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ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  πποολλιιττιισσττιικκώώνν  θθεεμμάάττωωνν  

ΜΜ..ΜΜ..ΜΜ..ΘΘ..  

""ΜΜιικκρρόό  

ΜΜιιοούύζζιικκααλλ  

ΜΜοουυσσιικκήήςς  

ΘΘεεωωρρίίααςς""                                   

(Έμπνευση εικόνας από http://tonfish.deviantart.com) 

ΣΣυυμμμμεεττέέχχοουυνν  οοιι  μμααθθηηττέέςς  κκααιι  μμααθθήήττρριιεεςς  ττοουυ  γγ11  γγυυμμνναασσίίοουυ,,    

ττοουυ  ΜΜοουυσσιικκοούύ  ΣΣχχοολλεείίοουυ  ΣΣεερρρρώώνν..  

ΥΥππεεύύθθυυννηη  κκααθθηηγγήήττρριιαα::  ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ  ΜΜ..ΕΕ..  

ΜΜοουυσσιικκόό  ΣΣχχοολλεείίοο  ΣΣεερρρρώώνν      

ΜΜάάιιοοςς  22001133  

 Πρώτο βήμα :  Συζήτηση. 

Η θεωρία της μουσικής βοηθάει έναν μουσικό στη σωστή απόδοση του ρυθμού και των 

μουσικών νοτών. Επίσης, η θεωρία έχει σημαντικό ρόλο ώστε ο μουσικός να αποκτήσει την 

πλήρη γνώση για τη σύνθεση.  

Επιπλέον, το σολφέζ βοηθάει τους μουσικούς να συντονίζονται γρήγορα στη σωστή 

συχνότητα Herz. Έπειτα, ο μουσικός αποστηθίζει τις συχνότητες συγκεκριμένων νοτών. 

Κάποιες δυσκολίες που προκύπτουν στη θεωρία είναι η αναγνώριση των διαστημάτων, το 

ντικτέ, ο σχηματισμός κλιμάκων και οι οπλισμοί τους. 

 Ενώ στο σολφέζ μας δυσκολεύει η ανάγνωση των νοτών στο κλειδί του φα, η ρυθμική αγωγή 

και ο συνδυασμός διαφόρων χρονικών αξιών στις νότες. 

 

Εξαγωγή συμπερασμάτων: όλη η τάξη. 

Καταγραφή συμπερασμάτων:  

 Δεύτερο βήμα: Ερωτηματολόγια προς μαθητές 

 Τρίτο βήμα: Συνεντεύξεις προς καθηγητές 

Απόσπασμα 

1. Βρίσκετε την γνώση θεωρίας της μουσικής ενδιαφέρουσα και σας έχει φανεί ποτέ χρήσιμη; 

 Είναι πολφ χριςιμθ . Είναι μζςο επικοινωνίασ  και ςυνεννόθςθσ  για τθν διδαςκαλία και τθν εκμάκθςθ μουςικισ. 

 Σε οριςμζνα ςθμεία θ γνώςθ τθσ κεωρίασ είναι πολφ ενδιαφζρουςα αλλά ςε γενικζσ γραμμζσ είναι απαραίτθτθ 

(ςτθν κλαςςικι μουςικι) και χριςιμθ ςτθν ερμθνεία των μουςικών κειμζνων, κακώσ και ςτθ διδαςκαλία. 
 

http://tonfish.deviantart.com/
http://mmmthg2.blogspot.com/2013/05/blog-post.html
http://mmmthg2.blogspot.com/2013/05/blog-post_8.html
http://mmmthg2.blogspot.com/2013/05/blog-post_4937.html
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2. Βρίσκετε την γνώση ιστορίας της μουσικής ενδιαφέρουσα και σας έχει φανεί ποτέ χρήσιμη; 

 Η γνώςθ τθσ ιςτορίασ τθσ μουςικισ είναι ενδιαφζρουςα αλλά όχι με ςτείρο τρόπο. 

 Είναι ενδιαφζρουςα. Ζχει πολλά πράγματα που μ’ αρζςει να τα ανακαλφπτω. 

3.Με ποιο είδος μουσικής ασχολείστε; 

 Κλαςικι μουςικι. 

 Παραδοςιακι – λαϊκι. 

 Λόγια μουςικι. 
 

4.Ποιοι παράγοντες σας επηρέασαν ώστε να αποφασίσετε να ασχοληθείτε με αυτό το 

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

 Ήμουν ανάμεςα ςε δφο επιλογζσ : πολυτεχνείο ι μουςικολογία. Και «ζριξα κορώνα -γράμματα». 

 Η αγάπθ μου για τθ μουςικι και για τα παιδιά. 

