
 Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
 
√ Ιδιότητες του ήχου: οι µαθητές µε τη γνώση των βασικών ιδιοτήτων εξερευνούν 

δηµιουργικά όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την µουσική o Ύψος o ‘Ένταση 
o Καθαρότητα o Ηχόχρωµα 

  
√ Μουσικά ̟αιχνίδια: συµπεριλαµβάνονται ήχοι της φύσης µέσα από τους οποίους οι 

µαθητές µπορούν να κατανοούν τις ποικίλες παραµέτρους των ήχων. 
 

 √ Νότες και αξίες: έχοντας ως σκοπό να αναδείξουµε την ποικιλοµορφία των µουσικών 
µορφών και την απλότητα της µουσικής µέσω της κατανόησης των βασικών µουσικών όρων, 

θέτουµε για τους µαθητές µας τις σωστές βάσεις της µουσικής δηµιουργίας. o Μέτρο, 
ρυθµός, µελωδία o Χρήση ποικίλων ρυθµικών και µελωδικών σχηµάτων 

 
 √ Εισαγωγή στις µείζονες κλίµακες και τα διαστήµατά τους: η κατανόηση αυτών των 

στοιχείων αποτελεί τη βάση για την βαθύτερη κατανόηση των πιο πολύπλοκων µουσικών 

κανόνων  

√ Εισαγωγή στα όργανα της συµφωνικής ορχήστρας: οι µαθητές µας θα είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν τα µουσικά όργανα, να διακρίνουν τα διάφορα ηχοχρώµατα που διαχωρίζουν 
τα όργανα µεταξύ τους αλλά και να αναπτυχθεί η δηµιουργικότητα τους µέσα από την 

αυτενέργεια. o Θεωρητική Μελέτη των οργάνων o Χρήση οπτικοακουστικού υλικού o 
Κατασκευή αυτοσχέδιων µουσικών οργάνων 

 
 Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 
 √ Μουσικά όργανα και ανάλυση: µαθησιακός στόχος µας είναι οι µαθητές να 

αναγνωρίζουν τα µουσικά όργανα αλλά και να µπορούν να διακρίνουν τα διάφορα 
ηχοχρώµατα που διαχωρίζουν τα όργανα µεταξύ τους: o Θεωρητική µελέτη των οργάνων o 

Χρήση οπτικοακουστικού υλικού  
 

√ Χαρακτηριστικά των διαφόρων ε̟οχών σύνθεσης: Με την συστηµατική διδασκαλία και 

µελέτη των µουσικών εποχών, επιδιώκουµε να εµφυσήσουµε στους µαθητές µας αφενός τη 

γνώση, αφετέρου την ικανότητα να κατανοήσουν το µοναδικό ύφος και στυλ που διέπει κάθε 

εποχή. o Αναγέννηση o Μπαρόκ o Κλασσική εποχή o Ροµαντική εποχή o Σύγχρονη 

εποχή  

√ Είδη σύνθεσης ανά ε̟οχή - Κυριότεροι εκ̟ρόσω̟οι και έργα τους: Μέσω των 

χαρακτηριστικών που διέπουν κάθε εποχή επιτυγχάνεται η κατανόηση των µουσικών έργων 

και επιπλέον δίδεται η ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν τους κυριότερους 

εκπροσώπους µέσα από τα έργα τους. 

 √ Ανάλυση και δοµή µουσικών έργων: Μελετώντας ένα µουσικό έργο από διάφορους 

πολιτισµούς και εποχές της τέχνης δίνουµε στους µαθητές µας µε βιωµατικό τρόπο τη 

δυνατότητα να κατανοήσουν τους λόγους που οδήγησαν στη δηµιουργία του. Κατανοώντας 

τη δοµή του, µέσα από το ευρύτερο πολιτικό, ιστορικό, κοινωνικό και µουσικολογικό 

πλαίσιο, οι µαθητές µας οδηγούνται στην πλήρη κατανόηση των χαρακτηριστικών κάθε 

έργου.  



√ Ελληνική Μουσική: Ξεκινώντας από την Αρχαία Ελλάδα θα γνωρίσουµε πώς εξελίχθηκε 

η µουσική µας µε το πέρασµα των αιώνων µέχρι και σήµερα.  

√ Ρυθµοί και ̟αραδοσιακά όργανα: Στόχος µας είναι οι µαθητές µας να διδαχτούν την 

παραδοσιακή µας µουσική και να γνωρίσουν τους ποικίλους ελληνικούς ρυθµούς µέσα από 

τη µελέτη των ελληνικών παραδοσιακών µουσικών οργάνων.  

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

√ Το ταξίδι της µουσικής στον 20ο αιώνα: Θα γνωρίσουµε τους µουσικούς πειραµατισµούς 

που έλαβαν χώρα αλλά και την µουσική πρωτοπορία στην Ελλάδα του 20ου αιώνα 

√ Εικόνα και ήχος: Μελετώντας τη µουσική δηµιουργία στα βάθη των αιώνων θα 

παρατηρήσουµε την έντονη επιθυµία των συνθετών να αναπαραστήσουν εικόνες µέσω της 

µουσικής 

-Εικαστικά και Μουσική 

-Μουσική και Κινηµατογράφος 

-Μουσική και ∆ιαφήµιση 

√ Α̟ό το γκόσ̟ελ στο ροκ: Ξεκινώντας µια µουσική αναδροµή θα παρακολουθήσουµε 

την πορεία των της µουσικής παγκοσµίως από την µουσική των Αφροαµερικανών µέχρι και 

τη ροκ µουσική 

√ Ελληνικές µουσικές ιστορίες: 

Η ιστορία της ελληνικής µουσικής από τις αρχές του 20 αιώνα µέχρι και σήµερα θα 

αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µουσικών ειδών στην Ελλάδα 

-Αστικό τραγούδι 

-Ρεµπέτικο 

-Ελαφρό τραγούδι 

-Μελοποιηµένη ποίηση 

-Ελληνική τζαζ 

-Έλληνες συνθέτες 

 


