
Μουςικό Σχολείο Παλλινθσ,  Τετάρτθ 9 Νοεμβρίου 2016 

 
 
Θζμα: Διαθεματικζσ Προςεγγίςεισ του 
μαθήματοσ τησ Ελληνικήσ Παραδοςιακήσ 
Μουςικήσ μζςω τησ διδαςκαλίασ του Ταμπουρά 
 
 
 
Ειςθγθτισ:  Σπφροσ Σιάςοσ, Μουςικολόγοσ, Med 
κακθγθτισ ταμπουρά Μουςικοφ Σχολείου Ιλίου 

Παιδαγωγικζσ – Επιμορφωτικζσ Ημερίδεσ  
Μουςικϊν Σχολείων Αττικισ  

«Τα Νζα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών  
Μαθημάτων Μουςικήσ Παιδείασ  

για τα Μουςικά Σχολεία,  
από τη Θεωρία ςτην Πράξη» 

 



Δομι Ειςιγθςθσ 

 

 Α. i. Αναγκαιότθτα φπαρξθσ ενόσ κοινοφ κϊδικα ςθμειογραφίασ που να 
ςυνάδει με τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ τθσ Ελλθνικισ Παραδοςιακισ 
Μουςικισ και να ςυνεπικουρεί ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ 
διδαςκαλίασ του ταμπουρά 

    ii. Τα οφζλθ τθσ χριςθσ Βυηαντινισ Εκκλθςιαςτικισ Σθμειογραφίασ 
ςτθ διδαςκαλία του ταμπουρά 

 B. i.  Διδακτικι πρόταςθ: Μοντζλο διδαςκαλίασ του ταμπουρά με 
χριςθ Βυηαντινισ Σθμειογραφίασ (Σιάςοσ, 2014, 2015).  

    ii. Διακεματικζσ προςεγγίςεισ του μακιματοσ του ταμπουρά με άλλα 
μακιματα του γυμναςίου. 
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Α. Προβλθματικι τθσ ειςιγθςθσ Λ 

 Α. i. Αναγκαιότθτα φπαρξθσ ενόσ κοινοφ κϊδικα ςθμειογραφίασ που να 
ςυνάδει με τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ τθσ Ελλθνικισ Παραδοςιακισ 
Μουςικισ και να ςυνεπικουρεί ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ 
διδαςκαλίασ του ταμπουρά 

 

Μουςικι 
εμπειρία 

Κεωρία 
Ελλθνικισ 

Παραδοςιακισ 
Μουςικισ 

τραγοφδι 

3 

Σπφροσ Σιάςοσ, Med 



Προβλθματικι τθσ ειςιγθςθσ ΛΛ 
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A. ii. Τα οφζλθ τθσ χριςθσ ΒΕΣ ςτθ διδαςκαλία του 
ταμπουρά 

 Θ Βυηαντινι Εκκλθςιαςτικι Σθμειογραφία και θ κεωρία που τθ διζπει, 
αποτελοφν κοινό τόπο αναφοράσ για το μάκθμα τθσ Ελλθνικισ 
Παραδοςιακισ Μουςικισ και του ταμπουρά.  

 Θ φλθ των δφο μακθμάτων πρζπει να ςυμπορεφεται: 

i. Θεωρθτικά, ωσ μια κοινι εμπειρία μάκθςθσ και κατανόθςθσ 
κεωρθτικϊν εννοιϊν όπωσ τα διαςτιματα, τα ςυςτατικά των Ιχων θ 
αποκωδικοποίθςθ τθσ ςθμειογραφίασ και  

ii. Πρακτικά με κοινά τραγοφδια, Ιχουσ και κεματολογία,  κακιςτϊντασ το 
ζνα μάκθμα ςυνζχεια του άλλου.  

Μουςικι 
εμπειρία 

Κεωρία 
Ελλθνικισ 

Παραδοςιακισ 
Μουςικισ 

τραγοφδι 
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Παράδειγμα παραδοςιακοφ χοροφ ςε ΒΕΣ, γραμμζνο 
κατάλλθλα για τθ διδαςκαλία του ταμπουρά (Σιάςοσ, 2014:52) 
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 Εξοικείωςθ των 
μακθτϊν με τθ 
ςθμειογραφία τθσ ΒΕΜ. 

