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Συμμετζχοντεσ 

Σχολείο: 43ο Λφκειο Αθήνασ  

Σάξη / Σμήμα: ΒϋΛυκείου / Τμιμα Ερευνθτικισ Εργαςίασ  

Αριθμόσ μαθητϊν: 19 

Αριθμόσ παλιννοςτοφντων / αλλοδαπϊν μαθητϊν: 8 

Χϊρεσ προζλευςησ των παλιννοςτοφντων / αλλοδαπϊν μαθητϊν: Αίγυπτοσ, Αρμενία, 

Αλβανία, Λίβανοσ , Ουκρανία, Συρία 

Προφίλ τησ τάξησ: Η πλειοψθφία των μακθτϊν και μακθτριϊν ζχει γεννθκεί ι μεγαλϊςει 

ςτθν Ελλάδα, οπότε δεν αντιμετωπίηουν πρόβλθμα γλϊςςασ. Επίςθσ, οι αλλοδαποί 

μακθτζσ και οι αλλοδαπζσ μακιτριεσ γνωρίηουν αρκετά καλά και τθ μθτρικι τουσ γλϊςςα. 

Το κλίμα ςτθν τάξθ χαρακτθρίηεται από αμοιβαίο ςεβαςμό και ςυνεργατικότθτα.  

 

Όνομα εκπαιδευτικοφ: Ευκυμία Κίτςαλθ 

 

Μουςείο: Μουςείο Ελληνικών Λαϊκών Μουςικών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη 

υλλογή ή εκθζματα που ζγιναν αντικείμενα διαπραγμάτευςησ: Συλλογι αερόφωνων, 

χορδόφωνων και μεμβανόφωνων μουςικϊν οργάνων.  

Διαπολιτιςμική δυναμική: Κοινά όργανα ανάμεςα ςτουσ λαοφσ – Ταξίδια και μετακινιςεισ 

ανκρϊπων και μουςικϊν οργάνων – Δάνεια και αντιδάνεια.  

 

Όνομα εκπροςώπου του μουςείου: Χρφςα Κουλουράκθ 
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Στόχοι 

Γνωςτικοί: 

 Κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ μουςικισ ςτισ κουλτοφρεσ και τισ διαδρομζσ των λαϊν - 

Επανεκτίμθςθ του ρόλου του ιχου ωσ εργαλείου ελεφκερθσ και “διαςυνοριακισ” 

κυκλοφορίασ ιδεϊν και μθνυμάτων, που με δφναμθ υπερβαίνει γλωςςικοφσ 

περιοριςμοφσ και διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ καταβολζσ. 

 Γνωριμία των μακθτϊν και μακθτριϊν με μουςικζσ παραδόςεισ τθσ Ελλάδασ και 

περιοχϊν των Βαλκανίων και τθσ Ανατολικισ Μεςογείου, με τισ οποίεσ υπάρχουν 

αλλθλεπιδράςεισ και ανταλλαγζσ. 

 Γνωριμία με λαϊκά μουςικά όργανα και τεχνικζσ καταςκευισ τουσ – Συνειδθτοποίθςθ 

των “ταξιδιϊν” των οργάνων (και των ανκρϊπων που τα μετζφεραν), των δανείων και 

των αντιδανείων μεταξφ των λαϊν. 

 Κατανόθςθ τθσ ςυμβολικισ και αλλθγορικισ ςθμαςίασ που μποροφν να αποκτιςουν 

αντικείμενα, ζννοιεσ και εκφράςεισ ςτισ γλϊςςεσ – Ομοιότθτεσ και διαφορζσ ανάμεςα 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, που αποτελεί τθν κοινι γλϊςςα ζκφραςθσ των παιδιϊν, και 

ςτισ μθτρικζσ τουσ. 

Συναιςκθματικοί: 

 Απόκτθςθ ςυνείδθςθσ του «εαυτοφ» και του «άλλου» και τθσ μεταξφ τουσ 

ςυνδιαλλαγισ. 

 Επεξεργαςία νζων διόδων επικοινωνίασ με τουσ άλλουσ μζςω των αιςκιςεων και τθσ 

καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ. 

Κιναιςκθτικοί: 

 Μουςικι ζκφραςθ (μζςα από τραγοφδι και παίξιμο μουςικϊν οργάνων).  

 Σωματικι ζκφραςθ (μζςα από αναπαράςταςθ & παντομίμα). 

