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ΠΕΚΕΣ K. Μακεδονίας και του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας, δια 

των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κ. 

Μακεδονίας και Θεσσαλίας 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (2), ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

(ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ) 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Μουσικοί της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μουσικών Σχολείων, 

Ύστερα από συζητήσεις κατά τις τηλε-συναντήσεις που πραγματοποίησα με συναδέλφους 

των μουσικών σχολείων των περιοχών ευθύνης μου Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, 

αλλά και μέσα από ανταλλαγές απόψεων και εμπειριών τους, προέκυψαν ορισμένες σκέψεις μου 

και διαπιστώσεις, τις οποίες θα ήθελα να σας γνωστοποιηθούν. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούν: 

 1) γενικές αρχές για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μεθοδολογία και δημιουργία 

εκπαιδευτικού υλικού, 2) βασικά σημεία του θεσμικού πλαισίου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

σε σχέση με το μάθημα της μουσικής, 3) γενικές διαπιστώσεις και οδηγίες για θεωρητικά 

μαθήματα μουσικής εξ αποστάσεως για μουσικά σχολεία (σύγχρονη και ασύγχρονη), 4) 

διαπιστώσεις και σκέψεις για μαθήματα μουσικής ατομικών οργάνων σε πραγματικό χρόνο -on 

line (για μουσικά σχολεία), 5) σύνδεσμοι με δημοσιεύσεις σεναρίων μουσικής συναδέλφων της 

Κ. Μακεδονίας, στα οποία αρκετές μουσικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται με ψηφιακά 

εργαλεία, 6) όλοι οι υπερσύνδεσμοι που παρατίθενται σε όλα τα βιβλία μουσικής της 
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Πρωτοβάθμιας, 7) σύνδεσμοι αποθετηρίων, επιπλέον από αυτούς που αναφέρθηκαν στο 

έγγραφο 275/26-3-20 (πληρ, Γ. Τσερπέ), 8) σύνδεσμοι για Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας 

σχετικά με την εγκατάσταση και τον χειρισμό της πλατφόρμας Webex, 

 

Αναλυτικά: 

1) Γενικές αρχές για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μεθοδολογία, εκπαιδευτικό υλικό 

Πολύ σημαντικό στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ο σχεδιασμός του μαθήματος. Ο 

μαθητής ή η μαθήτρια πρέπει να γνωρίζει τι θα κάνει, πώς θα το κάνει και για ποιο λόγο κάνει 

κάτι. Με βάση αυτήν την αρχή, ο εκπαιδευτικός γνωστοποιεί στους μαθητές με πρόγραμμα 

μαθημάτων και με συγκεκριμένες ώρες πότε θα αναρτηθεί η εργασία από τον ίδιο, πότε θα 

πρέπει να είναι έτοιμη και πότε θα ακολουθήσει το μάθημα στη σύγχρονη. Ο προγραμματισμός 

με τα μαθήματα και τις ώρες είναι προαπαιτούμενο για να αποφεύγονται ταυτίσεις και 

συγκρούσεις με άλλες δραστηριότητες που έχουν τα παιδιά (ξένη γλώσσα, μουσική).  

Το υλικό είτε στην ασύγχρονη είτε στη σύγχρονη θα πρέπει να είναι σαφές, κατανοητό και 

σύντομο, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν τα παιδιά και μόνα τους. Στην ασύγχρονη 

χρησιμοποιείται έτοιμο ή τροποποιημένο υλικό ή ακόμη και καινούργιο υλικό. Αρχικά, μπορεί 

να γίνει μία σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις πάνω στο προς εξέταση θέμα. Ενδέχεται οι 

μαθητές και οι μαθήτριες να κληθούν να κάνουν έναν εννοιολογικό χάρτη, να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις κλειστές ή/και πολλαπλής επιλογής ακόμα και στο περιβάλλον του drive, να 

συλλέξουν πληροφορίες, να κάνουν ένα σταυρόλεξο με ένα ψηφιακό εργαλείο, να 

παρακολουθήσουν ένα βίντεο και να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να ετοιμάσουν μία παρουσίαση 

(ppt), να ακούσουν ένα σύντομο μουσικό απόσπασμα και να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να 

καταγράψουν και να ταξινομήσουν απόψεις, να περιηγηθούν σε μουσεία. Είναι πολύ βοηθητικό 

για τα παιδιά στην περίπτωση που θα πρέπει να κάνουν μία αναζήτηση να τους δοθεί η 

πλοήγηση από τον καθηγητή για να μη χάνονται μέσα στην υπερπληροφόρηση του διαδικτύου 

και να βρεθούν ίσως και σε περιβάλλοντα που δεν συνάδουν με το παιδαγωγικό πλαίσιο. Ο 

εκπαιδευτικός, αν θέλει, μπορεί ακόμη, να προτείνει δύο πλοηγήσεις, μία η οποία θα καταλήγει 

σε πληροφορίες που παρατίθενται με καλή γλωσσική έκφραση και ύφος γραφής και με 

προσεκτικά επιλεγμένες από αισθητική άποψη εικόνες και μία η οποία θα καταλήγει σε 

πληροφορίες που δεν εμφανίζουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, ο μαθητής ή η 

μαθήτρια κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του /της και με τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού θα αρχίσει με την πάροδο του χρόνου να θέτει κριτήρια στην επιλογή των 

πληροφοριών που θα συλλέγει. Έτσι, καθώς το νοητικό του επίπεδο βελτιώνεται αποκτά και την 

ικανότητα να επιλέγει τις πιο κατάλληλες πληροφορίες. Αυτός αποτελεί ένας από τους τρόπους 
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με τους οποίους ο μαθητής/τρια εξασκείται στην ανακαλυπτική μάθηση στο πλαίσιο των  

ψηφιακών πολυτροπικών περιβαλλόντων. 