Παράδειγμα παραδοςιακοφ χοροφ ςε ΒΕΣ, γραμμζνο 
κατάλλθλα για τθ διδαςκαλία του ταμπουρά (Σιάςοσ, 2014:52) 
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 Εξοικείωςθ των 
μακθτϊν με τθ 
ςθμειογραφία τθσ ΒΕΜ. 

 Αναφορά ςτον Ιχο ωσ 
απεικόνιςθ τθσ 
μαρτυρίασ του και ωσ 
ιχθμα. 

Παράδειγμα παραδοςιακοφ χοροφ ςε ΒΕΣ, γραμμζνο 
κατάλλθλα για τθ διδαςκαλία του ταμπουρά (Σιάςοσ, 2014:52) 
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 Εξοικείωςθ των 
μακθτϊν με τθ 
ςθμειογραφία τθσ ΒΕΜ. 

 Αναφορά ςτον Ιχο ωσ 
απεικόνιςθ τθσ 
μαρτυρίασ του και ωσ 
ιχθμα. 

 Αποςαφινιςθ των 
ςυςτατικϊν του Ιχου 
του κομματιοφ. 

 Κλίμακα – μουςικι 
ζκταςθ, 

 Βάςθ του Ιχου - 
Δεςπόηοντεσ φκόγγοι, 

 Ζλξεισ, Καταλιξεισ, 

 

Παράδειγμα παραδοςιακοφ χοροφ ςε ΒΕΣ, γραμμζνο 
κατάλλθλα για τθ διδαςκαλία του ταμπουρά (Σιάςοσ, 2014:52) 
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 Εξοικείωςθ των 
μακθτϊν με τθ 
ςθμειογραφία τθσ ΒΕΜ. 

 Αναφορά ςτον Ιχο ωσ 
απεικόνιςθ και ωσ 
ιχθμα. 

 Αποςαφινιςθ των 
ςυςτατικϊν του Ιχου 
του κομματιοφ. 

 Κλίμακα – μουςικι 
ζκταςθ, 

 Βάςθ του Ιχου - 
Δεςπόηοντεσ φκόγγοι, 

 Ζλξεισ, Καταλιξεισ, 

 Αποτφπωςθ και 
επεξιγθςθ του ρυκμοφ 
του κομματιοφ 

 

Παράδειγμα παραδοςιακοφ χοροφ ςε ΒΕΣ, γραμμζνο 
κατάλλθλα για τθ διδαςκαλία του ταμπουρά (Σιάςοσ, 2014:52) 
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Διαςφνδεςθ τθσ Βυηαντινισ και τθσ Ευρωπαϊκισ 
Σθμειογραφίασ μζςω του μακιματοσ του ταμπουρά Λ 

 Βιωματικι ςυςχζτιςθ των δυο μουςικϊν γραμματιςμϊν με ςτόχο οι μακθτζσ να 
αναπτφξουν μια ολιςτικι κεϊρθςθ περί των μουςικϊν ςθμειογραφικϊν 
ςυςτθμάτων. 

 Οφζλθ τθσ χριςθσ Ευρωπαϊκισ Σθμειογραφίασ ςτθν οργανοχρθςία του 
ταμπουρά (Σιάςοσ, 2014:125): 

1.  μζςω τθσ πολυφωνικισ καταγραφισ ςτο πεντάγραμμο, να αναδείξουμε τισ 
δυνατότθτεσ παραγωγισ ςυγχορδιϊν κακϊσ και τον ςυνοδευτικό ρόλο του ταμπουρά, 
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Διαςφνδεςθ τθσ Βυηαντινισ και τθσ Ευρωπαϊκισ 
Σθμειογραφίασ μζςω του μακιματοσ του ταμπουρά ΛΛ 

2.    μζςω τθσ απεικονιςτικισ τθσ ευκολίασ, να καταγράψουμε μεγάλα ςε διάρκεια και 
αυξθμζνθσ δυςκολίασ οργανικά κομμάτια – χοροφσ, 

