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Βιματα εργαςιϊν  

Πρϊτο Βιμα:  Συηιτθςθ. 

Γιατί μασ χρειάηεται ζνα μιοφηικαλ μουςικισ κεωρίασ; 
Ποφ μπορεί να μασ βοθκιςει ζνα μιοφηικαλ μουςικισ κεωρίασ; 
Σι μποροφμε να κάνουμε μζςα ςε ζνα μιοφηικαλ μουςικισ κεωρίασ; 
Για να απαντιςουμε και να υλοποιιςουμε τα παραπάνω ερωτιματα, ζπρεπε πρϊτα να 
ξεκινιςουμε από τθν αρχι: 
Γιατί μασ χρειάηεται θ μουςικι ςτθ ηωι μασ; 
Γιατί μασ χρειάηεται θ γνϊςθ τθσ κεωρία τθσ μουςικισ; 
υηθτιςαμε λοιπόν ςε ομάδεσ, και προςπακιςαμε αρχικά να καταλάβουμε τθν αξία τθσ 
μουςικισ ςτθ ηωι μασ, αλλά και τθν αξία τθσ μουςικισ κεωρίασ ςε μασ, που είμαςτε μακθτζσ 
μουςικοφ ςχολείου. 

υμπεράςματα ςυηιτθςθσ: 

Η ςθμαςία και θ κζςθ τθσ μουςικισ και των μουςικϊν ςπουδϊν ςτθ ηωι μασ. 
 Μουςικι υπάρχει παντοφ, εδϊ, εκεί, παραπζρα!  Μουςικι υπάρχει παντοφ, όπου υπάρχουν 
μζςα παραγωγισ ιχου.         
Μουςικι είναι θ τζχνθ και θ επιςτιμθ που αςχολείται με τουσ ιχουσ . Κρατά ηωντανζσ  τισ 
παραδόςεισ ςτο πζραςμα των αιϊνων. Υπάρχουν  πολλά είδθ μουςικισ: άλλα προςφζρουν χαρά 
και διαςκζδαςθ, άλλα ξεγνοιαςιά και θρεμία. Η μουςικι είναι τρόποσ ζκφραςθσ των 
ςυναιςκθμάτων,  μζςω τθσ μελωδίασ.  
Η μουςικι είναι πολφ ςθμαντικι ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου. Υπάρχουν πολλά είδθ, που ταιριάηουν ςτον 
κακζνα, το κακζνα με το δικό του ςτυλ και χαρακτιρα. Έτςι, εκφράηει τα ςυναιςκιματά μασ. 
Εμείσ αςχολοφμαςτε με τθν μουςικι, επειδι νιϊκουμε ότι μασ εκφράηει και επειδι είναι κάτι 
που μασ αρζςει, είναι ξεχωριςτι, είναι τρόποσ ηωισ, τρόποσ ςκζψθσ. 
Ένασ μουςικόσ είναι πιο ευαίςκθτοσ, γιατί νιϊκει τα λόγια και τθν μελωδία ενόσ κομματιοφ, 
είναι επθρεαςμζνοσ και ςυνειδθτοποιθμζνοσ για το τι ςυμβαίνει γφρω του. Είναι πεικαρχθμζνοσ, 
καλλιεργθμζνοσ. Έχει ελευκερία ςτο λόγο, ζχει ζμπνευςθ, ζχει ψυχικι θρεμία και αυτοζλεγχο. 
Κάποια μακιματα τθσ μουςικισ είναι θ κεωρία και το ςολφζη.  Θεωρία τθσ μουςικισ είναι το 
μάκθμα ςτο οποίο μπορείσ να μάκεισ τθν κεωρία που υπάρχει ςτθν μουςικι (νότεσ, χρόνουσ, 
κτλ.) Το ςολφζη είναι επίςθσ ζνα μάκθμα ςτθν μουςικι και θ ονομαςία ενόσ βιβλίου μζςα ςτο 
οποίο υπάρχουν μελωδικζσ και ρυκμικζσ αςκιςεισ!      

