Η μουσική ομάδα του σχολείου μας
Από το σχολικό έτος 2016-17 ως σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μουσικό
την κα Ηλέκτρα Καρακατσάνη, η οποία έδωσε μια νέα ώθηση στα μουσικά
δρώμενα του σχολείου μας, βάζοντας το σε άλλα μουσικά μονοπάτια.
Δημιούργησε τη μουσική ομάδα του 6ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού
Ελευθερίου-Κορδελιού.
Η μουσική ομάδα, είναι μια ορχήστρα κρουστών που συνδυάζει ρυθμό κίνηση,
ομιλία και τραγούδι. Δουλεύουμε με τεχνικές body percussion (κρουστά
πάνω στο σώμα), χρησιμοποιώντας παρτιτούρες αλλά και αυτοσχεδιασμό.
Τα όργανα που χρησιμοποιούμε είναι απλά μικρά κρουστά ινδονησιακής
προέλευσης, παραδοσιακά όργανα, αλλά και αυτοσχέδια μουσικά όργανα από
ανακυκλώσιμα υλικά, όλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών.
Επιλέγουμε όργανα που είναι εύκολα στο παίξιμο, έτσι ώστε να μπορούμε να
δημιουργούμε στοιχειακή μουσική, δηλαδή μουσική που τα παιδιά δεν ακούν
σαν ακροατές, αλλά είναι τα ίδια εκτελεστές
Στην ομάδα αυτή, συμμετέχουν όλα τα παιδιά του σχολείου ανεξαιρέτως ,
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα ταλέντα τους, όπως καλή φωνή,
αίσθηση του ρυθμού κτλ. Ο ρόλος της ομάδας δεν είναι να ετοιμάσει
επαγγελματίες μουσικούς, αλλά ολοκληρωμένες προσωπικότητες, χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι δεν μπορούν να αναδειχθούν ταλέντα. Το παιδί που
συμμετέχει σε μια ορχήστρα, αυξάνει τη μουσική του αντίληψη, τη
δημιουργικότητα, αναπτύσσει κριτική σκέψη και αναβαθμίζει το αισθητικό του
κριτήριο. Η μουσική ομάδα εστιάζει στην συνεργασία και όχι στον
ανταγωνισμό. Προάγει την αυτοπεποίθηση ,την ομαδική δουλειά, την αποδοχή
της διαφορετικότητας, την υπευθυνότητα, την πειθαρχία, την βελτίωση της
αυτοεικόνας των παιδιών που συμμετέχουν ,αλλά και την αναγνώριση τους
από το ευρύ κοινωνικό περιβάλλον
Τέλος, η μουσική ομάδα δίνοντας παραστάσεις εκτός σχολείου, συμβάλλει
στο να ανοίξει το σχολείο τις πόρτες του όχι μόνο στην τοπική αλλά και στην
ευρύτερη κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο, οι δράσεις των παιδιών είναι πιο
συστηματικές και παιδαγωγικά πιο αποδοτικές. Η συνεργασία με
καλλιτεχνικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και με
μεμονωμένα εξωσχολικά άτομα (καλλιτέχνες, επιστήμονες κτλ), οδηγεί τα
παιδιά σε δημιουργική επαφή με τον έξω κόσμο και καθιστά το σχολείο πόλο
μόρφωσης και πολιτισμού της τοπικής κοινωνίας.

Συμμετοχές και δράσεις της μουσικής ομάδας μας
Την Παρασκευή 27/1/2017 το
Βρετανικό Συμβούλιο, το Μέγαρο
Μουσικής Θεσ/νίκης, το 6ο Διαπ.
Δημοτικό Ελ-Κορδελιού κι η ομάδα
Locus Athens συνεργάστηκαν σε ένα
μοναδικό
μουσικό
(ηχητικό)
βιωματικό εργαστήρι με τίτλο Silent
Shakespeare (Βωβός Σαίξπηρ), στα
πλαίσια
του
παγκόσμιου
προγράμματος
του
Βρετανικού
Συμβουλίου
Shakespeare
lives,
καθώς έχουν περάσει 400 χρόνια
από το θάνατο του Shakespeare
(Σαίξπηρ). Εκεί, τα παιδιά του Ε2,
ήρθαν σε επαφή με τον βωβό
κινηματογράφο και έντυσαν με ήχους
και μουσική ένα απόσπασμα της
"Τρικυμίας" του Percy Stow της
πρώτης κινηματογραφικής απόδοσης
του ομώνυμου σαιξπηρικού έργου.
