
«Ταξιδεύονηας … με ηις Μουζικές ηου Κόζμου» 

ηης Ζωής Τζιλίκη 

      ηηο 25 Απξηιίνπ 2010 ζην Ακθηζέαηξν Σειεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθδήισζε: «Ταξιδεύονηας …  με ηις Μουζικές ηου 

Κόζμου», κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκφ ησλ 10 ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Πεηξακαηηθνχ 

ρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

      Πξσηαγσληζηέο ηα παηδηά ηεο Υνξσδίαο  ηνπ ρνιείνπ καο, ηα νπνία κέζα απφ ην 

ηξαγνχδη θαη ηελ θίλεζε αλέδεημαλ ηελ νκνξθηά ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο 20 

ρσξψλ: Κίλαο, Ηαπσλίαο, Ηλδίαο, Κνξέαο, Μέζεο Αλαηνιήο, Ρσζίαο, Ηξιαλδίαο, 

Αγγιίαο, Γαιιίαο, Ηζπαλίαο, Ηηαιίαο, Οπγθάληαο, Νφηηαο Αθξηθήο, Ζ.Π.Α., Υαβάεο, 

Μεμηθνχ, Κνχβαο, Πεξνχ, Κχπξνπ, Διιάδαο, δηαζθεπαζκέλσλ θαη επεμεξγαζκέλσλ 

ρνξσδηαθά γηα παηδηθέο θσλέο.  

       Ζ φιε εθδήισζε απεηέιεζε έλαλ πξσηφηππν ζπγθεξαζκφ Σερλψλ: Μνπζηθήο – 

Υνξνχ (ζχγρξνλνπ θαη παξαδνζηαθνχ) – Λφγνπ (παξνπζίαζεο ησλ εζλνπνιηηηζκηθψλ 

ζηνηρείσλ θάζε ρψξαο) θαη Δηθφλαο (πξνβνιήο ζρεηηθνχ βίληεν  θαη θσηνγξαθηθνχ 

πιηθνχ) κέζα απφ ηνλ νπνίν θαιιηεξγήζεθε ην πλεχκα ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο 

νκαδηθφηεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ καο.  

      Ζ παξάζηαζε αλαδείθλπε ηε Μνπζηθή σο ζεκείν ζχγθιηζεο θαη ελφηεηαο φισλ 

ησλ ιαψλ, πνπ αιιειεπηδξά ζηνπο πνιηηηζκνχο ηεο γεο ζαλ κηα γέθπξα πνπ καο 

ελψλεη. «Δίλαη ε Μνπζηθή πνπ αγθαιηάδεη ηα ζχλνξα ησλ πνιηηηζκψλ, είλαη ε 

Μνπζηθή πνπ καο ελψλεη …» εξκήλεπζαλ νη ελσκέλεο θσλέο θαη ςπρέο ησλ παηδηψλ 

ηεο Υνξσδίαο καο, έλα αηζηφδνμν θάιεζκα εηξεληθήο ζπλχπαξμεο φισλ ησλ 

Πνιηηηζκψλ ηεο γεο!  

       Ζ δηνξγάλσζε ηεο ελ ιφγσ εθδήισζεο απφ κέξνπο ηνπ ρνιείνπ καο κε ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη κε αλαθνξά ζην δηαρξνληθφ θνηλσληθφ ξφιν ηεο 

κνπζηθήο ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο, πξνσζεί έλα παγθφζκην φξακα: ην εβαζκφ 

ησλ Πνιηηηζκψλ, ην Γηθαίσκα ζηε Γηαθνξά, ηελ Δλφηεηα, ηε πλαδέιθσζε θαη ηελ 

Δηξήλε αλάκεζα ζηνπο ιανχο ηεο γεο! Απφ ηελ άιιε κεξηά ε κνπζηθή Σέρλε ζαλ κηα 

δηαξθήο πνιηηηζκηθή δηαδνρή ζηελ Ηζηνξία ησλ πνιηηηζκψλ, αλαπηχζζεηαη ζηνπο 

κειινληηθνχο θνξείο ηεο: ηα παηδηά! Σα παηδηά θάζε θνπιηνχξαο, ηα παηδηά φινπ ηνπ 

θφζκνπ, πνπ είλαη ε Διπίδα καο… 

 

 

 

 

 

  



ΣΚΟΠΟΣ: θνπφο ηεο εθδήισζεο: «Ταξιδεύονηας … με ηις Μουζικές ηου Κόζμου»  

ήηαλ λα πξνζεγγίζνπλ νη καζεηέο ηελ πνιππνιηηηζκηθή κνπζηθή παξάδνζε κέζα απφ 

ην ρνξσδηαθφ ηξαγνχδη θαη ηελ θίλεζε θαη λα ηε βηψζνπλ σο έλα αθφκε κέζν 

αηζζεηηθήο απφιαπζεο θαη θαιιηηερληθήο έθθξαζεο ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβάιεη 

θαζνξηζηηθά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη ζηελ αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ θαηαλφεζεο θαη ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ιαψλ.  

