
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ: 

Μουσική και άλλες τέχνες – Στο βυθό της μουσικής συνταξιδεύουμε… 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται σε δύο μέρη: 1) Το θεωρητικό μέρος, το οποίο 

περιλαμβάνει την προσέγγιση-τοποθέτηση του θέματος μέσα στο ιστορικό πλαίσιο 

της χώρας μας στον 20ο αιώνα. Τα ζητήματα που διερευνώνται είναι τα παρακάτω. 

(α) Τα διάφορα είδη τραγουδιού που εξελίσσονται, αναπτύσσονται ή δημιουργούνται 

σε συνάρτηση με ιστορικά και κοινωνικά στοιχεία της εποχής, με ιδιαίτερη έμφαση 

στο έντεχνο τραγούδι. (β) Η εξέλιξη των τραγουδιών μέσα στο πεδίο άλλων τεχνών, 

όπως για παράδειγμα το θέατρο και ο κινηματογράφος, η λογοτεχνία και η ποίηση 

που, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 50 και μετά, προώθησαν το ελληνικό τραγούδι σε 

νέες διαδρομές. (γ) Η ζωή και το έργο των δημιουργών. 2) Το πρακτικό μέρος, που 

περιλαμβάνει την εκτέλεση και παρουσίαση επιλεγμένων αντιπροσωπευτικών 

τραγουδιών.  

Όπως αναφέρεται αναλυτικότερα παρακάτω, η μουσική πράξη, ως ισχυρή βιωματική 

διαδικασία, επιχειρεί να αναδείξει στιγμές από το έργο δώδεκα συνθετών, που το 

έργο τους διαμόρφωσε με πολύπλευρο τρόπο τον χαρακτήρα της ελληνικής 

μουσικής στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Μέσα από τα τραγούδια τους 

αναδεικνύονται ποικιλοτρόπως πολυδιάστατες σχέσεις μεταξύ της μουσικής και των 

άλλων τεχνών, από την κωμωδία του Αριστοφάνη μέχρι την υψηλή ποίηση του 

Ελύτη. Παράλληλα, στο κάθε τραγούδι αποτυπώνονται με χαρακτηριστικό τρόπο το 

στίγμα της εποχής του, οι αντιλήψεις και τα συναισθήματα των ανθρώπων, εικόνες 

της ζωής πολλών χρόνων και τόπων, και έτσι αποκαλύπτεται η δύναμη της τέχνης 

για το ταξίδι του ανθρώπου. Στο βυθό της μουσικής συνταξιδεύουμε…  

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Μέσα από το πρόγραμμα, επιδιώκεται να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών 
ως προς τα παρακάτω:  
1. Να γνωρίσουν ένα κομμάτι της καλλιτεχνικής δημιουργίας που αναπτύχθηκε στη 
χώρα μας και αποτελεί μέρος του πολιτισμού μας.  
2. Να αναπτύξουν έναν προβληματισμό πάνω στο πώς η μουσική δημιουργία 
συνδέεται άμεσα με την κοινωνία, τις αντιλήψεις, τον τρόπο ζωής, και συνεπώς 
αντανακλά την ιστορία της εποχής της. 
3. Να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον για την σύνδεση της μουσικής με άλλες τέχνες 
(ποίηση, λογοτεχνία, θέατρο, κινηματογράφος, χορός, ζωγραφική). 
4. Να ασκήσουν, μέσα από την ομαδική συνεργασία, το βίωμα της μουσικής πράξης 
και να εκτεθούν σε διαφορετικά ακούσματα. 
5. Να εμπλουτίσουν την αισθητική τους εμπειρία και να αναπτύξουν αισθητικά 
κριτήρια.   
 
Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες που θα αναλάβουν μέρη του προγράμματος.  

1) Ομάδες μαθητών θα αναλάβουν το θεωρητικό μέρος ως προς την έρευνα, τη 

συλλογή, την επεξεργασία του υλικού (τραγούδια, δημιουργοί, βιογραφικά στοιχεία, 



φωτογραφικό υλικό, συνεντεύξεις, video, κλπ) και την παρουσίασή του σε μορφή 

αρχείου παρουσιάσεων (Power Point) ή video. 2) Οι μαθητές της ορχήστρας θα 

αναλάβουν την ετοιμασία των μουσικών κειμένων, την ενορχήστρωση και την 

διασκευή. 3) Τέλος, θα ολοκληρωθεί η σύνθεση των παραπάνω στην τελική μορφή 

της παράστασης.  

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί μέσα από φύλλα εργασίας που θα καθοδηγούν την 

ομάδα στο έργο της (άρθρα, διαδίκτυο, κλπ) και θα επιβλέπεται από τους 

υπεύθυνους καθηγητές. Για την έρευνα στο διαδίκτυο αναφέρονται ενδεικτικά οι 

παρακάτω ιστοσελίδες: 

1. Ψηφιακό Αρχείο της ΕΡΤ (http://www.ert-archives.gr/V3/public/index.aspx) 
2. Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη» 

(http://www.mmb.org.gr/Page) 
3. Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής 

(http://www.iema.gr/greek_music_archive/?lang=el) 
Ψηφιακό Αρχείο της Ελληνικής Μουσικής (http://www.musicportal.gr/home/?lang=el) 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ 
ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 
Το πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με τους τρεις βασικούς άξονες του προγράμματος 

σπουδών της Μουσικής στο Γυμνάσιο, την ενεργητική ακρόαση μέσω του 

θεωρητικού μέρους, την εκτέλεση και δημιουργία μέσω του πρακτικού μέρους, όπως 

αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω. Επίσης, συνδέεται με τα αντικείμενα της Γλώσσας 

και των Νεοελληνικών Κειμένων, μέσα από τη μελέτη των στίχων ή των ποιημάτων 

των τραγουδιών και των δημιουργών τους, και το αντικείμενο της Ιστορίας, καθώς 

τόσο η δημιουργία όσο και η εξέλιξη των τραγουδιών είναι συνδεδεμένες με τις 

ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της κάθε περιόδου. 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                                                           ΕΡΚΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

1. ΚΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ       

2. ΜΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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