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Συμμετζχοντεσ 
 

Σχολείο: 52ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 
Σάξη / Σμήμα: Δϋ 
Αριθμόσ μαθητών: 20  
Αριθμόσ παλιννοςτοφντων / αλλοδαπών μαθητών: 14 
Χώρεσ προζλευςησ των παλιννοςτοφντων / αλλοδαπών μαθητών: Αλβανία, 
ουμανία, Μολδαβία.  
Προφίλ τησ τάξησ: Πλοι οι αλλοδαποί μακθτζσ γνωρίηουν να μιλοφν και να γράφουν 
τθν ελλθνικι γλϊςςα. 
 
Όνομα εκπαιδευτικοφ: Ραναγιϊτθσ Μπρζκθσ 
 
Μουςείο: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουςείο 
 
υλλογή ή αντικείμενα που ζγιναν αντικείμενα διαπραγμάτευςησ:  

Συλλογι Χαλκϊν 
Ρροϊςτορικι Συλλογι 
Συλλογι Γλυπτϊν  
 
Ονόματα εκπροςώπων του μουςείου: Μαρία Σελζκου και Ραναγιϊτα Κουτςιανά.  

 
 

Στόχοι 
 

Γνωςτικοί – παιδαγωγικοί 
Οι μακθτζσ: 

 Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία τθσ μουςικισ ςτθν αρχαία Ελλάδα, με ποιεσ 

πτυχζσ τθσ ηωισ του αρχαίου, αλλά και του ςθμερινοφ ανκρϊπου, 

ςυνδζεται.  

 Να αντιλθφκοφν τθ διαχρονικότθτα και τθ διαπολιτιςμικότθτα τθσ μουςικισ. 

 Να αντλιςουν πλθροφορίεσ για τθ μουςικι και για τα αρχαία μουςικά 
όργανα. 

 Να ερευνιςουν και να παρατθριςουν τα εκκζματα από κοντά ςτον 

εκκεςιακό χϊρο με τθ βοικεια εκπαιδευτικοφ φφλλου εργαςίασ. 

 Να ςυγκρίνουν τα αρχαία με τα ςθμερινά μουςικά όργανα.  

 Να ςυγκρίνουν τα αρχαία ελλθνικά μουςικά όργανα με όργανα των χωρϊν 

καταγωγισ τουσ. 

 Να διακρίνουν τα είδθ των μουςικϊν οργάνων (ζγχορδα, πνευςτά και 

κρουςτά). 
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 Να κατανοιςουν τισ ζννοιεσ του ιςτορικοφ χρόνου, τθσ ιςτορικισ ςυνζχειασ 

και τθ διαχρονικότθτα τθσ μουςικισ και των κοινϊν μουςικϊν ριηϊν ςτθ 

Βαλκανικι. 

 Να κατανοιςουν τθν κοινι πορεία των πολιτιςμϊν μζςα ςτουσ αιϊνεσ. 

 
υναιςθηματικοί 

 Να ενιςχυκεί θ αυτοπεποίκθςθ των παιδιϊν για τθ δικι τουσ ταυτότθτα. 

 Να αποκτιςουν ομαδικό πνεφμα ςυνεργαςίασ μζςα από τθν κατανομι 

εργαςιϊν 

 Να νιϊςουν χαρά και ικανοποίθςθ από τθν ομαδικι ζρευνα. 

 
Κιναιςθητικοί 

 Να κινθκοφν ελεφκερα ςτο χϊρο και να μάκουν να προςανατολίηονται ςε 
ζνα μουςείο. 

 Ραραγωγι ιχου ενόσ κρουςτοφ μουςικοφ οργάνου (κφμβαλα) με τισ κινιςεισ 
των χεριϊν. 

 
 
 

Σφνδεςη με Πρόγραμμα Σπουδών 
 

Συνδζεται με το επίςθμο Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Ιςτορίασ και τθσ Μουςικισ. 

 

Δράςεισ 
  

Η ζνταξθ του ςχολείου μασ ςτθν υποδράςθ 9.5 του προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ 

Αλλοδαπϊν και Ραλιννοςτοφντων Μακθτϊν» ζγινε μετά από αποχϊρθςθ άλλου 

ςχολείου. Αυτό είχε ωσ ςυνζπεια να μθν παρακολουκιςουν οι εκπαιδευτικοί τθν 

θμερίδα ενθμζρωςθσ που ζγινε ςτισ 19/1/2013 ςτο ξενοδοχείο Τιτάνια των Ακθνϊν 

με τίτλο «Σχολικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία ςτο πλαίςιο τθσ διαπολιτιςμικισ 

εκπαίδευςθσ». 

