ΟΜΙΛΟΣ «ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ» 2016-2017
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΤ: Βαΐτση Γεωργία-Μαρία
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: ΠΕ16.01 ΜΟΤΙΚΗ
ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΟΜΙΛΟΤ: Υωνητικό σύνολο (Φορωδία)
ΣΑΞΕΙ: Γ-Δ-Ε-Σ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ: 20
ΣΟΥΟΙ: Σο φωνητικό σύνολο «Παιδική υμφωνία» θα σχηματιστεί με την
ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων
μαθητών. τη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί ακρόαση (audition) των
μαθητών (τάξεων Γ-Δ-Ε-Σ) που θα δηλώσουν συμμετοχή. Σα ζητούμενα
που θα εξεταστούν κατά τις ακροάσεις θα αφορούν αφενός τις μουσικές
δεξιότητες των παιδιών (φωνητικές, ρυθμικές κλπ) προκειμένου να γίνει ο
διαχωρισμός των φωνών σε soprano-alto και αφετέρου τη δημιουργία
υποσυνόλων, με στόχο την λεπτομερέστερη και διεξοδικότερη μελέτη και
εξάσκηση των διαφόρων δεξιοτήτων που αφορούν τη φωνητική εκτέλεση.
Επίσης, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της συνεργατικότητας
και της γόνιμης συμμετοχής στην ομάδα, βασικό χαρακτηριστικό της
σωστής λειτουργίας μια χορωδίας. Κύριος στόχος του ομίλου θα είναι η
καλλιέργεια της φωνής και όλων των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη
διδασκαλία της μουσικής και μέσα από αυτή τη διαδικασία, η
δημιουργία ενός συνόλου ικανού να εργαστεί πάνω σε οποιοδήποτε
καλλιτεχνικό project που αφορά την εκτέλεση και παρουσίαση ενός
μουσικού προγράμματος. Επίσης, να μπορεί να πλαισιώνει μουσικά τις
σχολικές γιορτές (εθνικές, Φριστουγέννων, γιορτή λήξης κλπ) καθώς και
όσα προγράμματα τρέχουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και
εμπεριέχουν μουσική και καλλιτεχνική παραγωγή.
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν,
σημαντικότατη θεωρείται η γνωριμία και η εξοικείωση των παιδιών με το
καλλιτεχνικό έργο και ειδικότερα τη χορωδιακή εργογραφία μερικών από
τους σημαντικότερους Έλληνες και ξένους δημιουργούς. Σα παιδιά θα
έρθουν σε επαφή με έργα εντελώς άγνωστα γι’ αυτά, τα οποία θα
γνωρίσουν μέσα από ακροάσεις, προβολές βίντεο, πληροφορίες ιστορικές
και μορφολογικές κ.α. και τα οποία θα κληθούν να μελετήσουν και να
μάθουν μέσα από τις καθορισμένες εβδομαδιαίες πρόβες του ομίλου, με
τελικό στόχο να μπορέσουν να τα ερμηνεύσουν μπροστά σε κοινό, υπό
τη μορφή μουσικής παράστασης. Επίσης, σε εβδομαδιαία βάση, θα
γίνεται παρουσίαση και εφαρμογή ειδικών φωνητικών ασκήσεων
προκειμένου να καλλιεργηθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό η
ικανότητα των μαθητών να τραγουδούν με σωστή τοποθέτηση της φωνής
και σωστή χρήση της αναπνοής.

Για την αξιολόγηση του ομίλου, θα δοθεί στους μαθητές έντυπο
ερωτηματολόγιο (με ερωτήσεις ανοικτού και ημιανοικτού τύπου), το
οποίο θα συμπληρωθεί ανώνυμα στο τέλος των συναντήσεων του ομίλου.
ΩΡΕ: 4
ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ: Παρτιτούρες, φωτοτυπίες με στίχους τραγουδιών,
αρμόνιο, cd player, Η/Τ κ.α.
ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ: Πέρα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια
του σχολικού έτους, η Παιδική υμφωνία θα εμφανιστεί σε εκδήλωση
κατά τη λήξη του σχολικού έτους με μια μουσική παράσταση, όπως
συμβαίνει κάθε χρόνο. Η φετινή θεματολογία της παράστασης θα αφορά
ρεπερτόριο ελληνικό και ξένο με κεντρικό άξονα το καλοκαίρι και τη
θάλασσα.
ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΥΟΡΕΙ: Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, θα
επιδιωχθεί η συνεργασία με φορείς όπως ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου, ο
Δήμος Θεσσαλονίκης, το ΑΠΘ κλπ

