
 

«ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» 

 Δυνατότητα παρουσίασης στο χώρο σας ! 

 

 

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι 

 

Το Ωδείο Βορείου Ελλάδος είναι ένας μουσικός εκπαιδευτικός οργανισμός που λειτουργεί εδώ 

και 73 χρόνια στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας τις συνθήκες για αξιόπιστη και 

υπεύθυνη μουσική εκπαίδευση των παιδιών και των νέων της πόλης. 

Πρωτοπορώντας και εισάγοντας κάθε χρόνο νέα προγράμματα σπουδών καθώς και 

δραστηριότητες που αφορούν σε παιδιά κάθε ηλικίας , έτσι και φέτος προσφέρει μια σειρά 

εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο τη μάθηση μέσα από τη δράση, το παραμύθι και το 

παιχνίδι.  Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα συνοδεύονται από οπτικοακουστικό υλικό και 

παρουσιάζονται από έμπειρους εκπαιδευτικούς και μουσικοπαιδαγωγούς στην Αίθουσα 

εκδηλώσεων «Carpe Diem» του Ωδείου Βορείου Ελλάδος.  

Για το σχολικό έτος 2015 - 2016 προτείνουμε για τους μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού 

τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα.  

Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΤΑ ΝΟΤΕΣ 

Μουσικό παραμύθι 

Διάρκεια 90’ 

Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, νήπια και μαθητές Α’ & Β’ Δημοτικού. 

 

Παραμύθι ! Μια παραδοσιακή αξία δυνατή μέσα στο χρόνο….. Ένα μουσικό παραμύθι γεμάτο 

παιχνίδι,  που μέσα από τη φαντασία προτρέπει τα παιδιά σε δράση στον κόσμο της μουσικής. 

Στόχος του προγράμματος είναι ν’ αγαπήσουν τα παιδιά τη μουσική, όπως το παραμύθι της 

γιαγιάς. Οι μικροί μαθητές θα έρθουν σε επαφή με το «μουσικό αλφάβητο» που δεν είναι άλλο 

από τις 7 νότες και θα μοιραστούν μηνύματα για την ομαδικότητα, τη φιλία και την 

εμπιστοσύνη μέσα από το δρόμο της μουσικής.  

 

 



Επιδίωξη είναι να αντιληφθούν τις απεριόριστες και διαφορετικές δυνατότητες του αυτιού και 

να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τη φωνή τους σαν μουσικό όργανο. Τα παιδιά μέσα από την 

αφήγηση παίζουν με την σύγχρονη Χιονάτη, κάνουν το σώμα τους μουσικό όργανο, 

τραγουδούν το τραγούδι της, μαθαίνουν μουσικές ορολογίες με απλό τρόπο και αποκτούν 

μέσα από ένα βιωματικό παιχνίδι εξερεύνησης  την ευκολία να αντιλαμβάνονται το τονικό 

ύψος και την ιδιαίτερη θέση της κάθε νότας.  

 

ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ 

Διάρκεια 90’ 

Απευθύνεται σε μαθητές Α’, Β’,  Γ’ & Δ’  Δημοτικού. 

 

Ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που προσφέρει πολλά νέα ερεθίσματα και 

βασίζεται στην έντονη συμμετοχική δράση των παιδιών με όλες τους τις δυνατότητες.   

Στα παιδιά αρέσει να μαθαίνουν καινούργια πράγματα και είναι από τη φύση τους περίεργα, 

δραστήρια και γεμάτα ενέργεια. Είναι ανοιχτά σε νέα ερεθίσματα του περιβάλλοντος , ενός 

περιβάλλοντος γεμάτο από κίνηση, ήχους, χρώματα, σχήματα, μυρωδιές. Τα παιδιά βρίσκουν 

κι ανακαλύπτουν ! Είναι πολύπλευρα ταλέντα, γεμάτα φαντασία χωρίς προκαταλήψεις.   

Μέσω του προγράμματος τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι στη μουσική ακούς περισσότερα από 

αυτά που αντιλαμβάνεται αρχικά το αυτί σου και ότι σε μια εικόνα ανακαλύπτεις περισσότερα 

όταν την παρατηρείς, από ό,τι με την αρχική φευγαλέα ματιά. Η δημιουργία συσχετισμών και 

αναλογιών στην τέχνη και τη μουσική, οδηγεί τα παιδιά σε μια νέα βιωματική κλίμακα :  

από τις εικόνες γεννιούνται ιστορίες με ήχους……,  

από τους τόνους και τους ήχους, χρώματα……. 

