την περισσότερη αυτοπεποίθηση ή τον πιο δυναμικό, ζητώντας τους 

να σηκώσουν χέρι ή επιλέγοντας εσείς, δοκιμάστε ένα από τα 

ακόλουθα: μια ευγενική πρόταση υποψηφιότητας από έναν 

συμμαθητή, τυχαία επιλογή με βάση αυτό που έφαγαν για πρωινό, ο 

μαθητής που ξεπακετάρει ήσυχα το όργανό του και είναι πρόθυμος 

για μάθηση, η μαθήτρια που δίνει την πιο ενδιαφέρουσα απάντηση 

σε μια ερώτηση. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα παιδιά αισθάνονται 

άβολα με το να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής, γι' αυτό 

σεβαστείτε τους μαθητές που δεν το θέλουν αυτό και απομακρύνετε 

γρήγορα την προσοχή από πάνω τους. Εάν κάποιοι μαθητές δεν 

έχουν αυτοπεποίθηση, μπορείτε να μιλήσετε ιδιωτικά μαζί τους στο 

τέλος του μαθήματος και να σκεφτείτε ποια υποστήριξη μπορείτε να 

τους παρέχετε, για να τους βοηθήσετε να νιώσουν πιο έτοιμοι να 

δοκιμάσουν την επόμενη φορά. 

● Σεβασμός και ενθάρρυνση μεταξύ συμμαθητών 



                                                        

        

  

136 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of 
the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

Δώστε το παράδειγμα:  Δώστε στα παιδιά παραδείγματα 

υποστηρικτικής συμπεριφοράς εντός της ομάδας, δείχνοντας 

σεβασμό και εκτίμηση στο καθένα από αυτά, επαινώντας τα και 

ακούγοντάς τα με τρόπο που θα θέλατε να μιμηθούν. 

Εποικοδομητικά σχόλια: Προτού κάποιος μαθητής/τρια ή τμήμα 

ορχήστρας κάνει σόλο, ζητήστε από τους άλλους μαθητές να 

ακούσουν προσεκτικά και να σχολιάσουν. Μια χρήσιμη αναλογία 

είναι 3:1 - τρία πράγματα που πήγαν καλά και μια «επιθυμία» ή 

σημείο βελτίωσης. Αυτό ενθαρρύνει τον σεβασμό και την εκτίμηση 

προς τους άλλους και τον αναστοχασμό. 

● Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας 

Δημιουργήστε ηχητικά εφέ για ιστορίες: Ζητήστε από τα παιδιά να 

δημιουργήσουν μια μικρή μουσική σκηνή βασισμένη σε ένα 

τραγούδι, π.χ. The Lion Sleeps Tonight. Πρώτα, πείτε τους ότι πρέπει 

να παριστάνουν τα ζώα της ζούγκλας χρησιμοποιώντας 

διαφορετικούς ήχους στο μουσικό τους όργανο. Στη συνέχεια, 

ζητήστε από τα παιδιά να προτείνουν μια σειρά μουσικών ήχων για 

αυτό το κομμάτι, για παράδειγμα, τρέμολο, col legno, πιτσικάτο κ.λπ.. 

Στη συνέχεια, χωρίστε τους σε ομάδες και δώστε τους τη δυνατότητα 

να συνεργαστούν, να ακούσουν ο ένας τις ιδέες του άλλου και να 

οργανωθούν, για να φτιάξουν ένα μουσικό κομμάτι και να το 

εκτελέσουν στις υπόλοιπες ομάδες. Εκτός από το ότι είναι μια 

εξαιρετική δραστηριότητα για ενίσχυση της δημιουργικότητας, είναι 
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επίσης ένα πολύ καλό μάθημα για συνεργασία, ενεργή ακρόαση και 

παροχή βοήθειας ο ένας στον άλλο, καθώς και για οικοδόμηση 

θετικών σχέσεων με τους συνομηλίκους. 

Συνθέστε μαζί: Παροτρύνετε τους μαθητές να πουν τις ιδέες τους για 

την από κοινού δημιουργία ενός μουσικού κομματιού - 

δημιουργώντας την ιστορία, τις λέξεις, την ατμόσφαιρα, τα μουσικά 

εφέ, τα όργανα, για να αναπαραστήσουν διαφορετικά αντικείμενα, 

θέματα, ιδέες. Και πάλι, η δημιουργική διαδικασία μπορεί να είναι 

πιο σημαντική από το τελικό προϊόν. 

