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1.  Σκοπός 

Να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον των παιδιών για τη μουσική. 

Να  γνωρίσουν  τα  διάφορα  είδη  της  μουσικής,  τις  ομοιότητες  και  τις 

διαφορές της από χώρα σε χώρα. 

Να  συνειδητοποιήσουν  ότι    τα  πάντα  στη  ζωή  μας  είναι  ρυθμός  και  η 

μουσική συνοδεύει τον άνθρωπο από τη γέννηση μέχρι το θάνατό του. 

Το θέμα προσεγγίσαμε διαθεματικά. 

2.  Στόχοι 

α. Γνωστικοί 

Να  αποκτήσουν  γνώσεις  για  τη  μουσική  (πεντάγραμμο,  νότες,  ανάγνωση 

μουσικής κλίμακας, διάκριση ήχων διαφόρων μουσικών οργάνων) και  τους 

μουσικούς (ζωή και έργο). 

Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους. 

Να  καλλιεργήσουν  τη  γλώσσα  με  τη  συζήτηση  και  την  διατύπωση  των 

ιδεών τους. 

Να συσχετίσουν ιστορίες με τις υπάρχουσες γνώσεις τους. 

Να  συσχετίσουν,  να  συγκρίνουν  και  να  αντιπαραβάλλουν  ιδέες  για  την 

υλοποίηση μιας δραστηριότητας. 

β. Ψυχοκινητικοί 

Να  είναι  ικανά  να  επαναλάβουν  μια  ενέργεια  μετά  από  παρατήρηση 

(παιχνίδι, χορός). 

γ. Κοινωνικοσυναισθηματικοί 

Να είναι ικανά να συμμετέχουν ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία. 

Να  συνεργάζονται  για  την  λήψη  αποφάσεων  για  την  επίλυση  ενός 

προβλήματος  με  απώτερο  στόχο  την  ανάπτυξη  κριτικής  σκέψης  την 

ενίσχυση της αυτοαντίληψης και αυτονομίας. 

Να αναπτύξουν  υπευθυνότητα  και  πρωτοβουλία. 

Να βοηθηθούν τα παιδιά ώστε να βρίσκουν διέξοδο στη μουσική κατά τις 

εντάσεις τους. 

3. Μέθοδοι 

Οι  μέθοδοι  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  το  θέμα  είναι:  βιωματική,  μελέτη 

πεδίου και παρατήρηση, συνεντεύξεις, οργανωμένο παιχνίδι και
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αυθόρμητο,  παιχνίδια ρόλων, διαλέξεις, χρήση οπτικοακουστικών μέσων, 

βιβλιογραφική έρευνα. 

4. Αφόρμηση   χρονική  διάρκεια – συνεργασία με φορείς 

Το  πρόγραμμα  ξεκίνησε  το  Σεπτέμβριο,  με  τις  εμπειρίες  των  παιδιών 

λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ανάγκες  και  τα  ενδιαφέροντα  των  παιδιών  και 

βασιζόμενοι στις προϋπάρχουσες γνώσεις  τους για  το θέμα και απλώθηκε 

μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. 

Για  την  επίτευξη  των  παραπάνω στόχων  και  σκοπών συνεργαστήκαμε  με 

μουσικούς και με  το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. 

5. Επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν 

Δόθηκε θεατρική παράσταση από τα παιδιά του Νηπιαγωγείου στο αρχαίο 

θέατρο της πόλης μας. Τα παιδιά επισκέφτηκαν το μουσείο του Θεόφιλου. 

Επισκέφτηκαν  επίσης  το  παραδοσιακό  καφενεδάκι  του  χωριού,  όπου  τα 

παιδιά παρατήρησαν συλλογή από παλιά ραδιόφωνα και το ΤζουΜποξ. 

6. Πεδία σύνδεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα 

6.1.Παιδί και γλώσσα 

Προφορική επικοινωνία (ομιλία και ακρόαση) 

Τα  παιδιά  διηγήθηκαν  εμπειρίες 

τους σχετικά με τη μουσική και τα 

μουσικά  όργανα  τηρώντας  τη 

διαδοχική  σειρά  των  γεγονότων. 