 

5.Έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι σας σχετικά με την μουσική; 

 Όχι βζβαια ,θ  μουςικι δεν τελειώνει ποτζ. Είτε μακαίνεισ καινοφργια πράγματα, είτε βελτιώνεςαι. 

Είναι ζνα απζραντο πζλαγοσ που χάνεςαι μζςα του. 
 

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

και εσείς μαθαίνατε; 

 Πάντα όταν παίηεισ μουςικι είςαι χαροφμενοσ, άρα κεσ να το μεταδώςεισ. 

 Είναι ωραία εμπειρία αρκεί να υπάρχει κζλθςθ και καλι διάκεςθ. 

 Κάποιεσ φορζσ είναι ευχάριςτο και ςυγκινθτικό, αλλά κάποιεσ φορζσ είναι κουραςτικό. 
 

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

την  επηρέασαν;  Σην  ωφέλησαν ή όχι;  

 Είναι πολφ ςθμαντικό κομμάτι τθσ ηωισ μου και αν μου το ζπαιρναν κα ςτεναχωριόμουν.  Ναι, ωφζλθςαν. 

 Διαμόρφωςε τθν προςωπικότθτα μου προσ το καλφτερο, κζλω να πιςτεφω. 

 Η αξία τθσ μουςικισ ςτθ ηωι μου είναι τεράςτια. Διζπλαςε το ικοσ μου, μου δίνει διζξοδο ,βοθκά 

ςτθν πεικαρχία, ςτθν υπομονι και τθν επιμονι. Ο χαρακτιρασ μου ωφελικθκε από τθ μουςικι. 

 Η μουςικι προςφζρει πολλά πράγματα και είναι πολφ ςθμαντικι. Με ωφζλθςε πολφ. 

 …Πιςτεφω πωσ εάν δεν αςχολοφμουν με τθν μουςικι κα ιμουν άλλοσ άνκρωποσ. 
 

8.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; 

 Διαφζρει πολφ ο χαρακτιρασ κάποιου που γνωρίηει μουςικι με κάποιον άλλο που δεν ζχει αςχολθκεί. 

 Όλοι οι μουςικοί μεταξφ τουσ ζχουνε κάποια κοινά χαρακτθριςτικά αλλά δεν ζχουν κάτι ιδιαίτερο από 

τουσ άλλουσ. Όλοι οι άνκρωποι ζχουν κάτι ιδιαίτερο. 

 Ναι, αλλά όχι απόλυτα. Η μουςικι διαπλάκει καλφτερα τον χαρακτιρα. 
 

9.Κατά πόσο πιστεύετε ότι η ενασχόληση με τη μουσική βοηθάει για να βρει ο άνθρωπος το 

νόημα της ύπαρξης του ανθρώπου, της ζωής και του θανάτου; 

 Βοθκάει αλλά πρζπει να ζχεισ τα μάτια ςου και τθν καρδιά ςου ανοιχτά. 
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10. Κατά πόσο πιστεύετε ότι η ενασχόληση με τη μουσική βοηθάει τον άνθρωπο να βρει το 

καλό στη ζωή του;  Αρκεί ή όχι η ενασχόληση με τη μουσική; 

  Η μουςικι είναι κετικό αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. 

 Βοθκάει αλλά πρζπει να ζχεισ τα μάτια ςου και τθν καρδιά ςου ανοιχτά. 

 Η μουςικι αρκεί. 

 Βοθκάει εν μζρει, αλλά δεν αρκεί. 

 Δεν βοθκάει μόνο αυτό. Είναι ςχετικό. 

 Μπορεί να βρει το καλό ςτθ ηωι ςου, αλλά δεν αρκεί.  

Προετοιμαςία ερωτήςεων: όλη η τάξη με τη βοήθεια τησ καθηγήτριάσ μασ 

Συνεντεφξεισ καθηγητών μουςικήσ από τουσ μαθητέσ και μαθήτριεσ του γ1. 

Καταγραφή αποτελεςμάτων:  

 Τέταρτο και πέμπτο βήμα: Συνέντευξη προς καταξιωμένους μουσικούς. 

o Επισκέφτηκε το σχολείο μας ο Ιρλανδός συνθέτης Ross Daly, που ζει στην Κρήτη και 

ασχολείται με την μουσική της.  υζητήσαμε στην τάξη για την ενδιαφέρουσα μουσική 

του εξέλιξη και μας γεννήθηκαν διάφορα ερωτήματα.  Επειδή δεν βρέθηκε χρόνος να του 

κάνουμε τις ερωτήσεις μας από κοντά, του τις στείλαμε ηλεκτρονικά.  

o Σην Δευτέρα 1 Απριλίου 2013, επισκέφτηκε το σχολείο μας ο ερραίος συνθέτης 

Γιώργος Ανδρέου.  Σον ευχαριστούμε, διότι μας αφιέρωσε μία ώρα για να συζητήσει 

μαζί μας και να απαντήσει στις ερωτήσεις μας, σχετικά με τη δική του πορεία στον 

χώρο της μουσικής.   

