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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & 

 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΤΑΞΗ Α, Β, Γ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

(Αν ο αριθµός των µαθητών 

υπερβαίνει τους 20 

αιτιολογήστε γιατί) 

20  

ΣΤΟΧΟΙ  • Η κατανόηση πολιτιστικών και διαχρονικών ιδεών και αξιών 

που αφορούν στην τέχνη της µουσικής και της ζωγραφικής 

στο πέρασµα των αιώνων 

• Η γνωριµία µε διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύµατα που 

αφορούν τη µουσική και τη ζωγραφική  

• Η προσέγγιση και η εξοικείωση των µαθητών µέσω της 

γνωριµίας σηµαντικών µουσικών έργων, τα οποία έδωσαν την 

αφορµή για τη δηµιουργία εικαστικών έργων, καθώς και η 

προσέγγιση και η εξοικείωση των µαθητών µέσω της 

γνωριµίας σηµαντικών εικαστικών έργων, τα οποία έδωσαν 

την αφορµή για τη δηµιουργία µουσικών έργων και η 

κατανόησή τους ξεκινώντας και από τις δύο αφετηρίες 

• Η καλλιέργεια της καλαισθησίας των µαθητών όσον αφορά 

τις δύο τέχνες 

• Η ενθάρρυνση των µαθητών να εκφραστούν µέσω των δύο 

τεχνών 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ/∆ΡΑΣΕΩΝ 

• Γνωριµία µε διάφορα καλλιτεχνικά ρεύµατα που αφορούν τις 

δύο τέχνες – οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των δύο τεχνών 

• Κατανόηση της δοµής της µελωδίας και της αρµονίας των 



µουσικών έργων που θα χρησιµοποιηθούν στον όµιλο 

• Κατανόηση της ανάλυσης των ζωγραφικών έργων που θα 

χρησιµοποιηθούν στον όµιλο 

• Η σχέση της µουσικής µε διάφορους ζωγράφους 

• Η σχέση της ζωγραφικής µε διάφορους µουσικούς 

• Οι µουσικές εµπνεύσεις από τα έργα διάφορων ζωγράφων 

• Οι ζωγραφικές εµπνεύσεις από τα έργα διάφορων µουσικών 

• Η σχέση µουσικής και ζωγραφικής από την περίοδο της 

Αναγέννησης µέχρι και σήµερα 

ΩΡΕΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 2 ώρες/βδοµάδα 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ • Παρουσιάσεις εικαστικών έργων και ανάλυσή τους, καθώς  

   και ταυτόχρονη ακρόαση των µουσικών έργων από τα οποία 

   και δηµιουργήθηκαν 

• Ακροάσεις µουσικών έργων και ανάλυσή τους, καθώς και  

   ταυτόχρονη οπτική παρουσίαση και ανάλυση και των  

   εικαστικών έργων από τα οποία και δηµιουργήθηκαν 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ Οι µαθητές θα ακούσουν τα µουσικά έργα, που έχουν γίνει 

πίνακες και θα τα οπτικοποιήσουν βάζοντας τη δική τους 

«πινελιά». Στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα πραγµατοποιηθεί 

έκθεση των εικαστικών έργων των µαθητών. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

κλπ 

• Εθνική Πινακοθήκη 

• Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» (Μέγαρο Μουσικής  

   Αθηνών) 

• ΟΜΜΑ (Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών – 

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: Κυριακή Πρωί στο Μέγαρο) 

• Σχολή Καλών Τεχνών 

• Συνεργασία µε Μουσικά Σχολεία, άλλα Πειραµατικά 

Σχολεία, καθώς και το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα 

ΑΛΛΟ  

 