                                 Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων: όλθ θ τάξθ.     
Καταγραφι ςυμπεραςμάτων: 

Δεφτερο Βιμα: Ερωτθματολόγια προσ μακθτζσ 

τθν αναηιτθςι μασ για τθ ςθμαςία τθσ μουςικισ, αλλά και τθσ μουςικισ κεωρίασ ςτθ ηωι μασ, 
ςυντάξαμε δφο ερωτθματολόγια που μοιράςαμε ςτουσ μικρότερουσ, αλλά και μεγαλφτερουσ 
ςυμμακθτζσ μασ, για να δοφμε τισ δικζσ τουσ απόψεισ. 

http://mmmthg2.blogspot.com/2013/05/blog-post.html
http://mmmthg2.blogspot.com/2013/05/blog-post_8.html
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 Τρίτο Βιμα: Συνεντεφξεισ προσ κακθγθτζσ 

Απόζπαζκα 

1.      Πότε ενδιαφερθήκατε και ασχοληθήκατε αρχικά με τη μουσική και γιατί; 
 

         Σηελ Γ' Γεκνηηθνύ όηαλ βξέζεθε κηα θηζάξα πιαζηηθή κε ζύξκαηα αγνξαζκέλε από 

παλεγύξη ζηα ρέξηα κνπ. Γηαηί δελ ππήξραλ ππνινγηζηέο ηόηε, νύηε αξξωζηεκέλα έξγα 
ζηελ ηειεόξαζε θαη ηα παηδία θάλαλε δεκηνπξγηθέο δνπιεηέο κε ην κπαιό ηνπο θαζαξό θαη 
μεθνύξαζην. Σήκεξα έρεηε ηξείο νζόλεο ηαπηόρξνλα αλνηρηέο (PC, TV, θηλεηό) ηί 
πεξηκέλεηε; 
 

3.      Βρίσκετε την γνώση θεωρίας της μουσικής ενδιαφέρουσα και σας έχει φανεί ποτέ 

χρήσιμη; 

         Δίλαη έλα αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο κνπζηθήο. (νξγαληθήο ζπνπδήο) 

         Ναη, γηαηί θαηαλνείο εύθνια όζα έρνπλ γξαθηεί, όζα πξέπεη λα παίμεηο ηα καζαίλεηο 

γξήγνξα θαη ζηξνθάξεη θαη ιίγν ην κπαιό. 

         Πνιύ ελδηαθέξνπζα. Χωξίο ηελ ζεωξία είζαη κηζόο κνπζηθόο. 

         Πνιύ, απαξαίηεηε θαη ζε κνπζηθά ζύλνια. Σαλ λα καζαίλεηο ηελ γιώζζα. 

 

4.      Βρίσκετε την γνώση ιστορίας της μουσικής ενδιαφέρουσα και σας έχει φανεί ποτέ 

χρήσιμη; 
 

         Ναη, γηαηί αληηιακβάλεζαη έηζη ηελ πεγή, ηνλ ήρν, ηνπο ιόγνπο πνπ θάζε επνρή θαη 
θάζε ρώξα γελλνύλ δηαθνξεηηθά είδε κνπζηθήο επεξεαζκέλα από θάζε θνηλωληθή 
ηδηαηηεξόηεηα. 

         Ναη, ην ελδηαθέξνλ ηωλ θνκκαηηώλ ζηνπο αηώλεο πεγάδεη κέζα από ηελ ηζηνξηθή 

αλαδξνκή. 
 

6.      Με ποιο είδος μουσικής ασχολείστε; 

         Παξαδνζηαθή κνπζηθή.  

         Κιαζζηθή κνπζηθή. 

         Δπξωπαϊθή θαη παξαδνζηαθό ηξαγνύδη θαη Βπδαληηλή κνπζηθή. 

         Μνπζηθό ζρνιείν. 
 

8.      Ποιοι παράγοντες σας επηρέασαν ώστε να αποφασίσετε να ασχοληθείτε με αυτό 

το είδος μουσικής, το συγκεκριμένο όργανο και να εργαστείτε στον τομέα που 

εργάζεστε; 
 

         Με επεξέαζαλ ηα ήζε θαη έζηκα ηεο Διιεληθήο θνηλωλίαο θαη ν πινύηνο ηεο 
Παξαδνζηαθήο κνπζηθήο καο.  

         Μ' αξέζεη ην ερόρξωκα ηνπ πηάλνπ θαη δνπιεύω κε παηδηά. 

         Αθνύζκαηα από κηθξή ειηθία. 