Μετά την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση ακολουθεί το στάδιο της σύγχρονης. Κατά τη  

σύγχρονη τηλεκπαίδευση παρουσιάζονται από τα παιδιά τα αποτελέσματα των εργασιών τους, 

γίνεται συζήτηση, ανταλλάσσονται απόψεις και λύνονται απορίες. Για πρακτικούς λόγους αλλά 

και για λόγους ασφάλειας προτείνεται ο εκπαιδευτικός να κλείνει τα μικρόφωνα και τις κάμερες 

των παιδιών και να υπάρχει προσυνεννόηση και συγκατάθεση του γονέα με ηλεκτρονική 

αλληλογραφία που έχει προηγηθεί μέσω του σχολείου. Σε ερωτήσεις του εκπαιδευτικού 

προτείνεται ο εκπαιδευτικός να δίνει την άδεια σε κάθε παιδί με τη σειρά που αυτό σήκωσε το 

«χεράκι». Είναι σημαντικό να υπάρχει κατά τη διάρκεια της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης ένας 

σημαντικός βαθμός διάδρασης. Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προβάλει ένα χάρτη, 

ο μαθητής να σχεδιάσει πάνω στο χάρτη την πορεία ενός γεγονότος ή να δείξει το σημείο που 

πραγματοποιήθηκε ένα γεγονός. Στη συνέχεια, ο καθηγητής μπορεί να συνδέσει το γεγονός με 

ένα άλλο θέμα, δείχνοντας διαφάνειες, προβάλλοντας βίντεο ή εικόνες που έχουν αντληθεί από 

αποθετήρια όπως το Pinterest, το Wikiart, το Europaeana. Κατά τη διάρκεια της σύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις διαδοχικά με 

ανάταση του χεριού (εικονίδιο «χεράκι») ή να γράψουν το ερώτημα στη «συνομιλία» (chat). 

Είναι πολύ βοηθητικό ο εκπαιδευτικός να έχει οργανώσει τη διδασκαλία του κα να έχει 

προετοιμάσει το υλικό του το οποίο θα έχει ανοικτό στον υπολογιστή και κατεβασμένο 

(minimized) στη μπάρα εργασίας. Καθώς ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα στη μετάδοση 

λόγω φόρτωσης του διαδικτύου καλό είναι ο εκπαιδευτικός να έχει προετοιμαστεί, διαθέτοντας 

εναλλακτικό υλικό το οποίο να αποστείλει στους μαθητές του. Για παράδειγμα, όταν δεν μπορεί 

να «τρέξει» ένα βίντεο θα μπορούσε να αποσταλεί ο σύνδεσμός του στους μαθητές και αφού 

δοθεί ο χρόνος να το ανοίξουν και να το δουν θα επιστρέψουν στην ψηφιακή αίθουσά τους για 

να ακολουθήσει η συζήτηση.  

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, επίσης, ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πιο 

αποτελεσματική όταν υπάρχει η υποστήριξη των γονέων. Και όσο πιο μικρή ηλικία έχει ένας 

μαθητής τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανάγκη αυτής της υποστήριξης. Αν κάποιοι γονείς έχουν 

αρνητική στάση στην προσπάθεια αυτή η προσπάθεια του εκπαιδευτικού αποδυναμώνεται και 

την ευθύνη έχουν οι γονείς.  

Στην Πρωτοβάθμια έχει παρατηρηθεί ότι συμβαίνει επικάλυψη των προγραμμάτων των 

δασκάλων με το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Θεωρούμε ότι θα βοηθούσε να  

τηρηθεί το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς ο εκπαιδευτικός μουσικής συχνά διδάσκει σε 

περισσότερα του ενός σχολεία. Έτσι, θα αποφευχθεί η ταύτιση του προγράμματος των 
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δασκάλων με το πρόγραμμα του εκπαιδευτικού μουσικής και των άλλων ειδικοτήτων. Είναι 

σημαντικό να διαμορφωθεί εξ αρχής σταθερό πρόγραμμα στη βάση της συνεργασίας δασκάλων 

και εκπαιδευτικών ειδικότητας, το οποίο να γνωστοποιείται στους μαθητές.  

Η προετοιμασία για την πραγματοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας απαιτεί 

τουλάχιστον διπλάσιο χρόνο από ό,τι η δια ζώσης διδασκαλία, λόγω του  ανοικτού 

εκπαιδευτικού υλικού. Το γεγονός αυτό καθίσταται περισσότερο έντονο καθώς υπάρχει 

δυσκολία στην εύρεση, επιλογή και αξιολόγηση του ψηφιακού υλικού που αφορά στη μουσική 

εκπαίδευση, δυσκολία στη προσαρμογή του στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης με σκοπό την 

υλοποίηση ενός τηλεμαθήματος, στο οποίο δεν εφαρμόζονται παραδοσιακές μορφές 

διδασκαλίας.  

Στη συνέχεια, η ανάρτηση αυτή του Υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνει βίντεο, οδηγίες 

και συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-

odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi (ημερ. επίσκεψης, 20/4/2020) 

 

2) Βασικά σημεία του θεσμικού πλαισίου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε σχέση με το μάθημα 

της μουσικής 

Η πνευματική ιδιοκτησία αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, προστατεύεται συνταγματικά 

(άρθ. 5, παρ. 1 και 3 και άρθ. 17, παρ. 1) και δίνει το δικαίωμα στον δημιουργό ενός 

πρωτότυπου πνευματικού έργου να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη χρήση του έργου του από 

τρίτους. (Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (επιμ.), Η πνευματική ιδιοκτησία για μαθητές 

γυμνασίου-λυκείου, opi.gr, σ. 1, 2). Έργα τα οποία προστατεύονται αποτελούν γραπτά και 

προφορικά κείμενα (μυθιστορήματα, ποιήματα, στίχοι, διαλέξεις κ.ά.), μουσικά έργα, εικαστικά 

έργα, οπτικοακουστικά έργα, διασκευές, συλλογές έργων (εγκυκλοπαίδειες κ.ά.), βάσεις 

δεδομένων, προγράμματα η/υ (στο ίδιο, σ. 4-5). Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας 

διαρκεί εβδομήντα χρόνια μετά τον θάνατο του δημιουργού (στο ίδιο, σ.14). Ενόψει της 

εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αναδεικνύονται εμφανώς σημεία που άπτονται του 

θέματος της πνευματικής ιδιοκτησίας, ειδικά στο μάθημα της μουσικής, στο οποίο, λόγω της 

φύσης του, είναι αναγκαία η χρήση ήχου ή/και εικόνας ή φωτογραφίας, μέσα με τα οποία 

υποστηρίζεται το μάθημα μεταξύ άλλων και διαθεματικά.  