3.    να παρουςιάςουμε τεχνικζσ οργανοχρθςίασ όπωσ legattο, τρίλιεσ του αριςτεροφ 
και του δεξιοφ χεριοφ, αποτςιατοφρεσ κ.ά., 
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Διαςφνδεςθ τθσ Βυηαντινισ και τθσ Ευρωπαϊκισ 
Σθμειογραφίασ μζςω του μακιματοσ του ταμπουρά ΛΛΛ 

4.  να ςθμειϊςουμε 
διαφορετικά κουρδίςματα που 
χρθςιμοποιοφνται ςτθν 
οργανοχρθςία του ταμπουρά  
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Διαςφνδεςθ τθσ Βυηαντινισ και τθσ Ευρωπαϊκισ 
Σθμειογραφίασ μζςω του μακιματοσ του ταμπουρά ΛV 

5.  να παρουςιάςουμε Ελλθνικά παραδοςιακά τραγοφδια και χοροφσ που δεν ανικουν 
ςε κάποιον Ιχο τθσ Βυηαντινισ Μουςικισ (π.χ. ο χορόσ «Μαηωμζνοσ» - μακάμ 
Νιχαβζντ),  
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B. Μοντζλο διδαςκαλίασ του ταμπουρά με χριςθ 
Βυηαντινισ Σθμειογραφίασ (Σιάςοσ, 2014, 2015) 

 Στισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ με τον όρο μοντζλα εννοοφνται ςχθματικζσ 
παραςτάςεισ που απεικονίηουν ιδζεσ, κεωρίεσ και ςχζδια δράςθσ 
(Ματςαγγοφρασ, 1999:142). 
 

 Σκοπόσ Μακιματοσ του υποχρεωτικοφ ταμπουρά ςτο Μουςικό Σχολείο είναι:  

 Θ πρακτικι υποςτιριξθ των κεωρθτικϊν γνϊςεων τθσ Παραδοςιακισ Μουςικισ, 
μζςα από τθν γνωριμία των μακθτϊν με τα διαςτιματα, τισ κλίμακεσ, τισ τεχνικζσ και 
το φφοσ τθσ Παραδοςιακισ Μουςικισ. 

 Θ χριςθ του οργάνου, τόςο για τθν αυτοτελι εκτζλεςθ κομματιϊν όςο και για 
ςυνοδεία φωνθτικϊν εκτελζςεων 

                                             Υπουργικι Απόφαςθ Γ2/1685/02-03-1995 ΦΕΚ 187 τ. Β 

 

 Οι επιμζρουσ ςτόχοι του μακιματοσ που τίκενται διαχωρίηονται  
ςφμφωνα με τθν ταξινομία του Bloom B.S. (1956) ςε γνωςτικοφσ,  
ςυναιςκθματικοφσ και ψυχοκινθτικοφσ.  
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Μοντζλο διδαςκαλίασ του ταμπουρά με χριςθ 
Βυηαντινισ Σθμειογραφίασ – Στόχοι Ι 

 Γνωςτικοί ςτόχοι. Ο μακθτισ να είναι ςε κζςθ, 

 να εφαρμόηει τισ γνϊςεισ τθσ Κεωρίασ του μακιματοσ τθσ ΕΠΜ. 

 να αναγνωρίηει τα ςθμάδια τθσ Βυηαντινισ Εκκλθςιαςτικισ Σθμειογραφίασ  και 
να τα αποδίδει με τον ςωςτό τρόπο φωνθτικά και οργανικά. 

 να αναγνωρίηει τα διάφορα ελλθνικά ρυκμικά μοτίβα (χοροφσ).  

 να διακρίνει και να ςυγκρίνει τα διαφορετικά μουςικά διαςτιματα των Ιχων 
τθσ ΒΕΜ.  

 να διακρίνει το διαφορετικό μουςικό φφοσ – ιδίωμα τθσ κάκε γεωγραφικισ 
περιοχισ τθσ Ελλάδοσ μζςα από το ρεπερτόριο των τραγουδιϊν του 
μακιματοσ.   

 να ελζγχει  τθν φωνθτικι του τοποκζτθςθ με τθ βοικεια του ταμπουρά ωσ 
ςυνοδευτικό όργανο. 

