


ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VOICE PROJECT
 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) 
 

 Γερογιάννη Δέσποινα

Κλάδος/Ειδικότητα (1) 
 

 ΠΕ 79.01

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2) 
 

 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) 
 

 

Τίτλος του ομίλου 
 

 VOICE PROJECT

Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος 
 

 Eκμάθηση κ εκτέλεση έργων με φωνή κ απλή συνοδεία στο
πιάνοΥ

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα  
 

 2 ώρες

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος
 

 Α, Β, Γ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 Να καταφέρει ο μαθητής/τρια να «διαβάζει» μουσική 
παρτιτούρα, να ερμηνεύει ένα μουσικό εργο κ να 
συνοδεύει τον εαυτό του/της με συγχορδίες στο πιάνο. 

 

Διδακτική μεθοδολογία 
 

Τρόποι για να χρησιμοποιήσει το σώμα του/της κ τη φωνη 
του/της μέσα απο  βασικές ασκήσεις  κ αναπνοές. 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι Μάιο 
ή Ιούνιο) 
 

ΟΚΤΩΒΡΊΟΣ:Εισαγωγή, γνωριμία με τις δυνατότητες φωνής
κ ανάγνωση απλής παρτιτούρας.
ΝΟΕΜΒΡΊΟΣ:Απλές ασκήσεις για σώμα κ φωνή.
ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΣ:Ρεπερτόριο(διάφορα είδη, εποχές,τεχνικές)
                        Παρουσίαση εξέλιξης μαθητών με συμμετοχή 
                        στο Χριστουγεννιάτικο κονσέρτο  των 
ΜΟΥΣΊΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ του Δημου Χαλκιδέων.
ΊΑΝΟΥΑΡΊΟΣ:Μαθήματα πιάνου για συνοδεία.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΣ:Κτίσιμο ρεπερτοριου(Βαθμός δυσκολίας 1)
ΜΑΡΤΊΟΣ:             >>             >>             (    >>           >>           2)
ΑΠΡΊΛΊΟΣ:              >>             >>            (     >>           >>           3)
ΜΑΊΟΣ-ΊΟΥΝΊΟΣ:Δοκιμές – Γενικές δοκιμές



                               ΤΕΛΊΚΗ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΟΜΊΛΟΥ

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 
 

 Θεωρία Μουσικής
Μουσική ανάγνωση

Τρόπος επιλογής μαθητών 
 

 Ακρόαση 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 
 

 Δεξιότητες/ υπευθυνότητα/ επιμέλεια.

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα 
ομίλου (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα 
λήξης) 
 

 ΤΡΊΤΗ 2.15- 3.45

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 
 

Αρχιμουσικός  Μουσικών Συνόλων Δημου Χαλκιδέων
Συνεργασία με τραγουδιτή/τρια (κατόπιν συννενόησης)
Συνεργασία με την  υπέυθυνη του MUSIC 
BOX( Πωτοποριακό φωνητικό σύνολο).
 

Συνεργασίες (ιδρύματα, οργανισμοί, 
σχολεία, φορείς, πρόσωπα κ.ά.) 
 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΊΔΕΩΝ
ΜΟΥΣΊΚΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΧΑΛΚΊΔΑΣ
Ε.Λ.Σ ΊΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΊΑΡΧΟΣ
BIG BAND ΔΗΜΟΥ  ΑΘΗΝΑΊΩΝ
 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Ε.Λ.Σ( Παρακολούθηση γενικης  δοκιμής οπερας)
Εναλλακτικη Σκηνή Ε.Λ.Σ
Παρακολούθηση συναυλίας σύγχρονης μουσικής 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου  Εσωτερική διαμορφωτική κ τελική αξιολόγηση

 

Ποιοι από τους 4 κεντρικούς άξονες 
δράσης του 5ου Προτύπου Γυμνασίου 
Χαλκίδας  εμπεριέχονται στον όμιλο και
με ποιον τρόπο. 

1. Συμπερίληψη κ δεξιότητες ζωης(ένταξη σε ομάδα 
για κοινή δημιουργία ‘όπως είναι ένα μουσικό 
σύνολο)

2. Σύνδεση με την τοπική κοινωνία

Παρουσιάσεις/ συναυλίες

Παραδοτέα Παρουσίαση στο τέλος του διδακτικού  έτους του ομίλου κ 
συμμετοχή του στην τελικη συναυλία των Μουσικών 
Συνόλων του Δήμου Χαλκιδέων  καθώς κ σύμπραξη με 
γνωστό /η τραγουδιστή/τρια.
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