Παρακολούθησαν
αποσπάσματα
βωβών ταινιών και έμαθαν για τα
ηχητικά
εφέ
με
ζωντανά
παραδείγματα
ήχων,
οι
οποίοι
συνήθως αναπαράγονται σε στούντιο
ηχογράφησης. Εξοικειώθηκαν με το
επιλεγμένο
απόσπασμα
της
“Τρικυμίας” και ετοίμασαν ένα
χρονολόγιο των συνοδευτικών ήχων
για κάθε σκηνή. Στη διάθεσή τους
είχαν
μεταλλόφωνα,
κρουστά,
αντικείμενα
(εφημερίδες,
γάντια,
πιάτα με χαλίκια για τον ήχο των
βημάτων), τη φωνή και το σώμα τους.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Η μουσική μας ομάδα παρουσίασε
δείγματα της δουλειάς της στην
παρουσία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας
EuKA (Europe-Contact Academy
from Bavaria, Germany) στα πλαίσια
του
ευρωπαϊκού
προγράμματος
Erasmus+ KA1 στο σχολείο μας την
Τρίτη 21/3/2017, όπου δεκατρείς
(13) εκπαιδευτικοί από τη Γερμανία
(από 8 διαφορετικά σχολεία) & 3
επιμορφωτές
(Johann
Fischer,
Γιώργος
Δελημπέης,
Süreyya
Patlar),
το
επισκέφτηκαν.
Τα
σεμινάρια
επικεντρώνονται
στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων γύρω από τη
διαπολιτισμικότητα, τη διοργάνωση
projects, καθώς και τις ΤΠΕ.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Made of Stardust-Μουσικοκινητική
Παράσταση. Έχοντας πηγή έμπνευσης
την αναστάτωση που υπήρχε στο
σύμπαν πριν και μετά τη μεγάλη
έκρηξη (big bang), χρησιμοποιούν μια
λούπα με ηλεκτρονική μουσική σαν
βάση (μουσικό χαλί), για να χτίσουν το
δικό τους μουσικό κομμάτι. Εργαλεία
τους οι ηχοσωλήνες Boomwhackers,
κρουστά όργανα της ορχήστρας Orff
,καθώς
κι
οι
τεχνικές
body
percussion (κρουστά πάνω στο σώμα).
Όλο το κομμάτι χτίστηκε πάνω στις
ιδέες των παιδιών, καθώς και στον
τρόπο που αποτυπώθηκαν αυτές
πάνω στο σώμα τους. Δόθηκε
βαρύτητα στην αλληλεπίδραση και
στην ορχηστρική συνεργασία, με στόχο
την ευαισθητοποίηση κι ενεργοποίηση
των παιδιών ως προς την καλλιέργεια
της μουσικής συνείδησης και κριτικής
στάσης απέναντι στη μουσική. Η
ηχογράφηση έγινε στο Κρατικό Ωδείο.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Την Πέμπτη 6/4/2017 επισκέφτηκε
το σχολείο ο γνωστός βαρύτονος
Άκης Λαλούσης. Μίλησε με τα παιδιά
της μουσικής ομάδας για ένα άλλο
είδος μουσικής την κλασική μουσική,
την όπερα, τη μονωδία, τις φωνητικές
χορδές,
τις
υψίφωνους,
τους
βαρύτονους
και
πολλά
άλλα
ενδιαφέροντα που άκουγαν για πρώτη
φορά οι μαθητές μας. Τα παιδιά ήταν
ενθουσιασμένα και ρωτούσαν για να
τους λυθούν διάφορες απορίες.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Την Κυριακή 14/5/2017 για πρώτη
φορά συμμετείχαμε σε μια πολύ
σημαντική εκδήλωση που διοργάνωσε
ο
Δήμος
Θεσ/νίκης,
το
4ο
Ευρωπαϊκό
Παιδικό
Φεστιβάλ
Elephantastico, που έλαβε χώρα σε
διάφορες τοποθεσίες της πόλης. Τα
παιδιά
μας
εμφανίστηκαν
στο
Elephantastico, σε μια μοναδική
μουσική συναυλία μαζί με τη
Φιλαρμονική ορχήστρα (μπάντα) του
Δήμου Θεσ/νίκης με διευθυντή
ορχήστρας τον κ. Κλεάνθη Ζαρίμπα.