ΣΤΟΧΟΙ: Οη καζεηέο/-ηξηεο επηδηψθεηαη : 

 

1. Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή άιισλ πνιηηηζκψλ έηζη ψζηε 

λα ηελ αθνχλ κε επραξίζηεζε θαη λα ηελ θαηαλννχλ. 

2. Να ηξαγνπδήζνπλ ηξαγνχδηα απφ δηαθνξεηηθέο κνπζηθέο παξαδφζεηο ψζηε λα 

ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο. 

3. Να θαιιηεξγήζνπλ ηηο θσλεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο κέζσ ηεο ρνξσδηαθήο 

εθηέιεζεο παξαδνζηαθψλ ηξαγνπδηψλ απφ δηαθνξεηηθνχο ιανχο. 

4. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαληηθή ζέζε ηεο κνπζηθήο ζε άιινπο 

πνιηηηζκνχο θαη ηνλ επηθνηλσληαθφ ηεο ξφιν. 

5. Να εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε γισζζηθνχ πιηθνχ απφ δηαθνξεηηθνχο 

κνπζηθνχο πνιηηηζκνχο. 

6. Να πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα ηνπνζεηεζνχλ έλαληη ηνπ ζέκαηνο ηεο 

κνπζηθνπνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο  

7. Να αλαπηχμνπλ ζρέζεηο επαηζζεζίαο θαη αλεθηηθφηεηαο κε άηνκα 

δηαθνξεηηθήο εζλφηεηαο. 

8. Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε κνπζηθή εκπινπηίδεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ αλζξψπνπ. 

9. Να αλαπηχμνπλ πλεχκα νκαδηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο, νξγάλσζεο θαη 

πεηζαξρίαο, ππεπζπλφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο. 

10. Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε πνιππνιηηηζκηθή παξαδνζηαθή 

κνπζηθή εηδηθά αιιά θαη ηε κνπζηθή γεληθφηεξα, ππφ ηελ έλλνηα λα επηζπκνχλ 

λα ζπκκεηέρνπλ ζε κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο είηε σο αθξναηέο είηε σο 

εθηειεζηέο ζε κνπζηθά ζχλνια. 

                                    Χοπυδιακά έπγα – εκπαιδεςηικό ςλικό 

      Ωο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ ρνξσδηαθέο παξηηηνχξεο 

ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο εθδήισζεο: 

«Μοςζική, η γέθςπα ηυν λαών», κνπζηθή: John Jacobson θαη John Higgins 

(ηξαγνχδη: “Music is a bridge” απφ ην βηβιίν: „‟I write the music‟‟: Composer 

Chronicles – Teacher Edition (Set 1), Hal Leonard Corporation, U.S.A., 2008), ει. 

ζηίρνη: Εσή Σζηιίθε. 

«Σηα παιδιά μια αγκαλιά», ηξαγνχδη:„‟Inside your Heaven‟‟, κνπζηθή: A. Carlsson, 

P. Nylen, S. Kotecha, δηαζθεπή: Greg Gilpin, Alfred Music Publishing, U.S.A., 2005, 

ει. ζηίρνη: Εσή Σζηιίθε 



 «Μοςζικό ηαξίδι ζηον κόζμο», κνπζηθή: J. Jacobson θαη J. Higgins (ηξαγνχδη: 

“Don‟t Wait! /What‟s the Hurry?‟‟απφ ην βηβιίν: „‟I write the music‟‟, Composer 

Chronicles – Teacher Edition (Set 1), Hal Leonard Corporation, U.S.A., 2008) ει. 