Αφηγήθηκαν και επαναδιηγήθηκαν 

παραμύθια  με  θέμα  τη  μουσική.
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Παρατήρησαν  και  περιέγραψαν  τα  μέρη  μουσικών  οργάνων.  Συμμετείχαν 

σε  συζητήσεις  και  συνεντεύξεις  (ιδιοκτήτης  παραδοσιακής  ταβέρνας  του 

χωριού, μουσικός). 

Τα παιδιά συμμετείχαν διαδοχικά και ομιλητές και ακροατές αιτιολογώντας 

τις απόψεις  τους. Βελτίωσαν και  εμπλούτισαν το λεξιλόγιό  τους με λέξεις 

όπως: πεντάγραμμο, χροιά ορχήστρα, βιόλα κ. τ. λ. 

Απομνημόνευσαν και απάγγειλαν ποιήματα σχετικά με τη μουσική όπως «ο 

κιθαρίστας»,  «είμαι  ένας  μουσικός  τρανός»  κ.ά  και  διάφορα  άλλα 

σύγχρονα και παραδοσιακά  τραγούδια. Ακόμη έγιναν γλωσσικές ασκήσεις 

όπως:  το  μεγάλωμα  μιας  πρότασης,  χωρισμός  των  λέξεων  σε  συλλαβές, 

επίθετα που ταιριάζουν με τη μουσική, μουσικούς, τον ήχο κ.τ.λ. Καρτέλες 

ανάγνωσης, με αντιστοίχιση π.χ. ο ήχος της φωνής του ζώου με την εικόνα 

του ζώου, το όνομα του μουσικού οργάνου με την εικόνα του κ.ά. 

Ανάγνωση 

Χρησιμοποιήθηκαν  διάφορες  εκδοχές  του  γραπτού  λόγου  όπως: 

εικονογραφημένα  βιβλία,  περιοδικά,  εφημερίδες,  λεξικά,  αφίσες,  χάρτες. 

Υιοθέτησαν  βασικές  συμβάσεις  ανάγνωσης  του  αλφαβητικού  συστήματος 

γραφής, με την ανάγνωση των παραπάνω εντύπων και ασκήθηκαν στο να 

κατανοούν  μια  διήγηση,  ένα  κανόνα  παιχνιδιού,  τα  βήματα  ενός  χορού 

κ.τ.λ. 

Τα παιδιά αναγνώρισαν σε κείμενο τα διαλογικά και μη διαλογικά μέρη του 

και  εντόπισαν  παρηχήσεις  ομοιοκαταληξίες  κ.τ.λ.  συνειδητοποιώντας 

σταδιακά το φωνητικό χαρακτήρα της γλώσσας . 

Αναγνώρισαν  λέξεις  σχετικά  με  τη  μουσική  μέσα  από  διάφορα  έντυπα. 

Πήραν πληροφορίες από διάφορες άλλες πηγές όπως πίνακες ζωγραφικής 

(επίσκεψη στο μουσείο Θεοφίλου) κ.τ.λ. 

Γραφή και γραπτή έκφραση 

Τα  παιδιά  ενθαρρύνθηκαν  να  καταγράφουν  κάποιες  δραστηριότητες  ή 

ενέργειές  τους  όπως:  κανόνες  παιχνιδιών,  σύνταξη  ερωτηματολογίων, 

λέξεις, γράμματα κ.τ.λ.
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6.2. Παιδί και μαθηματικά 

Πειραματίστηκαν με διακριτές μονάδες όπως : χορδές, μουσικά όργανα κ.ά. 

και  μη  διακριτές  π.χ.  ένταση  του  ήχου,  χροιά  κ.ά.  Ασχολήθηκαν  με 

γεωμετρικά  σχήματα,  κατασκεύασαν  μουσικά  όργανα  υπολογίζοντας  τις 

διαστάσεις  των  πλευρών  τους  με  αυθαίρετες  μονάδες  μέτρησης  π.χ. 

κλωστή. Πειραματίστηκαν  και  αναγνώρισαν  διάφορα  γεωμετρικά  σχήματα 

και στερεά. 