 Μας έδωσε μια μικρή συνέντευξη, την οποία καταγράψαμε σε βίντεο, όπου μίλησε 

για την πορεία του στη μουσική, αλλά και για τη γνώμη του για την σημασία της 

μουσικής στη ζωή και των μουσικών σπουδών για έναν μουσικό. 

 Έκτο βήμα: Έρευνα μέσα στην τάξη με θέμα: «Συσχέτιση μουσικής αντίληψης και α. 

αυτο-αντίληψης (αντίληψη για τον εαυτό μας) και β. αντίληψης για την 

επιθετικότητα». 

Δυστυχώς δε συμμετείχαν όλοι οι μαθητές και μαθήτριες και στα τρία τεστ, οπότε είναι 

δύσκολο να εξάγουμε συγκριτικά αποτελέσματα και να γίνει η συσχέτιση στους τρεις 

τομείς, μουσική δεκτικότητα, αυτοαντίληψη και αντίληψη για την επιθετικότητα.    Παρόλα 

αυτά, τα αποτελέσματα για το κάθε επιμέρους τεστ, παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 

Παρουσιάζουν μια μικρή μουσική εικόνα της τάξης μας, καθώς και τη γνώμη που έχουμε 

ορισμένοι για τον εαυτό μας, και τις αντιλήψεις μας για την επιθετικότητα. 

ίγουρα πάντως τα ευρήματα αυτά αξίζουν περαιτέρω διερεύνησης, κάτι που ελπίζουμε 

να γίνει στο μέλλον και μέσα στην τάξη μας, αλλά και συγκριτικά με άλλους μαθητές του 

σχολείου μας, αλλά και γενικών σχολείων. 

Σα αποτελέσματα της έρευνας ακολουθούν.
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΟΤΙΚΗ ΔΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΟΡΙΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΑΓΟΡΙΩΝ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ 2012-13 (ΠΟΟΣΟ %)      ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΤΣΟΑΝΣΙΛΗΨΗ  

ΚΟΡΙΣΙΩΝ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ 2012-13 (ΚΛΙΜΑΚΑ 1-4) 
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΤΣΟΑΝΣΙΛΗΨΗ  

ΑΓΟΡΙΩΝ  Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ 2012-13 (ΚΛΙΜΑΚΑ 1-4)                  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΗΣΑ(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-5) 
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Ενδιάμεσα βήματα:  

1. Ενεργητική ακρόαση μουσικής. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος της ιστορίας μουσικής, προσπαθούμε να ακούμε μουσική 

εστιάζοντας την προσοχή μας σε κάτι συγκεκριμένο: είτε στην περιγραφή της εξέλιξης της 

μουσικής, είτε στα όργανα, είτε σε κάποια εικόνα ή συναίσθημα που μας γεννάται 

ακούγοντας.  τα μαθήματα που μιλούσαμε για την μουσική στη ρομαντική εποχή, 

ακούσαμε μεταξύ άλλων δύο μουσικά έργα και αφήσαμε τον εαυτό μας ελεύθερο να 

σκεφτεί, να γράψει, να ζωγραφίσει, να περιγράψει τη μουσική.  Ακούγαμε και γράφαμε τις 

πρώτες λέξεις που μας έρχονταν στο μυαλό, περιγράφαμε τις εικόνες ή τις ιστορίες που 

φανταζόμασταν. 

Σα δύο έργα είναι τα εξής:  

Α. Εικόνες από μια έκθεση του Mussorgsky. 

Β. Traviatta, ππελούδιο ππιν από την Ππάξη Ι, του Verdi. 

Ακολουθούν κάποιες από τις ιδέες μας. 

1) υναισθήματα:  

Αγαλλίαση, λύτρωση, αγάπη, νερό, σε σύγχυση, φόβος, μυστήριο, ανατριχιάζω, κρύο, 

γεννιέται ο χορός, είμαι συγκεντρωμένος για να εστιάσω στα όργανα και τις 

διαφοροποιήσεις, ένας βασιλιάς, είναι σαν να κλαίει, ρομαντισμός. 
 

2) Με αυτή τη μουσική φαντάζομαι τη δημιουργία ενός νέου κόσμου.  Η ένταση στην αρχή 

μου φέρνει τη δημιουργία του, τα έργα που γίνονται, τους ανθρώπους που σιγά σιγά τον 

ανυψώνουν και το αποκορύφωμα, όπου τον έχουν τελειώσει και είναι περήφανοι. 

