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• Στοχεύει στην ενίσχυση της μουσικής καλλιέργειας 
και στη γνωριμία με τα μουσικά όργανα. 

• Διαδραματίζεται στον χώρο του σχολείου από 
2 εισηγητές, μουσικοπαιδαγωγό και ηθοποιό.

Διάρκεια προγράμματος: 60’.
Αριθμός μαθητών: μέχρι 45

Παραμυθένιες Μουσικές
Σειρά από μουσικοκινητικά διαδραστικά παραμύθια και ηχοϊστορίες με συνοδεία ζωντανής 
μουσικής. (Ακορντεόν, φλογέρες, glockenspiel, κρουστά, μουσικά όργανα Or  , γιουκαλίλι).

• Στοχεύει στη γνωριμία με τα είδη της μουσικής 
και συνδέεται με τις εικαστικές τέχνες.

• Διαδραματίζεται στον χώρο του σχολείου από 
2 εισηγητές, μουσικοπαιδαγωγό και ηθοποιό.

Διάρκεια προγράμματος: 60’.
Αριθμός μαθητών: μέχρι 45

Μουσική Πινακοθήκη 
Γνωριμία με … την κλασσική μουσική  ... την ελληνική παραδοσιακή μουσική 
... τις μουσικές του κόσμου … μέσω παιχνιδιών ενεργητικής ακοής και με αφορμή έργα τέχνης.
Ο Vivaldi, ο Bach, ο Beethoven, ο Mozart, ο Satie, ο Tchaikovsky, αλλά και οι παραδοσιακοί 
μουσικοί συναντούν τους μεγάλους ζωγράφους και εικαστικούς και με τις μουσικές τους 
ζωντανεύουν τα έργα τους. 

• Στοχεύει στην εισαγωγή των παιδιών στο solfege, 
στη ρυθμική αγωγή, σε μουσικές έννοιες και 
όρους καθώς και την αναγνώριση των μουσικών 
οργάνων μέσα από παιχνίδια μουσικοκινητικής 
αγωγής Or� .

• Διαδραματίζεται στον χώρο του σχολείου 
από μουσικοπαιδαγωγό, με δυνητική ενεργή 
συμμετοχή και των υπεύθυνων εκπαιδευτικών.

Διάρκεια προγράμματος: Τρεις 60λεπτες εβδομαδιαίες επισκέψεις. 
Αριθμός μαθητών: μέχρι 25 μαθητές
Δίνεται εκπαιδευτικό υλικό και οδηγίες για χρήση στην τάξη και μετά τη λήξη του προγράμματος. 

Do Re Mi Mουσική
Τριήμερο βιωματικό σεμινάριο μουσικής προπαιδείας

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι Μελωδικές Εξερευνήσεις, με την εικοσαετή εμπειρία στην εκπαίδευση 
και τη μουσική διδασκαλία, προτείνουν τρία νέα αυτοτελή εκπαιδευτικά 
προγράμματα, σχεδιασμένα για την προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία, 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες του σύγχρονου σχολείου και στοχευμένα στην 
ενίσχυση της μουσικής παιδείας μέσα από τη μουσικοκινητική αγωγή. 
Αναπτύσσονται στο χώρο του σχολείου από ειδικευμένους εισηγητές 
(μουσικοπαιδαγωγούς, μουσικούς ή ηθοποιούς) και διαφοροποιούνται 
ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μαθητών.