Περιέγραψαν,  σύγκριναν  και  ταξινόμησαν  με  βάση  ορισμένα  κοινά 

χαρακτηριστικά  διάφορα  μουσικά  όργανα  (πνευστά,  κρουστά)  αλλά  και 

διάφορα ήδη μουσικής π.χ. δημοτικήκλασική μουσική, χώρισαν σε σύνολα 

τα  μουσικά  όργανα  μιας  συμφωνικής  ορχήστρας  κ.τ.λ.  Με  εικόνες  και 

σύμβολα  σε  πίνακες  διπλής  εισόδου  καταγράφηκαν  οι  προτιμήσεις  των 

παιδιών  στα  είδη  της  μουσικής  και  στα  διάφορα  μουσικά  όργανα. 

Ταξινόμησαν  όργανα  ανάλογα  με  τους  ήχους  τους,  το  υλικό  κατασκευής 

τους, τη μουσική τους αξία κ.ά. 

Τα παιδιά έκαναν ερωτήσεις σχετικά με το χρόνο σπουδής ενός μουσικού 

οργάνου, την αμοιβή των μουσικών κ.ά. 

Έμαθαν τραγούδια και ποιήματα σχετικά με τους αριθμούς. Μέτρησαν με τα 

δάχτυλα  και  απαρίθμησαν μουσικά  όργανα,  τις  νότες  του  πενταγράμμου, 

τις  χορδές  μιας  κιθάρας  κ.ά.  Έγιναν  αντιστοιχήσεις  ένα  προς  ένα  (ο 

μουσικός με το μουσικό όργανο, βιολί δοξάρι). Έκαναν απλές μαθηματικές 

πράξεις. Έκαναν συγκρίσεις μεγεθών (από το μεγάλο στο μικρό). 

Έγιναν διάφορες δραστηριότητες για να κατανοήσουν τα παιδιά διάφορες 

χωροχρονικές  έννοιες  π.χ.    κατανόηση  εννοιών,  μέσα  έξω,  δίπλα,  κοντά 

κ.τ.λ.  Επισήμαναν  απλές  χρονικές  σχέσεις  όπως  η  διάρκεια,  η  χρονική 

ακολουθία,  το  ταυτόχρονο  δραστηριοτήτων  και  χρονικά  διαστήματα  (η 

σειρά  με  την  οποία  έγιναν  διάφορες  δραστηριότητες  και  ο  χρόνος  που 

χρειάστηκε  γι’  αυτές.  Επανέλαβαν  και  αναπαρήγαγαν  διάφορα  μουσικά 

μοτίβα  κ.λ.π.  Αναγνώρισαν  συμμετρίες  ως  προς  άξονα  (ζωγραφική 

συμμετρικών μουσικών οργάνων κ.τ.λ.). Εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους με 

λέξεις  που  συνδέονται  με  τα  μαθηματικά  όπως  προσθέτω  μοιράζω, 

μεγαλύτερο  μικρότερο  κ.ά.  Τα  παιδιά  αξιοποίησαν  τον  υπολογιστή 

αναγνωρίζοντας  τους  αριθμούς  στο  πληκτρολόγιο  και  διάφορα  άλλα 

σύμβολα.
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6.3  Παιδί και περιβάλλον 

Ανθρωπογενές περιβάλλον 

Τα παιδιά ανέπτυξαν την αυτοεκτίμησή  τους συμμετέχοντας στις διάφορες 

δραστηριότητες  του  προγράμματος  (π.χ.  κατανομή  ρόλων  στο  θεατρικό, 

συντονισμό  των ομάδων εργασίας κ.ά.) Εξέφρασαν ελεύθερα  τις απόψεις 

τους  και  τις  εμπειρίες  τους,  υπέβαλαν  ερωτήσεις  σχετικές  με  το  θέμα. 

Διερεύνησαν  και  πειραματίστηκαν  με  τον  ήχο  (η  διαφορά  του  ήχου    σε 

ποτήρια νερού με διαφορετικό ύψος, η διάδοση του ήχου στα στερεά, ηχώ 

κ.ά.)  Ανέπτυξαν  ικανότητες  συνεργασίες,  κατανόησαν  τη  σημασία  της 

ομαδικής  εργασίας.  Ταξίδεψαν  νοητά  σε  διάφορα  μέρη  της  γης 

γνωρίζοντας το ρόλο που παίζει η μουσική για κάθε τόπο ξεχωριστά. 