Εκφραστείτε: Κάντε συνεδρίες που εστιάζουν αποκλειστικά στην 

έκφραση των μαθητών μέσω του τρόπου που παίζουν το όργανό 

τους, του επιτονισμού τους, της γλώσσας του σώματος, τις εκφράσεις 

του προσώπου τους. Μπορεί να θέλετε να συμπεριλάβετε και  

στοιχεία χορού ή κίνησης. 

Ενσωματώστε γνωστά κομμάτια: Αντί να δώσετε στους μαθητές ένα 

άδειο πεντάγραμμο για να δημιουργήσουν, γιατί δεν τους λέτε να 

ενσωματώσουν τονικά στοιχεία των κομματιών που μαθαίνουν στις 

συνθέσεις τους; Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας ένα μοτίβο ή 

φράση από ένα κομμάτι που γνωρίζουν, ως αφετηρία για 

εξερεύνηση. 

● Αυτονομία, υπευθυνότητα και πρωτοβουλία 

Αξιοποιήστε το ρεπερτόριο: Αν και αυτό είναι ένα γενικό σημείο, το 

ρεπερτόριο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
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προσπάθεια επίτευξης συγκεκριμένων κοινωνικών αποτελεσμάτων. 

Για παράδειγμα, εάν ένας από τους στόχους σας είναι να ενισχύσετε 

την περηφάνεια της κοινότητας, μπορείτε να εξερευνήσετε την 

τοπική μουσική και ιστορία, π.χ. τους Beatles στο Λίβερπουλ,  τα 

παλιά λαϊκά τραγούδια των ορυχείων και τις μπάντες χάλκινων 

πνευστών, την τζαμαϊκανή χορευτική μουσική του Λονδίνου. 

Ταυτόχρονα, είναι εύκολο να κάνετε υποθέσεις σχετικά με το τι 

θέλουν, τι χρειάζονται ή τι θα αρέσει στους μαθητές – το να εισάγετε 

όμως κάτι εντελώς φρέσκο και άγνωστο μπορεί να είναι εξίσου 

αποτελεσματικό για την επίτευξη των στόχων σας. Το πιο σημαντικό 

είναι να βρίσκεστε στο στοιχείο σας όσον αφορά τη μουσική που θα 

επιλέξετε - το πάθος και οι δεξιότητές σας μπορεί να είναι το 

καλύτερο σημείο εκκίνησης για το είδος του ρεπερτορίου που θα 

επιλέξετε. 

Ενθαρρύνετε την ηγεσία: Ζητήστε από τα παιδιά να πάρουν σειρά 

στον ρόλο του αρχηγού. Για παράδειγμα, σε μια δραστηριότητα 

«καλέσματος και απάντησης», προθέρμανση, διεύθυνση της 

ορχήστρας. Είναι κάτι απλό αλλά αποτελεσματικό και δημοφιλές στα 

παιδιά, ενώ σας αφήνει ελεύθερους να εργαστείτε σε όλη την 

αίθουσα. 

«Κάντε στην άκρη»: Γιατί να μη βάλετε μια πρόκληση στην αρχή του 

μαθήματος και να αφήσετε τους μαθητές να την ολοκληρώσουν 

μόνοι τους με ελάχιστη παρέμβαση από εσάς, εκτός από τη μέτρηση 
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του χρόνου; Θα μπορούσατε ακόμη και να πείτε ότι δεν θα επέμβετε 

εκτός εάν σας ζητηθεί ρητά. Για παράδειγμα, δώστε στις ομάδες 

ανακατεμένα κομμάτια μελωδίας και πείτε τους να τα βάλουν σε 

σειρά, αποφασίζοντας στη συνέχεια πώς θα τα ερμηνεύσουν στην 

υπόλοιπη τάξη, επιλέγοντας δυναμική, ρυθμό, στυλ κ.λπ. Οι μαθητές 

μπορούν στη συνέχεια να αξιολογήσουν κάθε παράσταση. 

