
ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

Αγαπημένοι μου μαθητές και μαθήτριες, 

Πιστεύω και ελπίζω, ότι αυτό το δυσάρεστο γεγονός που πλήττει όλο τον πλανήτη, θα περάσει 

σύντομα.  

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε, με τον αναγκαίο εγκλεισμό μας στο σπίτι, είναι ώρα να 

γεμίσουμε το χρόνο μας εποικοδομητικά. Άλλωστε, η γνώση είναι δύναμη. Σας καλώ, λοιπόν, να 

εργαστούμε από το σπίτι για το μάθημα της μουσικής με θέμα τον Κοροναϊό!    

Πιο κάτω σας παραθέτω 3 θέματα για Project-Εργασία και σας καλώ να επιλέξετε ένα για να το 

υλοποιήσετε. Σας παρακαλώ να το αποστείλετε μέχρι τις αρχές Μαΐου στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο που σας δίνω πιο κάτω, εκτός και αν μας δοθούν άλλες οδηγίες μέχρι τότε. 

Υποστηρικτικό Υλικό μπορείτε να βρείτε και στον πιο κάτω σύνδεσμο: 
http://www.moec.gov.cy/endeiktiko_yliko.html  

Θέματα για Project: 

1. Δημιουργία ενός 5-λεπτου συγκινητικού βίντεο με μουσική υπόκρουση, με θέμα τον 

Κοροναϊό, με ωραία μηνύματα στήριξης και ενθάρρυνσης για αντιμετώπιση των 

δυσκολιών που έφερε ο κορωναϊός, ή δημιουργία μιας διαφήμισης/βίντεο, το οποίο να 

παροτρύνει τον κόσμο να μένει σπίτι κ.τ.λ.... παίρνοντας σκηνές από το διαδίκτυο και 

στέλνοντας κάποιο θετικό μήνυμα.  

 

2. Να γράψετε δικούς σας στίχους με θέμα τον Κοροναϊό, να τους μελοποιήσετε 

χρησιμοποιώντας δική σας μελωδία βασισμένη σε μουσική Ραπ και να το  ηχογραφήσετε.  

 

3. Δημιουργία Power Point στο οποίο θα αναπτύξετε θέματα όπως : Κοροναϊός, Αξίες ζωής 

(σεβασμός, αγάπη, ειρήνη, ανεκτικότητα), Υπευθυνότητα, Εθελοντισμός – αλληλεγγύη 

και τη σχέση όλων αυτών με τη μουσική και να το εμπλουτίστε με μουσική επένδυση. 

 

Η ηλεκτρονική μου διεύθυνση είναι: mariappdpl@yahoo.com 

Όποιος/α έχει απορίες σχετικά με τις πιο πάνω οδηγίες, εννοείται ότι μπορεί να επικοινωνήσει 

μαζί μου από πριν… Οι καλύτερες εργασίες θα δημοσιευτούν και στην ιστοσελίδα του Σχολείου 

μας. 

Στο μεταξύ εύχομαι να μείνετε ασφαλείς, περιορισμένοι και υγιείς για να προστατεύσετε με αυτό 

τον τρόπο τους πιο ευάλωτους. 

Σας φιλώ και εύχομαι σύντομα να τα πούμε και από κοντά!! 

 

Παπαδοπούλου Μαρία  

Καθηγήτρια Μουσικής 
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