 να ςυνδζει τισ γνϊςεισ οργανοχρθςίασ του ταμπουρά που ζχει αποκομίςει από 
τα προθγοφμενα μακιματα (ανάκλθςθ γνϊςθσ) και να τισ οργανϊςει ςε 
κανόνεσ και βιματα μάκθςθσ που κα τον βοθκιςουν ςτθν κατανόθςθ των 
επόμενων τραγουδιϊν. 
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Μοντζλο διδαςκαλίασ του ταμπουρά με χριςθ 
Βυηαντινισ Σθμειογραφίασ – Στόχοι ΙΙ 

 Συναιςκθματικοί ςτόχοι. Ο μακθτισ,  

 

 να αγαπιςει τον ταμπουρά και μζςω τθσ οργανοχρθςίασ του να εκφράηει τα 
ςυναιςκιματά του. 

 

 να διαιςκάνεται τισ διάφορεσ  ερμθνευτικζσ δυνατότθτεσ του ταμπουρά και να 
τισ χρθςιμοποιεί ςτο παίξιμό του. 

 

 να διαμορφϊςει  κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθν μουςικι παράδοςθ του τόπου 
του και εν γζνει τθσ Ελλάδοσ. 

 

 να είναι πρόκυμοσ να ςυμμετάςχει ςε μουςικά ςφνολα Παραδοςιακισ 
Μουςικισ παίηοντασ ταμπουρά. 
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Μοντζλο διδαςκαλίασ του ταμπουρά με χριςθ 
Βυηαντινισ Σθμειογραφίασ – Στόχοι ΙΙΙ 

 Ψυχοκινθτικοί ςτόχοι. Ο μακθτισ να είναι ςε κζςθ, 

 

 να χειρίηεται αυτόνομα και ταυτόχρονα το δεξί και το αριςτερό του χζρι. 
(νευρομυϊκόσ ςυντονιςμόσ - κιναιςκθτικζσ δεξιότθτεσ) 

 

 να παρουςιάηει τα τραγοφδια που μακαίνει ςτισ εκδθλϊςεισ του ςχολείου. 

 

 να ςυνκζτει δικζσ του μελωδίεσ ςτον ταμπουρά.  

 

 να καλλιεργιςει μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ. 
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Μοντζλο διδαςκαλίασ του ταμπουρά με χριςθ 
Βυηαντινισ Σθμειογραφίασ - Διδακτικι Προςζγγιςθ Ι 

Θ διδακτικό μοντζλο που προτείνεται ακολουκεί μία 
ςυνκετικι πορεία.  
 the Meşk method (Akdeniz, 2012; Karahasanoğlu, 2012; Koç, 2013) 

 «μανκάνειν διά τοῦ πράττειν»   (Dewey, 1924: 82 ) 

 οι μακθτζσ δομοφν τισ νζεσ τουσ γνϊςεισ μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ των ιδθ 
διαμορφωμζνων γνϊςεων και πεποικιςεων τουσ με τθ νζα γνϊςθ, τισ ιδζεσ 
και τισ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν (Richardson, 1997) 
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Μοντζλο διδαςκαλίασ του ταμπουρά με χριςθ 
Βυηαντινισ Σθμειογραφίασ Διδακτικι Προςζγγιςθ ΙΙ 

20 

εμπειρία 

αναςτοχαςμόσ 

δράςθ 

 βιωματικόσ κφκλοσ μάκθςθσ: ο οποίοσ ξεκινάει  
με τθν εμπειρία, ςυνεχίηει με τον αναςτοχαςμό  
τθσ και οδθγείται ςτθ δράςθ, θ οποία με τθ  
ςειρά τθσ μετατρζπεται ςε μία νζα εμπειρία  
προσ αναςτοχαςμό (Mountford & Rogers, 1996).  
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Μοντζλο διδαςκαλίασ του ταμπουρά με χριςθ 
Βυηαντινισ Σθμειογραφίασ - Διδακτικι Προςζγγιςθ ΙII 

 

 
Σθμαςιολογικό 

Επίπεδο 

Φωνθτικό Επίπεδο 

Δομικό Επίπεδο 

 Μοντζλο επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν των Craik & Lockhart (Cassells, 2009:19) 
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Διακεματικζσ Προςεγγίςεισ Ι 

 Στόχοσ των διακεματικϊν προςεγγίςεων αποτελεί θ διαςφνδεςθ τθσ 
ςχολικισ γνϊςθσ με τθ βιωματικι εμπειρία που αποκτά ο μακθτισ 
ςτο περιβάλλον που κινείται, κακϊσ και τθ ςυνεργαςία και 
ςφμπραξθ των διάφορων επιςτθμονικϊν κλάδων με ςκοπό τθν 
ενιαία προςζγγιςθ μιασ ενότθτασ από όλεσ τισ οπτικζσ κζαςισ τθσ 
(Παιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, 2011:8). 