ζηίρνη: Εσή Σζηιίθε 

« Love song of Kangding», θηλέδηθν παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη, Chinese Melodies ζε 

δηαζθεπή Jon Washburn, from the Jon Washburn Collection, made in U.S.A., 2006, 

ει. ζηίρνη: Εσή Σζηιίθε 

«Yuki», ηαπσληθφ παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη, “Japanese snow song” ζε δηαζθεπή.: Lois 

Brownsey θαη Marti Lunn Lantz, made in U.S.A., 2007, ει. ζηίρνη Εσή Σζηιίθε 

«Aeyaya balano sakkad», ηλδηθφ ηξαγνχδη, κνπζηθή: Μ. B. Srinivasan, ζε δηαζθεπή 

J. Higgins, απφ ηε ζπιινγή: „‟Music of our World‟‟, Multicultural Festivals, Songs 

and Activities, Hal Leonard Corporation, 2003, ει. ζηίρνη Εσή Σζηιίθε 

«Arirang», θνξεάηηθν παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη ζε δηαζθεπή Sonja Poorman and 

Jonathan S. Lim, Alfred Music Publishing, U.S.A., ει. ζηίρνη: Εσή Σζηιίθε 

«Al yadil yadil yadi»,  παιαηζηηληαθφ παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη, ζε δηαζθεπή John 

Higgins, απφ ηε ζπιινγή: World Rhythms, Multicultural Resource of Songs and 

Ensembles, Music Express and Hal Leonard Corporation, 2007, ει. ζηίρνη: Εσή 

Σζηιίθε 

«Tum balalaika»,  ξψζηθν – εβξαηθφ παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη ζε δηαζθεπή Claude 

Lapalme, απφ ηε ζπιινγή: Sing with the Symphony - volume 2, Themes & Variations, 

2007, ει. ζηίρνη: Εσή Σζηιίθε 

«The Rising of the Moon», ηξιαλδηθφ παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη ζε δηαζθεπή Roger 

Emerson, The Hal Leonard world music series, 2007, ει. ζηίρνη: Εσή Σζηιίθε 

«Scarborough fair» αγγιηθφ παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη, ζε δηαζθεπή Jay Althouse, απφ 

ηε ζπιινγή: Folk Songs for Two, Alfred Publishing. U.S.A., ει. ζηίρνη: Εσή Σζηιίθε 

«J’ entends le Moulin» γαιιηθφ παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη ζε δηαζθεπή Mark Sirett, 

Boosey & Hawkes, U.S.A., 2009, ει. ζηίρνη: Εσή Σζηιίθε 

«Ala nanita nana», ηζπαληθφ παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη ζε δηαζθεπή Ruth Elaine 

Schram απφ ηε ζπιινγή: It‟s Christmas Everywhere, Heritage Music Press, U.S.A. 

2008, ει. ζηίρνη: Εσή Σζηιίθε 

 Ma bella bimba» ηηαιηθφ παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη, ζε δηαζθεπή Donald Moore, from 

Alfred Choral Designs, U.S.A., ει. ζηίρνη: Εσή Σζηιίθε 

«African Lullaby» βαζηζκέλν ζην Mwana Wange - λαλνχξηζκα απφ ηελ Οπγθάληα 

ζε δηαζθεπή Ruth Elaine Schram, Hal Leonard Corporation, 2001, ει. ζηίρνη: Εσή 

Σζηιίθε 



«Siyahamba» παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη απφ ηε Νφηηα Αθξηθή, ζε δηαζθεπή Ruth 

Elaine Schram απφ ηε ζπιινγή: It‟s Christmas Everywhere, Heritage Music Press, 

U.S.A. 2008,  ει. ζηίρνη: Εσή Σζηιίθε 

«Oh, Shenandoah» παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη  ησλ Ζ.Π.Α., ζε δηαζθεπή Ruth Elaine 

Schram, BriLee Music Publishing, U.S.A., 2004. 

«Hukilau», ραβαλέδηθν παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη, ζε δηαζθεπή Greg Gilpin, απφ ηε 

ζπιινγή: Sing and dance Around the World, Heritage Music Press, U.S.A., 2006 ει. 

ζηίρνη: Εσή Σζηιίθε 

«De colores»,  κεμηθάληθν παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη ζε δηαζθεπή Mark Weston, 

Heritage Choral Series, U.S.A. 2007, ει. ζηίρνη: Εσή Σζηιίθε 

«Guantanamera»,  θνπβαλέδηθν παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη ζε δηαζθεπή John Higgins, 

απφ ηε ζπιινγή: „‟More Music of our World‟‟, Multicultural Songs and Activities for 

Classroom and Community, Hal Leonard Corporation, 2005, ει. ζηίρνη: Εσή Σζηιίθε 

«El condor pasa»,  πεξνπβηαλφ παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη, ζε δηαζθεπή Paul Mauriat, 

U.S.A., 1971, ει. ζηίρνη: Εσή Σζηιίθε 

«Τιλλιπκώηιζζα», θππξηαθφ παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη 

 «Μεζ’  ηος Αιγαίος ηα νηζιά», ειιεληθφ λεζηψηηθν παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη 

«African Alleluia», κνπζηθή: Jay Althouse, Alfred Publising, U.S.A., 2007. 