Ραιδαγωγικοί:  

 Καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ μακθτϊν κα μακθτριϊν. 

 Καλλιζργεια ομαδικότθτασ και ςυνεργαςίασ. 
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 Συνειδθτοποίθςθ πολιτιςμικϊν διαφορϊν και ετερότθτασ γενικά – ευαιςκθτοποίθςθ 

ςχετικά με τα ηθτιματα τθσ μετανάςτευςθσ και των μεταναςτϊν. 

 Δθμιουργία προχποκζςεων, μζςα από τθν επαφι με κατάλλθλα ερεκίςματα, για τθ 

μελλοντικι υιοκζτθςθ νζων αξιϊν και ςτάςεων. 

 

Σφνδεςη με Πρόγραμμα Σπουδών 

Το πρόγραμμα πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο του μακιματοσ τθσ Ερευνθτικισ 

Εργαςίασ με κζμα «Όταν οι πολιτισμοί συναντιοφνται». Στο μάκθμα οι μακθτζσ και οι 

μακιτριεσ προςζγγιςαν διαφορετικζσ πτυχζσ του λαϊκοφ πολιτιςμοφ (ικθ και ζκιμα, 

μουςικι, χορόσ, παραμφκια, ενδυμαςία, αρχιτεκτονικι κλπ.) των χωρϊν των Βαλκανίων και 

τθσ Ανατολικισ Μεςογείου, απ’ όπου είναι και θ καταγωγι των περιςςότερων. Επομζνωσ, 

θ ςυγκεκριμζνθ διδακτικι επίςκεψθ εντάχκθκε ιδανικά ςτο γενικότερο προβλθματιςμό και 

προγραμματιςμό του μακιματοσ. 

 

Δράςεισ 

Ιανουάριοσ 2013: Ραρακολοφκθςθ τθσ θμερίδασ «Σχολικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία ςτο 

πλαίςιο τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ», 19 Ιανουαρίου 2013, ξενοδοχείο Τιτάνια, 

Ακινα. Γνωριμία τθσ εκπαιδευτικοφ με τθν εκπρόςωπο του μουςείου και πρϊτθ ςυηιτθςθ 

του τρόπου προςζγγιςθσ.  

Φεβρουάριοσ 2013: Επίςκεψθ τθσ εκπαιδευτικοφ ςτο μουςείο. Ξενάγθςθ ςτα εκκζματα – 

ςυηιτθςθ. Αρχικι διαμόρφωςθ τθσ ςτοχοκεςίασ και του περιεχομζνου του προγράμματοσ, 

προγραμματιςμόσ τθσ επίςκεψθσ.  

Μάρτιοσ 2013: Τθλεφωνικι και θλεκτρονικι επικοινωνία ανάμεςα ςτισ υπεφκυνεσ του 

προγράμματοσ για τθν ανταλλαγι ςκζψεων και υλικοφ. Οριςτικοποίθςθ ςχεδίου εργαςίασ 

και προγραμματιςμοφ δράςεων.  

Ωσ βαςικοί άξονεσ κακορίςτθκαν οι παρακάτω:  

- Η μουςικι ωσ παγκόςμια γλϊςςα – Η Ελλάδα ςτο ςταυροδρόμι Ανατολισ και Δφςθσ – 

Οι διαφορετικοί μουςικοί κόςμοι ςτον ελλαδικό χϊρο. 
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- Η διαπολιτιςμικι δυναμικι ςτα μουςικά όργανα – Κοινά όργανα ανάμεςα ςτουσ λαοφσ 

– Ταξίδια και μετακινιςεισ ανκρϊπων και μουςικϊν οργάνων. 

- Σφνδεςθ με βιϊματα και ακοφςματα των μακθτϊν και μακθτριϊν.  

 

Πριν την επίςκεψη 

Μάρτιοσ - Απρίλιοσ 2013 (διάρκεια 2 εβδομάδεσ): Στθν πρϊτθ ςυνάντθςθ ςτθν τάξθ (δφο 

ςυνεχόμενεσ διδακτικζσ ϊρεσ) ηθτικθκε από τα παιδιά να πουν εκφράςεισ και παροιμίεσ 

που γνωρίηουν με αναφορά ςε μουςικά όργανα, μουςικι και χορό. Από αυτζσ που 

ςυγκεντρϊκθκαν, που ιταν ωσ επί το πλείςτον κάποιεσ που χρθςιμοποιοφνται ωσ ςιμερα 

ευρζωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, επιλζχκθκαν από τθν εκπαιδευτικό κάποιεσ, χωρίσ να 

γνωρίηουν τα παιδιά ποιεσ, και δόκθκε μία ανά ομάδα προκειμζνου να βρει τρόπο 

αναπαράςταςθσ τθσ μόνο με ςωματικι ζκφραςθ (παντομίμα, παιχνίδι ρόλων κλπ.) χωρίσ 

χριςθ λόγου. Αφοφ προετοιμάςτθκε, κάκε ομάδα παρουςίαςε ςτισ υπόλοιπεσ τθν 

παροιμία τθσ για να βρουν ποια είναι.  

