
Η μουσική στη ζωή των νέων 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΛ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ 

PROJECT Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 
       ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 



Τι είναι μουσική; 

 

Η ερώτηση αυτή έχει γίνει θέμα συζητήσεων - μεταξύ λογίων και μη , 

έχει δεχτεί πληθώρα απαντήσεων, όμως καμία δεν ερμηνεύει το 

φαινόμενο της εν λόγω τέχνης σε καθολικό ή διαπολιτιστικό επίπεδο. 

Μεταξύ άλλων λεξικοί ορισμοί ορίζουν τη μουσική ως “τέχνη και 

επιστήμη των ήχων”, ενώ άλλοι λένε πως είναι η τέχνη που βασίζεται 

στην οργάνωση ήχων με σκοπό τη σύνθεση, εκτέλεση και 

ακρόαση/λήψη ενός μουσικού έργου. 



Πως επηρεάζει η μουσική τους νέους 
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 Η μουσική από τα πανάρχαια χρόνια ήταν ύψιστης 
συναισθηματικής σημασίας για τους ανθρώπους, επηρέαζε και 
μέχρι σήμερα επηρεάζει τον χαρακτήρα, τον τρόπο σκέψης και 
την προσωπικότητα μας. Η μουσική κατά γενική ομολογία 
ενισχύει κοινωνικές ή άλλες δεξιότητες όπως για παράδειγμα την 
επικοινωνία και την αυτοεκτίμηση. 

 
 Από τη στιγμή που η μουσική εισχωρήσει στα αυτιά του 

ανθρώπου αρχίζει ένα ταξίδι. Οι ήχοι γίνονται ερεθίσματα που 
περνούν από τα ακουστικά νεύρα και φτάνουν στον εγκέφαλο. 
Εκεί δημιουργείται ένα κύκλωμα δονήσεων που μπορούν να 
εκδηλωθούν ως εξωτερικές σωματικές αντιδράσεις. Έρευνα έχει 
δείξει πως τα άτομα που βίωσαν μια ισχυρή μουσική εμπειρία, 
αντέδρασαν με δάκρυα, ρίγος, αύξηση της θερμότητας, πόνο, 
αύξηση καρδιακού ρυθμού κ.ά. 



 
 
 

Η μουσική μπορεί να έχει ισχυρή επίδραση στα συναισθήματά μας. 
  
Aπό το να μας κάνει ευτυχείς μέχρι να μας βοηθάει να ξεπεράσουμε 
τους φόβους μας. 
 
 Όταν κάποιος ακούει μια μουσική που του αρέσει, ενεργοποιούνται 
οι ίδιες περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την απόλαυση 
της τροφής και του σεξ. 



Είδη μουσικής 
 Ποπ: Ελαφριές μορφές ξένης μουσικής. 

 Ροκ: Έντονος ρυθμός και ευδιάκριτη  μελωδία. 



Είδη μουσικής 

 Λαϊκή: Ελληνικό τραγούδι με ύφος αστικής λαϊκής μουσικής. 

 Κάουντρι: Αμερικάνικη αγροτική μουσική. 



Είδη μουσικής 

 Χέβι Μέταλ: Παρακλάδι της ροκ με βαρύ ήχο εστιασμένο στην 

κιθάρα. 

 Κλασική: Ανώτερη μορφή μουσικής σύνθεσης με σοβαρούς 

σκοπούς. 



Είδη μουσικής 

 Ρέγκε: Μουσικό είδος που αναπτύχθηκε με επίκεντρο τη 
Τζαμάικα στα τέλη της δεκαετίας του 1960.  

 Όπερα: Μουσικό θεατρικό είδος. 



Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου 

1)Τι είδος μουσικής ακούτε; 



Αποτελέσματα ερωτηματολογίου 

2)Επηρεάζει η διάθεσή σας τη μουσική 

που ακούτε; 



Αποτελέσματα ερωτηματολογίου 

3)Επηρεάζεστε από τη μουσική που 

ακούν οι φίλοι σας; 



Αποτελέσματα ερωτηματολογίου 

4)Έχετε δεχτεί σχόλια για τη μουσική 

που ακούτε; 



Αποτελέσματα ερωτηματολογίου 

5)Θα αλλάζατε τη μουσική που ακούτε 

για να γίνετε αποδεκτοί; 

ΟΧΙ



Αποτελέσματα ερωτηματολογίου 

6)Έχει αποτελέσει η μουσική αφορμή 

για να ασχοληθείς με... 



Αποτελέσματα ερωτηματολογίου 

7)Ποια είναι η γνώμη σας για τη 

σημερινή μουσική; 
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