Όμως, δεν επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση και διακίνηση έντυπου και οπτικοακουστικού 

υλικού (βίντεο, ηχητικό υλικό) μουσικής. Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η χρήση και αναπαραγωγή 

τέτοιου υλικού για διδασκαλία μέσα στην τάξη ή για δημόσια παρουσίαση (εκτέλεση μουσικών 

έργων) στο πλαίσιο δραστηριοτήτων των σχολικών μονάδων με ακροατήριο εκπαιδευτικούς, 

https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi
https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi
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μαθητές, συγγενείς μαθητών κ.λ.π. (στο ίδιο, σ. 13). Κατά συνέπεια, μόνο για τον σκοπό της 

διδασκαλίας μπορεί να δοθεί στους μαθητές και μαθήτριες  έντυπο υλικό, απόσπασμα βιβλίου 

με ασκήσεις, μουσικά κείμενα-παρτιτούρες και οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο, ακουστικά 

παραδείγματα). (βλ. και Οδηγός πνευματικής ιδιοκτησίας για δασκάλους,opi.gr,  

https://www.copyrightschool.gr/images/daskaloi.pdf, σ. 15, ημερ. επίσκεψης 28/4/2020) 

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τη διακίνηση τέτοιου υλικού μέσω του διαδικτύου, για την 

ανάρτησή του σε προσωπικές ιστοσελίδες, αλλά και για την αποστολή του. Οτιδήποτε υπάρχει 

στο διαδίκτυο δεν είναι ελεύθερο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν μπορεί να 

αποσταλεί ή να αναρτηθεί σε προσωπικούς ιστοχώρους και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(Face book, κ. ά.) (βλ. Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (επιμ.), ό.π., σ. 18 και 22). 

Απαιτείται η σχετική άδεια του δημιουργού (στο ίδιο, σ. 22) ή η τήρηση των όρων χρήσης, οι 

οποίοι συνήθως συνοδεύουν την ανάρτηση. Οι όροι αυτοί θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

ερευνώνται (συνήθως στο σημείο: «βλ. περισσότερα»), συγκεκριμένα για το αν μία ανάρτηση 

διατίθεται ελεύθερα ή διατίθεται με άδειες Creative Commons (CC), σύμφωνα με τις οποίες ο 

δημιουργός καθορίζει τους όρους χρήσης του έργου του, δηλαδή ποιους από αυτούς επιτρέπει 

και ποιους όχι. Οι όροι αυτοί έχει καθιερωθεί να παρουσιάζονται με συγκεκριμένα εικονίδια:  

 δηλώνει ότι, απαιτείται η αναφορά δημιουργού (BY) ή  δηλώνει ότι, 

απαιτείται η αναφορά του δημιουργού, αλλά δίνεται και η δυνατότητα να διανεμηθεί (Share 

Alike, SA), στην περίπτωση όμως που το έργο αλλοιωθεί, τροποποιηθεί και δημιουργηθεί κάτι 

νέο βασισμένο στο έργο, το έργο που θα προκύψει θα μπορεί να διανεμηθεί μόνο με την ίδια 

άδεια. Ακόμη, το εικονίδιο  δηλώνει ότι, απαιτείται αναφορά του δημιουργού, 

αλλά δεν επιτρέπεται το έργο να αλλοιωθεί, να τροποποιηθεί ή να δημιουργηθεί κάτι νέο 

βασισμένο στο έργο (ΝD, no derivative). Τέλος, το εικονίδιο NC (no commercial), δηλώνει ότι 

το έργο δεν επιτρέπεται να έχει εμπορική χρήση. Τα παραπάνω εικονίδια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με διάφορους συνδυασμούς, ανάλογα με το τι ορίζει ο εκάστοτε δημιουργός-

δικαιούχος, δηλαδή  ή  κ.ά. 

 

Πηγές που αφορούν τους όρους creative commons: 

https://el.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons, https://creativecommons.org/licenses/?lang=el, 

https://creativecommons.ellak.gr/2015/08/21/enas-aplos-odigos-gia-tis-adies-creative-commons-

4-0/ (ημερ. επίσκεψης 3/5/2020)  
 

https://www.copyrightschool.gr/images/daskaloi.pdf
https://el.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/?lang=el
https://creativecommons.ellak.gr/2015/08/21/enas-aplos-odigos-gia-tis-adies-creative-commons-4-0/
https://creativecommons.ellak.gr/2015/08/21/enas-aplos-odigos-gia-tis-adies-creative-commons-4-0/
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Συνεπώς, στο πλαίσιο αυτό, και αφού εξεταστούν οι περιορισμοί μιας ανάρτησης, είναι 

θεμιτό για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ο εκπαιδευτικός μουσικής 

να αποστείλει στους μαθητές και στις μαθήτριες μαζί με τον σύνδεσμο μιας ανάρτησης (π.χ από 

το youtube) και την πηγή, δηλαδή τον δημιουργό του βίντεο, τον εκδότη και την ημερομηνία 

επίσκεψης (γιατί ενδέχεται σε μεταγενέστερο χρόνο να συμβεί αλλαγή της ανάρτησης). Τα ίδια 

στοιχεία θα πρέπει να αναφέρονται και στην περίπτωση των υπερσυνδέσμων. Ειδικότερα, στην 

περίπτωση αποστολής στους μαθητές και τις μαθήτριες συνδέσμου από βίντεο, προτείνεται να 

αναγράφεται «το βίντεο να ειδωθεί παρουσία γονέα», γιατί στους όρους χρήσης της υπηρεσίας 

youtube αναφέρονται ως όριο ηλικίας τα 18 έτη. (βλ. Όροι χρήσης της υπηρεσίας You tube,  

https://www.youtube.com/static?gl=GR&template=terms, (ημερ. επίσκεψης, 22/5/2020) 

Αν όμως ένα παιδί μετά την παρακολούθηση του προτεινόμενου βίντεο επισκεφθεί και άλλες 

αναρτήσεις που δεν έχουν προταθεί, την ευθύνη αναλαμβάνουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες, οι 

οποίοι οφείλουν να γνωρίζουν το τι προτείνουν οι εκπαιδευτικοί και το τι επισκέπτονται τα 

παιδιά τους. 