 

Για τθν επόμενθ φορά ηθτικθκε από τα παιδιά να βρουν και άλλεσ εκφράςεισ από τισ 

περιοχζσ καταγωγισ τουσ, με ζρευνα ςτα ςυγγενικά τουσ πρόςωπα και ςτο διαδίκτυο. Το 

υλικό που ςυγκεντρϊκθκε αποτζλεςε αντικείμενο ςυηιτθςθσ ςτο επόμενο μάκθμα (δφο 

ςυνεχόμενεσ διδακτικζσ ϊρεσ), όπου κατατάχκθκε ανά μουςικό όργανο και ανά χϊρα, και 

προκάλεςε ςυηιτθςθ ςχετικά με τθ ςθμαςία τθσ μουςικισ παράδοςθσ ςτισ κουλτοφρεσ των 

λαϊν και τον τρόπο που οι διαφορετικζσ κοςμοαντιλιψεισ αποτυπϊνονται ςτισ γλωςςικζσ 

εκφράςεισ. Σε μια δεφτερθ φάςθ, μετά τθ ςχολικι επίςκεψθ, μια ομάδα παιδιϊν με τθ 

Εικόνα 1. Αναπαράςταςθ παροιμιϊν και 
εκφράςεων με παντομίμα. 
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βοικεια τθσ εκπαιδευτικοφ ανζλαβε να οργανϊςει αλφαβθτικά το ςυγκεντρωκζν υλικό ςε 

ζνα τεφχοσ με τον τίτλο ΑΛΦΑΒΗΣΑΡΙΟ: Μουςική & μουςικά όργανα ςε καθημερινζσ 

φράςεισ και παροιμίεσ των χωρϊν μασ. 

Κατά την επίςκεψη 

9 Απριλίου 2013: Η επίςκεψθ ςτο μουςείο περιελάμβανε: παρουςίαςθ μουςικϊν οργάνων 

– του ρόλου τουσ, τθσ ιςτορίασ και των διαδρομϊν τουσ – ςτθ βάςθ των αξόνων που 

εκτζκθκαν πιο πάνω, κακϊσ και “επίδειξθ” κάποιων από αυτά· ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ 

και τισ μακιτριεσ και μεταφορά των δικϊν τουσ ακουςμάτων και βιωμάτων· ςυλλογικι 

καλλιτεχνικι ζκφραςθ με τθν οργάνωςθ “ορχιςτρασ” απλϊν κρουςτϊν από τουσ μακθτζσ 

και ομαδικό τραγοφδι παραδοςιακϊν κομματιϊν από Ελλάδα και Μικρά Αςία. Στο τζλοσ, τα 

παιδιά αφζκθκαν να κυκλοφοριςουν ελεφκερα ςτουσ χϊρουσ του μουςείου, να 

παρατθριςουν μουςικά όργανα και να διαβάςουν πλθροφορίεσ γι’ αυτά ςτισ ψθφιακζσ 

εφαρμογζσ, να ακοφςουν δείγματα ιχων και τραγουδιϊν και να ςυμπλθρϊςουν φφλλο 

εργαςίασ με φωτογραφικό υλικό και ακροςτιχίδα. 

 

 

Εικόνα 2. «Ορχιςτρα» απλϊν κρουςτϊν 
από τουσ μακθτζσ και ομαδικό τραγοφδι 
παραδοςιακϊν κομματιϊν. 