 Διακεματικζσ προςεγγίςεισ με τα μακιματα: 
 Θεωρία Ελλθνικισ Παραδοςιακισ Μουςικισ: ςφνδεςθ κεωρίασ-πράξθσ 

 Θεωρία Ευρωπαϊκισ Μουςικισ: αντιπαραβολι των δυο ςθμειογραφιϊν  

 Κείμενα Νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ: Εκμάκθςθ ςτον ταμπουρά των 
δθμοτικϊν τραγουδιϊν «Φπνε μου κι ζπαρζ μου το» (Ά Γυμναςίου), 
«Ξενιτεμζνο μου πουλί» (Βϋ Γυμναςίου), «Του γιοφυριοφ τθσ Άρτασ» και 
«Ερωτόκριτοσ» (Γϋ Γυμναςίου) τα οποία διδάςκονται ςτο μάκθμα των 
Κειμζνων τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ. 

 Ιςτορία: Ανάλυςθ του κειμζνου και των ιςτορικϊν γεγονότων που 
αναφζρονται ςε  δθμοτικά τραγοφδια τθσ Μεκόδου π.χ. Στθ μζςθ ςτθν 
Αράχωβα 
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Διακεματικζσ Προςεγγίςεισ ΙΙ 

 Μακθματικά – Φυςικι:  

 

 Κεωρθτικι ανάπτυξθ του ςυγκεραςμοφ 
των 72 μορίων ςτον βραχίονα του 
ταμπουρά και υπολογιςμόσ των κζςεων 
των δεςμϊν. 
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Διακεματικζσ Προςεγγίςεισ ΙΙΙ 

 Πλθροφορικι/ΤΠΕ:  

 

 Δθμιουργία υπολογιςτικοφ μοντζλου των 
κζςεων των μπερντζδων ςτον βραχίονα 
του ταμπουρά ςε πρόγραμμα 
επεξεργαςίασ λογιςτικϊν φφλλων π.χ. 
EXCEL και ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του 
ςχολείου.  
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Μοντζλο διδαςκαλίασ του ταμπουρά με χριςθ 
Βυηαντινισ Σθμειογραφίασ - Πορεία Διδαςκαλίασ 

                           

εφόρμθςθ 

10’ 

Διάρκεια μία διδακτικι ϊρα (45’) 
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 Εφόρμθςθ (10ϋ): 
  Μουςικό καλωςόριςμα 
 αςκιςεισ ενεργοποίθςθσ  
  εκτζλεςθ γνωςτοφ τραγουδιοφ 
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Μοντζλο διδαςκαλίασ του ταμπουρά με χριςθ 
Βυηαντινισ Σθμειογραφίασ - Πορεία Διδαςκαλίασ 

                           

εφόρμθςθ 

Παρουςίαςθ – 
αξιολόγθςθ 
κομματιοφ 
προθγοφμενου 
μακιματοσ από 
τον μακθτι 
 

10’ 

Διάρκεια μία διδακτικι ϊρα (45’) 
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 Εφόρμθςθ (10ϋ): 
  Μουςικό καλωςόριςμα 
 αςκιςεισ ενεργοποίθςθσ  
  εκτζλεςθ γνωςτοφ τραγουδιοφ 

 
 Παρουςίαςθ – αξιολόγθςθ κομματιοφ  
      προθγοφμενου μακιματοσ (5ϋ)       
 5ϋ 
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Μοντζλο διδαςκαλίασ του ταμπουρά με χριςθ 
Βυηαντινισ Σθμειογραφίασ - Πορεία Διδαςκαλίασ 

                           

εφόρμθςθ 

Παρουςίαςθ – 
αξιολόγθςθ 
κομματιοφ 
προθγοφμενου 
μακιματοσ από 
τον μακθτι 
 

Παρουςίαςθ 
του νζου 
μουςικοφ 
κομματιοφ 
 

10’ 