Γενικότερα, οτιδήποτε είναι ήδη αναρτημένο στο διαδίκτυο δεν δύναται να αναρτηθεί εκ νέου 

χωρίς να ερευνηθούν οι περιορισμοί του δημιουργού και να αναγραφεί η πηγή (όχι η δεύτερη 

ανάρτηση, εκεί δηλαδή που τυχαία παρατηρήθηκε) (βλ. Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

(επιμ.), ό.π., σ. 18). Επομένως, αν ένας εκπαιδευτικός θέλει να αναρτήσει υλικό στην e-class θα 

πρέπει να αποστείλει τον σύνδεσμο και να αναγράψει την πηγή (δηλαδή, τον δημιουργό, εκδότη, 

κλπ, όπως αναφέρθηκε).  

Οι ίδιοι περιορισμοί ισχύουν και για τις φωτογραφίες και εικόνες, καθώς και αυτές 

υπόκεινται συνήθως σε πνευματικά δικαιώματα. Προτείνεται να αναζητείται η τυχόν αναγραφή 

«η εικόνα ενδέχεται να υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα». Αποθετήρια εικόνων με 

δυνατότητες ελεύθερης χρήσης με όρους ανάλογα με την περίπτωση αποτελούν τα, 

 https://www.wikiart.org , https://gr.pinterest.com/ , http://europaeana.gr/ . 

Σε όλους αυτούς τους παραπάνω περιορισμούς δεν υπόκεινται έργα που αποτελούν κοινό 

κτήμα (στο ίδιο, σ. 17). Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσεται η παραδοσιακή μουσική, η χρήση 

ακουστικού και έντυπου υλικού της οποίας είναι ελεύθερη. Συγκεκριμένα ελεύθερη είναι η 

αυτούσια χρήση της, η διασκευή της, η επεξεργασία της, η αποστολή της διαδικτυακά στους 

μαθητές και στις μαθήτριες και η ανάρτηση βιντεοσκοπημένης εκτέλεσής της από τους μαθητές 

και τις μαθήτριες στην ιστοσελίδα μιας σχολικής μονάδας.  

 

3) Γενικές οδηγίες για τα θεωρητικά μαθήματα μουσικής (μουσικά σχολεία) 

https://www.youtube.com/static?gl=GR&template=terms
https://www.wikiart.org/
https://www.wikiart.org/
http://europaeana.gr/
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Για το μάθημα της «Αρμονίας» προτείνεται ο εκπαδευτικός μέσω εργαλείων ασύγχρονης 

εκπαίδευσης να δώσει μια εργασία-θέμα. Αφού τα παιδιά λύσουν το θέμα και το αποστείλουν, ο 

εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια σύγχρονης τηλεδιδασκαλίας, το ελέγχει και κάνει τις 

παρατηρήσεις του, γράφοντας με το εργαλείο του «μαρκαδόρου» στη webex. Στη διάρκεια της 

σύγχρονης τηλεδιδασκαλίας είναι δυνατόν να αναφερθούν και άλλες λύσεις διαδοχικά από τα 

παιδιά (το κάθε παιδί προβάλλει την εργασία του) και ο εκπαιδευτικός προτείνει τις ορθότερες, 

Συστήνεται η παράλληλη χρήση και ενός πληκτροφόρου οργάνου ώστε  οι μαθητές να μπορούν 

να ακούσουν. Εναλλακτικά, ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαμοιράσει από την οθόνη του το θέμα 

άλυτο και να συζητηθούν σημαντικά σημεία του αρμονικού σκελετού, ενώ ταυτόχρονα ο 

εκπαιδευτικός ή/και τα παιδιά διαδοχικά μπορούν να σημειώνουν τους συμβολισμούς των 

συγχορδιών στα σημαντικά ή δύσκολα σημεία πάνω στο ηλεκτρονικό φύλλο. Σε επόμενο στάδιο 

είναι δυνατόν να γράφεται από τα παιδιά η εναρμόνιση σημείων του θέματος με τη χρήση 

ψηφιακού εργαλείου μουσικής σημειογραφίας (musescore). 

Για το μάθημα των «Ακουστικών μουσικών ικανοτήτων» ο εκπαιδευτικός -θεωρητικός της 

μουσικής μπορεί μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας να στείλει ως εργασία στους μαθητές ένα τεστ 

«Ακουστικών μουσικών ικανοτήτων προηγουμένων ετών (διατίθενται στο διαδίκτυο). Οι 

απαντήσεις συζητούνται στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση που θα ακολουθήσει, όπου και 

αναφέρονται-εξηγούνται οι λόγοι που οδήγησαν σε τυχόν λάθη. Είναι δυνατόν, ακόμη, να 

πραγματοποιηθεί υπαγόρευση μονόφωνης μελωδίας, αλλά και συγχορδιακών διαδοχών (βλ. 

παρακάτω σχετικά για τη μετάδοση του ήχου). Σε ώρες μάλιστα μη αιχμής η μετάδοση του ήχου 

είναι αρκετά καλή. 

 

4) Διαπιστώσεις και σκέψεις για μαθήματα μουσικής ατομικών οργάνων με διαδικτυακή 

σύνδεση σε πραγματικό χρόνο (on-line) 

Παρατηρείται μεγάλη δυσκολία στη μετάδοση μουσικής διαδικτυακά σε πραγματικό 

χρόνο, λόγω της υπερφόρτωσης της επίσημης πλατφόρμας Webex και λόγω του ότι ο ήχος κατά 

τη μεταφορά του συμπιέζεται, με συνέπεια να χάνονται συχνότητες, κυρίως αυτές της μεσαίας 

περιοχής και επομένως να αλλοιώνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ήχου. Πραγματικά έχει 

διαπιστωθεί μέσα από παρατηρήσεις της γράφουσας και συναδέλφων –συγκεκριμένα του 

Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης και Τρικάλων- ότι η ποιότητα του προσλαμβανόμενου ήχου 

(τονικό ύψος, ηχόχρωμα, καθαρότητα) είναι σχετικά ικανοποιητική όταν πρόκειται για 

υπαγόρευση μονόφωνου μουσικού κειμένου ή μελωδικής απαγγελίας σολφέζ από κάθε παιδί 