Εικόνα 3. Ραρατιρθςθ μουςικϊν 
οργάνων και ςυμπλιρωςθ φφλλου 
εργαςίασ. 
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Μετά την επίςκεψη 

Απρίλιοσ – Μάιοσ 2013 (διάρκεια 2 εβδομάδεσ): Για το επόμενο μάκθμα είχε ηθτθκεί ωσ 

προετοιμαςία από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, ανά ομάδεσ ανάλογα με τισ περιοχζσ 

καταγωγισ τουσ, να φζρουν δυο-τρία παραδοςιακά μουςικά κομμάτια κατά προτίμθςθ 

χωρίσ ςτίχουσ. Σε μια πρϊτθ φάςθ, κάκε ομάδα ζβαλε να ακουςτεί ζνα κομμάτι και οι 

υπόλοιπεσ προςπάκθςαν να αναγνωρίςουν τα μουςικά όργανα που ακοφγονταν ς’ αυτό. 

Σε πολλζσ περιπτϊςεισ ιταν άγνωςτα ςε αυτά μουςικά όργανα, που τουσ παρουςίαςαν εν 

ςυντομία ςτθ ςυνζχεια οι ςυμμακθτζσ και ςυμμακιτριζσ τουσ, οπότε χρειάςτθκε να 

ςκεφτοφν προςεγγιςτικά βάςει αυτϊν που είχαν μάκει ςτο μουςείο. Σε δεφτερθ φάςθ, 

πραγματοποιικθκε το εξισ παιχνίδι: επιλζχκθκε από τθν εκπαιδευτικό ζνα τραγοφδι από 

κάκε περιοχι, χωρίσ να γνωρίηουν οι υπόλοιποι ποιο, και παίχτθκαν όλα από λίγο με 

ακακόριςτθ ςειρά. Τα  παιδιά ανά ομάδεσ κλικθκαν να ςθμειϊςουν ςε ζνα φφλλο από 

ποια περιοχι ιταν ποιο κομμάτι, αναςφροντασ τισ γνϊςεισ που είχαν αποκτιςει ςε όλεσ τισ 

προθγοφμενεσ δραςτθριότθτεσ – νικιτρια ομάδα αναδείχκθκε αυτι που είχε τισ πιο πολλζσ 

ςωςτζσ απαντιςεισ. 

 

 

 

28 Ιοφνιου 2013: Ραρουςίαςθ προγράμματοσ και τεφχουσ παροιμιϊν ςτθ Διαπολιτιςμικι 

Γιορτι του ςχολείου. 

 

Πλεσ οι δράςεισ του προγράμματοσ είχαν ςαφι διαπολιτιςμικό χαρακτιρα. Στο ςτάδιο 

πριν τθ ςχολικι επίςκεψθ, θ ςυλλογι παροιμιϊν και εκφράςεων με αναφορά ςε μουςικά 

Εικόνα 4. Ραιχνίδι αναγνϊριςθσ 
μουςικϊν κομματιϊν. 
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όργανα, μουςικι και χορό ενεργοποίθςε τα παιδιά ςτο να βρουν ξεχαςμζνεσ ι και 

άγνωςτεσ ςε αυτά εκφράςεισ ςτθ γλϊςςα τουσ και ξεκίνθςε τθ ςυηιτθςθ ςχετικά με τθ 

ςθμαςία των τεχνϊν αυτϊν ςτουσ διαφορετικοφσ λαϊκοφσ πολιτιςμοφσ αλλά και ςχετικά με 

γενικότερεσ πολιτιςμικζσ ομοιότθτεσ και διαφορζσ και πϊσ αυτζσ αποκρυςταλλϊνονται ςτθ 

γλϊςςα. Κατά τθ ςχολικι επίςκεψθ, θ γνωριμία με τισ μετακινιςεισ των μουςικϊν 

οργάνων, τα δάνεια και τα αντιδάνεια, ζδωςε τθν ευκαιρία να ςυνειδθτοποιιςουν οι 

μακθτζσ το κατά πόςο οι κουλτοφρεσ των λαϊν αλλθλοδιαπλζκονται, αλλθλοεξαρτϊνται 

και εξελίςςονται «πατϊντασ» θ μία πάνω ςτθν άλλθ, κόντρα ςε διαχωριςτικζσ λογικζσ 

δικεν πολιτιςμικισ «κακαρότθτασ» και υπεροχισ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι λειτοφργθςε 

ενιςχυτικά θ ακρόαςθ μουςικϊν κομματιϊν από τισ χϊρεσ καταγωγισ των παιδιϊν και τα 

παιχνίδια αναγνϊριςθσ ιχων και μουςικϊν οργάνων ςτο ςτάδιο μετά τθν επίςκεψθ.    

