
         
 

Βάρη 16.01.2017 
 
 
Θέμα : Πρόγραμμα Βιωματικής Μάθησης «Μουσικές Ματιές»  

(Απευθύνεται σε μαθητές  Ε, ΣΤ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και ΙΒ) 
    
   
Αγαπητοί γονείς, 
 
     Τα μαθήματα αισθητικής αγωγής, όπως διδάσκονται στα Εκπαιδευτήρια 
ΓΕΙΤΟΝΑ, δίνουν στα παιδιά μας τη δυνατότητα μιας διαφορετικής θέασης 
του κόσμου, έτσι ώστε μέσω της έκφρασης, της συνεργασίας και της 
επικοινωνίας, να αναδεικνύονται οι δημιουργικές πλευρές της 
προσωπικότητάς τους. 
 
     Οι παραπάνω στόχοι μπορούν να εξυπηρετηθούν καλύτερα και 
αποτελεσματικότερα, αν τα παιδιά μας βιώσουν καλλιτεχνικά γεγονότα στην 
πόλη που ζουν, έρθουν σε επαφή με σημαντικά έργα και καλλιτέχνες, σε 
χώρους όπως το Μέγαρο Μουσικής, το Παλλάς, η Λυρική Σκηνή, η Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών, εκεί όπου η μάθηση γίνεται μια ελκυστική και 
ουσιαστική διαδικασία. 
 
    Οι παραπάνω παράμετροι μας οδήγησαν στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση του  Προγράμματος «Μουσικές Ματιές», που στοχεύει ν’ 
αναπτύξει σε βάθος χρόνου στους μαθητές μας την ικανότητα να μπορούν να 
εντοπίζουν και να απολαμβάνουν καλλιτεχνικά γεγονότα, που λαμβάνουν 
χώρα στον πολιτιστικό ιστό της Αθήνας. 
 
     Στο πλαίσιο αυτής της βιωματικής και ανοιχτής εκπαίδευσης, τα 
προηγούμενα χρόνια, σημαντικός αριθμός μαθητών μας παρακολούθησε 
διάφορες παραστάσεις. 
   
    Στις παραστάσεις αυτές οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές 
συναντιόντουσαν στο χώρο  της παράστασης και την ευθύνη μετακίνησης των 
παιδιών είχαν αποκλειστικά οι γονείς. Όμως υπήρχαν φορές που αρκετοί 
γονείς λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν 
στην ανάγκη να φέρουν και να παραλάβουν τα παιδιά τους στο κέντρο της 
Αθήνας.  Η αδυναμία αυτή των γονέων είχε ως αποτέλεσμα να στερηθούν 
πολλά παιδιά την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παραστάσεις που τους 
ενδιέφεραν. 
 
     Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πολλοί γονείς και παιδιά μάς 
παρακάλεσαν να αλλάξουμε τον τρόπο προσέλευσης και αποχώρησης. 
    
     Το νέο στοιχείο, λοιπόν, στις «Μουσικές Ματιές» είναι ότι τα παιδιά θα 
μπορούν να μεταφερθούν στο χώρο της συναυλίας και να επιστρέψουν σε 
συγκεκριμένο σημείο της περιοχής τους με σχολικό αυτοκίνητο και με τη 
συνοδεία  των καθηγητών τους.   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ  
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 14 & ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ  ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Τ.Κ.16674 – ΤΗΛ. 210 9632118, 210 9632123 – FAX.: 210 9631866  
ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ⋅ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ – INTERNATIONAL BACCALAUREATE DP 
ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 16602 – ΤΗΛ.:210 9656200-210 – FAX: 210 9655920 – E-MAIL: mail@geitonas-school.gr – WEB SITE: geitonas.edu.gr 



Για τις λεπτομέρειες του προγράμματος και της μεταφοράς θα σας 
ενημερώσουμε με επόμενο σημείωμα.   
Για το Σχολικό έτος που διανύουμε (2016 – 2017) οι «Μουσικές Ματιές» 
προτείνουν στους μαθητές τις παρακάτω  παραστάσεις - εκδηλώσεις: 
 

θέμα Χρόνος Χώρος 
Γιάννης Τσαρούχης  

«Εικονογράφηση μιας αυτοβιογραφίας» 
Έκθεση – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 
ΚΥΡ 5.2.2017 ΩΡΑ 11:00 

 

 

Μουσείο Μπενάκη 

Μαγικός Αυλός 
(Κάρμεν Ρουγγέρη) 

Όπερα για παιδιά 

 
ΚΥΡ 19.2.2017 ΩΡΑ 11:15 

 

Θέατρο Κιβωτός 

Mamma mia 
Μιούζικαλ  

 

ΣΑΒ 11.3.2017 ΩΡΑ 18:00 

 

Θέατρο Ακροπόλ 

«Η ιδέα» του Γκούσταβ Χολστ 
(Καμεράτα) 

Οπερέτα για παιδιά 

 
ΚΥΡ 19.3.2017 ΩΡΑ 11:00 

 

Δημοτικό Θέατρο 

Πειραιά  

  
     Το κόστος συμμετοχής για καθεμία από τις παραπάνω παραστάσεις θα 
είναι: 
 

1. Γιάννης Τσαρούχης  16€   
http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=202010001&sid=2126     
2. Μαγικός αυλός  20€ 
https://www.viva.gr/tickets/theater/theatro-kivotos/o-magikos-avlos/ 

3. Mamma mia   35€ 
http://www.artandlife.gr/Athina-mamma_mia_sto_akropol 

4.   «Η ιδέα» του Γκούσταβ Χολστ 12€ 
http://www.artandlife.gr/Athina-i_idea_toy_gkoystab_xolst 

 

 Στο κόστος της κάθε παράστασης συμπεριλαμβάνεται κάθε φορά η τιμή του 
εισιτηρίου και το κόστος μετακίνησης (υπερωρίες οδηγού, καύσιμα, ασφάλεια κ.λπ.) 

 

     Κάθε μαθητής ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του και τον ελεύθερο χρόνο 
του, αφού δηλώσει συμμετοχή σε όσες παραστάσεις θέλει, πρέπει να 
παραδώσει στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Σχολείου τη δήλωση συμμετοχής 
που επισυνάπτεται  με το ποσό που αντιστοιχεί στις επιλογές του, μέχρι την 
Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017. 
 
Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της συμμετοχής μας στις 
παραστάσεις, όταν ο αριθμός των δηλώσεων είναι μικρότερος από 20 (είκοσι) 
μαθητές 
 
 
                                                                                      Με εκτίμηση 
 
 
 
                                                                                     Χρήστος Πίσσας 
                                                                         Συντονιστής Αισθητικής Αγωγής 

http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=202010001&sid=2126
https://www.viva.gr/tickets/theater/theatro-kivotos/o-magikos-avlos/
http://www.artandlife.gr/Athina-mamma_mia_sto_akropol
http://www.artandlife.gr/Athina-i_idea_toy_gkoystab_xolst



