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ΕΚΠ/ΚΟΥ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

ΤΑΞΗ Α, Β, Γ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

(Αν ο αριθµός των µαθητών 

υπερβαίνει τους 20 

αιτιολογήστε γιατί) 

20 και άνω (λόγω του ότι ίσως χρειαστεί να συµπράξουν 

περισσότερα µουσικά όργανα που θα εκτελούν διαφορετικοί 

µαθητές προκειµένου να ακούγονται ισορροπηµένα όλα) 

ΣΤΟΧΟΙ  • Η κατανόηση πολιτιστικών και διαχρονικών ιδεών και αξιών 

που αφορούν διάφορα είδη ορχήστρας (συµφωνικής, καθώς 

και άλλων πολιτισµών) στο πέρασµα των αιώνων 

• Η γνωριµία µε διαφορετικά µουσικά είδη που αφορούν την 

ορχήστρα  

• Η προσέγγιση και η εξοικείωση των µαθητών µέσω της 

γνωριµίας σηµαντικών µουσικών έργων του ελληνικού και 

του ξένου ρεπερτορίου, η εκµάθησή τους, η κατανόησή τους 

και η παρουσίασή τους σε διάφορες εκδηλώσεις είτε 

αυτόνοµα είτε πλαισιώνοντας τη χορωδία του σχολείου 

• Η κατανόηση του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της ορχήστρας 

ως ατοµικής (προσωπική µελέτη στο σπίτι) και συνάµα 

οµαδικής έκφρασης (ταυτόχρονη εκτέλεση στο σχολείο) 

• Η καλλιέργεια της µουσικότητας των µαθητών  

• Η ενθάρρυνση των µαθητών να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις 

µεταξύ τους 

• Η ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των µαθητών – µελών της 

ορχήστρας και των συνεργαζόµενων σχολείων και φορέων  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ/∆ΡΑΣΕΩΝ 

• Γνωριµία µε τις βασικές ιδιότητες του ήχου (ύψος - ένταση)  

µέσα από συγκεκριµένο ρεπερτόριο 



• Γνωριµία µε τις δευτερεύουσες ιδιότητες του ήχου (χροιά, 

διάρκεια, έκφραση, συνήχηση) µέσα από διάφορες 

παρτιτούρες 

• Βαθιά κατανόηση της δοµής της µελωδίας και της αρµονίας 

µέσα από το επιλεγµένο ρεπερτόριο που θα δίνεται κάθε φορά 

στους µαθητές 

• Εκµάθηση φλογέρας, ιδιόφωνων µη τονικών κρουστών 

(όπως: πιατίνια, ζίλιες, καστανιέτες, κασετίνα-ξυλόκουτο, 

µαράκες, ξύστρα γκουίρο, ξυλάκια, κουδουνάκια, τρίγωνα), 

καθώς και µεµβρανόφωνων κρουστών (όπως: ντέφι), 

ιδιόφωνων τονικών κρουστών (όπως: µεταλλόφωνο, 

ξυλόφωνο) και σύµπραξη των συγκεκριµένων µουσικών 

οργάνων µε άλλα µουσικά όργανα που εκτελούν άλλοι 

µαθητές (όπως: πιάνο, αρµόνιο, κιθάρα, µπουζούκι, κ.ά.) 

• ∆ιεύρυνση του ρεπερτορίου των µαθητών που ασχολούνται 

ήδη µε τη φλογέρα, καθώς και µε άλλα µουσικά όργανα, 

όπως: πιάνο, αρµόνιο, κιθάρα, µπουζούκι, κ.ά. 

• Το ρεπερτόριο θα εκτελείται από τους µαθητές µε 

διαφοροποιηµένη ρυθµική αγωγή προκειµένου να το 

κατακτήσουν ικανοποιητικά 

• Οι µαθητές θα αποκτήσουν νέες συνήθειες όπως το να 

διαβάζουν µία παρτιτούρα prima vista (πρώτη µατιά), κάτι 

ιδιαίτερα σηµαντικό στη µουσική τους αντίληψή τους, καθώς 

και την άµεση ανταπόκρισή τους σε δυσκολίες των 

κοµµατιών σε ατοµικό, αλλά και οµαδικό επίπεδο 

• ∆υσκολότερο ρεπερτόριο ενδεχοµένως θα δίνεται στο σπίτι 

προκειµένου να το µελετήσουν ατοµικά ώστε να µην 

καθυστερείται το πρόγραµµα του οµίλου  

ΩΡΕΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 2 ώρες/βδοµάδα 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ • Προσαρµογή παρτών από τα σχολικά εγχειρίδια και των 

τριών τάξεων του Γυµνασίου, από το Ανθολόγιο Μουσικών 

Κειµένων που επίσης αφορά και τις τρεις τάξεις, καθώς και 

από το ευρύτερο ρεπερτόριο, ελληνικό και ξένο, προκειµένου 



οι µαθητές να αποκτήσουν επαφή αρχικά µε τις βασικές και 

δευτερεύουσες ιδιότητες του ήχου και περαιτέρω να 

καλλιεργήσουν τη µουσικότητά τους µέσα από τη σύµπραξή 

τους στο σύνολο 

• Ακροάσεις ρεπερτορίου δίνοντας βαρύτητα σε ορχήστρες και 

κυρίως σε σχολικές ορχήστρες στην ηλικιακή οµάδα των 

µαθητών 

• Παρακολούθηση διαφορετικών ειδών ορχήστρας (youtube, σε 

χώρους συναυλιών)  

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ Εκδήλωση µε την εµφάνιση της σχολικής ορχήστρας µε 

κοµµάτια που έχουν διδαχτεί από το ελληνικό και το ξένο 

ρεπερτόριο 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

κ.λπ. 

• Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» (Μέγαρο Μουσικής  

   Αθηνών) 

• ΟΜΜΑ (Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών – 

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: Κυριακή Πρωί στο Μέγαρο) 

• Συνεργασία µε Μουσικά Σχολεία, καθώς και άλλα 

Πειραµατικά Σχολεία 

ΑΛΛΟ  

 