Ο Χρήστος, μαθητής της Στ, έπαιξε
κρουστά μαζί με τους μουσικούς της
μπάντας κι όλα τα παιδιά συνόδευαν
με αυτοσχέδια μουσικά όργανα και με
τραγούδι.
Όσοι
παραβρεθήκαμε
νιώσαμε τρομερή συγκίνηση κι
ευγνωμοσύνη για όλα αυτά, για τις
μουσικές
που
ακούσαμε
και
σιγοτραγουδήσαμε, για τις ευκαιρίες
που δίνονται στα παιδιά μας.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Την Παρασκευή 2/6/2017 στην
"Εκδήλωση ευαισθητοποίησης για το
κρίσιμο
πρόβλημα
της
περιβαλλοντικής ρύπανσης και της
δυσοσμίας στο Ελευθέριο-Κορδελιό
και τον Εύοσμο", όπου παρουσιάσαμε
το τραγούδι "Άσμα οσμής" στίχοι
Ζωή Μαλιβίτση, μουσική σύνθεση
Ηλέκτρα Καρακατσάνη. Η εκδήλωση
διοργανώθηκε από το Γραφείο
Περιβαλλοντικής της Δ/νσης ΠΕ
Δυτ. Θεσ/νίκης, τον H΄ Σύλλογο
Εκπαιδευτικών
Θεσ/νίκης
με
πρωτοβουλία των εκπ/κών του 6ου
Διαπολιτισμικού
Δημοτικού
ΕλΚορδελιού σε συνεργασία με τον Δήμο
Κορδελιού-Ευόσμου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Τη Δευτέρα 19/6/2017 στην ημερίδα
διάχυσης
«Παίζοντας
με
τα
πρωτόνια» που πραγματοποιήθηκε
στο αμφιθέατρο του NOESIS. Η
ημερίδα έγινε σε συνεργασία με το
CERN και τη Σχ. Σύμβουλο της 16ης
Περιφέρειας Εκπ/σης κα Μυλωνά
Ζαφειρούλα και με την υποστήριξη
της Περιφερειακής Δ/σνης ΠΕ & ΔΕ
Κ. Μακεδονίας. Μεταδόθηκε ζωντανά
μέσω διαδικτύου. Παρουσιάστηκε η
εφαρμογή του προγράμματος Playing
with Protons που υποστηρίζεται από
το πείραμα CMS του CERN, όπως
οργανώθηκε,
εκπονήθηκε
και
συντονίστηκε στο σχολείο μας, από
την πρεσβευτή της δράσης εκπ/κό
του σχολείου Κυριακή Ζερβού και
τους εκπ/κούς Άρτεμης Κεφαλίδου,
Ρούλα Κυριακίδου, Ελένη Δελημπέη,
Ηλέκτρα
Καρακατσάνη,
Φίλιππο
Γκούτζο στα τμήματα Ε2, ΣΤ1, ΣΤ2.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Την Κυριακή 1/10/2017 για πρώτη
φορά συμμετείχαμε στο «ΚΟΘ
Underground», ένα φεστιβάλ που
αποτελεί μία πλατφόρμα επικοινωνίας
και καλλιτεχνικής έκφρασης, με
σκοπό να αναδείξει την αξία της
αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς
προσφοράς στο χώρο του πολιτισμού.
Συνδιοργανωτές ήταν: ο Σύλλογος
Μονίμων Υπαλλήλων της Κρατικής
Ορχήστρας, το ΚΕ.Θ.Ε.Α. ΙΘΑΚΗ και
η Κ.Ο.Θ. Συνεργαζόμενοι φορείς: η
6η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης, η
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες, το IΑΤΑΠ, η Άρσις και
το Κέντρο Ημέρας Προσφύγων
«Αλκυόνη». Παρουσιάσαμε στο κοινό
μια μουσική εμπνευσμένη από τους
ήχους των πλανητών, το big bang και
τη δημιουργία του σύμπαντος. Τα
παιδιά, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική
μουσική σα μουσικό χαλί, έπαιξαν με
ηχοσωλήνες, κρουστά Orff και body
percussion,
ένα
κομμάτι
που
βασίστηκε στις δικές τους ιδέες
καθώς
κι
έναν
μουσικό
αυτοσχεδιασμό
με
αυτοσχέδια
μουσικά όργανα από ανακυκλώσιμα
υλικά.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Η μουσική μας ομάδα παρουσίασε
δείγματα της δουλειάς της στην
παρουσία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας
EuKA (Europe-Contact Academy
from Bavaria, Germany) στα πλαίσια
του ευρωπ. προγράμματος Erasmus+
KA1 στο σχολείο μας την Πέμπτη
19/10/2017, όπου δεκαοχτώ (18)
εκπαιδευτικοί από τη Γερμανία (από
9 διαφορετικά σχολεία) & 3
επιμορφωτές το επισκέφτηκαν.