11.  Ποια είναι η σχέση σας με τους ακροατές; 

         Δλ κέξε αγρωηηθή (θιαζζηθή αγωλία ηνπ θαιιηηέρλε ώζηε λα παξνπζηάζεη ην θαιύηεξν 
απνηέιεζκα). 

         Γελ έθαγα πνηέ … ληνκάηα! 

         Δμαηξεηηθή. Μπνξεί ζηελ αξρή λα ληώζω άγρνο όκωο απνδίδω θαιύηεξα. 

         Ηξεκία εθόζνλ έρεη πξνεγεζεί ζωζηή πξνεηνηκαζία. 
 

13.  Ποια είναι τα συναισθήματά σας που διδάσκετε σε μικρότερα παιδιά αυτά που κάποτε 

και εσείς μαθαίνατε; 
 

         Απηό είλαη ό,ηη θαιύηεξν κνπ έρεη ζπκβεί ζαλ κνπζηθόο. 

         Αγωλίαο, άγρνο, ραξά. Πξέπεη λα ην κεηαβηβάζω ζωζηά ώζηε λα αξέζνπλε. 

         Αγαπάω ηνπο καζεηέο κνπ. Θαπκάδω ηελ πξνζπάζεηα ηνπο.   … 

 

http://mmmthg2.blogspot.com/2013/05/blog-post_4937.html
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         Ωξαία ζπλαηζζήκαηα γηαηί κεηαδίδεηο ηελ γλώζε. 
 

15.  Ποια είναι η αξία της μουσικής στη ζωή σας, αλλά και των μουσικών σπουδών και πως 

την  επηρέασαν;  Την  ωφέλησαν ή όχι; 

         Η κνπζηθή παηδεία όηαλ είλαη πνηνηηθή ωθειεί άηνκα θαη ζε κεγάιεο “δόζεηο”. Όπωο θάζε 
ππεξβνιή όκωο πξνθαιεί παξελέξγεηεο. 

         Σπκθωλώ κε ηνλ δάζθαιό κνπ πνπ έιεγε: ε κνπζηθή είλαη ηξόπνο δωήο. 

         Η κνπζηθή είλαη ηξόπνο δωήο ζε αλαβαζκίδεη ζαλ άλζξωπν θαη όηαλ παίδεηο θαη θάπνην 
όξγαλν ζε γεκίδεη αθόκα πεξηζζόηεξν. 

         Τεξάζηηα, παηδεία, αγωγή. 
          

16.  Πιστεύετε ότι η ενασχόληση με τη μουσική και οι μουσικές σπουδές επηρεάζουν τον 

χαρακτήρα ενός ανθρώπου;  Διαφέρει ο χαρακτήρας ενός μουσικού από έναν μη μουσικό; 

         Ο άλζξωπνο γελληέηαη πξώηα θη έπεηηα γίλεηαη. Ναη επεξεάδεη ζεηηθά πάληα όκωο κε ηε 
ζωζηή παηδεία. Όηαλ ε κνπζηθή είλαη κόλν εθηόλωζε, θαζαξία, ζακαηάο ηόηε νδεγεί πηζαλώο 
ζηελ απνραύλωζε. You know,  βιέκκα … αγειάδαο! 

         Γηακνξθώλεη δηαθνξεηηθή πξνζωπηθόηεηα ν κνπζηθόο. Οη κνπζηθνί είλαη εμωζηξεθείο. 
   

Προετοιμαςία ερωτιςεων: όλθ θ τάξθ με τθ βοικεια τθσ κακθγιτριάσ μασ 
Συνεντεφξεισ κακθγθτϊν μουςικισ:  από τουσ μακθτζσ και μακιτριεσ όλθσ τθσ τάξθσ 

Καταγραφι αποτελεςμάτων:    
 

Τζταρτο Βιμα: Συνζντευξθ με τον Ross Daly 

Επιςκζφτθκε το ςχολείο μασ ο Ιρλανδόσ ςυνκζτθσ Ross Daly, που ηει ςτθν Κριτθ και αςχολείται 
με τθν μουςικι τθσ.  υηθτιςαμε ςτθν τάξθ για τθν ενδιαφζρουςα μουςικι του εξζλιξθ και μασ 
γεννικθκαν διάφορα ερωτιματα.  Επειδι δεν βρζκθκε χρόνοσ να του κάνουμε τισ ερωτιςεισ 
μασ από κοντά, του τισ ςτείλαμε θλεκτρονικά.  Οι απαντιςεισ αναμζνονται. 
 