5’ 

3’ 

Διάρκεια μία διδακτικι ϊρα (45’) 
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 Παρουςίαςθ του νζου κομματιοφ (3ϋ): 
Το νζο κομμάτι πρζπει να επιλζγεται με βάςθ: 
  το επίπεδο που βρίςκεται ο μακθτισ 
 το επίπεδο δυςκολίασ του κομματιοφ  
 το κεματικό του περιεχόμενο  
 να είναι αρεςτό  
 να μπορεί να διδαχκεί ςε μία  
      διδακτικι ϊρα 
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Μοντζλο διδαςκαλίασ του ταμπουρά με χριςθ 
Βυηαντινισ Σθμειογραφίασ – Πορεία Διδαςκαλίασ 

                           

εφόρμθςθ 

Παρουςίαςθ – 
αξιολόγθςθ 
κομματιοφ 
προθγοφμενου 
μακιματοσ από 
τον μακθτι 
 

Παρουςίαςθ 
του νζου 
μουςικοφ 
κομματιοφ 
 

ανάκλθςθ 
γνϊςθσ 
του 
μακθτι 
 

Μελζτθ 
μουςικϊν 
φράςεων  

10’ 

5’ 

3’ 

7’ 

15’ 
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 Ανάκλθςθ γνϊςθσ του μακθτι (7ϋ) 
Α. Ηθτείται από τον μακθτι να: 
 αναγνωρίςει τον Ιχο – χαρακτιρεσ ΒΕΣ- 
Βάςθ-καταλιξεισ. 
 αποδϊςει το νζο κομμάτι με παραλλαγι 
 βρει τισ κζςεισ οργανοχρθςίασ που  

κα χρθςιμοποιιςει.  
Β. Αναηιτθςθ διακεματικϊν προςεγγίςεων 
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Μοντζλο διδαςκαλίασ του ταμπουρά με χριςθ 
Βυηαντινισ Σθμειογραφίασ – Πορεία        Διδαςκαλίασ 

                           

εφόρμθςθ 

Παρουςίαςθ – 
αξιολόγθςθ 
κομματιοφ 
προθγοφμενου 
μακιματοσ από 
τον μακθτι 
 

Παρουςίαςθ 
του νζου 
μουςικοφ 
κομματιοφ 
 

ανάκλθςθ 
γνϊςθσ 
του 
μακθτι 
 

Μελζτθ 
επιμζρουσ 
μουςικϊν 
φράςεων  

10’ 

5’ 

3’ 

7’ 

15’ 
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 Μελζτθ επιμζρουσ μουςικϊν φράςεων (15ϋ) 
 μικρζσ μουςικζσ φράςεισ 
 ‘μαθαίνω μία φράςη - την ενώνω με την προηγούμενη’ 
 μακθτισ και κακθγθτισ παράλλθλα με το παίξιμο  
     τραγουδάνε με παραλλαγι τισ φράςεισ  
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Μοντζλο διδαςκαλίασ του ταμπουρά με χριςθ 
Βυηαντινισ Σθμειογραφίασ - Πορεία Διδαςκαλίασ 

                           

εφόρμθςθ 

Παρουςίαςθ – 
αξιολόγθςθ 
κομματιοφ 
προθγοφμενου 
μακιματοσ από 
τον μακθτι 
 

Παρουςίαςθ 
του νζου 
μουςικοφ 
κομματιοφ 
 

ανάκλθςθ 
γνϊςθσ 
του 
μακθτι 
 

μελζτθ 
επιμζρουσ 
μουςικϊν 
φράςεων 
 

εκτζλεςθ 
και 
αξιολόγθςθ 
 

10’ 

5’ 

3’ 

7’ 

15’ 

5’ 

Διάρκεια μία διδακτικι ϊρα (45’) 

30 

Εκτζλεςθ του κομματιοφ (5ϋ): 
 μεγάλεσ φράςεισ, τισ οποίεσ τθν πρϊτθ 

 φορά παίηει ο κακθγθτισ και τθ δεφτερθ  
ακολουκεί ο μακθτισ  

 Ταυτόχρονθ παραλλαγι των φκόγγων 
 Προςπάκεια εκτζλεςθσ όλου του κομματιοφ 
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Μοντζλο διδαςκαλίασ του ταμπουρά με χριςθ 
Βυηαντινισ Σθμειογραφίασ Αξιολόγθςθ-Ανατροφοδότθςθ  

 Θ αξιολόγθςθ του μακθτι κα γίνει με βάςθ τθν ενεργι ςυμμετοχι του 
κατά τθν διάρκεια του μακιματοσ και το αποτζλεςμα τθσ παρουςίαςθσ 
του διδαχκζντοσ κομματιοφ ςτο επόμενο μάκθμα. 