Ήρθαμε  σε  επαφή  με  ανθρώπους  που  ασχολούνται  με  τη  μουσική  και 

γνωρίσαμε επαγγέλματα που έχουν σχέση με αυτή (στιχουργός, μαέστρος 

κ.τ.λ.).  Παράλληλα  γνωρίσαμε  διάφορα  προβλήματα  που  προκαλούνται 

από τον άνθρωπο με την ηχορύπανση και  έκαναν διάκριση των θορύβων 

από την μουσική. 

Απέκτησαν  θετικές  στάσεις  και  συμπεριφορές  για  τη  μουσική  και 

συνειδητοποίησαν τη σημασία του ήχου στη ζωή μας.  Ασκήθηκαν στο να 

διαβάζουν  μουσικά  σύμβολα.  Γνώρισαν  διάφορα  είδη  μουσικών  οργάνων 

από τα παλιά χρόνια μέχρι σήμερα. Με αφορμή κάθε εκπαιδευτικής εξόδου 

(μουσείο, αρχαίο θέατρο, κ.ά.) δίνονταν οδηγίες κυκλοφοριακής   αγωγής 

και μουσειακής συμπεριφοράς . 

Δημιουργήθηκε το κατάλληλο περιβάλλον και οι απαραίτητες προϋποθέσεις 

σε όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ώστε 

να  εξασφαλίζεται  η  ασφάλεια  και  προστασία 

των  παιδιών  π.χ.  στη  χρήση  υπολογιστή. 

Μέσα  από  τη  μυθολογία  και  την  αναδιήγηση 

ιστοριών,  το  ημερολόγιο  της  τάξης  κ.ά.  τα 

παιδιά  κατανόησαν  έννοιες  της  ροής  του 

χρόνου  και  τις  έννοιες  του  παρόντος, 

παρελθόντος  και  του  μέλλοντος. 

Παρατήρησαν  τις  διαφορές  και  ομοιότητες 

μέσα από την ιστορία των μουσικών οργάνων, 

πληροφορίες  τις  οποίες  πήραμε  από  το  μουσείο  του  Θεοφίλου,  συλλογή
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φωτογραφιών  του  Χουτζαίου,  καθώς  και  καθημερινές  συνήθειες  ήθη  και 

έθιμα και άλλα πολιτιστικά στοιχεία. Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για  το μύθο με τον αυλό του Απόλλωνα αλλά και τις σειρήνες στα ταξίδια 

του  Οδυσσέα.  Τα  παιδιά  εξοικειώθηκαν  με  βασικές  ερευνητικές  εργασίες 

παρατήρησαν συνέλεξαν στοιχεία από βιβλία, εικόνες, φωτογραφίες κ.τ.λ. 

οργάνωσαν  συνεντεύξεις  και  φωτογράφησαν  κάθε  τους  δραστηριότητα. 

Παρουσίασαν  τις  ιδέες  τους  ζωγραφίζοντας,  κάνοντας  εκθέσεις, 

δραματοποιώντας, τραγουδώντας και χορεύοντας. 

Φυσικό περιβάλλον 

Γνώρισαν  τα  διάφορα  είδη  μουσικών  οργάνων,  εντόπισαν  ομοιότητες  και 

διαφορές  μεταξύ  τους,  Γνώρισαν  κάποιες  κατηγόριες  μουσικών  οργάνων 

που υπήρχαν σε παλιότερες εποχές και δεν υπάρχουν σήμερα. Βίωσαν και 

τους δόθηκε η ευκαιρία να παρατηρήσουν τα τεχνικά  χαρακτηριστικά του 

κάθε είδους και εξέφρασαν τις προτιμήσεις τους. Έκαναν μικρά πειράματα 

με  τον  ήχο  και  την  ηχώ  (διάδοση  του  ήχου  στα στερεά, ακουστική  κ.ά.) 

και έπαιξαν τα ίδια διάφορα μουσικά όργανα. 