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Την Παρασκευή 8/12/2017 το
απόγευμα στις 19.30 στο άγαλμα του
Παύλου Μελά τα παιδιά τραγούδησαν
χριστουγεννιάτικα
τραγούδια
σε
εκδήλωση
που
διοργάνωσε
η
Δημοτική
Ενότητα
ΕλευθερίουΚορδελιού, όπου φωτίστηκε το
χριστουγεννιάτικο δέντρο.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Την Παρασκευή 15/12/2017 το πρωί
στις 10.30, στον πεζόδρομο της
Αγίας Σοφίας (στο κέντρο της
Θεσ/νίκης), όπου συμμετείχαν στη
γιορτή των Γιατρών του Κόσμου,
ύστερα από πρόσκλησή τους, όπου
φτιάξαμε το πιο όμορφο δέντρο από
κουτιά γάλα ...για παιδιά που το έχουν
ανάγκη. (συνδιοργανωτής η ΕΡΤ3) και
τραγούδησαν χριστουγενν. τραγούδια.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Τρίτη 17/4/2018, η μουσική ομάδα
του σχολείου ανοίγει τις εργασίες του
10ου
Μαθητικού
Συνεδρίου
Πληροφορικής Κ. Μακεδονίας στο
ΝΟΕΣΙΣ, με ένα μουσικοκινητικό
δρώμενο
εμπνευσμένο
από
τη
δημιουργία του σύμπαντος και τους
ήχους των πλανητών.
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

European School Radio - 5ο Πανελλήνιο
Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου & Διαγωνισμός
“Καν’ το ν’ ακουστεί 2018” . Η μουσική ομάδα
συμμετείχε με το τραγούδι: «Χριστουγεννιάτικες
ραψωδίες». Τα παιδιά συνεργάστηκαν και σαν
σύγχρονοι ραψωδοί διασκεύασαν τα παραδοσιακά
κάλαντα των Χριστουγέννων. Ακολουθώντας όλα
τα βασικά στοιχεία της ραψωδίας, την
ενορχήστρωση, τη ρυθμική απαγγελία, τον
αυτοσχεδιασμό, τις διαφορετικές υφές κλπ.
Εύχονται χρόνια πολλά σε όλες τις μητρικές τους
γλώσσες δηλαδή αλβανικά, αρμένικα, βουλγάρικα,
γεωργιανά, ρώσικα και ελληνικά. Τη μουσική
συνοδεία έκαναν τα παιδιά με χτυπήματα πάνω
στο σώμα (budy percussion) κι ελάχιστα μουσικά
όργανα στο μάθημα της μουσικής Η ηχογράφηση
έγινε για κάθε φωνή – όργανο ξεχωριστά. Έτσι χρησιμοποιήθηκαν για τη μίξη
του κομματιού διαφορετικά κανάλια που επεξεργάστηκαν και συνδυάστηκαν με
το λογισμικό Audacity στο μάθημα της Πληροφορικής.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Παρασκευή 5/4/2019. Η μουσική
ομάδα των παιδιών της Ε τάξης στην
έναρξη
του
2ου
Πανελλήνιου
Συνεδρίου κατά της Σχολικής Βίας με
θέμα: «Επιθετικότητα και Βία στο
Σχολείο. Πρόληψη και Αντιμετώπιση»,
που διοργάνωσε η Περιφ. Δ/νση Π.Ε.
& Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας, στη Θεσ/νίκη,
5-7/4/2019, ΕΠΑΛ Καλαμαριάς
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Τρίτη 16/4/2019. «Από τη Γη στο
Διάστημα», η μουσική ομάδα των
παιδιών της ΣΤ, στη μουσική έναρξη
του 11ου Μαθητικού Συνεδρίου
Πληροφορικής Κ. Μακεδονίας (1619/4/2019), που διοργάνωσε η
Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε.