 Μζςα από τθν διαδικαςία τθσ Αξιολόγθςθσ κα επιτευχκεί θ κατάλλθλθ  
ανατροφοδότθςθ (feedback) όπου ο μεν κακθγθτισ κα εντοπίςει τισ 
τυχόν αδυναμίεσ του μακθτι και με άμεςθ υπόδειξθ ι ςτοχευμζνα 
βιματα κα προςπακιςει να τισ διορκϊςει και ο δε μακθτισ μζςω του 
αποτελζςματοσ τθσ παρουςίαςισ του κα αποκτιςει μία ςαφι εικόνα τθσ 
προόδου του.  

 Μεταγνωςτικι αξιολόγθςθ: Ηθτείται  από τον μακθτι να εκφράςει 
λεκτικά τα ςυναιςκιματά του μετά το αποτζλεςμα τθσ παρουςίαςθσ  
του. 
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Μοντζλο διδαςκαλίασ του ταμπουρά με χριςθ 
Βυηαντινισ Σθμειογραφίασ - Δραςτθριότθτεσ μακθτι 

 το μουςικό κομμάτι που διδάχκθκε να το μελετιςει ςτο ςπίτι του και να το 
παρουςιάςει ςτο επόμενο μάκθμα. 

 να αναηθτιςει το κομμάτι ςτθ διςκοκικθ του ςχολείου ι ςτο Διαδίκτυο με ςτόχο 
ακοφγοντάσ το από διάφορεσ εκτελζςεισ μουςικϊν ςυνόλων να βελτιϊςει τον 
τρόπο που το αποδίδει μουςικά αναπτφςςοντασ μζςω τθσ αυτομάκθςθσ 
μεταγνωςτικζσ  δεξιότθτεσ. Θ μουςικι αναηιτθςθ του μακθτι και θ εμβάκυνςθ 
ςτθ γνϊςθ των μουςικϊν γραμματιςμϊν που χρθςιμοποιικθκαν κα οδθγιςει εν 
τζλει τον μακθτι ςτον αυτοςχεδιαςμό και ςτθ ςφνκεςθ. 

 Οι μακθτζσ, παρουςιάηουν τα κομμάτια που ζχουν διδαχκεί ςε εορτζσ και 
εκδθλϊςεισ του ςχολείου τουσ.  
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Συμπεράςματα 

 Το μοντζλο διδαςκαλίασ του ταμπουρά που παρουςιάςτθκε, περιλαμβάνει και 
χρθςιμοποιεί διαφορετικοφσ μεταξφ τουσ μουςικοφσ πολφ-γραμματιςμοφσ, με 
ςκοπό τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ του ταμπουρά ςτο Μουςικό Σχολείο.  

 Επίςθσ, με ςτόχο τθ βιωματικι και ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ τθσ ΕΠΜ από 
τουσ μακθτζσ, προτείνει διακεματικζσ προςεγγίςεισ με άλλα διδαςκόμενα 
μακιματα  και κζτει το μάκθμα του ταμπουρά ςε ρόλο που κα εμπνεφςει τουσ 
μακθτζσ να ςυμμετάςχουν ςε ςφνολα που κα προάγουν τθ μεταξφ τουσ 
ςυνεργαςία και επικοινωνία και τθ κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθ παραδοςιακι 
μουςικι τθσ Ελλάδοσ.  
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Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ! 

 

 

 

Θ παρουςίαςθ κα 
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα 

www.tampouras.com 

 

Επικοινωνία: 

siasospyros@yahoo.gr 
«Μάκθμα ςτθν εξοχι» 

Μουςικό Σχολείο Τρίπολθσ 2009-10 
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