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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 

 Μια ευκαιρία οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν άμεση γνώση της rock μουσικής. 

 Κι αυτό μέσα από δική τους διαδικτυακή έρευνα, σχετική με την ιστορία της rock. 

 Επιπλέον, οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν σημαντικά γκρουπ και μουσικούς της rock. 
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Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με 

διδασκόμενα μαθήματα, αναφερόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις): 

 Γνωρίζοντας ότι η σημερινή νεολαία αναζητά γόνιμες διεξόδους και στη μουσική, 

κρίθηκε σκόπιμο, μέσα από ένα μάθημα όπως είναι το project, οι μαθητές/τριες να 

έρθουν σε άμεση επαφή με ένα είδος μουσικής αρκετά δημοφιλές σε νεαρές ηλικίες. 

 Το θέμα σχετίζεται άμεσα με το μάθημα της μουσικής, αλλά και με τη λογοτεχνία, μιας 

και οι στίχοι πολλών τραγουδιών αποκτούν ποιητικό ενδιαφέρον. 

 Είναι δεδομένο ότι στη σημερινή εκπαίδευση δεν μπορεί να μη λάβουμε σοβαρά 

υπόψη τους διευρυμένους κώδικες επικοινωνίας, αυτούς που προέρχονται μέσα από 

μορφές έκφρασης, όπως είναι και η μουσική, το βίντεο, τα πολυμέσα και το 

Διαδίκτυο. Ειδικότερα, ο ρόλος της μουσικής φαίνεται να επαναπροσδιορίζεται, 

αποκτώντας μια νέα εκπαιδευτική και παιδευτική διάσταση, η οποία αν και εφόσον 

χρησιμοποιηθεί σωστά από τον εκπαιδευτικό, μπορεί να προσφέρει στους μαθητές 

απεριόριστες δυνατότητες αισθητικής καλλιέργειας. 

 Λαμβάνοντας, λοιπόν, σοβαρά υπόψη την παραπάνω θέση, μέσω του μαθήματος του 

project, κρίθηκε σκόπιμο να  προσφερθεί στους μαθητές η δυνατότητα, η μουσική 

rock παιδεία να προσεγγιστεί με τη μελέτη μεγάλων μουσικών συγκροτημάτων και 

καλλιτεχνών. 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ (μέχρι 200 λέξεις): 

 Σ’ ότι αφορά τα παραπάνω, μια βασική θεωρητική παραδοχή είναι ότι τα ερωτήματα 

και τα ζητήματα που εγείρει η rock μουσική είναι πολλά. Ενδεικτικά σημειώνω τα 

ακόλουθα: η δύναμη της rock μουσικής είναι μαγεία. Μια παράξενη δύναμη που 

εξαπολύεται ως ένα έργο τέχνης, για να προκαλέσει συγκινησιακές αντιδράσεις, αν 

εκλυθεί ποσό φαντασίας, να επαναφορτίσει τη ζωή. Αναρωτηθήκαμε ποτέ γιατί 

θεωρούμε ένα rock τραγούδι όμορφο; Και τι είναι το όμορφο, αν όχι κάτι που το 

πλησιάζω για να αντλήσω δύναμη;  

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις): 

 Με το πέρας των διδακτικών ενοτήτων οι μαθητές θα: 

 έχουν κατανοήσει την τεράστια αξία της rock μουσικής, που από τη γέννησή της μέχρι 

σήμερα λειτουργεί μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά και ιστορικά συμφραζόμενα. 

 έχουν διευρύνει τους μουσικούς τους ορίζοντες μέσα από την οπτική γωνία rock 
καλλιτεχνών και συγκροτημάτων. 

 έχουν προσεγγίσει βιογραφίες rock μουσικών. 

 

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 

 Όλα τα μαθήματα και οι συναντήσεις υποστηρίζονται από σχετικό σύγχρονο 

οπτικοακουστικό υλικό και διεξάγονται στο Εργαστήριο Πληροφορικής. 

 

ΣΤ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΚΑΤΑ ΘΕΜΑ) 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BA_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83

%CE%B9%CE%BA%CE%AE  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BA_%CE%BC%CE%BF%CF%85%25
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BA_%CE%BC%CE%BF%CF%85%25
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BA_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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