Κ. Μακεδονίας, στη Θεσ/νίκη.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Κυριακή 19/5/2019. Η μουσική ομάδα
συμμετείχε με δρώμενο στην 7η
Γιορτή Πολυγλωσσίας που έλαβε
χώρα αίθουσα Μανώλη Αναγνωστάκη
του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσ/νίκης

………………………………………………………………………………………………………………………………………
Τρίτη 18/6/2019. Η μουσική ομάδα
στην εκδήλωση του Υπουργείου
Μακεδονίας-Θράκης στην παρουσίαση
των
αποτελεσμάτων
του
προγράμματος «Δράσεις για την
προστασία του περιβάλλοντος και την
προώθηση
της
πολιτιστικής
δημιουργίας στη Μακεδονία & τη
Θράκη» με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ»
στην αίθουσα «Μανώλη Αναγνωστάκη»
του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσ/νίκης.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Παρασκευή 6/12/2019. Νοιαζόμαστε,
ενδιαφερόμαστε, αγαπάμε, γιατί όλοι
μαζί μπορούμε!!! Ήμασταν κι εμείς εκεί
για
το
μικρό
Θανάση
στην
φιλανθρωπική εκδήλωση «Όλοι μαζί
μπορούμε» που έγινε στα ΕΠΑΛ
Ευόσμου. Η μουσική ομάδα ήταν εκεί.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Μια ακόμη πολύ μεγάλη Πανελλήνια
Διάκριση για την μουσική μας ομάδα
στο Bravo schools 2020. Το σχολείο
μας αναδείχτηκε ως η καλύτερη
εκπαιδευτική προσέγγιση στο Στόχο 4
(Ποιοτική
Εκπαίδευση)
στην
κατηγορία Σχέδιο Μαθήματος με
τίτλο: «Ημέρες καραντίνας. Ένα
μουσικό project.» κι εντάσσεται στο
ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟΥΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά και
στις εκπ/κούς Ηλέκτρα Καρακατσάνη
(Μουσικής),
Ελένη
Δελημπέη
(Πληροφορικής). Ημέρες καραντίνας:
Ένα μουσικό πρότζεκτ με όργανα από
ανακυκλώσιμα
υλικά
και
επαναχρησιμοποιημένα αντικείμενα. Η
δράση αφορά την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση της Δ’, E’ & ΣΤ’ τάξης στο
μάθημα της Μουσικής και της Πληροφορικής που πραγματοποιήθηκε στην
σχολική διαδικτυακή πλατφόρμα Edmodo.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Αντιπροσωπεία
των
παιδιών
της
μουσικής ομάδας συμμετείχε την Τετάρτη
23/12/2020 με 21 παιδιά και την μουσικό
Ηλέκτρα Καρακατσάνη στην πολύ ωραία
πρωτοβουλία
της
διαδικτυακής
χριστουγεννιάτικης γιορτής αγάπης που
οργάνωσε η Περιφέρεια Π.Ε. & Δ.Ε. Κ.
Μακεδονίας και στην οποία δόθηκε η ευκαιρία σε παιδιά και εκπαιδευτικούς
διαφόρων σχολείων να ανταμώσουν σε αυτές τις δύσκολες ημέρες της πανδημίας
που βιώνουν και να ανταλλάξουν ευχές αγάπης

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Συμμετοχή του σχολείου μας στην
διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Ζήσε
χωρίς Εκφοβισμό», της Περιφέρειας Π.Ε.
& Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας και του
ΚΜΟΠ - Κέντρου Κοινωνικής Δράσης &
Καινοτομίας, την Παρασκευή 5/3/2021.
Μαθητές/τριες, καλλιτέχνες, αθλητές,
εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής, της
τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικοί σε
θέματα εκφοβισμού ένωσαν τις δυνάμεις
τους για να δοθεί ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και ψυχικής ενδυνάμωσης στα
παιδιά κατά του φαινομένου του εκφοβισμού. Παρακολουθήστε ένα μικρό απόσπασμα
(16 λεπτών) από την 3ωρη συνολικά εκδήλωση, με το μήνυμα του Πάνου
Μουζουράκη και μαθητών/τριών της μουσικής ομάδας του σχολείου μας. Υπεύθυνες
εκπ/κοί η κα Ηλέκτρα Καρακατσάνη (μουσικός) και η κα Ελένη Δελημπέη
(πληροφορικός).

