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«Βιωματικές Μουσικές  
Δραστηριότητες» 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Εθελοντική Ομάδα  
«Μουσικό Εκπαιδευτικό Σύνολο» 

 



 Το μουσικό πρόγραμμα εστιάζει σε μουσικές και μη  μουσικές    
δραστηριότητες με βάση τις θεματικές ενότητες της μουσικής 
εκπαίδευσης: τραγούδι, ρυθμός, κίνηση, λόγος, ήχος, 
οργανογνωσία κ.λπ.  

 

 Αποτελεί μια συνολική παιδαγωγική παρέμβαση που εστιάζει  
στην ψυχή, στο σώμα και στο πνεύμα 

 

 Κάθε δραστηριότητα βασίζεται στην  

ενιαία μορφή ήχου -κίνησης - λόγου,  

μια μορφή που αντιπροσωπεύει  

το αρχαίο ιδεώδες της «μουσικής τέχνης»,  

που σήμερα ονομάζεται απλά «μουσική» 

Περιεχόμενο 

 



 Ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2015 

 

 Συμμετείχαν 7 παιδιά (8-12 ετών), όλα στο Φάσμα του Αυτισμού 

 

 Υλοποιείται κάθε Κυριακή πρωί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

 Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη θεατρική  

     παράσταση «Ο μυστικός κήπος» 

ΜΟΥΣικό Εκπαιδευτικό Σύνολο 
(ΜΟΥΣ.Ε.Σ) 

Σχολικό έτος 2015-2016 

 



ΜΟΥΣικό Εκπαιδευτικό Σύνολο 
(ΜΟΥΣ.Ε.Σ) 

 

Ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2016 (Κυριακή πρωί) 
 
Συμμετείχαν 18 παιδιά (4-15 ετών)  
 
17 παιδιά με ΔΑΦ 
 
1 παιδί με Νοητική Αναπηρία 
 
3 ομάδες (κατόπιν 2) 
 
Επίσκεψη στους Μυστικούς Κόσμους του  
    Ευγένιου Τριβιζά 
 
Παράσταση «Οικογένεια Νώε» 

Σχολικό έτος 2016-2017 



Ημερίδα 17 Ιουνίου 2017 

Η φετινή σχολική χρονιά κλείνει με την ημερίδα: 

 

 

 

 

 

Οι ομάδες θα συμμετέχουν με 
την παράσταση  

«Τραγουδώντας τους μύθους 
του Αισώπου». 
 



Σχολικό έτος 2017-2018  

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται μπορούν να 
επικοινωνήσουν μέσω email με την  
κα Καρτασίδου lefka@uom.edu.gr από τις  
10 Ιουνίου 2017 μέχρι 10 Ιουλίου 2017. 
 

mailto:lefka@uom.edu.gr


Σχέδιο μαθήματος μουσικής εκπαίδευσης 

Φάση προθέρμανσης 
 
Φάση επεξεργασίας 
 
Φάση δράσης 
 
Φάση ανατροφοδότησης 
  
Φάση αποθεραπείας 
        (Καρτασίδου, 2004) 
 



Σχέδιο μαθήματος μουσικής εκπαίδευσης 
(Παράδειγμα «Το φθινόπωρο») 

Φάση προθέρμανσης: -Τραγούδι έναρξης 
          - Συζητάμε για τις εποχές 
 
Φάση επεξεργασίας: - Ακούμε το «Φθινόπωρο» του Vivaldi 
                                      - Καιρικά φαινόμενα φθινοπώρου 
                                      - Ρούχα, αλλαγές στη φύση, φρούτα 
  
Φάση δράσης: - Τα παιδιά ακούνε  
             τους ήχους του Φθινοπώρου 
       - Τους μιμούνται  
                   με τα μουσικά όργανα 
 



Σχέδιο μαθήματος μουσικής εκπαίδευσης 
(Παράδειγμα «Το φθινόπωρο») 

Φάση ανατροφοδότηση: - Μοιράζουμε χαρτιά 
                                             - Οι συμμετέχοντες  
                                                ακούνε τους ίδιους ήχους 
                                             - Ζωγραφίζουν τους ήχους  
                                                που άκουσαν 
 
Φάση αποθεραπείας: -Τακτοποιούμε το χώρο  
                                 - Τραγούδι λήξης 
 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

Εθελοντική Ομάδα  
«Μουσικό Εκπαιδευτικό Σύνολο» 

 