Οπγανική ζςνοδεία 

       Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ παξαθάησ ρνξσδηαθψλ ηξαγνπδηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηα εμήο Soundtracks CDs:  

 «Μοςζική η γέθςπα ηυν λαών»  -„‟I write the music‟‟: Composer Chronicles 

(Set 1), by John Jacobson, John Higgins, Wesley Ball, CD#2, track 10,  Hal 

Leonard Corporation, U.S.A., 2008 

 «Σηα παιδιά μια αγκαλιά» - “Inside your Heaven‟‟ by Andreas Carlsson, Per 

Nylen and Savan Kotecha, arranged by Greg Gilpin, tracks 1-6 

(accompaniment), Alfred Music Publishing, U.S.A., 2005. 

 «Μοςζικό ηαξίδι ζηον κόζμο» - „‟I write the music‟‟: Composer Chronicles 

(Set 1), by John Jacobson, John Higgins, Wesley Ball, CD#2, track 9,  Hal 

Leonard Corporation, U.S.A., 2008 

 «Japanese snow song» (Yuki) – arranged by Lois Brownsey and Marti Lunn 

Lantz, instrumental arrangement by Tim Hayden, tracks 1-5 (accompaniment), 

Alfred Music Publishing, U.S.A., 2007 



 «Aeyaya balano sakkad» (India) - Music of our World, Multicultural 

Festivals, Songs and Activities, arranged by John Higgins, track 7, Hal 

Leonard Corporation, U.S.A., 2003 

 «Al yadil yadil yadi» -  World Rhythms, Multicultural Resource of Songs and 

Ensembles, by John Higgins and Brad Shank, CD 2, track 16, Hal Leonard 

Corporation, 2007 

 «Tum balalaika» - Sing with the Symphony - volume 2, instrumental 

performances by Red Deer Symphony Orchestra, arranged by Claude 

Lapalme, track 4 (accompaniment), Themes & Variations, 2007 

 «The Rising of the Moon» - arranged by Roger Emerson, tracks 6, 7, 8, 9, 10, 

accompaniment, Hal Leonard Corporation U.S.A., 2004 

 «Scarborough fair» - arranged by Frank Peterson, instrumental version, 2000 

 «Ala nanita nana» - arranged by Ruth Elaine Schram, tracks: 1–5 

accompaniment, Heritage Music Press, U.S.A., 2008 

 «Siyahamba» - It‟s Christmas Everywhere, arranged by Ruth Elaine Schram, 

track 22, accompaniment, Heritage Music Press, U.S.A., 2008   

 «Hukilau» - Fishing Party, arranged by Greg Gilpin, tracks 1-8, 

accompaniment, Heritage Music Press, U.S.A., 2007 

 «Guantanamera» -„‟More Music of our World‟‟, Multicultural Songs and 

Activities for Classroom and Community, arranged by John Higgins and Brad 

Shank, track 2 (instrumental), Hal Leonard Corporation, U.S.A., 2005 

 «El condor pasa» -  arranged by Paul Mauriat (Grand Orchestra), U.S.A., 

1971 

 «African Alleluia» by Jay Althouse, instrumental arrangement by Tim 

Hayden, tracks 1-5, accompaniment, Alfred Music Publishing, U.S.A., 2007 

Σν κνπζηθφ πιηθφ ην νπνίν πξνέθπςε απφ ηελ εθδήισζε: «Ταξιδεύονηας … με ηις 

Μουζικές ηου Κόζμου» κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε δηαζεκαηηθέο ζπλδέζεηο κε άιια 

καζήκαηα ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο φπσο: 

Α) Εικαζηικά: δεκηνπξγία εηθαζηηθψλ έξγσλ κε ζέκα ηνλ πνιηηηζκφ θάζε ρψξαο,   

αλαθνξά ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θαιιηηέρλεο ηνπ θαη απφδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

ηξαγνπδηψλ κε εηθφλεο.  



Β) Λογοηεσνία: ζχλζεζε ζηίρσλ θαη ζπγγξαθή θεηκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηελ εκπεηξία 

ησλ καζεηψλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ζην βίληεν ή ζηελ  ηζηνζειίδα: 

http://www.youtube.com/user/esumgr ησλ παξαδνζηαθψλ ηξαγνπδηψλ απφ ηε 

καζεηηθή Υνξσδία. 