Σχηματίστε μια μαθητική επιτροπή: Αυτός είναι ένας φανταστικός 

τρόπος για να ενδυναμώσετε τους μαθητές σας και να διασφαλίσετε 

ότι εκφράζουν την άποψή τους. Μπορεί να αυτοπροτείνονται ή να 

ψηφίζονται από τους μαθητές, εκπροσωπώντας τους. Μπορούν να 

παρέχουν ανατροφοδότηση στους εκπαιδευτικούς, να βοηθούν στην 

προώθηση της ενεργής συμμετοχής των μαθητών, στη λήψη 

δημιουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων ρεπερτορίου, να 

αναλαμβάνουν οργανωτικούς ή διοικητικούς ρόλους, όπως να 

φροντίζουν τη μουσική, να δημιουργούν ορχήστρα, να σχεδιάζουν και 

να γράφουν προσκλήσεις για συναυλίες, να καλωσορίζουν 

καλεσμένους σε εκδηλώσεις. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε 

διαφορετικές ομάδες για κάθε πτυχή του προγράμματός σας. Μπορεί 

επίσης να είναι καλή ιδέα να συναντιούνται κάθε εβδομάδα την ώρα 

του διαλείμματος!  

Ηχογραφήστε, αναστοχαστείτε: Το να ηχογραφήσετε μια σύνθεση ή 

μια πρόβα και να την ακούσετε στη συνέχεια, είναι μια υπέροχη ιδέα. 

Δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να δώσουν ανατροφοδότηση και να 



                                                        

        

  

140 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of 
the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

επισημάνουν και να κάνουν τις αλλαγές που θέλουν, ενώ γεμίζουν 

περηφάνεια για όσα έχουν κάνει. 

Αντιστρέψτε τους ρόλους: Βάλτε τους όλους στη θέση του μαθητή. 

Είναι φανταστικό να βλέπεις έναν Διευθυντή να κάθεται με τα παιδιά 

και να μαθαίνει δίπλα-δίπλα μαζί τους, να βλέπεις έναν μαθητή να 

βοηθά έναν βοηθό εκπαιδευτικού με τη μουσική, να ακούς 

εκπαιδευτικούς να ζητούν βοήθεια από τους μαθητές τους ή τους 

μαθητές να είναι πρόθυμοι να τους δείξουν κάτι που έχουν 

ανακαλύψει. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να βλέπουν ότι οι 

ενήλικες έχουν πράγματα να μάθουν και ότι μπορούν να τους 

βοηθήσουν. 

 

Δραστηριότητα 

ανασκόπησης 

  

1. Δίνω αρκετές ευκαιρίες στους μαθητές να κάνουν 

παρουσιάσεις/παραστάσεις; 

2. Ενδιαφέρομαι αρκετά για να δημιουργήσουν σχέσεις σαν 

ομάδα; 

3. Ενθαρρύνω τα εποικοδομητικά σχόλια την ώρα του 

μαθήματος; 

4. Δίνω την ευκαιρία οι μαθητές να εκφραστούν μουσικά την 

ώρα του μαθήματος; 

5. Ενθαρρύνω τους μαθητές να ηγηθούν κατά την ώρα του 

μαθήματος;  
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Επιπρόσθετο υλικό • http://www.sistemaengland.org.uk/wp-

content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools1.pdf 

• https://wiltshiremusicconnect.org.uk/wp-

content/uploads/2019/07/WMC_Inclusion_SEND-

book_A5_5.pdf 

• https://theshortguidetoaccessiblemusiceducation.files.wordpr

ess.com/2018/12/the-short-guide-to-accessible-music-

education-december-2018.pdf 

• https://macbirmingham.co.uk/index.php/actions/supercoolTo

ols/downloadFile?id=275018 

• https://network.youthmusic.org.uk/file/40581/download?toke

n=Bfi0S4Pn 

• https://network.youthmusic.org.uk/file/38076/download?toke

n=wNTrzj10 

  

Υποενότητα 3 Αναγνωρίζοντας την ποικιλομορφία μέσα στην τάξη 

  

  Τι σημαίνει να έχουμε μια τάξη χωρίς αποκλεισμούς και γιατί 

είναι αυτό προς όφελος των μαθητών; 