Ραραςκευι 8/3/2013: Τθλεφωνικι επικοινωνία μεταξφ εκπαιδευτικοφ και 

εκπροςϊπου του μουςείου για τον κακοριςμό ςυνάντθςθσ. 

Τετάρτθ 13/3/2013: Επίςκεψθ του εκπαιδευτικοφ ςτο μουςείο για ενθμζρωςθ 

ςχετικά με το πρόγραμμα. Ξενάγθςθ ςτισ μόνιμεσ ςυλλογζσ του μουςείου με 

αντικείμενα-εκκζματα που ςχετίηονται με τθ μουςικι. 

Στο χρονικό διάςτθμα 20/3/2013 μζχρι 31/5/2013 ζγινε προετοιμαςία του 

προγράμματοσ ςτο ςχολείο. Συγκεκριμζνα : 

Τα παιδιά εργάςτθκαν βάςει τθσ ομαδοςυνεργατικισ διδαςκαλίασ, με ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτθ κφελλα ιδεϊν και τθν ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ. Συηιτθςαν για τθ 
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μουςικι και τα τραγοφδια. Οι γονείσ και οι μακθτζσ ζφεραν τραγοφδια που ζχουν 

ακοφςει ςτο ςπίτι τουσ κακϊσ και θχογραφιςεισ. Συγκρίναμε μουςικι και 

τραγοφδια από τισ διάφορεσ κουλτοφρεσ. Χρθςιμοποιιςαμε βιβλία, εικόνεσ, το 

διαδίκτυο, το φάκελο του ΥΡΡΟ ΜΟΤΩΝ ΔΩΡΑ. Ρολφτιμθ ιταν θ βοικεια των 

γονζων. 

Σε ζνα μεγάλο χάρτθ τθσ Ευρϊπθσ τα παιδιά κόλλθςαν φωτογραφίεσ από τθ 

χϊρα καταγωγισ τουσ με μουςικά όργανα και παραδοςιακοφσ χοροφσ. 

Τραγοφδθςαν ςτθν τάξθ ζνα παραδοςιακό τραγοφδι και μίλθςαν για τθν ιςτορία 

του τραγουδιοφ. Κάποια παιδιά δραματοποίθςαν διάφορα παραδοςιακά 

τραγοφδια. Ριραν ςυνεντεφξεισ από γονείσ και ςυγγενείσ για το πότε και ποφ 

τραγουδοφςαν αυτά τα τραγοφδια. Τα παιδιά με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ 

δθμιοφργθςαν παραδοςιακά μουςικά όργανα.  

Στισ 4 Ιουνίου 2013 ςτο Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο πραγματοποιικθκε 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αρχαία ελλθνικι μουςικι». Βαςικόσ ςτόχοσ του 

προγράμματοσ ιταν θ γνωριμία των παιδιϊν με τα αρχαία μουςικά όργανα μζςα 

από εκκζματα του μουςείου. Συγκεκριμζνα, τα παιδιά ςυγκεντρϊκθκαν ςτθν 

αίκουςα 28 τθσ Συλλογισ Γλυπτϊν και θ αφόρμθςθ για τθν ζναρξθ του 

προγράμματοσ δόκθκε από το άκουςμα ενόσ αρχαίου μουςικοφ κομματιοφ. Μζςω 

του κομματιοφ ηθτικθκε από τα παιδιά να ανακαλζςουν ςτθ μνιμθ τουσ αρχαία 

μουςικά όργανα.  

 

 
 

Στθ ςυνζχεια, με το διάλογο και τθ χριςθ εποπτικοφ υλικοφ ενθμερϊκθκαν για 

τθ χριςθ τθσ μουςικισ ςτθν αρχαία Ελλάδα και τθ ςυνζκριναν με τθ ςθμερινι 

εποχι καταγράφοντασ τισ ςκζψεισ τουσ ςε χαρτί του μζτρου.  