Πζμπτο βιμα: Συνζντευξθ με τον ςυνκζτθ Γιϊργο Ανδρζου 
Δευτζρα 1 Απριλίου 2013 
Επίςκεψθ του ερραίου ςυνκζτθ Γιϊργου Ανδρζου ςτο ςχολείο μασ. 
Μασ ζδωςε μια μικρι ςυνζντευξθ, όπου μίλθςε για τθν πορεία του ςτθ μουςικι, αλλά και για τθ 
γνϊμθ του για τθν ςθμαςία τθσ μουςικισ ςτθ ηωι και των μουςικϊν ςπουδϊν για ζναν μουςικό. 
Θ ςυνζντευξθ διιρκεςε μία διδακτικι ϊρα, και υπάρχει ζνα δεκάλεπτο απόςπαςμά τθσ ςτο 

ιςτολόγιό μασ: (mmmthg2.blogspot.com). 
 

 

http://mmmthg2.blogspot.com/2013/05/ross-daly.html
http://mmmthg2.blogspot.com/2013/05/blog-post_4937.html
http://mmmthg2.blogspot.com/2013/05/blog-post_4937.html


 Ζκτο Βιμα: Ζρευνα μζςα ςτθν τάξθ μασ. 

Επειδι ζγινε μια παρουςίαςθ ςτο ςχολείο μασ για τθν βία και παρατθρϊντασ ςυχνά τισ μεταβαλλόμενεσ ςχζςεισ μζςα ςτθν ομάδα μασ, που άλλεσ φορζσ είναι 
αρμονικζσ, και άλλεσ φορζσ υπάρχουν ςυγκροφςεισ, ςυηθτιςαμε αρκετζσ φορζσ για τα κζματα αυτά.  υγκεκριμζνα, προςπακιςαμε να κατανοιςουμε τουσ λόγουσ 
για τουσ οποίουσ κάποιεσ φορζσ ενϊ όλοι κζλουμε το καλό μζςα ςτθν ομάδα, τελικά ςυχνά δεν το κατορκϊνουμε όπωσ κα κελαμε και δθμιουργοφνται εντάςεισ. 
Ζτςι, με βάςθ μια ζρευνα (Κολιάδθ –Σθλιακοφ)  που ζχει γίνει μεταξφ άλλων, και ζχει δείξει ότι θ μουςικι αςκεί κετικι επίδραςθ ςτον τομζα τθσ 
αυτοαντίλθψθσ και κατευνάηει τθν ςωματικι επικετικι ςυμπεριφορά μακθτϊν μουςικϊν ςχολείων, ςυγκριτικά με μακθτζσ γενικϊν ςχολείων τθσ θλικίασ μασ, 
ςκεφτικαμε να το διερευνιςουμε αυτό μζςα ςτθν τάξθ μασ.  
Ποια είναι λοιπόν θ ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ μουςικισ μασ αντίλθψθσ και  
α. τθσ αυτοαντίλθψισ μασ, δθλαδι τθσ γνϊμθσ που ζχουμε για τον εαυτό μασ, και  
β. τθσ αντίλθψισ μασ για τθν επικετικότθτα; 
Κάναμε λοιπόν ζνα τεςτ μουςικισ ακουςτότθτασ (Gordon, 1989), που εξετάηει τθν αντίλθψι μασ ωσ προσ το μελωδικό και το ρυκμικό κομμάτι τουσ μουςικισ. 
τθ ςυνζχεια απαντιςαμε ςε κάποιεσ ερωτιςεισ από δφο ερωτθματολόγια:  
α. για τθν αυτοαντίλθψι μασ Buss & Perry, 1992) 
β. για τθν αντίλθψι μασ για τθν επικετικότθτα  (Harter. 2012) 
Σα αποτελζςματα είναι αξιοςθμείωτα:  Βρζκθκε ότι τα κορίτςια ςκόραραν 75,4%, ενϊ τα αγόρια 80,2%, ενϊ τα χρόνια μουςικισ εκπαίδευςισ μασ διαφζρουν 
κατά 6 μινεσ, τα κορίτςια 5,1 χρόνια, ενϊ τα αγόρια 5,7.  Βλζπουμε ότι ςτα κορίτςια θ βακμολογία κυμαίνεται από 96% ωσ 51%, ενϊ ςτα αγόρια από 99% ωσ 41%.  