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Κάθε χρόνο, στις 23/12 οι μαθητές
γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με το δικό
τους ξεχωριστό τρόπο μέσα στις σχολικές
μονάδες. Τα παιδιά γίνονται ηθοποιοί,
χορωδοί και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο
νους, μέσα σε ήχους από κάλαντα και
τραγούδια. Φέτος, για δεύτερη χρονιά η
Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κεντρικής
Μακεδονίας δίνει το βήμα στους μαθητές και στα σχολεία της να παρουσιάσουν τη
δική τους ματιά των Χριστουγέννων και να παίξουν μουσική με τις δικές τους
χριστουγεννιάτικες νότες. Η μουσική μας ομάδα που ήταν προσκαλεσμένη της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας και του Κέντρου Διάδοσης
Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, είχε ετοιμάσει ένα ξεχωριστό
εορταστικό μουσικό δρώμενο. Τα σχόλια όλων εξαιρετικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και
μπράβο στην μουσικό μας την κα Ηλέκτρα Καρακατσάνη που έχει βάλει την μουσική
μας ομάδα σε άλλα μουσικά μονοπάτια, δημιουργικά και καινοτόμα και στην εικαστικό
μας την κα Μυστίλογλου Βαρβάρα για τις καταπληκτικές χριστουγεννιάτικες
δημιουργίες της από χαρτόνι που φορούσαν τα παιδιά στο κεφάλι τους.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Με υλικά που πρεσβεύουν την αειφορία
και
την
επαναχρησιμοποίηση
των
αντικειμένων δηλαδή την "ανακύκλιση", τα
παιδιά της ΣΤ τάξης της μουσικής μας
ομάδας με την καθοδήγηση της μουσικού
Ηλέκτρας Καρακατσάνη παρουσίασαν την
Παρασκευή 3/6/2022, ένα μουσικό
πρόγραμμα στο 1ο Φεστιβάλ Κυκλικής
Οικονομίας του Δήμου Θεσ/νίκης, στις
εγκαταστάσεις της ΔΕΘ HELEXPO Α.Ε περίπτερο 12.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Δείτε μερικά βιντεάκια από τις δράσεις της μουσικής ομάδας

“playing with protons - boomwhackers symphony”, η ηχογράφηση έγινε στο
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης
Το Βρετανικό Συμβούλιο, το Μέγαρο Μουσικής, η μουσική ομάδα του σχολείου
και η ομάδα Locus Athens συνεργάστηκαν σε ένα μοναδικό μουσικό (ηχητικό)
βιωματικό εργαστήρι με τίτλο Silent Shakespeare (Βωβός Σαίξπηρ), στα
πλαίσια του παγκ. προγράμματος του Βρετανικού Συμβουλίου Shakespeare lives
"Όλα ωραία θα κυλίσουν στο Διαπολιτισμικό", το τραγούδι των μαθητών της
ΣΤ΄ προς τους/τις μαθητές/τριες της Α΄ στα πλαίσια του προγράμματος
(project) υιοθεσίας των μαθητών της Α΄ τάξης, από τους μαθητές της ΣΤ΄ "Η
φιλία δεν έχει ηλικία". Στίχοι: Άρτεμις Κεφαλίδου – Ηλέκτρα Καρακατσάνη.
H μουσική ομάδα στο 6o Φεστιβάλ Ανοιχτής Έκφρασης & Δημιουργίας "ΚΟΘ
Underground" στο συναυλιακό χώρο Block 33 στο λιμάνι (περιοχή Σφαγεία).
H παρουσία της μουσικής μας ομάδας στην εξαιρετική ημερίδα διάχυσης του
προγράμματος "playing with protons" που διοργανώθηκε στο ΝΟΕΣΙΣ τη
Δευτέρα 19/6. Δείτε το χρονικό διάστημα από 5.02.00 ως 5.10.00
Η μουσική μας ομάδα στο 4ο Ευρωπαϊκό Παιδικό Φεστιβάλ Elephantastico, σε
μια μοναδική μουσική συναυλία μαζί με τη Φιλαρμονική ορχήστρα (μπάντα) του
Δήμου Θεσ/νίκης με διευθυντή ορχήστρας τον κ. Κλεάνθη Ζαρίμπα.