Κάποιεσ από τισ αρχζσ που προζκυψαν από το εργαςτιριο τθσ θμερίδασ και 

ενυπάρχουν ςτισ δράςεισ που οργανϊκθκαν είναι οι παρακάτω: 

 Βιωματικι προςζγγιςθ: ανακάλυψθ τθσ γνϊςθσ από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ και τισ 

μακιτριεσ, οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ πάνω ςε προθγοφμενεσ εμπειρίεσ τουσ, 

ενεργοποίθςθ και δθμιουργικότθτα.  

 Διακεματικι προςζγγιςθ.  

 Ζμφαςθ ςε οπτικοακουςτικά ερεκίςματα και διαδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ.  

 Συνδυαςμόσ προςωπικισ εναςχόλθςθσ και ομαδικισ δραςτθριότθτασ. 

 Ζμφαςθ ςτθν καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα.  

 Διάδραςθ των παιδιϊν με τα αντικείμενα και ελευκερία κίνθςθσ τουσ μζςα ςτο 

μουςείο.  

Στο πρόγραμμα αξιοποιικθκαν ποικίλοι μακθςιακοί πόροι, όπωσ βιβλία και διαδίκτυο 

(για τθν αναηιτθςθ παροιμιϊν αλλά και μουςικϊν κομματιϊν), ςυνεντεφξεισ από 

ςυγγενικά πρόςωπα των μακθτϊν και μακθτριϊν (για τθ ςυλλογι παροιμιϊν), φφλλο 

εργαςίασ (κατά τθν επίςκεψθ ςτο μουςείο), ςυλλογι ιχων και μουςικϊν από τισ περιοχζσ 

καταγωγισ των παιδιϊν. Μερικζσ από τισ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ που χρθςιμοποιικθκαν 

είναι: ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία, ςυηιτθςθ, καταιγιςμόσ ιδεϊν, ανακαλυπτικι - 
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διερευνθτικι μάκθςθ, χριςθ οπτικοακουςτικϊν μζςων και νζων τεχνολογιϊν, τεχνικζσ 

κεατρικοφ παιχνιδιοφ, παιχνίδια ανακάλυψθσ.  

 

Αξιολόγηςη 

Η αξιολόγθςθ του προγράμματοσ πραγματοποιικθκε με ςυνδυαςμό παρατιρθςθσ και 

ςυηιτθςθσ με τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ. Τα παιδιά ζδειξαν ηωθρό ενδιαφζρον για το 

πρόγραμμα, που εκφράςτθκε με τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςε όλεσ τισ φάςεισ: πριν τθν 

επίςκεψθ ςτο μουςείο με τθ ςυνειςφορά τουσ ςτθ ςυλλογι παροιμιϊν και τθ ςχετικι 

ζρευνα, κατά τθν επίςκεψθ με τθν εμπλοκι τουσ ςτθ ςυηιτθςθ και τθ μουςικι 

δραςτθριότθτα, μετά τθν επίςκεψθ με τθ ςυλλογι μουςικϊν κομματιϊν από τισ χϊρεσ τουσ 

και το ςχετικό παιχνίδι. Επίςθσ, ζκριναν πετυχθμζνθ τθν εναλλαγι ανάμεςα ςτισ 

δραςτθριότθτεσ ζρευνασ, αναηιτθςθσ και ςυηιτθςθσ και ςε αυτζσ που είχαν 

χαρακτθριςτικά καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ και παιχνιδιοφ, γιατί με αυτό τον τρόπο 

κρατικθκε αμείωτο το ενδιαφζρον τουσ και καλφφκθκαν διαφορετικζσ προτιμιςεισ.  

Η ςυνεργαςία ανάμεςα ςτθν εκπαιδευτικό και τθν εκπρόςωπο του μουςείου – αλλά 

και ανάμεςα ςτισ υπεφκυνεσ του προγράμματοσ και ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ – 

κφλθςε πολφ καλά, αφινοντασ παρακατακικθ για ςχετικζσ μελλοντικζσ δραςτθριότθτεσ.  

Με το πρόγραμμα αυτό οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ προςζγγιςαν ιχουσ και 

μουςικζσ διαφορετικϊν πολιτιςμϊν και διαπίςτωςαν τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ και 

ανταλλαγζσ· διαπίςτωςθ που μπορεί να αποτελζςει ζνα μικρό βιμα για τθν καταπολζμθςθ 

προχπαρχόντων ρατςιςτικϊν ςτερεοτφπων και για τθν καλλιζργεια ςεβαςμοφ ςτθ 

διαφορετικότθτα. 