μοσζική δεκηικόηηηα κοριηζιών γ2 γσμναζίοσ 
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Επιςθμαίνουμε ότι αυτι θ βακμολογία δεν ςθμαίνει ότι τα μουςικά επιτεφγματα κάποιου δεν επθρεάηονται από τθν προςωπικι του μελζτθ και εξάςκθςθ και 
τθν καλι μουςικι και μεκοδικι του διδαςκαλία.  Αν κάποιοσ ζχει υψθλι μουςικι δεκτικότθτα και δε μελετά, ι δεν κακοδθγείται ςωςτά από τον δάςκαλό του, 
ι αν κάποιοσ ζχει χαμθλότερθ μουςικι δεκτικότθτα, αλλά αγαπά τθ μουςικι και μελετά επιμελϊσ, με καλι κακοδιγθςθ, θ επίδοςι τουσ ςτθ μουςικι μπορεί 
να αλλάξει προσ το καλφτερο ι προσ το χειρότερο! 
Ωσ προσ τθν αυτοαντίλθψι μασ, βρζκθκε ότι ςε γενικζσ γραμμζσ, θ γνϊμθ μασ είναι πάνω του μετρίου ςτουσ διάφορουσ τομείσ, με μικρζσ διαφορζσ ανάμεςα 
ςτα κορίτςια και τα αγόρια, αλλά τθν καλφτερθ γνϊμθ τθν ζχουμε ωσ προσ τθν φιλία και τθν κοινωνικότθτα. 

http://mmmthg2.blogspot.com/2013/05/blog-post_6975.html
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ασηοανηίληψη αγοριών γ2 γσμναζίοσ
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Ασηοανηίληυη κοριηζιών γ2 γσμναζίοσ 
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Ωσ προσ τθν αντίλθψι μασ για τθν επικετικότθτά μασ, αξιοςθμείωτο είναι ότι τα κορίτςια ςκόραραν υψθλότερα από τα αγόρια ωσ προσ τον κυμό και τθ 
λεκτικι επικετικότθτα, ενϊ τα αγόρια ςκόραραν ψθλότερα ωσ προσ τθ ςωματικι επικετικότθτα.  τουσ άλλουσ τομείσ κυμαινόμαςτε μεταξφ 2 και 3.  Σο 
υψθλότερο που μποροφςαμε να ςκοράρουμε είναι το 5 και το χαμθλότερο το 1.   

απόψεις για ηην επιθεηικόηηηα κοριηζιών γ2 γσμναζίοσ
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Για να εξετάςουμε καλφτερα και ςε βάκοσ τθ ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ μουςικισ μασ αντίλθψθσ και τθσ αυτοαντίλθψθσ και επικετικότθτασ, ζχουμε ςυγκρίνει τισ επιδόςεισ 
κάκε παιδιοφ ξεχωριςτά ςτο κάκε τεςτ ι ερωτθματολόγιο, αλλά επειδι είναι προςωπικά δεδομζνα, δε κεωροφμε ότι κα ζπρεπε να δθμοςιευτοφν εδϊ.  
Βλζπουμε πάντωσ ότι γενικά θ επικετικότθτά μασ είναι, όπωσ και θ αυτοαντίλθψθ, πάνω του μετρίου.  Άραγε πϊσ ςχετίηεται αυτό με το ότι αςχολοφμαςτε με τθ μουςικι; 
Αλλά για μια πιο ολοκλθρωμζνθ άποψθ, κα μποροφςαμε να πραγματοποιιςουμε τθν ίδια ζρευνα ςε μακθτζσ τθσ ίδιασ θλικίασ γενικϊν ςχολείων, ϊςτε να 
ςυγκρίνουμε τα αποτελζςματα.   Ίςωσ να είναι αυτό το επόμενό μασ βιμα! 

Υλοποίθςθ ζρευνασ από τουσ μακθτζσ και μακιτριεσ του γ2 γυμναςίου,  μζςα ςτθν τάξθ.  
Πίνακεσ και γραφιματα από τθν κακθγιτριά μασ. 

 



 

Ενδιάμεςα βιματα: παραγόμενο υλικό, ιδζεσ. 

