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Προς τους Γονείς των μαθητών  των Εκπαιδευτηρίων  μας .  
 
Aγαπητοί γονείς 
  
 Καλωσορίζοντας τα παιδιά μας  στη νέα σχολική χρονιά , θα ήθελα να σας 
ενημερώσω  σχετικά  με το μάθημα  της ΜΟΥΣΙΚΗΣ.  
 Όλες οι τάξεις  του δημοτικού  έχουν πλέον τα δικά τους βιβλία , το  «βιβλίο 
μαθητή» και το «τετράδιο εργασιών». Βιβλία και τετράδια εργασιών δε χρειάζεται να 
αγοράσετε καθώς βρίσκονται ήδη στο σχολείο μας έτοιμα να χρησιμοποιηθούν και 
πάλι. Εκτός από τη Δ’ τάξη η οποία θα χρησιμοποιήσει τα  βιβλία που είχε πέρυσι στη 
Γ’ Δημοτικού.  Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους ένα ντοσιέ με 
έλασμα για την αρχειοθέτηση των δικών μας εντύπων , ένα τετράδιο  πεντάγραμμο 
και τη μελόντικα ή την πιανίκα  για την οποία θα ενημερώνονται πότε πρέπει να τη 
φέρνουν στο σχολείο. 
 Τα βιβλία θα δουλεύονται μόνο μέσα στην τάξη  και για το λόγο αυτό  θα 
παραμένουν στο σχολείο .  
 Στόχος μας είναι , να γνωρίσουν τα παιδιά τον κόσμο της μουσικής  μέσα από 
παιχνίδια , τραγούδια, βιβλία , παραμύθια  και cds, να μάθουν για τη ζωή και το έργο 
σημαντικών Ελλήνων και ξένων μουσικών, να γνωρίσουν σημαντικούς Έλληνες 
ποιητές των οποίων τα έργα μελοποιήθηκαν και τραγουδήθηκαν από όλους και 
τέλος να γνωρίσουν  και να μάθουν την παραδοσιακή μουσική του τόπου μας .  
 Στα πλαίσια των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων θα οργανωθούν μουσικά 
αφιερώματα σε γνωστούς Έλληνες συνθέτες και ποιητές και ανάλογα δρώμενα.  
 Επίσης μέσα στα πλαίσια των εκπαιδευτικών επισκέψεων του σχολείου μας τα 
παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα αλλά και την ευκαιρία να επισκεφθούν χώρους που 
έχουν άμεση σχέση με τη μουσική, όπως τη μουσική βιβλιοθήκη της Λίλιαν 
Βουδούρη, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Μέγαρο Φίλων Μουσικής , Μουσείο Λαϊκών 
Παραδοσιακών Οργάνων, τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων καθώς 
και τη χορωδία τους και τέλος στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά όπου τα παιδιά θα 
έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδραστικό – εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κ.α.   
 Σκοπός μας είναι  να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά με τη μουσική , να 
συνεχίσουμε τη λειτουργία της χορωδίας και της ορχήστρας μας και να τα 
βοηθήσουμε  μέσα από το μάθημα  να απογειώσουν τη φαντασία τους και να 
πρωταγωνιστήσουν σωματικά, πνευματικά  και ψυχικά  με χίλιους τρόπους !  Η 
μουσική είναι παιχνίδι μέσα από το οποίο  τα παιδιά ξετυλίγουν μια διαφορετική 
πτυχή  του εαυτού τους , πάντα υγιή και πλούσια σε συναισθήματα ! 
 Σας ευχαριστώ θερμά και είμαι στη διάθεσή σας πάντα για οτιδήποτε  
χρειαστείτε.  
                              Η Δασκάλα της Μουσικής            Τότα Γερογιάννη   