Γ) Ιζηοπία: ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ηεο κνπζηθήο ησλ ιαψλ θαη αλαθνξά ζηηο 

πξφζθαηεο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο θάζε ρψξαο.  

Γ)  Γλώζζα: ρξήζε ιέμεσλ απφ ηελ θηλέδηθε, ηελ ηαπσληθή, ηελ ηλδηθή, ηελ αξαβηθή 

γιψζζα αιιά θαη ηε γιψζζα άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο φπσο: Γαιιίαο, Ηηαιίαο, 

Ρσζίαο, Ηζπαλίαο. Σα παηδηά ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ηξαγνπδήζνπλ ζε κηα πνηθηιία 

γισζζψλ αιιά θαη λα γλσξίζνπλ κεξηθέο βαζηθέο ιέμεηο απφ θάζε πνιηηηζκφ. 

 Δ) Γευγπαθία: γλσξηκία κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ρσξψλ, ζχγθξηζή ηνπο κε ηελ 

Διιάδα θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζεκαληηθφηεξα κλεκεία, αμηνζέαηα, πφιεηο, 

πξντφληα θάζε ρψξαο.  

Σ) Θπηζκεςηικά: γλσξηκία κε ζηνηρεία ηεο ζξεζθεπηηθήο δσήο ησλ ιαψλ ησλ 

κνπζηθψλ πνιηηηζκψλ. 

Ε) Λαογπαθία: εμνηθείσζε κε ήζε, έζηκα, παξαδφζεηο, θαγεηά, ελδπκαηνινγία, 

γηνξηέο θαη θεζηηβάι ησλ κνπζηθψλ πνιηηηζκψλ ηνπ Κφζκνπ. 

Ζ) Τεσνολογία: Οη καζεηέο κε αθνξκή έλα κνπζηθφ πνιηηηζκφ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα δηθφ ηνπο βίληεν κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο windows movie 

maker ή κηα παξνπζίαζε ζε αξρείν power point ( Γεκηνπξγηθέο εξγαζίεο). 

Θ) Γιοπηέρ: Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ενξηαζκνχο 

ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, παξνπζηάδνληαο ηξαγνχδηα, ρνξνχο ή θαη νξγαληθά θνκκάηηα 

απφ δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο. Ζ πξνζέγγηζε ηέηνησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ 

απνβιέπεη ζηελ ελζσκάησζε ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ ζην ζρνιηθφ 

πξφγξακκα.  

Σςνηελεζηέρ 

1.1 Χοπυδιακό Σύνολο 

  παηδηθή ρνξσδία ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

1.2 Σόλο ηπαγούδι 

 Δμσηεξηθή ζπλεξγάηηδα: Υαξνχια Πάπαξε 

1.3 Οπγανικό ζύνολο 

 Πηάλν: Γηνπλφλα Σαβιαξίδνπ (εμσηεξηθή ζπλεξγάηηδα) 

 Βηνιί: Μηράιεο Καλαηίδεο, (καζεηήο) 

 Κηζάξα: Μηράιεο Καξαγθνχλεο, ηέθαλνο Ναικπάληεο, (καζεηέο) 

 αληνχξη: Βαγγέιεο Παζραιίδεο, (εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο) 

http://www.youtube.com/user/esumgr


 Κξνπζηά: Δπξηπίδεο Πνχιηνο, (καζεηήο) 

1.4  Διδαζκαλία – Διεύθςνζη: Εσή Σζηιίθε, θαζεγήηξηα Μνπζηθήο Πεηξακαηηθνχ 

Γπκλαζίνπ 

1.5 Αθήγηζη: Δπαγγειία Μνβζεζηάλ, θαζεγήηξηα Καιιηηερληθψλ Πεηξακαηηθνχ 

Γπκλαζίνπ 

1.6 Επιμέλεια κειμένυν: Έιιε Ησαλλίδνπ, Φηιφινγνο Πεηξακαηηθνχ  Λπθείνπ 

1.7 Παποςζίαζη Ππογπάμμαηορ: Διέλε Υεηκαξηνχ, Φηιφινγνο Πεηξακαηηθνχ 

Λπθείνπ 

1.8     Επιμέλεια μοςζικού ππογπάμμαηορ, νέοι ζηίσοι ζηα ελληνικά, σοπυδιακή   

           επεξεπγαζία, κινηζιολογία: Εσή Σζηιίθε 

1.9 Διδαζκαλία παπαδοζιακών σοπών: Γεσξγία Κπξηαθνχ, θαζεγήηξηα Φπζηθήο 

Αγσγήο Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ 

1.10 Επιμέλεια βίνηεο, θυηογπαθικού ςλικού πποβολήρ: Γεκήηξεο  

Μπεινγηάλλεο, θαζεγεηήο Καιιηηερληθψλ 

1.11 Καλλιηεσνική επιμέλεια (ζσεδιαζμό ππογπάμμαηορ, αθίζαρ, ππόζκληζηρ): 