Οι ραψωδοί των Χριστουγέννων του 2017 – διασκευή των παραδοσιακών
καλάντων των Χριστουγέννων – τους ραψωδούς βοήθησαν η μουσικός Ηλέκτρα
Καρακατσάνη και η πληροφορικός Ελένη Δελημπέη
Τα παιδιά της μουσικής ομάδας του σχολείου κινητοποιήθηκαν και συμμετείχαν
με πολύ χαρά κι ευαισθησία ώστε "Το Δέντρο από Γάλα" να φτάσει περίπου τα
8.000 κουτιά στα πλαίσια της εορταστικής εκδήλωσης των Γιατρών του Κόσμου
την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας.
Έψαλαν τα κάλαντα μαζί με τη μουσικό Ηλέκτρα Καρακατσάνη.
Τρίτη 17/4/2018-η μουσική ομάδα του σχολείου μαζί με τη μουσικό μας
Ηλέκτρα Καρακατσάνη ανοίγει τις εργασίες του 10ου Μαθητικού Συνεδρίου
Πληροφορικής Κ. Μακεδονίας στο ΝΟΕΣΙΣ, με ένα μουσικοκινητικό δρώμενο
εμπνευσμένο από τη δημιουργία του σύμπαντος και τους ήχους των πλανητών.
Δείτε το απόσπασμα από 37:40 ως 49:40.

"Τα μουσικά όργανα στις μητρικές μας γλώσσες". Η συνεργασία και η κοινή
συμμετοχή του σχολείου μας & του Ecole Marcel Callo Nantes France την
Παρασκευή 18/5/2018, στην Αίθουσα "Τόνια Μαρκετάκη", Αποθήκη Δ, στο
λιμάνι της Θεσ/νίκης, στην 6η Γιορτή Πολυγλωσσίας του Δήμου Θεσ/νίκης 18,
19, 20 Μαΐου. Συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί Ηλέκτρα Καρακατσάνη, Ελένη
Δελημπέη, Aurèlie Polidorakis κι οι μαθητές των δυο σχολείων.
"Άσμα οσμής". Για το πρόβλημα της δυσοσμίας στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου.
Από τη μουσική ομάδα του 6ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού ΕλευθερίουΚορδελιού Σύνθεση: Ηλέκτρα Καρακατσάνη - Στίχοι: Ζωή Μαλιβίτση Το
βιντεάκι παρουσιάστηκε στην εκδήλωση "Ημέρα των Γραμμάτων" προς τιμήν των
"Τριών Ιεραρχών", την Τετάρτη 30/1/2019, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου,
όπου η μουσική ομάδα και το σχολείο βραβεύτηκε για την πανελλήνια διάκρισή
της στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Bravo Schools για το σχολικό έτος 2017-18.
Η μουσική ομάδα των παιδιών της Ε τάξης με τη συνοδεία της μουσικού κας
Ηλέκτρας Καρακατσάνη στην έναρξη του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου κατά της
Σχολικής Βίας με θέμα: «Επιθετικότητα και Βία στο Σχολείο. Πρόληψη και
Αντιμετώπιση», που διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Κ.
Μακεδονίας, στη Θεσ/νίκη, 5-7/4/2019, ΕΠΑΛ Καλαμαριάς.
«Από τη Γη στο Διάστημα», η μουσική ομάδα των παιδιών της ΣΤ τάξης, στη
μουσική έναρξη του 11ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής Κεντρικής
Μακεδονίας (16-19/4/2019), που διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε.
& Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας, στη Θεσ/νίκη στο ΝΟΗΣΙΣ (16/4/2019).
Τρίτη 18/6/2019. Η μουσική ομάδα της ΣΤ τάξης του σχολείου μας στην
εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης στην παρουσίαση
των αποτελεσμάτων του προγράμματος «Δράσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος και την προώθηση της πολιτιστικής δημιουργίας στη Μακεδονία &
τη Θράκη» με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ» στην αίθουσα «Μανώλη
Αναγνωστάκη» του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσ/νίκης (βιντεάκι από voria.gr).
Τρίτη 18/6/2019. Η μουσική ομάδα της ΣΤ τάξης του σχολείου μας στην
εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης στην παρουσίαση
των αποτελεσμάτων του προγράμματος «Δράσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος και την προώθηση της πολιτιστικής δημιουργίας στη Μακεδονία &
τη Θράκη» με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ» στην αίθουσα «Μανώλη Αναγνωστάκη»
του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσ/νίκης (βιντεάκι του ThessToday.gr).