Τι σημαίνει «ποικιλομορφία» και γιατί είναι σημαντική; 

http://www.sistemaengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools1.pdf
http://www.sistemaengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools1.pdf
https://wiltshiremusicconnect.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/WMC_Inclusion_SEND-book_A5_5.pdf
https://wiltshiremusicconnect.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/WMC_Inclusion_SEND-book_A5_5.pdf
https://wiltshiremusicconnect.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/WMC_Inclusion_SEND-book_A5_5.pdf
https://theshortguidetoaccessiblemusiceducation.files.wordpress.com/2018/12/the-short-guide-to-accessible-music-education-december-2018.pdf
https://theshortguidetoaccessiblemusiceducation.files.wordpress.com/2018/12/the-short-guide-to-accessible-music-education-december-2018.pdf
https://theshortguidetoaccessiblemusiceducation.files.wordpress.com/2018/12/the-short-guide-to-accessible-music-education-december-2018.pdf
https://macbirmingham.co.uk/index.php/actions/supercoolTools/downloadFile?id=275018
https://macbirmingham.co.uk/index.php/actions/supercoolTools/downloadFile?id=275018
https://network.youthmusic.org.uk/file/40581/download?token=Bfi0S4Pn
https://network.youthmusic.org.uk/file/40581/download?token=Bfi0S4Pn
https://network.youthmusic.org.uk/file/38076/download?token=wNTrzj10
https://network.youthmusic.org.uk/file/38076/download?token=wNTrzj10
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Όλοι οι νέοι είναι διαφορετικοί και έρχονται στην τάξη με 

διαφορετικό υπόβαθρο, εμπειρίες και προσδοκίες. Αυτή η 

ποικιλομορφία πρέπει να εκτιμάται, αφού όταν ικανοποιηθεί η 

ανάγκη τους να γίνουν αποδεκτοί γι' αυτό που είναι, οι μαθητές 

θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στο έπακρο. 

Μερικές φορές οι μαθητές μπορεί να ντρέπονται ή να νιώθουν 

άβολα να μιλήσουν για τη διαφορετικότητα, από φόβο μήπως 

στεναχωρήσουν ή προσβάλλουν ο ένας τον άλλον. Ωστόσο, όταν 

είμαστε σε θέση να μιλήσουμε ανοιχτά και ειλικρινά για αυτό που 

μας κάνει μοναδικούς, μπορούμε να δημιουργήσουμε 

ουσιαστικούς δεσμούς και να εκτιμήσουμε τον πλούτο αυτής της 

διαφορετικότητας. 

Ένας τρόπος να αναγνωρίσετε και να τιμήσετε την ποικιλομορφία 

είναι να προγραμματίζετε ευκαιρίες, όπου όλοι θα μπορούν να 

μάθουν για τους διαφορετικούς τύπους ταυτότητας. Για 

παράδειγμα, μια εβδομάδα ΛΟΑΤΚΙ, όπου νέοι από την ΛΟΑΤΚΙ 

κοινότητα μοιράζονται τις εμπειρίες τους και ό,τι θέλουν να 

μάθουν οι άλλοι νέοι για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. 

Αυτό μπορεί να γίνει ανώνυμα.  

Για παράδειγμα: 

Αν μπορούσα να κάνω κάτι για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, θα 

επικεντρωνόμουν στο να διδάξω στους νεότερους την ιστορία της 

κοινότητας και τι μπορούμε να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι 

τα μέλη της σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ασφαλή και αποδεκτά. 
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Αυτό που θα ήθελα να αλλάξει για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στο 

σχολείο είναι να υπάρχει περισσότερη αναγνώριση και 

περισσότερες συνέπειες για όσους προσβάλλουν με ανάρμοστο 

τρόπο. 

Δραστηριότητα συζήτησης: Ποιες είναι κάποιες άλλες 

εκδηλώσεις/τομείς διαφορετικότητας που θα μπορούσατε να 

τιμήσετε και να δώσετε έμφαση;  

● Καθορισμός βασικών κανόνων 

Ένας καλός τρόπος να ξεκινήσετε να δουλεύετε με 

οποιαδήποτε ομάδα είναι να ορίσετε μια σειρά βασικών 

κανόνων που να αφορούν τη συγκεκριμένη ομάδα. Εάν 

όλοι οι συμμετέχοντες συμβάλουν στον καθορισμό αυτών 

των κανόνων, τότε θα αισθανθούν ότι τυγχάνουν 

εκτίμησης και θα ξέρουν ότι η φωνή τους ακούγεται.  