Γεκήηξεο Μπεινγηάλλεο, Δπαγγειία Μνβζεζηάλ 

1.12 Τεσνική ςποζηήπιξη – ησολητία: Κσλζηαληίλνο Πξηθφπνπινο, ερνιήπηεο 

     Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

Άλλερ απμοδιόηηηερ 

 Τπεχζπλνη γηα ηελ παξαγσγή έληππνπ πιηθνχ: πξνζθιήζεηο, πξνγξάκκαηα, 

αθίζεο: Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Παλ/κίνπ Μαθεδνλίαο 

 Τπεχζπλε γηα ηε ζθεληθή παξνπζία ηεο ρνξσδίαο – κεηαθηλήζεηο καζεηψλ 

ζην Παλ/κην Μαθεδνλίαο: Εσή Σζηιίθε 

 Τπεχζπλε γηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ερεηηθνχ πιηθνχ (νξγαληθήο κνπζηθήο) ζε 

cd, πνπ ζα ζπλφδεπε ηε ρνξσδία θαηά ηελ εξκελεία: Εσή Σζηιίθε 

 Τπεχζπλνο γηα ηελ ερνγξάθεζε νθηψ ηξαγνπδηψλ απφ ην νξγαληθφ ζχλνιν 

ηνπ ζρνιείνπ ζην ζηνχληην ηνπ Πα. Μαθ.: Φψηεο αθαιήο, ερνιήπηεο ηνπ 

Σ.Μ.Δ.Σ. ηνπ Πα. Μαθ. – πξνεηνηκαζία: Εσή Σζηιίθε  

 Τπεχζπλε γηα ηε δηαθήκηζε ηεο εθδήισζεο, ηε βηληενζθφπεζε θαη ηε 

δεκηνπξγία ζρεηηθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ.: Εσή Σζηιίθε 

εκαληηθή ήηαλ επίζεο ε ζπκβνιή θαη ε εζηθή ππνζηήξημε απφ ηε 

Γηεπζχληξηα ηνπ Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ Πα. Μαθ. θ. Διέλε Μνχδνπξα. 

 



          Ζ δηαπνιηηηζκηθή κνπζηθή εθπαίδεπζε θαιείηαη λα παίμεη ζήκεξα έλα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηα ζρνιεία καο. Οη δάζθαινη ηεο κνπζηθήο θαινχληαη λα 

εθνδηαζζνχλ κε λέεο γλψζεηο γηα λα δηδάμνπλ ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο απφ κηα 

δηαπνιηηηζκηθή νπηηθή, πνπ ζα θαιιηεξγεί παξάιιεια ην ζεβαζκφ θαη ηελ εθηίκεζε 

απέλαληη ζηε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ζην ζρνιείν αιιά θαη ζηελ θνηλσλία καο 

γεληθφηεξα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ε δπηηθή θιαζηθή κνπζηθή ήηαλ 

απνδεθηή σο ην πην πνιχηηκν πεξηερφκελν ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ 

πξνζπάζεηα γηα ηε  δεκηνπξγία κηαο δηαπνιηηηζκηθήο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ζην 

ζρνιείν, άξρηζε ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο  απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ιφγσ ηνπ 

έληνλνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θηλήκαηνο,  κε ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ κηα δηεζλή ηδενινγία πνπ ζα ηνπο πξνεηνηκάζεη λα δήζνπλ ζε έλα 

παγθφζκην πεξηβάιινλ. ηε ρψξα καο νη κεγάιεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

αιιαγέο, δεκηνχξγεζαλ πξνυπνζέζεηο κεηαλάζηεπζεο κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ. Ζ 

πνιππνιηηηζκηθή πιένλ ζχλζεζε ηεο θνηλσλίαο καο απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα. Γηα 

πνιινχο κνπζηθνπαηδαγσγνχο ε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο απφ κηα δηαπνιηηηζκηθή 

νπηηθή, έρεη σο ζηφρν φρη απιψο ηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα αιιά θπξίσο ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ψζηε λα δήζνπλ, λα κάζνπλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ ζε 