ξεχωριστά ή ακόμη και για υπαγόρευση μουσικών φράσεων συγχορδιακής υφής χωρίς 

συμπληρωματικό ρυθμό (π.χ. στην περίπτωση των συγχορδιακών διαδοχών). Τα προβλήματα, 
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όπως το ασαφές τονικό ύψος, η αλλοίωση ηχοχρώματος, η μεγάλη μείωση καθαρότητας, η 

χρονοκαθυστέρηση (μη ταύτιση δακτύλων και ήχου) και η απώλεια συχνοτήτων, καθίστανται 

σταδιακά εμφανέστερα στη μετάδοση παραγόμενου ήχου σε πραγματικό χρόνο, ιδιαίτερα από 

πνευστά όργανα, από πολυφωνικά όργανα (πιάνο, κιθάρα), αλλά ιδιαίτερα σε παραγόμενο 

πολυφωνικό ήχο με συμπληρωματικούς ρυθμούς, με συνδυασμό ομοφωνικής και αντιστικτικής 

υφής, με συνδυασμούς διαφορετικών ρετζίστρο-τονικών περιοχών και με γρηγορότερα τέμπι 

(π.χ. πιάνο). Η μεταφορά δηλαδή του ήχου σε πραγματικό χρόνο γίνεται ολοένα πιο 

προβληματική όσο η μεταφερόμενη μουσική αντιστοιχεί σε όλο και ψηλότερο επίπεδο τεχνικής 

και επομένως υψηλότερης τάξης.  

Κατά την πραγματοποίηση του μαθήματος ατομικού οργάνου είναι πολύ βοηθητικό να 

υπάρχει web-κάμερα στραμμένη προς το όργανο και τα δάχτυλα, καθώς επίσης και η χρήση 

ακουστικών με μικρόφωνο ή εξωτερικό μικρόφωνο τόσο από τον πομπό όσο και από τον δέκτη, 

ώστε να ακούγεται καλύτερα ο ήχος. Παράγοντες για την επίτευξη καλύτερου μεταφερόμενου 

ήχου αποτελούν το χρονικό διάστημα που πραγματοποιείται το μάθημα, το οποίο είναι καλό να 

μην ταυτίζεται με τις ώρες αιχμής, η ταχύτητα του διαδικτύου, καθώς και η τοποθεσία. Στην 

περίπτωση που χρησιμοποιηθούν άλλες πλατφόρμες ή μέσα, εκτός των επίσημα προτεινόμενων,  

για να αποφευχθούν οι παραπάνω δυσκολίες, απαιτείται μεγάλη προσοχή ώστε να διαφυλαχθούν 

τα προσωπικά δεδομένα. Ως μία άλλη πρακτική λύση συστήνεται το να στείλει ο μαθητής ή η 

μαθήτρια βιντεοσκόπηση της εκτέλεσης στον εκπαιδευτικό και στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός 

να επισημάνει τις παρατηρήσεις του/της. Ο/η εκπαιδευτικός επίσης, μπορεί να στείλει μία δική 

του βιντεοσκόπηση με το μουσικό κομμάτι ή με δύσκολα σημεία του, η οποία να λειτουργήσει 

ως πρότυπο για τον μαθητή. Για μαθητές που δεν έχουν δίκτυο υπάρχει η δυνατότητα της 

σύνδεσης μέσω τηλεφώνου «Call in» (βλ. σχετικές οδηγίες του Υπουργείου στο διαδίκτυο). 

Στην περίπτωση, επίσης, που ο μαθητής ή η μαθήτρια δεν έχει όργανο στο σπίτι του (π.χ. 

ταμπουράς, πιάνο) μπορεί ο εκπαιδευτικός να ανεβάσει στην ασύγχρονη οδηγίες για δικτυακή 

πλοήγηση και αναζήτηση πληροφοριών που αφορούν το όργανο (ιστορία του οργάνου, εξέλιξη, 

ρεπερτόριο), όπως ακόμη να στείλει συνδέσμους (με όλα τα σχετικά συνοδευτικά που 

προαναφέρθηκαν) από εκτελέσεις σύντομων μουσικών κομματιών ή έργων και να ζητήσει από 

το παιδί να συγκρίνει αυτές τις εκτελέσεις. Στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση μπορεί να 

ακολουθήσει συζήτηση πάνω στα αποτελέσματα και στις απαντήσεις. Εναλλακτικά, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να ανεβάσει στην πλατφόρμα ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης παρτιτούρες 

κάποιων κομματιών-έργων και κατόπιν μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης να γίνει προετοιμασία 

αυτών των κομματιών με ρυθμική και μελωδική απόδοση των μουσικών κειμένων και με 

κρουστά σώματος (body percussion). 
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5) Σύνδεσμοι με δημοσιεύσεις ψηφιακών σεναρίων μουσικής εκπαιδευτικών Κ. Μακεδονίας 

 

Γκίνη Αναστασία, Μουσικός Γραμματισμός μέσα από το μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας: 

 Μελοποίηση καβαφικής ποίησης,  https://www.eeme.gr/conferences/7th-conference.html.  

 

Πατιώ, Μαρία, Οι ηχητικές δυνατότητες της εικόνας: Διδακτικά παραδείγματα και προτάσεις, 

http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/sonification.pdf 

 

Πατιώ, Μ., Μποζέλου, Μ. & Αλεξούδα, Γ., Η γοητεία της ακολουθίας Fibonacci στη Μουσική: 

Διαθεματικό Διδακτικό Σενάριο με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.,  

http://www.nano-micro.gr/omilos/wpcontent/uploads/images/FIBONACCI_APR_2018.pdf 

 

Πατιώ, Μ., Μποζέλου, Μ. & Αλεξούδα, Γ., Το μονόχορδο του Πυθαγόρα και η Πυθαγόρεια 

κλίμακα- Διαθεματικό διδακτικό σενάριο,  

http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/MONOCHORD_APR_2017.pdf 

 

Πατιώ, Μ. & Αλεξούδα, Γ., Τοπική Ιστορία της Μουσικής της Θεσσαλονίκης στον 20ό αιώνα: 

Σχέδια εργασίας με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.,  

www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/TOPIKI_ISTORIA_inpatra_2018.pdf 

 

Αλεξούδα, Γ. & Πατιώ, Μ., Οι προκλήσεις της Πληροφορικής στα σχέδια έρευνας/εργασίας 

