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ΕΝΑ WIKI ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΗ 

 

 
 

www.mikistheodorakis.wikispaces.com 

 

Κατά το τρέχον σχολικό έτος, οι μαθητές των Δ1’, Δ2’ & Ε1 τάξεων του  

σχολείου μας, στα πλαίσια της υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών 
δραστηριοτήτων, προχώρησαν στην υλοποίηση προγράμματος Πολιτιστικών 

Θεμάτων με θέμα «Ένα wiki για το Μίκη». 

Την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος είχαν οι 

εκπαιδευτικοί των τάξεων, Σισμανίδου Ευαγγελία, Νόβας Θωμάς, Καρζή Ευθυμία και 
η Καθηγήτρια Μουσικής του σχολείου μας, Κα Παπαγιαννακοπούλου Ελένη. 

 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ 
(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ) 

 
 

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας ιστοσελίδας για το συνθέτη 

Μίκη Θεοδωράκη. Οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τις βασικές λειτουργίες της 

ιστοσελίδας www.wikispaces.com και μέσω αυτής θα προσθέσουν πληροφορίες για 

τη ζωή και το έργο του. Θα εμπνευστούν από συνθέσεις του και θα ζωγραφίσουν, θα 
τραγουδήσουν τραγούδια του με ηχογραφημένη ορχηστρική συνοδεία και θα 

παρακολουθήσουν ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές αφιερωμένες στο συνθέτη. 

 
         
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

(ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)  

 
 

Το πρόγραμμα συνδέεται με τα κεφάλαια 19 και 21 του σχολικού βιβλίου της 

Μουσικής της Δ΄ Τάξης «Μουσική και Ποίηση» και «Μουσικές Ακροάσεις» καθώς και 

με το κεφάλαιο «Μουσική για όλους» της Ε΄ Τάξης που αναφέρεται στη σχέση 
Μουσικής και Πληροφορικής. 

 

 

http://www.mikistheodorakis.wikispaces.com/
http://www.wikispaces.com/


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 
 

Να γνωρίσουν το περιβάλλον της ιστοσελίδας www.wikispaces.com. 

Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία της βιογραφίας και της εργογραφίας του Μίκη 
Θεοδωράκη. 

Να χαρούν μέσα από επιλεγμένες μουσικές ακροάσεις. 

Να προσεγγίσουν, μέσα από τη μουσική, έργα της νεότερης ελληνικής 

ποίησης. 
Να αναπτύξουν ικανότητες όπως η συνεργασία και η συλλογικότητα μέσα από 

την εκτέλεση ομαδικού τραγουδιού. 

Να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους συνδέοντας τη μουσική με τα 

εικαστικά. 
Να αναγνωρίσουν τον παλμό σε κάθε τραγούδι και να τον εκτελέσουν 

χρησιμοποιώντας ηχηρές κινήσεις. 
 
 

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 

1. Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ένα wiki για τον Μίκη», 

οι μαθητές των τμημάτων Δ1΄, Δ2΄ και Ε1΄ του 11ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών 
τραγούδησαν τα ακόλουθα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη: «Ένα το χελιδόνι» σε 

στίχους Οδυσσέα Ελύτη, «Είμαστε δυο» και «Η Μαργαρίτα η Μαργαρώ» σε στίχους 

του ίδιου του συνθέτη, «Όταν σφίγγουν το χέρι» και «Κυκλάμινο» σε στίχους Γιάννη 

Ρίτσου, «Η μπαλάντα του Αντρίκου» σε στίχους Κώστα Βάρναλη και «Κάθε πρωί που 
ξαναρχίζει» σε στίχους Μάνου Ελευθερίου.  

2. Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ενεργητικής ακρόασης, οι μαθητές 

αναγνώρισαν τον παλμό σε κάθε τραγούδι και τον εκτέλεσαν χρησιμοποιώντας 

ηχηρές κινήσεις.  
3. Κατά τη διάρκεια ακροάσεων και εκτελέσεων των τραγουδιών 

εμπνεύστηκαν και αποτύπωσαν σε ζωγραφιές νοήματα των τραγουδιών, σκέψεις, 

εντυπώσεις και συναισθήματά τους. 

4. Προβολή οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με τη ζωή και το έργο του 
Μίκη Θεοδωράκη. 

 

 

Μίκης Θεοδωράκης – Υπουργείο Πολιτισμού – Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων 2008 

 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

Σε γενικές γραμμές, οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος επιτεύχθηκαν. 

Οι μαθητές χάρηκαν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ακρόασης και 

εκτέλεσης ομαδικού τραγουδιού. Επιπλέον, ανταποκρίθηκαν με ενδιαφέρον στην 
εικαστική προσέγγιση των τραγουδιών και αποτύπωσαν σε ζωγραφιές νοήματά τους. 

Η συμμετοχή των μαθητών στη συλλογή πληροφοριών για τη ζωή και το έργο του 

συνθέτη ήταν μικρή. Ωστόσο, μέσα από ένα σύντομο video του Υπουργείου 

Πολιτισμού, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με βασικά στοιχεία βιογραφίας του συνθέτη. 
Τέλος, οι μαθητές γνώρισαν το περιβάλλον της ιστοσελίδας www.wikispaces.com αν 

και, λόγω περιορισμένου διδακτικού χρόνου, η προσέγγιση ήταν περισσότερο 

θεωρητική παρά εργαστηριακή. 
 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

http://www.wikispaces.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JDSb2gjCaXY
http://www.wikispaces.com/

