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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ – ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΦΛΟΓΕΡΑΣ 
 

Κατά το τρέχον σχολικό έτος, οι μαθητές των Β , Γ  και Ε τάξεων του  σχολείου 
μας, στα πλαίσια της υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, 

προχώρησαν στην υλοποίηση προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα 

«Συγκρότηση χορωδίας – Εκμάθηση φλογέρας». 

Την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος είχε η εκπ/κός της Β 
τάξης , Κα Τατσή Άρτεμη , σε συνεργασία με τους εκπ/κούς Νόβα Θωμά , Σισμανίδου 

Ευαγγελία , Καρζή Ευθυμία και Κατσώρα Αλέξανδρο .  

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ –ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΗΚΑΝ - . 
         
 Οι μαθητές με τη συνοδεία αρμόνιου, μαθαίνουν να συνεργάζονται 

τραγουδώντας και αποτελώντας μέλη μιας χορωδίας.  

 Ένα μέρος της ομάδας – μαθητές Β΄ τάξης – μαθαίνει φλογέρα. 

 

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 

 Συνεργασία σε ομάδα.  

 Καλύτερη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας – εξάσκηση στην ανάγνωση - .  
 Εξοικείωση με το ρυθμό και τις νότες - ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης μέσα 

από την εκμάθηση φλογέρας -  . 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 
 Μία φορά την εβδομάδα πρόβα από όλη την ομάδα σε διάφορα τραγούδια. 

 

Δ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

 
 Στούντιο για ηχογράφηση CD 

 Επίσκεψη των παιδιών της χορωδίας μας στον πολυχώρο Άννας – Μαρίας 

Καλουτά , προκειμένου να μυηθούν από τη χορωδία των Μουσικών Συνόλων του Δήμου 

Αθηναίων στο θαυμαστό κόσμο της χορωδιακής μουσικής και πρακτικής , μέσα από  ένα 
διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 45 λεπτών , με τίτλο «Στην πρόβα με 

τη χορωδία» . 

 

Ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 Στις 20/12/2013 , οι μαθητές και οι μαθήτριες των Β , Γ και Ε τάξεων , 

επισκέφτηκαν με τη συνοδεία των δασκάλων τους , κεντρικά σημεία της γειτονιάς μας  -  

το Σταθμό ΗΣΑΠ Αγίου Νικολάου , τα ΚΤΕΛ Λιοσίων , το 69ο Δ.Σ. Αθηνών , το 20ο 

Γυμνάσιο Αθηνών , τον 27ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Αθηναίων , τη Μονάδα 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης για Άτομα με Νοητική Υστέρηση ΙΑΣΙΣ και μεγάλα 

καταστήματα της περιοχής -  και τραγούδησαν τα κάλαντα και άλλα χριστουγεννιάτικα 

http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/activities0027.pdf
http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/activities0027.pdf
http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/activities0034.pdf


τραγούδια.   Τους μαθητές συνόδευσε στο αρμόνιο , η εκπαιδευτικός της Β τάξης Κα 

Άρτεμη Τατσή . 

 
 Στις 08/04/2014 , οι μαθητές και οι μαθήτριες των Β , Γ και Ε τάξεων , 

επισκέφτηκαν με τη συνοδεία των δασκάλων τους στούντιο ηχογράφησης , προκειμένου 

να ηχογραφήσουν κάποια από τα τραγούδια που διδάχτηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης 

του προγράμματος  . 
 

 Στις 12/06/2014 , δόθηκε συναυλία της χορωδίας στην αυλή του σχολείου .  

 

 
 

 

       
 

http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/activities0046.pdf


 

       
 

 

 
 

 18/03 : ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΕΣ … 
 

 08/04 : ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΕ ΣΤΟΥΝΤΙΟ … 
 

 12/06 : ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ…  
 

 12/06 : ΟΙ ΦΛΟΓΕΡΕΣ ΜΑΣ…  
 

Με την προβολή του παρακάτω βίντεο ( επιμέλειας της εκπ/κού Κας Τατσή Άρτεμης), 

 ολοκληρώθηκε η συναυλία της χορωδίας μας . 
 

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΑΤΕ…   

 

Οπτικοακουστικό υλικό : Κλουκίνας Λεωνίδας 

http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/vids/activities0046a.3gp
http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/vids/activities0046b.3gp
http://vod-new.sch.gr/asset/detail/m2UV1cjsKNad7HMMNQHsC5py/
http://11dim-athin.att.sch.gr/pupils/vids/pupils0012b.3gp
http://11dim-athin.att.sch.gr/pupils/vids/pupils0012c.3gp

