
«Τι μας είπαν δύο κορυφαίοι 
συνθέτες… 

 
Χατζιδάκις - Τσιτσάνης» 

 

      2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 

  Παπαδοπούλου Μαρία, ΠΕ02 

               



Αφόρμηση 

2014 →  Έτος Χατζιδάκι  

20 χρόνια από τον θάνατό του 

 

2015 → Έτος Τσιτσάνη  

100 χρόνια από τη γέννησή του 



Μετασχηματίζουσα μάθηση 
                         Mezirow 

Προβληματικά πλαίσια 

αναφοράς  

(νοητικές συνήθειες,  

πεποιθήσεις, προσδοκίες κ.α.) 

Προσπάθεια 

μετασχηματισμού 

επικοινωνία με το έργο των 
δύο συνθετών 

 επιδίωξη να γίνουν οι 
μαθητές «κριτικά στοχαστικοί 
σχετικά με τις παραδοχές τους 
ή τις παραδοχές των άλλων » 

(Mezirow, 2006) 

ανοικτά, στοχαστικά 
και συναισθηματικά 
έτοιμα για αλλαγή 



Μετασχηματίζουσα μάθηση 
                         Mezirow 

Περιλαμβάνει 
  τον κριτικό στοχασμό πάνω στην πηγή 
(μουσικό έργο) 

 
την εργαλειακή και επικοινωνιακή μάθηση 
μέσω αυτής 

 
την ανάληψη δράσης (αναπλαισίωση γνώσης) 

 
την απόκτηση προδιάθεσης (μετασχηματισμός 
ιδεών, αξιών)  

                                                                     (Illeris, 2009) 

 
                         



Διαθεματική προσέγγιση  

Αλληλεξάρτηση και η αλληλεπίδραση επιστημονικών 
γνώσεων και καθημερινών γεγονότων 

 
Οργάνωση της σχολικής γνώσης γύρω από θέματα ευρύτερου 
ενδιαφέροντος  

 
Ενεργός εμπλοκή των μαθητών στις διαδικασίες διερεύνησης 
των υπό μελέτη θεμάτων (Ματσαγγούρας, 2012) 

 
Οικοδόμηση της γνώσης πάνω σε προϋπάρχουσες εμπειρίες 

 
Ενοποίηση και η διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων 

    (Μουσική, Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 
Νεοελληνική Γλώσσα, Πληροφορική, Κείμενα Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας 



Σκοπός 
 

Κριτικός στοχασμός και διάλογος  

πάνω σε πεποιθήσεις με βάση την πηγή (έργα 
συνθετών) και με ταυτόχρονη διερεύνηση και 

άλλων γνωστικών πεδίων, 

ώστε να επανεκτιμηθούν έννοιες και συνήθειες 
που θα οδηγήσουν σε μια 

αναθεωρημένη στάση ζωής 



Στόχοι 
 Προσέγγιση του έργου των δύο 

δημιουργών με ολιστικό τρόπο  
Ενοποίηση και η διασύνδεση των 
γνωστικών αντικειμένων  
Σύνδεση του έργου των δύο συνθετών με 
σύγχρονα θέματα και προβλήματα  
Αναπλαισίωση 
Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 
επικοινωνίας, συνεργασίας και 
συμμετοχής σε συλλογικές διεργασίες 
προγραμματισμού ενός έργου 
Υποστήριξη δημιουργημάτων από κάθε 
ομάδα 

 



Οργανόγραμμα 

 Συλλογικός προγραμματισμός 
 

Ενδο-ομαδικός προγραμματισμός 
 

Συλλογική διεξαγωγή έργου 
 

Παρουσίαση έργου ομάδων 
  

Αξιολόγηση έργου  
                                                               (Ματσαγγούρας, 2012) 

 



Μεθοδολογική προσέγγιση  

Ενεργητική, διερευνητική και 
συμμετοχική 

 

Σχέδιο εργασίας (project) 
διαθεματικής προσέγγισης 



Τεχνικές 

Καταιγισμός ιδεών 

Ομάδες εργασίας 

Συζήτηση σε μικρές ομάδες και στην 
ολομέλεια 

Δραστηριότητες δημιουργικής 
έκφρασης 



2014 Έτος Χατζιδάκι 



  ΟΜΑΔΕΣ  
           

             ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 



ΟΜΑΔΑ Α: Ζωή και Έργο 



ΟΜΑΔΑ Β:  
Χατζιδάκις και Παιδί 



ΟΜΑΔΑ Γ΄:  
Χατζιδάκις και Γυναίκα 



ΟΜΑΔΑ Δ΄:  
Χατζιδάκις και Πρόσφυγες 



ΟΜΑΔΑ Ε΄:  
Χατζιδάκις και Φτώχεια 



2015 Έτος Τσιτσάνη 



ΟΜΑΔΑ Α ΄:  
Ζωή και Έργο Τσιτσάνη 



ΟΜΑΔΑ Β ΄:  
Τσιτσάνης και Κατοχή 



ΟΜΑΔΑ Γ΄:  
Τσιτσάνης και Εμφύλιος 



ΟΜΑΔΑ Γ΄:  
Τσιτσάνης και Δικτατορία 



ΕΚΔΗΛΩΣΗ 13-5-2015 



Συμπεράσματα 
Η μουσική βοήθησε με τρόπο ευχάριστο αλλά ταυτόχρονα 
αναστοχαστικό και δημιουργικό να παραχθεί νέα γνώση 

 

Συνδέθηκε με αρκετά γνωστικά αντικείμενα  

 

Ανέδειξε ενδιαφέροντα, κλίσεις, ικανότητες και δεξιότητες 
των μαθητών 

 

Έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να συλλάβουν ενιαία 
το οικονομικό-κοινωνικό-πολιτικό γίγνεσθαι,  

   την αλληλεξάρτηση προσώπων, γεγονότων, καταστάσεων  

   και να «πολλαπλασιάσουν τις οπτικές» για καυτά θέματα 
της σύγχρονης πραγματικότητας  

 



Συμπεράσματα 
Η συνεργατική δράση ενίσχυσε τη «διαμαθητική 
αλληλεπικοινωνία» (Ματσαγγούρας,2012) 

                βελτίωση των σχέσεων των μαθητών και 
πνευματική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξή τους 

 
Οικοδόμηση νέων νοηματοδοτήσεων σε ιδέες, αξίες 
και συνήθειες (παιδί, γυναίκα, πρόσφυγας, φτώχεια, 
πόλεμος, δικτατορία) 

 
Η εκπαιδευτικός βίωσε την προσέγγιση της γνώσης 
με τρόπο ισότιμο, συλλογικό, συνεργατικό και 
δημιουργικό               

         βελτίωση των σχέσεων με τους μαθητές,  
βελτίωση του μαθησιακού κλίματος, προσωπική 
ανάπτυξη και προώθηση συνεργατικού κλίματος 
συνολικά στον ευρύτερο χώρο του σχολείου 

 



Σχολική χρονιά 2014-15 
 

 

      Η Μουσική σ’ έδωσε το ωραίο 
ταξίδι…  

      Χωρίς αυτήν δεν θα ΄βγαινες στο 
δρόμο… 

      Έτσι σοφός που έγινες, με τόση 
πείρα… 
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