έλα πνιηηηζκηθά πνιχκνξθν θφζκν θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο 

θαηαλφεζεο, εθηίκεζεο θαη ζεβαζκνχ έλαληη αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

ππφβαζξα. Βέβαηα νη δάζθαινη ηεο κνπζηθήο ζην ειιεληθφ ζρνιείν θαινχληαη λα 

δηδάμνπλ θάηη πνπ πνηέ δελ δηδάρζεθαλ θαη ρσξίο αληίζηνηρν πιηθφ κνπζηθήο 

(ερεηηθά παξαδείγκαηα απφ παηδηθέο θσλέο) πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε βησκαηηθή 

κάζεζε ησλ καζεηψλ κέζα απφ ην ηξαγνχδη. Ζ δηαπίζησζε ινηπφλ φηη πξάγκαηη 

πθίζηαηαη έλα πνιχ κεγάιν θελφ ζην ζρνιείν ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο 

απφ κηα δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε, νδήγεζε ζηελ παξαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ  ην νπνίν ηφζν ζαλ ρνξσδηαθή κνπζηθή – ζπιινγή 20 

ηξαγνπδηψλ ρνξσδηαθνχ πνιππνιηηηζκηθνχ ξεπεξηνξίνπ, κε απφδνζε ζηίρσλ ζηελ 

ηνπηθή γιψζζα θάζε ρψξαο θαη ζηα ειιεληθά - φζν θαη ζαλ πεξηερφκελν καζεκάησλ 

πνπ ζα παξνηξχλεη ζηνπο καζεηέο ην ζεβαζκφ ζηε κνπζηθή πνιπκνξθία ηνπ θφζκνπ 

πνπ δνχκε, απνηειεί κηα πξσηφηππε εθαξκνγή ζηελ ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή κνπζηθή 

δηαδηθαζία. Μέζα απφ ηελ πινπνίεζε ηεο εθδήισζεο: Ταξιδεύονηας … με ηις 

Μουζικές ηου Κόζμου, νη καζεηέο απνθφκηζαλ κνπζηθά νθέιε φπσο: 

επαηζζεηνπνίεζε ζε κηα κεγάιε πνηθηιία κεισδηψλ απφ φιν ηνλ θφζκν, βησκαηηθή 

κάζεζε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο, κέζσ ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ηεο θίλεζεο ζηελ 

εθκάζεζε θαη εξκελεία ελφο επξχηαηνπ ρνξσδηαθνχ ξεπεξηνξίνπ, αλαθάιπςε θαη 

εθηίκεζε ηεο κνπζηθήο πνιπκνξθίαο ησλ ιαψλ ηεο γεο, αλάπηπμε ηερληθψλ ηνπ 

ρνξσδηαθνχ ηξαγνπδηνχ θαη ησλ θσλεηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπο, θνηλσληθή κάζεζε 

κέζα απφ ηελ νκαδηθή δνπιεηά θαη ζπλεξγαζία Έλα ινηπφλ δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιηθφ 

πξφγξακκα κνπζηθήο φπσο ην ζπγθεθξηκέλν, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ ελδπλάκσζε 

ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή, λα ζπκβάιιεη ζηελ 

θαιιηέξγεηα πνιηηηζκηθψλ αμηψλ πνπ πξνάγνπλ ηελ ακνηβαία ζπλεξγαζία θαη 

παξάιιεια λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο, θαηαλφεζεο, 

εθηίκεζεο θαη εκβάζπλζεο ζηνπο παξαδνζηαθνχο κνπζηθνχο πνιηηηζκνχο ηνπ 

θφζκνπ. Ζ εθαξκνγή ελφο ρξήζηκνπ θαη ιεηηνπξγηθνχ δηαπνιηηηζκηθνχ κνπζηθνχ 



πξνγξάκκαηνο ζην ζρνιείν δελ απνηειεί εχθνιε ππφζεζε. Απαηηεί πνιχ δνπιεηά 

ππνκνλή θαη επηκνλή απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ – θαζεγεηή Μνπζηθήο ιφγσ ηνπ φηη ηα 

παηδηά δελ έρνπλ πξνεγνχκελεο κνπζηθέο εκπεηξίεο ζε ηέηνηνπ είδνπο αθνχζκαηα. 