Σο δεύτερο κομμάτι μου φέρνει στο νου την ζωή εκεί.  Φαντάζομαι πως υπάρχει ένα 

παλάτι και γύρω- γύρω τα σπίτια.  Καθώς όμως αναπτύσσονται, καταστρέφεται σιγά- 

σιγά.  Η κατάσταση δείχνει την καταστροφή του νέου ιδεατού κόσμου. 
 

3)  Μου δημιουργείται διέγερση συναισθημάτων.  Χαρά, γαλήνη, ήρεμα, 

αυτοσυγκέντρωση, ουράνια αισθήματα, ελευθερία ψυχής, μοιάζει με μια έκθεση, μου 

δημιουργείται όρεξη για περίπατο, δημιουργείται ρυθμός μέσα μου, διάθεση για χορό, 

διάθεση να μάθω να παίζω αυτό το κομμάτι, μου δημιουργεί όμως και λύπη! 
 

4) Α. Δυναμικό κομμάτι με πολλές αυξομειώσεις στην ένταση.  Μας θυμίζει ένα λιβάδι 

με λουλούδια. 

Β. Τπάρχουν πολλά όργανα, αλλά κυριαρχεί η οικογένεια του βιολιού.  Μας θυμίζει ένα 

χορό σε ένα παλάτι. 
 

5. Ηρεμία, αυξομειώσεις στην ένταση  έντονα συναισθήματα, χαρούμενη διάθεση, 

ελευθερία ψυχής, σου έρχονται πολλές εικόνες στο μυαλό, αισιοδοξία, αγάπη, 

τραγικότητα, φόβος, αντίθετα συναισθήματα, διάθεση για περίπατο, γαλήνη, διάλογος 

ανάμεσα στα όργανα, λυπητερή διάθεση με λίγα χαρούμενα στοιχεία. 

2. Παρτιτούρες- τραγούδια, σταυρόλεξο.  

3. Κατασκευή ιστολογίου. 

mmmth-g1-mousiko.blogspot.com 

http://mmmthg2.blogspot.com/2013/05/blog-post_4937.html
http://mmmthg2.blogspot.com/2013/05/blog-post_4937.html
http://mmmthg2.blogspot.com/2013/05/blog-post_6257.html
http://mmmthg2.blogspot.com/2013/05/blog-post_6257.html
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Επίλογος - ευχαριστίες 

Έχοντας ολοκληρώσει αυτό το στάδιο της εργασίας μας, τη συλλογή δηλαδή των 

συμπερασμάτων μας για τη σημασία της μουσικής και των μουσικών σπουδών στη ζωή μας, 

θα θέλαμε να συνεχίσουμε 

να βοηθήσουμε και τους υπόλοιπους συμμαθητές μας, ώστε να υπάρχει κάποιο υλικό, έντυπο, 

ή ακουστικό, στο οποίο θα μπορούν να ανατρέχουν, ώστε να αντιμετωπίζουν τυχόν δυσκολίες 

στα μαθήματα αυτά, ή απλώς να τα βλέπουν από μια πιο βιωματική οπτική.  Ελπίζουμε να 

υλοποιήσουμε αυτό το βήμα κατά τα επόμενα χρόνια της φοίτησής μας στο μουσικό σχολείο, 

ολοκληρώνοντας έτσι το πρόγραμμα που φέτος ξεκινήσαμε, προσθέτοντας νέο υλικό σε αυτό.  

Άλλωστε το όνομα και ο στόχος του προγράμματος αυτού (μικρό μιούζικαλ μουσικής θεωρίας) 

«χωράει» πέρα από τη δική μας συμμετοχή και ιδέες, από τη μια πολύ διδακτικό υλικό και 

πράξη, καθώς και πολλή συνεργατική διάθεση και άλλων συμμαθητών και δασκάλων μας. 

Ευχαριστούμε τους καθηγητές μας, που μοιράστηκαν μαζί μας τις προσωπικές απόψεις και εμπει-

ρίες τους για τη σημασία της μουσικής στη ζωή τους, τον κύριο Ross Daly  που μοιράστηκε μαζί 

μας τη μουσική του, και τον κύριο Γιώργο Ανδρέου, που επίσης μοιράστηκε μαζί μας τις προσω-

πικές του απόψεις και εμπειρίες, καθώς και τη μουσική του.  Σέλος, ευχαριστούμε πολύ τους συμ-

μαθητές μας από τη β’ και γ’ λυκείου, που μας εμπιστεύτηκαν τις δικές τους προσωπικές απόψεις 

και αφιέρωσαν τον χρόνο τους για να μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη 

άποψη για την προσφορά της μουσικής και των μουσικών μαθημάτων  στη ζωή μας. 
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