1. Ενεργθτικι ακρόαςθ μουςικισ. 

τα πλαίςια του μακιματοσ τθσ ιςτορίασ τθσ μουςικισ, μιλϊντασ για τθ ρομαντικι εποχι και τον 
20ο αιϊνα, ακοφςαμε μεταξφ άλλων, τρία μουςικά ζργα και αφιςαμε τον εαυτό μασ ελεφκερο 
να ςκεφτεί, να γράψει, να ηωγραφίςει και να περιγράψει τθ μουςικι.  Ακοφςαμε τρία 
διαφορετικά μεταξφ τουσ ζργα και αφιςαμε τον εαυτό μασ ελεφκερο ο κακζνασ να εκφράςει τι 
του ζφερναν ςτο μυαλό. Σα ζργα ιταν αυτά: 
Α. Ειςαγωγι από το  «τάδε ζφθ Ηαρατοφςτρα», του Strauss.  Β. Playful pizzicato από τθν «Απλι 
ςυμφωνία» του Britten.  Γ. Carmina Burana  του Orff. 
Ακολουκοφν αποςπάςματα από τισ ιδζεσ μασ: 

2) Α. συναισθήματα. 

Ένας αντίπαλος του βασιλιά μπαίνει με τον στόλο του στο βασίλειο και κλείνουν μια 

συμφωνία που έκανε όλους τους ανθρώπους χαρούμενους. 

Ένταση, αγωνία, αποφασιστικότητα, χαρούμενο τέλος, ευτυχία, δυνατή μουσική. 

Τρομπέτα, κοντραμπάσσο, πιατίνια, τύμπανα. 

Β.  Πτσικάτο βιολιού , έγχορδα όργανα, βιολοντσέλο. 

Ζωηράδα, ευτυχία, χαρά, θετική σκέψη. 

Γ. Ένταση, χορωδία, μυστικότητα, μεταβαλλόμενη ένταση, αγωνία, γρήγορο τραγούδι, 

λυπημένο τραγούδι.  Θυμίζει πολλές ταινίες. 

3) Α. Ησυχία, γαλήνη, αγωνία, φόβος. 

Ξύπνημα. 

Αμφιβολία 

Επιβράβευση, χαρά, κατάκλιση από συναίσθημα περηφάνιας. 

Συγκίνηση, αίσιο τέλος. 

Β. χαρά, ξεγνοιασιά. 

Εξερεύνηση. 

Αγωνία. 

Ευτυχία 

Ξεγνοιασιά. 

Β. Τα ποντικάκια μόλις 

βγήκαν από την τρύπα.  Συναντιούνται στο σαλόνι και 

κάνουν παρέλαση μέχρι την κουζίνα.  Ανοίγουν το 

ψυγείο και πηγαίνουν τρέχοντας όλα τα φαγητά στο 

ποντικόσπιτο, περνώντας δίπλα από τον γάτο που 

κοιμάται. 

Γ. Ένας στόλος ετοιμάζεται για επίθεση σε πεδίο 

μάχης.  Σταματάνε.  Και 

Ξαφνικά όλοι τρέχουν στο πεδίο της μάχης.  Με το ξίφος ματωμένο.  Πολλοί είναι 

σκοτωμένοι και τελικά κάποιοι από την πρώτη ομάδα σηκώνουν τα ξίφη δηλώνοντας τη 

νίκη. 

5) Α. δυναμική μουσική, έντονα συναισθήματα, θρίαμβος. 

Β. Μου θυμίζει θάλασσα και δελφίνια.  Επίσης μου φέρνει στο μυαλό φώκιες. 

Γ.  Ο στρατός ετοιμάζεται για μια μεγάλη μάχη, η μάχη έχει ξεκινήσει και οι 

στρατιώτες πέφτουν κάτω νεκροί. 

6)  Α. χαρά, ενθουσιασμός, ξυπνάει μια περιπέτεια μέσα μας, ανακούφιση. 

Β. Τραγουδάω τη μελωδία, δε μου έρχονται σκέψεις ή συναισθήματα. 

http://mmmthg2.blogspot.com/2013/05/blog-post_6257.html
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2. Παρτιτοφρεσ- τραγοφδια.  
Κάποια τραγοφδια χρθςιμοποιικθκαν ωσ βοθκθτικό υλικό κατά τθ διδαςκαλία διαφόρων 
κεμάτων τθσ κεωρίασ τθσ μουςικισ. 