από τα σχήματα, μουσικές και κινητικές δραστηριότητες…… 

 

 ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΓΑΜΗΝΕΣ 

Διάρκεια 120’ 

Απευθύνεται σε μαθητές Ε’ & ΣΤ’  Δημοτικού & σε μαθητές Γυμνασίου 

 

Ένα ταξίδι στο συναρπαστικό «ΧΘΕΣ» της τέχνης, που πάντοτε παραμένει επίκαιρο αλλά όχι 
τόσο γνωστό. Γι’ αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να γνωρίσουμε τα ψηφιδωτά αριστουργήματα. 
Την τεχνική με την οποία κατασκευάζονται καθώς γινόμαστε οι ίδιοι μικροί ψηφιδωτοποιοί. 
 Μια ανακάλυψη του Βυζαντινού κόσμου των χειρόγραφων και της γραφικής ύλης. Θα έχουμε 
την ευκαιρία να δούμε ένα πραγματικό ελατήριο από πάπυρο. Θα ανακαλύψουμε μέσα από 
πλούσιο οπτικό υλικό την παράδοση και την τέχνη των ψηφιδωτών και των περγαμηνών. Μέσα 
από τη διδασκαλία και τη ζύμωση με μεγάλα έργα τέχνης θα ανακαλύψουμε πώς έγραφαν οι 
άνθρωποι και πώς θα κάνουμε το δικό μας Χρυσόβουλο. Μια εναλλακτική μουσειακή 
ξενάγηση, η οποία μας εισάγει στον κόσμο του χθες με τρόπο απλό και ευχάριστο. 
 



Α΄ ΜΕΡΟΣ 
Γνωρίζουμε την Παπυρολογία, την παλαιογραφία, την μικροτεχνία των χειρογράφων και την πορεία της 
δημιουργίας του βιβλίου. Γράφουμε μεγαλογράμματα, Βυζαντινή γραφή, σφραγίζουμε με βουλοκέρι 
και μελετούμε ένα «Ειλητό». 
Β΄ ΜΕΡΟΣ 
Μυούμαστε στην τέχνη του Ψηφιδωτού, στις θεωρητικές του καταβολές, στην τεχνική του και 
καταλήγουμε να γίνουμε εμείς οι ίδιοι μικροί ψηφιδωτοί.  

 

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ OΡΓΑΝΟΠΟΙΟΥ 
Διάρκεια 90’ 
Απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού & Γυμνασίου (διαφοροποίηση της παρουσίασης 

ανάλογα με την ηλικία των παιδιών) 

 

Όλοι δε μπορούμε να γίνουμε μουσικοί, μπορούμε όμως να γίνουμε καλοί ακροατές και να 
ακούμε συνειδητά. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η γνωριμία των παιδιών με τα 
μουσικά όργανα, τις δυνατότητες τους και τα χαρακτηριστικά τους, με αποτέλεσμα την 
σφαιρική αντίληψη της μουσικής. Επιδίωξη είναι η αναγνώριση του ηχοχρώματος και η 
βελτίωση των ακουστικών ικανοτήτων των παιδιών. 
Το πρόγραμμα ως προέκταση του προγράμματος «Μελωδίες και Εικόνες» αφ’ ενός μεν 
αποτελεί μια λεπτομερή  προσέγγιση του κόσμου της μουσικής, αφ’ ετέρου δε ασχολείται με τη 
μελέτη μιας πολύ βασικής πτυχής της μουσικής,  του ηχοχρώματος, μέσω οπτικοακουστικού 
υλικού. 
Α΄ΜΕΡΟΣ 
Τα παιδιά γνωρίζουν μέσα από εικόνες, ήχους, μελωδίες και παιχνίδι, το διαχρονικό μέσο έκφρασης της 
μουσικής: τα όργανα. 
Β΄ΜΕΡΟΣ 
Τα παιδιά γίνονται οργανοποιοί και μυούνται στα κατασκευαστικά μυστικά των οργάνων, αλλά και πώς 
αυτά επηρεάζουν τον οργανοπαίκτη. Τέλος καλούνται να εφαρμόσουν ό,τι διδάχθηκαν και να 
κατασκευάσουν τα δικά τους όργανα. 
 

Ο τρόπος παρουσίασης των προγραμμάτων διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία των 

παιδιών, το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών, ενώ 

υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης όλων των προγραμμάτων στο χώρο του σχολείου σας. 

Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για επιπλέον πληροφορίες ή 

διευκρινήσεις. Υπεύθυνοι επικοινωνίας : Μερόπη Τζαννή, Γιάννης Μητσόπουλος. 

 

Με εκτίμηση 

Δημήτρης Π. Μητσόπουλος 

      Πρόεδρος Ωδείου Βορείου Ελλάδος 

 
 

ΩΔΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «CARPE DIEM» 

Εθν.Αντιστάσεως 16, Θεσσαλονίκη. e-mail : info@conservatoire.gr 

mailto:info@conservatoire.gr


Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310.422885, 2310.422742, 6938.438612 