Μουσικής: Διδακτικά παραδείγματα και προτάσεις, 

http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/MUSIC_ICT_2018_educircle.pdf 

 

Αλεξούδα, Γ. & Πατιώ, Μ., Ανάπτυξη παιχνιδιών γνώσεων με το Scratch: Μια διαθεματική 

προσέγγιση Προγραμματισμού και Μουσικής,  

http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-

content/uploads/images/GAMES_SCRATCH_NOE_2015.pdf 

 

Αλεξούδα, Γ. & Πατιώ, Μ., Εκπαιδευτικό σενάριο: Ludwig van Beethoven: «Μουσικό θέμα 

της 9ης Συμφωνίας και δημιουργία μουσικής εφαρμογής στο προγραμματιστικό περιβάλλον 

Scratch»,  

http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/BEETHOVEN_NOE_2015.pdf 

https://www.eeme.gr/images/stories/documents/dkoniari/Proceedings_7th_Conference/151-163_Gkini.pdf
https://www.eeme.gr/images/stories/documents/dkoniari/Proceedings_7th_Conference/151-163_Gkini.pdf
https://www.eeme.gr/conferences/7th-conference.html
http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/sonification.pdf
http://www.nano-micro.gr/omilos/wpcontent/uploads/images/FIBONACCI_APR_2018.pdf
http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/MONOCHORD_APR_2017.pdf
http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/TOPIKI_ISTORIA_inpatra_2018.pdf
http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/MUSIC_ICT_2018_educircle.pdf
http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/GAMES_SCRATCH_NOE_2015.pdf
http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/GAMES_SCRATCH_NOE_2015.pdf
http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/BEETHOVEN_NOE_2015.pdf
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Αλεξούδα, Γ. & Πατιώ, Μ., Σχέδιο έρευνας προγραμματισμού παιχνιδιών για τη μουσική της 

Θεσσαλονίκης,  

http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/SCRATCHDAY_APR_2016.pdf 

Πατιώ, Μ., & Αλεξούδα, Γ., Ψηφιακός-Πολυτροπικός Μουσικός Γραμματισμός: Η μουσική και 

η εικόνα ως μέρος των στίχων του χαϊκού,  

http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/HAIKU_OKT_2017.pdf 

 

Πατιώ, Μ., & Μουρατίδου, Ε., Διαθεματικό Διδακτικό Σενάριο με αξιοποίηση Τ.Π.Ε.: Μια 

οπτικοακουστική περιπέτεια με αφορμή το μήνυμα του Ινδιάνου Σιάτλ για τον σύγχρονο κόσμο, 

 http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/INDIANOS_OKT_2017.pdf 

 

Πατιώ, Μ. & Μουρατίδου, Ε., Διαθεματικό διδακτικό σενάριο – Θέατρο στο ραδιόφωνο: Ο 

φτωχός και τα γρόσια,  

http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/GROSSIA_APR_2017.pdf 

 

Μουρατίδου, Ε. & Πατιώ, Μ., Όψεις της Ελλάδας – Από τo πολυτροπικό κείμενο στο 

διαφημιστικό τζινγκλ (jingle),  

http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/JINGLE_APR_2016.pdf 

 

Καλλίνης Γ., Αλεξούδα, Γ. & Πατιώ, Μ., Ελληνική γλώσσα και τεχνολογία: από τον γλωσσικό 

γραμματισμό στους πολυγραμματισμούς,  

http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/HCICTE_OCT_2018.pdf 

 

Patio, M. & Alexouda, G., Research project on the music of Thessaloniki through the 20
th

 

century, with CLIL.,  

http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/ΧΡΟΝΙΚΑ_26.pdf 

 

Σκαρλάτου, Χ., «Καληνύφτα»: Γνωριμία με τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας μέσω της 

μουσικής,  

 https://drive.google.com/file/d/1rkVO7JeQHkYjd9oCOUvTBhVNSDolRUzr/view?usp=sharing 

 

http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/SCRATCHDAY_APR_2016.pdf
http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/HAIKU_OKT_2017.pdf
http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/INDIANOS_OKT_2017.pdf
http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/GROSSIA_APR_2017.pdf
http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/JINGLE_APR_2016.pdf
http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/HCICTE_OCT_2018.pdf
http://www.nano-micro.gr/omilos/wp-content/uploads/images/ΧΡΟΝΙΚΑ_26.pdf
https://drive.google.com/file/d/1rkVO7JeQHkYjd9oCOUvTBhVNSDolRUzr/view?usp=sharing
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Σκαρλάτου, Χ., Μαθαίνοντας για την πυρκαγιά του 1917 στη Θεσσαλονίκη μέσα από τη 

διδασκαλία του σεφαραδίτικου τραγουδιού –προσαρμογή για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, 

https://drive.google.com/file/d/1dFe0jID7wHK0jPeB1JwtWN0Z-P0n0IHT/view?usp=sharing 

 

6) Υπερσύνδεσμοι που παρατίθενται σε όλα τα βιβλία μουσικής της Πρωτοβάθμιας, ευγενική 

προσφορά της εκπαιδευτικού μουσικής Πρωτοβάθμιας Μαρίας Ευπατρίδου (4
ο
 Δημ. Σχ. 

Κορυδαλλού, Αττική) 

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23854/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23829/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23840/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23847/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23848/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23849/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23850/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23851/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23852/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23853/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23830/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23831/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23832/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23833/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23834/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23835/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23836/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23837/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23838/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23839/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23841/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23842/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23843/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23844/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23845/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23846/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23855/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23858/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23856/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A104/801/5191,23857/ 

https://drive.google.com/file/d/1dFe0jID7wHK0jPeB1JwtWN0Z-P0n0IHT/view?usp=sharing
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ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23887/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23869/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23876/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23877/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23878/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23879/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23880/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23881/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23882/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23883/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23859/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23860/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23861/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23862/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23863/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23864/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23865/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23866/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23867/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23868/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23870/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23871/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23872/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23873/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23874/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23875/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23884/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23886/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B104/802/5192,23885/ 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Γ ΚΑΙ Δ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21706/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21707/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21708/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21709/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21710/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21711/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21712/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21713/ 
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http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21714/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21715/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21716/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21717/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21718/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21719/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21720/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21721/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21722/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21723/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21724/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21725/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21726/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21727/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21728/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21729/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21730/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21731/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C104/727/4804,21732/ 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

