
  
1 Το ρεμπέτικο τραγούδι 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο   Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ   Ε Ρ Ε Υ  Ν Η Τ Ι Κ Η Σ    Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ 

(P r o j e c t) 

 

ΤΑΞΗ: Β΄ Λυκείου. 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015-2016. 

ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ: Α΄ -  Β΄ Τετράμηνο (Σεπτέμβριος 2015 – Μάιος 2016), [ετήσιο].             

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Πειραματικό ΓΕ. Λ. Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «“Βιογραφώντας” το ρεμπέτικο τραγούδι».   
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Α. Ι. Καλαμάτας. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ 01. 

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: 2. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ: ΝΑΙ. 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ / ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΝΑΙ / ΠΕΚ Μυτιλήνης. 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 

Οι μαθητές/τριες: 

o Να γνωρίσουν ότι στην ανθρώπινη δημιουργικότητα εντάσσεται και η μουσική, 

σημαντικότατο μέρος της οποίας είναι το ρεμπέτικο τραγούδι. 

o Να προσεγγίσουν το ρεμπέτικο τραγούδι ως βασική συνιστώσα της παράδοσης του 

Ελληνισμού. 

o Να αφουγκραστούν τα μηνύματα που πλουσιοπάροχα δίνουν οι διασταυρούμενοι 

δρόμοι της ελληνικής μουσικής λαϊκής κληροδοσίας, μέσω της άμεσης διασύνδεσης 

αυτής με τη μακρόχρονη μουσική εκκλησιαστική παράδοση. 

o Να γνωρίσουν τους σημαντικότερους ρεμπέτες και το έργο τους. 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με 

διδασκόμενα μαθήματα, κ.λπ.) 

 

Σε μια εποχή που η αναζήτηση της «ρωμαίικης παραδοσιακότητας», έναντι της τάσης 

ομογενοποίησης των πολιτισμών, η ανάγκη μελέτης και ανάδειξης του γηγενούς και τοπικού, 

με κύριο βέβαια γνώμονα την αυθεντικότητα, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις νεότερες 

γενιές, φτάνει αυτή η μελέτη και ανάδειξη της «ρωμαίικης παραδοσιακότητας» να βασίζεται 

στο αξίωμα ότι δεν είναι φολκ κλορ, αλλά να μελετάται στον άξονα ότι αποτελεί βασικό 

στοιχείο της ιδιοπροσωπίας του Ελληνισμού. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η διερεύνηση της 

πλούσιας ρεμπέτικης μουσικής παράδοσης, για τους/τις μαθητές/τριες είναι ένα καλό 

εγχείρημα να γνωρίσουν ότι αυτή έχει μια θαυμαστή ενότητα, που συνδυάζει το λόγο, τη 

μουσική και την κίνηση, καθώς έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης.  
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Η διασύνδεση αυτού του γνωστικού αντικειμένου με μαθήματα όπως η Ιστορία, η 

Μουσική και τα Θρησκευτικά θα δώσει στους/στις μαθητές/τριες τη δυνατότητα 

διεπιστημονικής και διαθεματικής προσέγγισης του θέματος.      

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ 

 

Τα μαθήματα γίνονται σε εργαστήριο Η/Υ και ακολουθούν πίστα τη Διδακτική Μεθοδολογία 

του Μαθήματος των Ερευνητικών Εργασιών (Project): ενδιαφέροντα μαθητών/τριών, 

επικαιρότητα του θέματος, οργάνωση, ρόλοι ομάδων, σχέσεις μελών υποομάδων, έρευνα, 

φακέλους, ολομέλεια, έκθεση της ερευνητικής εργασίας και παρουσίασή της σε κοινό. 

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

Με το πέρας των διδακτικών ενοτήτων του project, οι μαθητές/τριες θα: 

o Έχουν έρθει σε γόνιμη επαφή με την ιστορία της ελληνικής μουσικής. 

o Έχουν λάβει μια σαφή και τεκμηριωμένη γνώση για τη ρεμπέτικη μουσική παράδοση. 

o Έχουν γνωρίσει σημαντικούς ρεμπέτες καλλιτέχνες. 

  

Μυτιλήνη,  12 / 10 /2015 

 

 

Η Διευθύντρια Ο Διδάσκων Καθηγητής 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΟΥ 

Μαθηματικός 

 

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Θεολόγος Καθηγητής 

 

 

 

 