Ομαδική δραστηριότητα: 

Ένα άτομο που θα αναλάβει τον ρόλο του εκπαιδευτικού 

και θα συντονίσει μια συζήτηση σχετικά με τους βασικούς 

κανόνες: 

Ποιες είναι οι προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσετε όταν το 

κάνετε αυτό στην τάξη; 

Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις προκλήσεις; 

● Ενθάρρυνση της ανοικτής επικοινωνίας 

Μερικές φορές, οι νέοι διστάζουν να συζητήσουν για τη 
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διαφορετικότητα. Δεν θέλουν να μιλήσουν σε άλλους για  

θέματα κουλτούρας, φυλής, σεξουαλικότητας και φύλου 

από φόβο μήπως πουν κάτι λάθος και προσβάλουν. Η 

δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος όπου οι 

μαθητές μπορούν να κάνουν ερωτήσεις χωρίς να 

φοβούνται ότι θα κριθούν ή ότι θα κατηγορηθούν, είναι 

ένα ζωτικό συστατικό μιας τάξης χωρίς αποκλεισμούς 

όπου όλοι οι μαθητές μπορούν να διαπρέψουν. 

o Πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός να δώσει το 

παράδειγμα ανοικτής επικοινωνίας μέσα στην τάξη; 

o Ποιοι είναι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι 

ενθάρρυνσης της ανοικτής επικοινωνίας για την 

ποικιλομορφία/διαφορετικότητα; 

● Επιβράβευση και κυρώσεις 

● Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους νέους μας να 

συμπεριφέρονται σωστά και με ενσυναίσθηση, συμπόνια 

και σεβασμό στους άλλους. Ένα ξεκάθαρο σύστημα 

επιβραβεύσεων και κυρώσεων βοηθά να ενσταλάξουμε τη 

συμπεριφορά που θέλουμε να δούμε στους μαθητές και 

τους ωθεί να κάνουν θετικές επιλογές όσον αφορά τη 

γλώσσα, το ύφος και τις αλληλεπιδράσεις τους με άλλους.   
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o Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι πιο αποτελεσματικοί 

τρόποι επιβράβευσης των νέων που ασπάζονται τη 

διαφορετικότητα; 

o Ποιες πιστεύετε ότι είναι κατάλληλες κυρώσεις για 

όσους δεν προσπαθούν για καταπολέμηση των 

αποκλεισμών; 

o Υπάρχει διαφορά μεταξύ της σκόπιμης 

μισαλλοδοξίας και της έλλειψης κατανόησης; 

● Δημιουργία σχέσεων 

Οι διακρίσεις κάθε είδους συνήθως γεννιούνται από 

παρεξήγηση και φόβο. Μια τάξη όπου όλοι 

αντιμετωπίζονται ισότιμα και δίκαια είναι ένα ιδανικό 

μέρος για να οικοδομήσουμε και να αναπτύξουμε 

κατανόηση, εμπιστοσύνη και θετικές σχέσεις. Ένας τρόπος 

για να το πετύχετε αυτό είναι να εστιάσετε στα κοινά 

σημεία μεταξύ των μαθητών αντί στη διαφορετικότητά 

τους. Όταν έχουν έναν κοινό στόχο μέσα στην τάξη, τότε 

αυτός γίνεται  βασικός παράγοντας που τους ενώνει και 

μπορεί να βοηθήσει στην εδραίωση ισχυρών σχέσεων και 

στην εξάλειψη κάθε πιθανότητας διάκρισης. 
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o Τι είδους δραστηριότητες μπορούν να σπάσουν τον 

πάγο και να βοηθήσουν τους μαθητές να 

συνεργαστούν; 

o Πώς μπορεί η μουσική να καταρρίψει εμπόδια 

μέσα στην τάξη και να ενώσει τους μαθητές; 

 

Δραστηριότητα 

ανασκόπησης 

  

Γράψτε έναν οδηγό πέντε βημάτων, για να κάνετε την τάξη σας 

ένα μέρος όπου η ποικιλομορφία εκτιμάται και όπου όλοι οι 

μαθητές έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις 

δυνατότητές τους. 

Επιπρόσθετο υλικό • https://planbee.com/blogs/news/how-to-create-an-

inclusive-classroom-12-tips-for-teachers 

• https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/building-

inclusive-classrooms 

• https://www.cambridge.org/elt/blog/2017/11/15/create-

inclusive-classroom-environment/ 
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