http://ebooks.edu.gr/new/course-main.php?course=DSDIM-E106 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21423/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21424/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21425/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21426/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21427/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21428/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21429/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21430/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21431/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21432/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21433/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21434/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21435/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21436/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21437/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21438/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21439/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21440/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21441/ 
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http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21442/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21443/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21444/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21445/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21446/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21447/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21447/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21451/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21449/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E106/719/4753,21450/ 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21395/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21396/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21397/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21398/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21399/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21400/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21401/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21402/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21403/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21404/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21405/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21406/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21407/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21408/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21409/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21410/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21411/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21412/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21413/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21414/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21415/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21416/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21417/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21418/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21419/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21420/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21421/ 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F104/718/4752,21421/
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7) Σύνδεσμοι αποθετηρίων εγκεκριμένων από επίσημους φορείς, επιπλέον από αυτούς που 

αναφέρθηκαν στο έγγραφο 275/26-3-20 (πληροφορίες: Γ. Τσερπέ) 

 

Φωτόδεντρο Κύπρου. Ανοιχτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο χρηστών 

http://photodentro.pi.ac.cy/ 

Aνοιχτή βιβλιοθήκη, Αποθετήριο Eυτέρπη 

https://www.openbook.gr/euterpe/ 

Ανοιχτή βιβλιοθήκη-Οδηγός ασφαλούς χρήσης διαδικτύου (για γονείς) 

file:///C:/Users/%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B7/Downloads/%CE%91%CF%83%CF%8

6%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%82%20%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B

7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE

%BA%CF%84%CF%8D%CE%BF%CF%85%20-

%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C

%CF%82%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%

B9%CE%B1%20%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82.pdf 

Ανοιχτή βιβλιοθήκη-Οδηγός ασφαλούς χρήσης διαδικτύου (για γονείς και παιδιά) 

file:///C:/Users/%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B7/Downloads/%CE%9F%CE%B4%CE%

B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%91%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B

F%CF%8D%CF%82%20%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF

%84%CE%BF%CF%85%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF

%84%CF%8D%CE%BF%CF%85%20-

%20%CE%93%CE%B9%CE%B1%20%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF

%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9

%CE%AC%20(1).pdf 

8) Σύνδεσμοι για Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για την εγκατάσταση και τον χειρισμό της 

πλατφόρμας Webex 

Oδηγίες εγκατάστασης εφαρμογής Webex meetings 

https://www.youtube.com/watch?v=zK5C8auiX5A 

Oδηγίες χρήσης εφαρμογής Webex meetings 

https://www.youtube.com/watch?v=wFtVgRwE_fM 

 

