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Ερευνητικά ερωτήματα: 

Ποια είναι τα τραγούδια σταθμοί; 

Ποια είναι τα οφέλη της αγγλόφωνης 

μουσικής; 

Πώς επηρεάζεται η ψυχολογία μας; 

Είναι η αγγλόφωνη μουσική τρόπος 

έκφρασης των νέων σήμερα; 

Ποιος είναι ο ρόλος που θα μπορούσε 

να παίξει στην εκπαίδευση; 
 



Τραγούδια-σταθμοί  

 Purple Haze - Jimmy Hendrix  

 Imagine – John Lennon 

 Hotel California – Eagles 

 Dust in the Wind – Kansas  

 Wind of Change – Scorpions  

 Sweet Child O’ Mine – Guns N’ Roses  

 Stairway to Heaven – Led Zeppelin  

 Highway to Hell – ACDC 

 Yellow Submarine – Beatles  

 



Satisfaction – Rolling Stones 

I Don’t Wanna Miss a Thing – Aerosmith  

Smells Like Teen Spirit – NIRVANA  

Bring Me to Life – Evanescence  

Back to Black – Amy Winehouse 

Can’t Stop – R.H.C.P 

Could You Be Loved – Bob Marley  

I’ll Always Love You – Whitney Houston 

Falling in Love with You – Elvis Presley  



Τα οφέλη της 

αγγλόφωνης μουσικής 

 

 Η μουσική δεν αποτελεί μόνο μέσο 

ψυχαγωγίας, αλλά συμβάλλει συνολικά στη 

νοημοσύνη και τη συναισθηματική 

ανάπτυξη του ακροατή ανοίγοντας πλήρως 

τους ορίζοντές του 

    
 

 



   Η μουσική βοηθά στα εξής: 
 

•Στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και 

στην μαθησιακή πορεία του ακροατή 

•Στην πνευματική εγρήγορση  

•Στην ψυχική υγεία  

 

 
 



Η επιρροή της μουσικής 

στην ψυχολογίας μας 

Η μουσική έχει την ικανότητα να επιδρά 

στην ψυχική κατάσταση των ακροατών και 

σχετίζεται με τον χαρακτήρα.  

Σε αυτό οφείλεται το γεγονός ότι οι μουσικοί 

τόνοι διαφέρουν μεταξύ τους. 
 



Tα συναισθήματα που προκαλεί η 

ακρόαση μουσικής είναι δύο ειδών:  

  → τα συναισθήματα που αφορούν την 

αισθητική αξία της μουσικής (το τι 

αντιλαμβάνεται κανείς ως ωραίο στη 

μουσική)  

→ τα συναισθήματα που παράγονται ή 

εκφράζονται από τη μουσική, λίγο ή πολύ 

ανεξάρτητα από την αισθητική της αξία. 
 



Η αγγλόφωνη μουσική ως 

τρόπος έκφρασης των εφήβων 

  Oι έφηβοι στηρίζονται στη μουσική για 

την ισορροπία της ψυχολογικής τους 

κατάστασης κατά κύριο λόγο, αλλά και για 

να διασκεδάζουν.  

  Μέσω αυτής εκφράζουν τα 

συναισθήματα και τις σκέψεις τους. 

Ξεφεύγουν από την καθημερινότητα  

  τους, χαλαρώνουν και απλά απολαμβάνουν 

  τη στιγμή.  

 



  Βρίσκουν παρηγοριά από τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και 
συντροφιά όταν νιώθουν μόνοι.  

        Χωρίς αυτή θα ένιωθαν απαρηγόρητοι 
και συνηθισμένοι, μιας και μέσα από τη 
μουσική που ακούει κάποιος μπορείς να 
συμπεράνεις πολλά για τον χαρακτήρα 
του.  

  Εν τέλει, τι θα κάναμε όλοι μας αν μία 
μέρα μας στερούσαν τη μουσική; 

 
 



Ο ρόλος της αγγλόφωνης 

μουσικής στην εκπαίδευση  

  Η αγγλόφωνη μουσική, πέρα από όλα τα 

οφέλη της μουσικής γενικά στην εκπαίδευση, 

παίζει σημαντικό ρόλο και στην εκμάθηση της 

αγγλικής γλώσσας.  

 

  Έχει παρατηρηθεί ότι όσοι μαθητές ακούν 

αγγλόφωνη μουσική εξοικειώνονται με τη 

γλώσσα των αγγλικών πιο γρήγορα, πιο 

εύκολα και πιο ποιοτικά.  



  Μέσα από τα τραγούδια οι μαθητές 

έρχονται σε επαφή με τα αγγλικά με 

έναν τρόπο που δεν θεωρείται 

αγγαρεία αλλά είναι διαδραστικός και 

διασκεδαστικός. 

       Έτσι, παρατηρούν αγγλικές λέξεις 

ή γραμματικούς κανόνες που δεν 

γνωρίζουν αλλά μπορούν να  

καταλάβουν από τα συμφραζόμενα.  

 



  Γενικά, η μουσική μάς προκαλεί την 

ανάγκη να συμμετάσχουμε κι εμείς σ’ 

αυτό που ακούμε.  

        Έτσι τραγουδώντας στα αγγλικά 

βελτιώνουμε την προφορά και την χρήση 

της αγγλικής γλώσσας.  

      Ουσιαστικά λοιπόν, κάνουμε πρακτική 

στη γλώσσα χωρίς να κουραζόμαστε ή 

δυσκολευόμαστε. Δηλαδή αυτή η λύση 

είναι και οικονομική και ξεκούραστη 

αλλά και εξαιρετικά αποτελεσματική.  
 



  Επίσης η μουσική είναι ένας πολύ καλός 

τρόπος να θυμόμαστε πιο εύκολα.     

         Μέσα λοιπόν από την μουσική όχι μόνο 

μαθαίνουμε, αλλά και συγκρατούμε τις νέες, 

αλλά και τις παλιότερες πληροφορίες καλύτερα 

και με λιγότερες πιθανότητες να τις ξεχάσουμε 

αργότερα.  
 



ΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 
  1. Μουσικό CD με 16 αγγλόφωνα τραγούδια 

 
 Back in Black - AC/DC 

 Thunderstruck - AC/DC 

 I Don’t Wanna Miss A Thing – Aerosmith 

 Back to Black - Amy Winehouse 

 The Hotel California - Eagles 

 Not Afraid - Eminem 

 All Of Me – John Legend 

 Take Me To Church - Hozier 

 Sweet Child O’ Mine- Guns n’ Roses 

  Paradise City - Guns N’ Roses 

  Boulevard of Broken Dreams - Green Day 

  Beat it – Michael Jackson 

  Smells Like Teen Spirit - Nirvana 

  Can’t Stop - Red Hot Chilli Peppers 

  Other Side - Red Hot Chilli Peppers 

  Fairytale Gone Bad - Sunrise Avenue 

 



2. Εικαστική Δημιουργία – 2 Αφίσες: 

 

 
 