Δπηπιένλ φπσο είλαη γλσζηφ ζηα δεκφζηα ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο ηα παηδηά δελ 

δηαζέηνπλ ηελ αλάινγε ρνξσδηαθή κνπζηθή θαηάξηηζε. Οη γλψζεηο ηνπο 

πεξηνξίδνληαη ζηα ιίγα ζεσξεηηθά καζήκαηα κνπζηθήο ηνπ ζρνιείνπ. Σν γεγνλφο 

απηφ είρε ζα ζπλέπεηα λα αθηεξσζνχλ πνιιέο ψξεο δνπιεηάο ζηελ εμάζθεζε θαη 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε ρνξσδηαθή πξάμε. Έπξεπε λα δνζεί έκθαζε κε πνιχ 

πξνζνρή ζηε θσλεηηθή εθπαίδεπζε ηεο ρνξσδίαο, ζηε ζσζηή ζέζε ηνπ ζψκαηνο, 

ζηελ αλαπλνή θαη ηνλ έιεγρφ ηεο, ζε ζπληνληζκέλεο θσλεηηθέο αζθήζεηο απφ θάζε 

κέινο ηνπ ζπλφινπ.  Έλα επίζεο ζχλεζεο πξφβιεκα ζηηο ζρνιηθέο ρνξσδίεο είλαη νη 

ζπρλέο απνπζίεο ησλ κειψλ απφ ηηο πξφβεο. Σα παηδηά αγρσκέλα θαη θνπξαζκέλα 

πνιιέο θνξέο απφ ην θαζεκεξηλφ πηεζηηθφ πξφγξακκα ελφο ζρνιείνπ ηδηαίηεξα 

πςειψλ απαηηήζεσλ (φπσο ην Πεηξακαηηθφ) έβξηζθαλ ζπρλά αθνξκέο θαη 

δηθαηνινγίεο λα απνπζηάδνπλ απφ ηηο πξφβεο. Δδψ ν εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα 

επηζηξαηεχζεη φιε ηνπ ηελ ππνκνλή θαη αγάπε ζην θαιιηηερληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ 

έξγν πνπ επηηειεί ψζηε λα αληεπεμέιζεη ζηηο δπζθνιίεο θαη λα εμαζθαιίζεη ην πνζεηφ 

απνηέιεζκα. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπλεξγαζία κνπ κε εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

ρνιηθήο Μνλάδαο πνπ πιαηζίσζαλ κε αγάπε θαη ελδηαθέξνλ ηελ φιε πξνζπάζεηα. 

Απηφ πξνέθπςε ηφζν απφ ηελ άκεζε αληαπφθξηζή ηνπο θαη ηελ πξνζπκία ηνπο λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο φζν θαη απφ ην ζεηηθφ θιίκα ηεο 

φιεο ζπλεξγαζίαο καο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο θνηλψλ 

ζπλαληήζεψλ καο κε ηα παηδηά. Έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο, αιιεινθαηαλφεζεο θαη 

επηθνηλσλίαο πνπ ελζάξξπλε ηα παηδηά θαη ζπλέβαιιε ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ 

θιίκαηνο ζηελ νκάδα ηνπ ρνιείνπ καο (Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ).  

        Σέινο ζα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη ε επηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελφο 

ξεπεξηνξίνπ ηδηαίηεξα αζπλήζηζηνπ θαη απαηηεηηθνχ γηα ζρνιηθή ρνξσδία, έγηλε 

ζπλεηδεηά θαη απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο θαη αλαδήηεζεο θαηλνχξγησλ κνπζηθψλ 

εκπεηξηψλ κε ηα παηδηά. Έρνληαο ηελ πεπνίζεζε θαη ηε βεβαηφηεηα γηα ηνλ πινχζην 

θαη απξφβιεπηα ζπλαξπαζηηθφ ςπρηθφ θφζκν ηνπ παηδηνχ, επηδίσμα γηα κηα αθφκε 

θνξά λα ηνικήζσ κηα δηαθνξεηηθή θαη ζπλάκα ειθπζηηθή βησκαηηθή ζρέζε κε ηνπο 

καζεηέο κνπ κέζα απφ ηελ πνιππνιηηηζκηθή κνπζηθή έθθξαζε θαη δεκηνπξγία. 

Πηζηεχσ φηη ζηε ζχγρξνλε κνπζηθή εθπαίδεπζε απαηηείηαη έλαο κεγαιχηεξνο 

πνιππνιηηηζκηθφο πινπξαιηζκφο ζηηο δεκηνπξγηθέο ηδέεο ψζηε νη καζεηέο λα 

απνθηήζνπλ ζπλείδεζε ηεο πνιπζπιιεθηηθφηεηαο θαη πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ηνπ 

ζεκεξηλνχ παγθφζκηνπ κνπζηθνχ ηνπίνπ.  

 

 

  