Τα παιδιά γνώρισαν επίσης διάφορες πηγές ήχου και το αισθητήριο όργανο 

παραγωγής  ήχου  στον  άνθρωπο  και  στα  ζώα  καθώς  και  το  αισθητήριο 

όργανο  που  ακούμε  τους  ήχους  (το  αυτί).  Στη  συνέχεια  τα  παιδιά 

παρήγαγαν  ήχο  (με  μπουκάλι,  με  λάστιχο,  με  χάρακα).  Τα  παιδιά 

πειραματίστηκαν  και  σκέφτηκαν  τρόπους  για  να  ακούνε  τους  ήχους 

καλλίτερα (χωνί, πλαστικά ποτηράκια). Κατά την επίσκεψη μας σε παραλία 

της περιοχής τα παιδιά πέταξαν πέτρες στη θάλασσα και συνειδητοποίησαν 

την έννοια του κύματος και κατ’ επέκταση του ηχητικού κύματος.  Επίσης
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γνώρισαν  και  κάποια  ζώα  που  δεν  έχουν  φωνητικές  χορδές  π.χ.  ο 

βάτραχος.  Άκουσαν  διάφορους  ήχους  από  την  καθημερινή  ζωή  τους  και 

προσπάθησαν  να  τους  αναγνωρίσουν.  Συζητήθηκε  επίσης  στη  τάξη  για 

τους  υπόηχους  και  τους  υπέρηχους  και 

αναφερθήκαμε  σε  παραδείγματα  από  το  φυσικό 

κόσμο π.χ. ζώα που χρησιμοποιούν την ηχώ όπως 

νυχτερίδα, φάλαινα κ.ά. 

Με τη βοήθεια τις παιδικής λογοτεχνίας γνώρισαν 

και  απόλαυσαν  την  αφήγηση  ιστοριών  σχετικών 

με το θέμα π.χ. «ο μικρός κάστορας και η ηχώ», 

«ντορεμιφασολλασι»,  «ο  ταύρος  που  έπαιζε 

πίπιζα»  και  το  παραμύθι  «οι  μουσικοί  της 

Βρέμης». 

6.4 Παιδί δημιουργία και έκφραση εικαστικά 

Χρησιμοποίησαν  διάφορα  υλικά  όπως:  μαρκαδόρους,  δαχτυλομπογιές, 

πινέλα,  ξυλομπογιές,  κηρομπογιές,  λευκά  και  χρωματιστά  χαρτιά, 

χαρτόνια  όλων  ειδών,  πλαστικά  μπουκάλια,  όσπρια,  κεσεδάκια  κ.ά.  και 

ζωγράφισαν ατομικά ή ομαδικά πειραματιζόμενα με μείξεις χρωμάτων και 

διάφορες άλλες τεχνικές. 

Τα παιδιά κατασκεύασαν με κολάζ τις κατηγορίες των μουσικών οργάνων, 

αλλά  και  τα  πρώτα  μουσικά  όργανα,  παράξενα  μουσικά  όργανα  από 

διάφορα  μέρη  του  κόσμου  και  παραδοσιακά  όργανα.  Κατασκεύασαν 

μαράκες με μπουκάλια και όσπρια, άρπες με κουτιά και λαστιχάκια, μικρά 

τριγωνάκια  με  καρφιά,  λάστιχο  και  φελλό  κ.ά.  Χρησιμοποίησαν  τη 

τεχνολογία όπως φωτογραφική μηχανή και υπολογιστή για τις ανάγκες του 

προγράμματος.
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6.5.Παιδί δημιουργία και έκφραση δραματική τέχνη 

Τα  παιδιά  έπαιξαν  θεατρικά  παιχνίδια.  Κατασκεύασαν  τηλεόραση,  πήραν 

συνέντευξη  από  κάποιο  παιδί  που  έκανε  το  μουσικό  και  έπαιξαν  τους 

δημοσιογράφους.  Μιμήθηκαν φωνές  ζώων,  τους  γονείς  που  προσπαθούν 

να  νανουρίσουν  τα  μωρά  τους.  Έφτιαξαν  το  δική  τους  συγκρότημα. 

Αυτοσχεδίασαν  και  δραματοποίησαν  τους  μουσικούς  της  Βρέμης. 

