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ΚΟΠΟ ΕΙΗΓΗΗ 
  

Η παρουςίαςη τησ εμπειρίασ 
μασ από τον Όμιλο Αριςτεύασ 

«Μουςική και Ποίηςη»  

 

(υλοπούηςη: το 2014-2015 ςτο 
Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών) 

 

 



Οι λόγοι τησ λειτουργίασ του:  
 

 Έλλειψη  ανάλογου  μαθήματοσ ςτο Λύκειο  

 Εκδήλωςη ενδιαφέροντοσ για ανάλογο θέμα από 
τουσ ύδιουσ τουσ μαθητϋσ  

 Ανάγκη  προςωπικόσ ϋκφραςησ  των μαθητών 
μέςω των Ομίλων μέςα ςτο εξεταςιοκεντρικό  
εκπαιδευτικό ςύςτημα. 

Όμιλοσ Αριςτείασ,  Καινοτομίασ και 
Δημιουργικότητασ «Μουςική και Ποίηςη»  



Πρόςκληςη Ενδιαφϋροντοσ 



Μαθητέσ Ομίλου 

ύνολο: 11 Μαθητϋσ 

 

   15-16 ετών (Α΄ τάξη Λυκείου) 5 45% 

   16-17 ετών (Β΄ τάξη Λυκείου) 6 55% 

Φύλλο Μαθητών 

Ηλικύα / Τϊξη Μαθητών 

   Ππότ. Πειπαματ. ΓΕ.Λ. Πατπών 9 82% 

   2Ο  ΓΕ.Λ. Πατπών 2 18% 
Σχολεύο Μαθητών 



Δρϊςεισ Ομύλου 



ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 

κοπόσ: 

 

 Η διερεύνηςη των γνώςεων, των 
προτιμήςεων και των αναγκών 
των μαθητών που δόλωςαν 
εθελοντικϊ ςυμμετοχό ςτον Όμιλο 
«Μουςική και Ποίηςη».  
 



Αποτελϋςματα ϋρευνασ 

 

ορθότεροσ ςχεδιαςμόσ  

των ςτόχων, του περιεχομένου και 
των δράςεων του Ομύλου  

 

 ικανοπούηςη ςτο μϋγιςτο βαθμό των 
αναγκών και προτιμήςεων των 

μαθητών, αλλϊ και καλύτερη 
αξιοπούηςη των γνώςεων τουσ 

 



Λοιπϋσ Δρϊςεισ 

Συνεργαςύα με το Μουςικό 
χολείο Πατρών (διδαςκαλύα 
κομματιών από καθηγητό) 

 
Συνεργαςύα με το Πολιτιςτικό 

Πρόγραμμα «Εικόνα και Ήχοσ» 
του ςχολεύου μασ 
 

 



 Συνεργαςύα με τον Όμιλο Θεάτρου του 
ςχολεύου μασ ςτην μαθητικό θεατρικό 
παρϊςταςη «Ένασ Βλάκασ και Μιςόσ» 
(Συνεδριακό Κϋντρο Πανεπιςτημύου Πατρών) 

 

Εκτϋλεςη μουςικών 
κομματιών  

& τραγούδι 



 Συνεργαςύα με το Οινοποιεύο τησ 
ACHAIA CLAUSS - Διοργϊνωςη 
μουςικόσ εκδόλωςησ με ελληνικϊ και 
ξϋνα τραγούδια ςτην Κϊβα Δανιηλύδοσ για 
τον εορταςμό τησ μϋρασ  "Ανοικτϋσ 
Πόρτεσ" (πρωτοβουλύα του Ευρωπαώκού 
Δικτύου Πόλεων Κραςιού)  
 



 Συνεργαςύα με θεατρική ομάδα 
εκπαιδευτικών ΠΑΙΘΕΑ - Συμμετοχό 
μαθητών ςε πρωταγωνιςτικούσ ρόλουσ ςε 
βιωματικό ςεμινϊριο για εκπαιδευτικούσ 
Α/θμιασ -Β/θμιασ Εκπ/ςησ  
 



 Δημιουργύα μικρήσ ορχήςτρασ (3 
κιθϊρεσ, 2 βιολιϊ, 2 μπουζούκια, 1 
αρμόνιο) και μικρήσ χορωδίασ 