Κατόπιν, χωριςμζνα ςε τρεισ ομάδεσ πραγματοποίθςαν ζρευνα ςτον εκκεςιακό 

χϊρο (Ρροϊςτορικι Συλλογι, Συλλογι Χαλκϊν και Συλλογι Γλυπτϊν) για να βρουν 

αρχαία μουςικά όργανα: πνευςτά, ζγχορδα και κρουςτά.  

 

 

Εικόνα 1: Συηιτθςθ ςε κφκλο 
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Φςτερα, παρουςίαςαν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ τουσ αναγνωρίηοντασ τα 

μουςικά όργανα ςε πλαςτικοποιθμζνεσ εικόνεσ και εντάςςοντάσ τα ςτθν κατάλλθλθ 

κατθγορία. Επιπλζον, κατζγραψαν τα ονόματα κακϊσ και άλλα παρόμοια μουςικά 

όργανα των χωρϊν καταγωγισ τουσ επάνω ςε μεγάλο πλαςτικοποιθμζνο χαρτόνι. 

 

 

 

Εικόνα 2: Ζρευνα ςτθν προϊςτορικι 
ςυλλογι 

 

Εικόνα 3: Ζρευνα ςτθ ςυλλογι 
χαλκϊν 

 

Εικόνα 4: Ζρευνα ςτθ ςυλλογι 
γλυπτϊν 
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Το πρόγραμμα ολοκλθρϊκθκε με ζνα κινθτικό παιχνίδι: τα παιδιά χρθςιμοποιϊντασ 

τα δάκτυλα των χεριϊν τουσ μιμικθκαν τον ιχο των κυμβάλων. Στο τζλοσ 

εξζφραςαν τισ εντυπϊςεισ τουσ. 

 

 
 

Δράςη με διαπολιτιςμικό χαρακτήρα 

Στο ςχολείο τα παιδιά, αφοφ ιρκαν ςε επαφι με τα αρχαία μουςικά όργανα και 

τθ ςθμαςία τθσ μουςικισ ςτθν αρχαιότθτα, αναηιτθςαν μουςικά όργανα και 

τραγοφδια των χωρϊν καταγωγισ τουσ.  

Στο μουςείο, ςτο τελικό ςτάδιο του προγράμματοσ, αναηιτθςαν μουςικά 

όργανα των χωρϊν καταγωγισ και τα ςυςχζτιςαν με τα αρχαία. 

 

 

Θεωρητικζσ αρχζσ βάςει των οποίων υλοποιήθηκε το 
πρόγραμμα 

 

Ρροετοιμαςία τθσ επίςκεψθσ, διαδραςτικότθτα, βιωματικι ενεργθτικι εμπλοκι, 

ομαδικότθτα – ςυνεργαςία, πρωτοβουλία – αυτενζργεια, φιλικό περιβάλλον, 

οικειοποίθςθ και μοίραςμα τθσ γνϊςθσ, εκμετάλλευςθ τθσ παιδικισ εμπειρίασ. 

ςφνδεςθ με προςωπικά βιϊματα, δθμιουργικι ζκφραςθ, αςφαλζσ ςυναιςκθματικό 

κλίμα, εκμετάλλευςθ τθσ φανταςίασ και του ςυναιςκιματοσ, κινθτοποίθςθ των 

Εικόνα 5: Καταγραφι μουςικϊν 
οργάνων 

 

Εικόνα 6: Κινθτικό παιχνίδι 
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αιςκιςεων, παρατθρθτικότθτα, ςταδιακι παροχι πλθροφοριϊν και πλαιςιωμζνθ 

γνϊςθ, διαπολιτιςμικότθτα, ςθμαςία του χϊρου, και ευχάριςτθ - ψυχαγωγικι 

διάκεςθ. 

 

 

Αξιολόγηςη 
 

Οι μακθτζσ τθν επόμενθ μζρα τθσ επίςκεψθσ ςτο μουςείο φάνθκαν 

ενκουςιαςμζνοι. Το πρόγραμμα τουσ κράτθςε το ενδιαφζρον για όςθ ϊρα 

διιρκθςε. Επιπλζον, ςτο τζλοσ του προγράμματοσ ρωτικθκαν για τισ εντυπϊςεισ 

τουσ, οι οποίεσ ιταν άριςτεσ. 

 