Δραματοποίησαν  το  μύθο  της  Αθηνάς  και  του  Ποσειδώνα  στο  αρχαίο 

θέατρο  της πόλης μας πειραματιζόμενοι με  την ακουστική  του χώρου. Τα 

παιδιά  συνεργάστηκαν  και  μοιράστηκαν  οι  ρόλοι  από  τα  ίδια. 

Παρακολούθησαν θεατρική παράσταση στο δημοτικό θέατρο Μυτιλήνης με 

θέμα «ο αυλός του Απόλλωνα». 

6.6.Παιδί δημιουργία και έκφραση φυσική αγωγή 

Τα  παιδιά  ανέπτυξαν  τη  κινητικότητά  τους  με  διάφορα  τραγούδια  και 

χορούς.  Ανέπτυξαν  βασικές  κινητικές  δεξιότητες  όπως  να  τρέχουν,  να 

πηδούν,  να  ισορροπούν,  να  περπατούν  με  ρυθμό  (μουσικές  καρέκλες) 

χρησιμοποιώντας  υλικά  όπως  στεφάνια,  μπάλες,  σχοινιά  κ.ά.  έπαιξαν 

γνωστά  ηχητικά  παιχνίδια  όπως  η  βροχή,  τα  άλογα  που  τρέχουν. 

Απέδωσαν ελεύθερα με το σώμα τους διάφορα μουσικά κομμάτια. 

Έπαιξαν παιχνίδια προσδιορισμού του ήχου με κλειστά μάτια. 

Ασκήθηκαν  στο  να  τηρούν  τους  κανόνες  και  να  εκφράζουν  τις  επιθυμίες 

τους ελέγχοντας το θυμό τους και να συνεργάζονται με τους άλλους.
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6.7.Παιδί δημιουργία και έκφραση μουσική 

Τα παιδιά τραγούδησαν τραγούδια σχετικά με τα διάφορα θέματα που 

ασχολήθηκαν  κατά  την  διάρκεια  της 

χρονιάς. 

Με διάφορα παιχνίδια κατανόησαν την 

έννοια  του  ρυθμού,  της  έντασης  του 

ήχου κ.τ.λ. Γνώρισαν το πεντάγραμμο, 

τις  νότες,  τα  διαστήματα,  την  αξία 

κάθε νότας, την έννοια του μέτρου και 

διάβασαν  μικρά  μουσικά  μοτίβα 

χτυπώντας με παλαμάκια. Έμαθαν να σχεδιάζουν το κλειδί του ΣΟΛ και το 

κλειδί  του  ΦΑ  και  ζωγράφισαν  άλλα  δικά  τους  παράξενα  φανταστικά 

κλειδιά ( το κλειδί του ήλιου, το κλειδί της θάλασσας κ.ά) Αυτοσχεδίασαν 

και  εκφράστηκαν  συνδυάζοντας  μουσικά  πρότυπα  με  κινητικά  πρότυπα 

(αργό βάδισμα, γρήγορο βάδισμα). 

Ήρθαν  σε  επαφή  με  τη  κλασική  μουσική  («οι  τέσσερις  εποχές»  του 

Βιβάλντι, «η λίμνη των κύκνων» του Τσαϊκόφσκι, «ο μαγικός αυλός» του 

Μότσαρτ)  αλλά  και  τη  σύγχρονη  (  Σπανουδάκης,  το  τραγούδι  των 

δελφινιών). Χόρεψαν επίσης διάφορα είδη χορών. 

6.8. Παιδί και πληροφορική 

Τα παιδιά εξερεύνησαν και τις δυνατότητες του υπολογιστή ζωγραφίζοντας 

και  συλλέγοντας  πληροφορίες  για  τον  κόσμο  της  μουσικής.  Τέλος
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γνώρισαν τη σωστή χρήση του υπολογιστή για την ασφάλεια της συσκευής 

και τη δική τους. 

