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Τίτλος προγράμματος
«Διαθεματικές (δια)συνδέσεις με αφορμή το «Χορό του Ζορμπά» του Μίκη
Θεοδωράκη».
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Η επιλογή του πολιτιστικού προγράμματος έγινε με σκοπό οι μαθητές/τριες να
γνωρίσουν το συνθετικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη και πιο συγκεκριμένα ό,τι
συνδέεται με το «Χορό του Ζορμπά» από την τελευταία σκηνή της ταινίας Ζορμπάς ο
Έλληνας. Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν η διαθεματική προσέγγιση του
χορού με άλλες μορφές τεχνών και εκφάνσεις αυτών και η παρουσίαση των
ευρημάτων/αποτελεσμάτων σε μορφή εκδήλωσης.

Γενικοί στόχοι.
 Γνωριμία με το έργο του Μίκη Θεοδωράκη.
 Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών.
 Ανάπτυξη και εξέλιξη μουσικών και χορευτικών δεξιοτήτων.

Ειδικοί στόχοι.
 Να εξοικειωθούν τα παιδιά με βάσεις δεδομένων και ιστούς αναζήτησης
πληροφοριών όσον αφορά στις διασυνδέσεις που έχει ο «Χορός του Ζορμπά» με
άλλες μορφές τεχνών (λογοτεχνία, κινηματογράφος, μουσική, τραγούδι, χορός,
μουσικό θέατρο).
o Να γνωρίσουν μουσικές συνθέσεις (Μ. Θεοδωράκη καθώς και άλλων μουσικών
ελλήνων και ξένων και στιχουργών) που συνδέονται με το Ζορμπά (λογοτεχνικό ή
κινηματογραφικό χαρακτήρα).
 Να αναπτύξουν τα παιδιά το αίσθημα της ομαδικότητας και της συνεργασίας.
 Να αναπτύξουν μουσικές δεξιότητες: α) μέσω της εκμάθησης του τραγουδιού
‘Στρώσε το στρώμα σου για δυο’ (Μ. Θεοδωράκη – Ι. Καμπανέλλη), β) μέσω της
ομαδικής ερμηνείας του παραπάνω τραγουδιού σε εκδήλωση.
 Να αναπτύξουν χορευτικές δεξιότητες μέσω της εκμάθησης του χορού (συρτάκι).
 Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να
καταφέρουν να αναζητήσουν πληροφορίες, να χρησιμοποιήσουν το υλικό που
βρήκαν με τρόπο δημιουργικό, να προετοιμάσουν και να παρουσιάσουν ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένη στοχοθεσία.
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Μεθοδολογία.
Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα:


Συλλογή πληροφοριών / χωρισμός ερευνητικών ομάδων (από μέσα Ιανουαρίου 2022
έως τέλη Φεβρουαρίου 2022).



Δημιουργία εικαστικών έργων: Α) Σκίτσο του μαθητή Δ. Μονόχειρ (Α2) που
κατασκευάστηκε από κάρβουνο και αναπαριστά τη σκηνή του χορού. Β) Ζωγραφιά
της μαθήτριας Α. Μαραντίδου (Α1) που απεικονίζει τη διασύνδεση που έχει ο χορός
(ήλιος) με τις υπόλοιπες μορφές τεχνών (πλανήτες).



Διδασκαλία του τραγουδιού ‘Στρώσε το στρώμα σου για δυο’ (Μ. Θεοδωράκη – Ι.
Καμπανέλλη) για μικτή χορωδία με συνοδεία πιάνου (από μέσα Μαρτίου έως μέσα
Μαΐου 2022). Η συνοδεία στο πιάνο στις τελικές πρόβες καθώς και στην τελική
εκδήλωση έγινε από την κυρία Ελένη Ναουμίδου (Καθηγήτρια Πιάνου).



Διδασκαλία χορού (συρτάκι) και σχεδιασμός εισαγωγής του χορού μέσα στο
τραγούδι ‘Στρώσε το στρώμα σου’ (ανάμεσα στην 2η και 3η στροφή). Η διδασκαλία
του χορού έγινε σε συνεργασία με την κυρία Κυριακή Κεραμιτσή (Καθηγήτρια
Φυσικής Αγωγής).



Επιλογή και προετοιμασία του μαθητή Γ. Κελούδη (Α1) ως αφηγητή - καθώς και του
μαθητή Ε. Κιοσόγλου (γ1) ως εφεδρικού αφηγητή - για την ημέρα παρουσίασης του
πολιτιστικού προγράμματος.



Προετοιμασία παρουσίασης powerpoint με σκοπό να προβληθεί ταυτόχρονα με τη
ροή του πολιτιστικού προγράμματος.



Προετοιμασία προγράμματος (για το κοινό) για την ημέρα παρουσίασης του
προγράμματος.



Ορισμός τελικής ημερομηνίας για την παρουσίαση του Πολιτιστικού Προγράμματος
στο αμφιθέατρο τελετών του Μουσικού Σχολείου στις 17 Μαΐου 2022.

Αποτελέσματα: Η τελική παρουσίαση του Πολιτιστικού Προγράμματος έγινε στο
Αμφιθέατρο Τελετών του Μουσικού Σχολείου Σερρών στις 17 Μαΐου (Τρίτη) κατά
τη διάρκεια της 6ης διδακτικής ώρας. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν η διεύθυνση
του σχολείου, οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί.

Συνοδευτικό υλικό: οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο), πρόγραμμα παρουσίασης
(pdf), εικαστικές δημιουργίες μαθητών (σκίτσο, ζωγραφιά).
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