3. «Νοθματικι» παρουςίαςθ των νοτϊν, 
δθλαδι χριςθ χειρονομιϊν που υποδθλϊνουν κάκε μία νότα,  
και εκτζλεςθ ςολφζη με αυτό τον τρόπο.  Όπωσ υπάρχει θ 
νοθματικι γλϊςςα κατά τθν οποία κάκε γράμμα αντιςτοιχεί 
ςε μία χειρονομία, ζτςι υπάρχει και μια νοθματικι γλϊςςα 

των νοτϊν, κατά τθν οποία κάκε νότα αντιςτοιχεί ςε μία 
χειρονομία.  Οι χειρονομίεσ αυτζσ φαίνονται ςτθν εικόνα.  

4. Καταςκευι ιςτολογίου. 
Σζλοσ, καταςκευάςαμε ζνα ιςτολόγιο, ςτο οποίο δθμοςιεφςαμε 
όλο αυτό το υλικό, αλλά προςδοκοφμε να δθμοςιεφουμε ό,τι 
αφορά τα μουςικά μασ ενδιαφζροντα και αργότερα! 
mmmthg2.blogspot.com 

Επίλογοσ και Ευχαριςτίεσ 

Μετά το τζλοσ αυτοφ του μζρουσ τθσ εργαςίασ μασ, ζχοντασ ςυλλζξει δθλαδι τισ δικζσ μασ 
ιδζεσ, των ςυμμακθτϊν μασ, των μουςικϊν μασ δαςκάλων, κακϊσ και καταξιωμζνων 
καλλιτεχνϊν, για τθ ςθμαςία τθσ μουςικισ ςτθ ηωι μασ,  το επόμενο βιμα μασ κα είναι να 
κάνουμε πράξθ τισ ιδζεσ μασ, ίςωσ με τθν παραγωγι κάποιου οπτικοακουςτικοφ υλικοφ ι 
κάποιου εντφπου, για να υπάρχουν διακζςιμοι εναλλακτικοί ι ςυμπλθρωματικοί τρόποι 
διδαςκαλίασ των μακθμάτων τθσ κεωρίασ και τθσ ιςτορίασ τθσ μουςικισ ςε όλουσ τουσ 
ςυμμακθτζσ του ςχολείου μασ.   
Ελπίηουμε ότι κα μασ δοκεί θ ευκαιρία να ςυνεχίςουμε το πρόγραμμά μασ αυτό και να το 
ολοκλθρϊςουμε ςτα επόμενα χρόνια φοίτθςισ μασ ςτο μουςικό ςχολείο.  Ίςωσ το κζμα και ο 
ςτόχοσ του προγράμματόσ μασ (μικρό μιοφηικαλ μουςικισ κεωρίασ) είναι κάτι που μπορεί να 
εμπλουτίηεται ςυνεχϊσ με τθν προςκικθ νζου υλικοφ, αλλά κυρίωσ με τθ ςυνεργαςία και άλλων 
ςυμμακθτϊν και δαςκάλων μασ, που ελπίηουμε να ζχουμε.  
Ευχαριςτοφμε ιδιαιτζρωσ για τθ βοικειά τουσ, τουσ μουςικοφσ δαςκάλουσ μασ, τον κφριο Ross 
Daly και τον κφριο Γιϊργο Ανδρζου που μοιράςτθκαν μαηί μασ μουςικι πράξθ και εμπειρία: τισ 
μουςικζσ τουσ, τισ προςωπικζσ τουσ απόψεισ για τθ μουςικι και τισ εμπειρίεσ τουσ ςτο χϊρο 
αυτό.  Επίςθσ, ευχαριςτοφμε τουσ ςυμμακθτζσ μασ τθσ α’ γυμναςίου και β’ λυκείου για τον 
χρόνο που μασ αφιζρωςαν, ϊςτε να μασ βοθκιςουν να αποκτιςουμε μια πιο ολοκλθρωμζνθ 
άποψθ για το πϊσ ςκζφτονται οι ςυνομιλικοί μασ για τθ μουςικι, τα μουςικά μακιματα, και τθ 
ςθμαςία τουσ ςτθ ηωι μασ.  
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