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ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

“NOUVELLE” 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΡΧΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» 

Σας ενημερώνουμε πως θα επιθυμούσαμε να γνωστοποιηθεί στα σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας ότι στο Ωραιόκαστρο  στο 7ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-

Ωραιοκάστρου στον Πολυχώρο Εκπαίδευσης ‘NOUVELLE’δημιουργήσαμε το καινούργιο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ –  ΑΡΧΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«Με την άθληση γυμνάζετε το σώμα και με την Μουσική το πνεύμα» έλεγαν οι Αρχαίοι Έλληνες και για αυτό 

το λόγο η Μουσική ήταν σημαντικό κομμάτι της Αγωγής και εκπαίδευσης των νέων στην Αρχαιότητα.. Μέσα 

από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί , αποδεικνύεται ότι τα παιδιά που μαθαίνουν από πολύ 

μικρά μουσική, μαθαίνουν ευκολότερα στο σχολείο.  Γίνονται καλύτεροι ακροατές και συγκεντρώνονται 

πιο εύκολα. Σε μελέτη που έγινε αποδείχτηκε ότι οι μαθητές που είχαν παιδεία στη μουσική ήταν πιο 

σωστοί στην οργάνωση της σκέψης τους και στη νοητική τους ευελιξία. Τα παιδιά που μαθαίνουν από 

νωρίς κάποιο μουσικό όργανο αναπτύσσουν γρηγορότερα της φυσικές, πνευματικές, συναισθηματικές και 

κοινωνικές τους δεξιότητες. Μαθαίνουν την ομαδική δουλειά, κινούνται ευέλικτα και με την 

αποφασιστικότητα που χρειάζεται η επιτυχία του συνόλου και του ατόμου με αποτέλεσμα να ευνοούνται 

αργότερα στους ίδιους τομείς που απαιτεί η σύγχρονη προσφορά εργασίας και όλα αυτά απολαμβάνοντας 

την υγιή και θετική συμμετοχή σε ένα σύνολο με φίλους. Πέρα από τα αυτά, η μουσική αναπτύσσει την 

δημιουργικότητα και την φαντασία, καθώς και την έκφραση. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις (3) ενότητες. 

Α. ΕΝΟΤΗΤΑ. 

Οι μαθητές παίρνουν πληροφορίες και παρακολουθούν μια σπάνια συλλογή με τα σημαντικότερα μουσικά 

όργανα των Αρχαίων Ελλήνων (32 εκθέματα). (διάρκεια 30’). 

Β. ΕΝΟΤΗΤΑ 

Οι μαθητές συμμετέχουν σε διαδραστικά μουσικά παιχνίδια  χωρισμένα σε ομάδες (διάρκεια 30’). 

Γ. ΕΝΟΤΗΤΑ. 

Οι μαθητές παρακολουθούν σε προτζέκτορα εκπαιδευτικό βίντεο που έχει σχέση με την  ιστορική  αναδρομή της 

Μουσικής από την αρχαιότητα έως σήμερα. (Διάρκεια 30’) 

 Στο τέλος του προγράμματος οι μικρές τάξεις παίζουν στον παιδότοπο του πολυχώρου με την 

επίβλεψη των παιδαγωγών ενώ οι μεγαλύτερες τάξεις παίζουν στο αθλητικό κέντρο του 

πολυχώρου με την επίβλεψη γυμναστών. 

Το κόστος είναι 4.5€ για κάθε μαθητή. 

 

Σερταρίδης Γεώργιος (Καθηγητής Φυσικής Αγωγής) Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. 
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