Τα παιδιά γενικά ασχολήθηκαν  με τις παρακάτω επιστήμες 

Διαπο 
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Πληρο 
φορι 
κή 

Μαθη 
ματικά 

Φυσι 
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Μυθολο 
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Γεωγρα 
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Λογοτε 
χνία 

Γλώσσα 

Μουσι 
κή
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7.Αξιολόγηση 

7.1. Από τα νήπια 

Η  αξιολόγηση  των  δραστηριοτήτων  από  τα  νήπια  γινόταν  με  τη 

συγκέντρωση των ομάδων ή της ομάδας στη παρεούλα, τη περιγραφή της 

δουλειάς τους και τον σχολιασμό των δυσκολιών που αντιμετώπισαν κατά 

την εκτέλεση της δραστηριότητας και παιδαγωγική αξιοποίηση των λαθών 

τους. 

7.2. Από τους εκπαιδευτικούς 

Η  αξιολόγηση ήταν  διαρκής.  Δόθηκε  έμφαση στις  διαδικασίες  κατάκτηση 

της  γνώσης  σε  συνθήκες  δημιουργικής  εργασίας  όπου  αναδείχθηκαν  οι 

κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών, η απόκτηση υπευθυνότητας μέσα από 

τη συλλογική εργασία, την έρευνα και την κριτική σκέψη. 

Με συστηματική παρατήρηση και καταγραφή των δραστηριοτήτων και των 

έργων  των  παιδιών,  έγινε  η  αξιολόγηση  των  επιμέρους  δραστηριοτήτων, 

αλλά  και    των  ενοτήτων  του  θέματος  που  πραγματοποιήθηκε  σε  τρία 

στάδια:  στην  αρχή,  κατά  την  διάρκεια  και  κατά  το  τέλος  κάθε 

δραστηριότητας. 

Στην αρχή αξιολογήθηκε το επίπεδο των γνώσεων, των ενδιαφερόντων και 

των  πιθανών προβληματισμών  των  παιδιών,  σχετικά  με  τη  μουσική.  Εκεί 

φάνηκε  πως  τα  παιδιά  είχαν  αρκετές  γνώσεις  για  το  θέμα  και  έδειξαν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάθε δραστηριότητα με την οποία ασχολήθηκαν. 

Στη  συνέχεια  η  αξιολόγηση  ήταν  διαμορφωτική  και  αποσκοπούσε  στον 

έλεγχο  της  πορείας  των  μαθητών  προς  την  κατάκτηση  των  στόχων  που 

προαναφέρθηκαν.  Ακόμα  είχε  σκοπό    την  έγκυρη  τροποποίηση  του 

προγράμματος αν φαινόταν μειώσει του ενδιαφέροντός τους για το θέμα, ή 

στα  επιμέρους  θέματα.  Τα  παιδιά  όμως  έδειξαν  αμείωτο  ενδιαφέρον  από 

την αρχή μέχρι το τέλους του προγράμματος. 

Τέλος  έγινε  η  τελική  αξιολόγηση  των  επιμέρους  ενοτήτων  και  του 

κεντρικού θέματος, ως προς την επίτευξη των στόχων: Τα παιδιά γνώρισαν 

τη  μουσική  και  τα  μουσικά  όργανα  ,  εμπλούτισαν  τις  γνώσεις  τους  και 

συμμετείχαν ενεργά τη μαθησιακή διαδικασία. Ως προς  το σχεδιασμό και 

την  οργάνωση  των  δραστηριοτήτων,  όπου  δεν  προέκυψαν  ιδιαίτερα 

προβλήματα  κατα  την  πραγματοποίηση  και  υλοποίηση  των
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δραστηριοτήτων.  Ως  προς  τα  μέσα  και  υλικά  που  χρησιμοποιήθηκαν.  Ως 

προς  την  διαθεματική  προσέγγιση  του  θέματος  όπου  νομίζουμε  ότι 

καλύφθηκε  ένα  μεγάλο  μέρος  γνωστικών  περιοχών  που  συνεργάστηκαν 

μέσα σε διάφορα μαθήματα και τέλος ως προς τη συνεργασία των μελών 

της ομάδας, που ήταν πολύ  καλή και συντέλεσε την επιτυχή διεκπεραίωση 

των  δραστηριοτήτων  και  γενικά  του  προγράμματος,  γιατί  αναπτύχθηκε 

προβληματισμός, διάλογος και ουσιαστική επικοινωνία.