Το Μουσικό τμήμα του 6ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Ελευθερίου Κορδελιού με
δασκάλα μουσικής την κα Ηλέκτρα Καρακατσάνη & διευθυντή τον Στέργιο
Παπαδόπουλο ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και συμμετείχε στην εκδήλωση
Φιλανθρωπικού χαρακτήρα "Όλοι μαζί μπορούμε" για τον μικρό Θανασάκη που
διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 6ου Γυμνασίου Ευόσμου με την
υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου.
Ημέρες καραντίνας: Ένα μουσικό πρότζεκτ με όργανα από ανακυκλώσιμα υλικά
και επαναχρησιμοποιημένα αντικείμενα. Η δράση αφορά την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση της Δ’, E’ και ΣΤ’ τάξης στο μάθημα της Μουσικής και της
Πληροφορικής που πραγματοποιήθηκε στην σχολική διαδικτυακή πλατφόρμα

Edmodo. Πανελλήνια Διάκριση για την μουσική μας ομάδα στο Bravo schools
2020. Αναδείχτηκε ως η καλύτερη εκπαιδευτική προσέγγιση στο Στόχο 4
(Ποιοτική Εκπαίδευση) στην κατηγορία Σχέδιο Μαθήματος Συμμετείχαν 236
σχολεία με 22.650 μαθητές/τριες & 657 εκπ/κές προσεγγίσεις. (Ιούνιος 2020)
Παιδιά της μουσικής ομάδας (21) συμμετείχαν την Τετάρτη 23/12/2020 με την
μουσικό Ηλέκτρα Καρακατσάνη στην πολύ ωραία πρωτοβουλία της διαδικτυακής
χριστουγεννιάτικης γιορτής αγάπης που οργάνωσε η Περιφέρεια Π.Ε. & Δ.Ε.
Κ. Μακεδονίας και στην οποία δόθηκε η ευκαιρία σε παιδιά και εκπαιδευτικούς
διαφόρων σχολείων να ανταμώσουν σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που βιώνουν
και να ανταλλάξουν ευχές αγάπης.
Η συμμετοχή του σχολείου μας στην διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Ζήσε
χωρίς Εκφοβισμό», της Περιφέρειας Π.Ε. & Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας και
του ΚΜΟΠ - Κέντρου Κοινωνικής Δράσης & Καινοτομίας, την Παρασκευή
5/3/2021. Μαθητές/τριες, καλλιτέχνες, αθλητές, εκπρόσωποι της πολιτικής
ζωής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικοί σε θέματα εκφοβισμού ένωσαν τις
δυνάμεις τους για να δοθεί ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και ψυχικής
ενδυνάμωσης στα παιδιά κατά του φαινομένου του εκφοβισμού. Παρακολουθήστε
ένα μικρό απόσπασμα (16 λεπτών) από την 3ωρη συνολικά εκδήλωση, με το
μήνυμα του Πάνου Μουζουράκη και μαθητών/τριών της μουσικής ομάδας του
σχολείου μας. Υπεύθυνες εκπ/κοί η κα Ηλέκτρα Καρακατσάνη (μουσικός) και η
κα Ελένη Δελημπέη (πληροφορικός).
Πέμπτη 23/12/2021. Η μουσική μας ομάδα προσκεκλημένη της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας και του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και
Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, στην Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Αγάπης, είχε
ετοιμάσει ένα ξεχωριστό εορταστικό μουσικό δρώμενο. Πολλά συγχαρητήρια σε
όλα τα παιδιά της ΣΤ τάξης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ & μπράβο στην μουσικό
μας την Ηλέκτρα Καρακατσάνη και στην εικαστικό μας την Βαρβάρα Μυστίλογλου
για τις καταπληκτικές χριστουγεννιάτικες δημιουργίες της από χαρτόνι που
φορούσαν τα παιδιά στο κεφάλι τους.
Παρασκευή 3/6/2022. Η συμμετοχή της μουσικής μας ομάδας στο 1ο
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του Δήμου Θεσ/νίκης 2022,στις
εγκαταστάσεις της ΔΕΘ HELEXPO Α.Ε - περίπτερο 12. Τα παιδιά της ΣΤ
τάξης με την καθοδήγηση της μουσικού Ηλέκτρας Καρακατσάνη παρουσίασαν
ένα μουσικό πρόγραμμα με υλικά που πρεσβεύουν την αειφορία και την
επαναχρησιμοποίηση των αντικειμένων δηλαδή την "ανακύκλιση".