http://photodentro.pi.ac.cy/
https://www.openbook.gr/euterpe/
file:///C:/Users/Î¶ÎµÏ�Î·/Downloads/Î�Ï�Ï�Î±Î»Î®Ï�%20Î§Ï�Î®Ï�Î·%20Ï�Î¿Ï�%20Î�Î¹Î±Î´Î¹ÎºÏ�Ï�Î¿Ï�%20-%20Î£Ï�Î½Î¿Ï�Ï�Î¹ÎºÏ�Ï�%20Î�Î´Î·Î³Ï�Ï�%20Î³Î¹Î±%20Î³Î¿Î½ÎµÎ¯Ï�.pdf
file:///C:/Users/Î¶ÎµÏ�Î·/Downloads/Î�Ï�Ï�Î±Î»Î®Ï�%20Î§Ï�Î®Ï�Î·%20Ï�Î¿Ï�%20Î�Î¹Î±Î´Î¹ÎºÏ�Ï�Î¿Ï�%20-%20Î£Ï�Î½Î¿Ï�Ï�Î¹ÎºÏ�Ï�%20Î�Î´Î·Î³Ï�Ï�%20Î³Î¹Î±%20Î³Î¿Î½ÎµÎ¯Ï�.pdf
file:///C:/Users/Î¶ÎµÏ�Î·/Downloads/Î�Ï�Ï�Î±Î»Î®Ï�%20Î§Ï�Î®Ï�Î·%20Ï�Î¿Ï�%20Î�Î¹Î±Î´Î¹ÎºÏ�Ï�Î¿Ï�%20-%20Î£Ï�Î½Î¿Ï�Ï�Î¹ÎºÏ�Ï�%20Î�Î´Î·Î³Ï�Ï�%20Î³Î¹Î±%20Î³Î¿Î½ÎµÎ¯Ï�.pdf
file:///C:/Users/Î¶ÎµÏ�Î·/Downloads/Î�Ï�Ï�Î±Î»Î®Ï�%20Î§Ï�Î®Ï�Î·%20Ï�Î¿Ï�%20Î�Î¹Î±Î´Î¹ÎºÏ�Ï�Î¿Ï�%20-%20Î£Ï�Î½Î¿Ï�Ï�Î¹ÎºÏ�Ï�%20Î�Î´Î·Î³Ï�Ï�%20Î³Î¹Î±%20Î³Î¿Î½ÎµÎ¯Ï�.pdf
file:///C:/Users/Î¶ÎµÏ�Î·/Downloads/Î�Ï�Ï�Î±Î»Î®Ï�%20Î§Ï�Î®Ï�Î·%20Ï�Î¿Ï�%20Î�Î¹Î±Î´Î¹ÎºÏ�Ï�Î¿Ï�%20-%20Î£Ï�Î½Î¿Ï�Ï�Î¹ÎºÏ�Ï�%20Î�Î´Î·Î³Ï�Ï�%20Î³Î¹Î±%20Î³Î¿Î½ÎµÎ¯Ï�.pdf
file:///C:/Users/Î¶ÎµÏ�Î·/Downloads/Î�Ï�Ï�Î±Î»Î®Ï�%20Î§Ï�Î®Ï�Î·%20Ï�Î¿Ï�%20Î�Î¹Î±Î´Î¹ÎºÏ�Ï�Î¿Ï�%20-%20Î£Ï�Î½Î¿Ï�Ï�Î¹ÎºÏ�Ï�%20Î�Î´Î·Î³Ï�Ï�%20Î³Î¹Î±%20Î³Î¿Î½ÎµÎ¯Ï�.pdf
file:///C:/Users/Î¶ÎµÏ�Î·/Downloads/Î�Ï�Ï�Î±Î»Î®Ï�%20Î§Ï�Î®Ï�Î·%20Ï�Î¿Ï�%20Î�Î¹Î±Î´Î¹ÎºÏ�Ï�Î¿Ï�%20-%20Î£Ï�Î½Î¿Ï�Ï�Î¹ÎºÏ�Ï�%20Î�Î´Î·Î³Ï�Ï�%20Î³Î¹Î±%20Î³Î¿Î½ÎµÎ¯Ï�.pdf
file:///C:/Users/Î¶ÎµÏ�Î·/Downloads/Î�Î´Î·Î³Ï�Ï�%20Î�Ï�Ï�Î±Î»Î¿Ï�Ï�%20Î§Ï�Î®Ï�Î·Ï�%20Ï�Î¿Ï�%20Î�Î¹Î±Î´Î¹ÎºÏ�Ï�Î¿Ï�%20-%20Î�Î¹Î±%20Î³Î¿Î½ÎµÎ¯Ï�%20ÎºÎ±Î¹%20Ï�Î±Î¹Î´Î¹Î¬%20(1).pdf
file:///C:/Users/Î¶ÎµÏ�Î·/Downloads/Î�Î´Î·Î³Ï�Ï�%20Î�Ï�Ï�Î±Î»Î¿Ï�Ï�%20Î§Ï�Î®Ï�Î·Ï�%20Ï�Î¿Ï�%20Î�Î¹Î±Î´Î¹ÎºÏ�Ï�Î¿Ï�%20-%20Î�Î¹Î±%20Î³Î¿Î½ÎµÎ¯Ï�%20ÎºÎ±Î¹%20Ï�Î±Î¹Î´Î¹Î¬%20(1).pdf
file:///C:/Users/Î¶ÎµÏ�Î·/Downloads/Î�Î´Î·Î³Ï�Ï�%20Î�Ï�Ï�Î±Î»Î¿Ï�Ï�%20Î§Ï�Î®Ï�Î·Ï�%20Ï�Î¿Ï�%20Î�Î¹Î±Î´Î¹ÎºÏ�Ï�Î¿Ï�%20-%20Î�Î¹Î±%20Î³Î¿Î½ÎµÎ¯Ï�%20ÎºÎ±Î¹%20Ï�Î±Î¹Î´Î¹Î¬%20(1).pdf
file:///C:/Users/Î¶ÎµÏ�Î·/Downloads/Î�Î´Î·Î³Ï�Ï�%20Î�Ï�Ï�Î±Î»Î¿Ï�Ï�%20Î§Ï�Î®Ï�Î·Ï�%20Ï�Î¿Ï�%20Î�Î¹Î±Î´Î¹ÎºÏ�Ï�Î¿Ï�%20-%20Î�Î¹Î±%20Î³Î¿Î½ÎµÎ¯Ï�%20ÎºÎ±Î¹%20Ï�Î±Î¹Î´Î¹Î¬%20(1).pdf
file:///C:/Users/Î¶ÎµÏ�Î·/Downloads/Î�Î´Î·Î³Ï�Ï�%20Î�Ï�Ï�Î±Î»Î¿Ï�Ï�%20Î§Ï�Î®Ï�Î·Ï�%20Ï�Î¿Ï�%20Î�Î¹Î±Î´Î¹ÎºÏ�Ï�Î¿Ï�%20-%20Î�Î¹Î±%20Î³Î¿Î½ÎµÎ¯Ï�%20ÎºÎ±Î¹%20Ï�Î±Î¹Î´Î¹Î¬%20(1).pdf
file:///C:/Users/Î¶ÎµÏ�Î·/Downloads/Î�Î´Î·Î³Ï�Ï�%20Î�Ï�Ï�Î±Î»Î¿Ï�Ï�%20Î§Ï�Î®Ï�Î·Ï�%20Ï�Î¿Ï�%20Î�Î¹Î±Î´Î¹ÎºÏ�Ï�Î¿Ï�%20-%20Î�Î¹Î±%20Î³Î¿Î½ÎµÎ¯Ï�%20ÎºÎ±Î¹%20Ï�Î±Î¹Î´Î¹Î¬%20(1).pdf
file:///C:/Users/Î¶ÎµÏ�Î·/Downloads/Î�Î´Î·Î³Ï�Ï�%20Î�Ï�Ï�Î±Î»Î¿Ï�Ï�%20Î§Ï�Î®Ï�Î·Ï�%20Ï�Î¿Ï�%20Î�Î¹Î±Î´Î¹ÎºÏ�Ï�Î¿Ï�%20-%20Î�Î¹Î±%20Î³Î¿Î½ÎµÎ¯Ï�%20ÎºÎ±Î¹%20Ï�Î±Î¹Î´Î¹Î¬%20(1).pdf
file:///C:/Users/Î¶ÎµÏ�Î·/Downloads/Î�Î´Î·Î³Ï�Ï�%20Î�Ï�Ï�Î±Î»Î¿Ï�Ï�%20Î§Ï�Î®Ï�Î·Ï�%20Ï�Î¿Ï�%20Î�Î¹Î±Î´Î¹ÎºÏ�Ï�Î¿Ï�%20-%20Î�Î¹Î±%20Î³Î¿Î½ÎµÎ¯Ï�%20ÎºÎ±Î¹%20Ï�Î±Î¹Î´Î¹Î¬%20(1).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zK5C8auiX5A
https://www.youtube.com/watch?v=wFtVgRwE_fM
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Στην περίπτωση που οι παραπάνω σύνδεσμοι δεν ανοίγουν, είναι δυνατόν να ανοιχθούν, 

κάνοντάς τους αντιγραφή-επικόλληση στη μηχανή  αναζήτησης google. 

Από όλες τις παραπάνω διαπιστώσεις και οδηγίες ο καθένας μπορεί, ανάλογα με το 

επίπεδο των παιδιών, τη βαθμίδα και την διδακτική ενότητα στην οποία βρίσκεται, να 

χρησιμοποιήσει και να εφαρμόσει κατ’ αναλογία αυτά που θεωρεί κατάλληλα και χρήσιμα. 

 

 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικών Κ. Μακεδονίας και Θεσσαλίας 
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