 Συμμετοχό με τραγούδι και ορχόςτρα ςε 
ςχολικέσ εορτέσ 



Συμμετοχό ςε μαθητικούσ 
διαγωνιςμούσ μουςικήσ, 
ποίηςησ και διηγήματοσ 

Αναγνώςεισ λογοτεχνικών 
έργων και παρουςύαςό τουσ 
ςτην ολομϋλεια 

Δημιουργική και παιγνιώδησ 
γραφή (ςυγγραφό ποιημϊτων 
και διηγημϊτων) 
 



Ακρόαςη, απαγγελύα και 
ανϊλυςη μελοποιημένων 
ποιημάτων - Μελοπούηςη 
ποιημϊτων 

Μελϋτη και εκτϋλεςη μουςικών 
έργων βαςιςμένων ςε 
ποιήματα από παρτιτούρεσ  

Πειραματιςμόσ και 
αυτοςχεδιαςμοί μαθητών για 
μουςικό διαςκευό ποιημϊτων  
 



Σραγούδια με ελληνικούσ 
ςτύχουσ 

 

Σραγούδια με αγγλικούσ 
ςτύχουσ 

 

Παρουςίαςη μουςικών  

   οργάνων από τουσ 
μαθητϋσ  



Παρακολούθηςη δύο μουςικο-
θεατρικών παραςτάςεων 



 Ειςήγηςη-Παρουςίαςη του 
Ομύλου ςτο 1ο Πανελλόνιο 
υνέδριο Καλλιτεχνικόσ 
Παιδεύασ «Όπου Ακούσ 
Μουςικό…» (Πϊτρα, 
Πειραματικό Γυμνϊςιο ΑΕΙ) 



ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ 

Αναγκαιότητα ύπαρξησ 
κατϊλληλα διαμορφωμϋνησ 
αίθουςασ και υλικοτεχνικήσ 
υποδομήσ. 

  Απαραύτητη η ςυνεργαςύα με 
ειδικούσ ςτη Μουςική για να 
προςφϋρουν ςτουσ μαθητϋσ 
εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ. 
 



 Η εμπλοκό των μαθητών ςε 
δραςτηριότητεσ και διαγωνιςμούσ 
δημιουργικόσ γραφόσ ςυντϋλεςαν 
ςτην αλλαγή τησ όχι ιδιαίτερα 
θετικήσ ςτάςησ τουσ απέναντι 
ςτην Ποίηςη.  

 



 Η εναςχόληςη με  όςα πραγματικϊ  
ϋχει  ανϊγκη  η ψυχό μασ  δύνει  
ιδιαίτερο  νόημα ςτη ζωή μασ.  

 

 Οι  μαθητέσ   έχουν ανάγκη από  
τέτοιεσ  δράςεισ καθώσ μϋςα ςτο  
ϋντονο  εξεταςιοκεντρικό  ςύςτημα  
πνύγουν τα  ιδιαίτερα  ενδιαφέροντα  
και  τισ  κλίςεισ τουσ. 

 



 Οι μαθητϋσ αιςθάνονται έντονη την ανάγκη να 
δημιουργούν δεςμούσ και ςχέςεισ με τουσ 
ςυνομηλύκουσ τουσ μϋςα ςε ένα πλαίςιο 
ςυντροφικότητασ και ςυνεργαςίασ.  
 

 

 Η ςυμμετοχή τουσ ςε τέτοιεσ δράςεισ τουσ 
ικανοποιεί αυτή την ανάγκη, γιατύ: 

    - γύνεται ςε εθελοντικό βϊςη 
    -  εύναι αποτϋλεςμα επιλογόσ και αγϊπησ τουσ για     
       το θϋμα 
     - ςυναποφαςύζουν για το περιεχόμενο και τα  
        παραγόμενα τεχνόματα  
     - μαθαύνουν καινούργια πρϊγματα (που δεν  
        καλύπτονται από το αναλυτικό πρόγραμμα) με 
        ευχϊριςτο και παιγνιώδη τρόπο. 
 



Σας Ευχαριστούμε! 


