
Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα για τα προγράμματα  

Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής 

1. Τα προγράμματα διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο ή στο χώρο του Σχολείου; 

Τα προγράμματα μπορούν να διεξαχθούν είτε στο Πανεπιστήμιο είτε στο χώρο του Σχολείου. Διαθέτουμε μάλιστα 

άδεια εισόδου για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Έγγραφο Φ.14/556/114926/Γ1).  

 

2. Πόσο χρόνο διαρκεί κάθε πρόγραμμα; 

Τα προγράμματα είναι διάρκειας δύο διακτικών ωρών.  

 

3. Ποια η διάρθρωση των προγραμμάτων; 

Τα πρώτα 50 λεπτά αφιερώνονται στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού  προγράμματος, η οποία εμπλουτίζεται 

με προβολή εικόνων και ψηφιακών αναπαραστάσεων, ενώ στα 25 λεπτά που απομένουν, οι μαθητές 

συμμετέχουν βιωματικά στη διδασκαλεία χρησιμοποιώντας και δοκιμάζοντας τις ανακατασκευές πρωτότυπων 

αρχαιοελληνικών μουσικών οργάνων, και αρχαίων οργάνων για τη "μέτρηση" του ήχου. Το πρόγραμμα 

ολοκληρώνεται με προβολή ψηφιακών παιχνιδιών (σταυρόλεξα – κρυπτόλεξα) με σκοπό την ανατροφοδότηση 

της γνώσης και της εμπειρίας που αποκτήθηκε. 

 

4. Ποιοι παρουσιάζουν τα προγράμματα Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής; 

Τις παρουσιάσεις αναλαμβάνει ο κ. Χρ. Τερζής (Διδάκτωρ αρχαίας ελληνικής μουσικής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών) και επιστημονικός συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών. 

 

5. Υπάρχει κόστος για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων; 

Το κόστος κάθε προγράμματος είναι 180€ και αντιστοιχεί σε επιβάρυνση 3-4€ ανά μαθητή, ανάλογα με τον 

αριθμό των μαθητών που συμμετέχουν. Ωστόσο, για τις αιτήσεις που θα ληφθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2015 

και ειδικά για την Αρχαία Ελληνική Μουσική θα αναζητηθεί χρηματοδότηση, ώστε τα προγράμματα να 

διεξαχθούν δωρεάν. 

 

6. Υπάρχει επιπλέον κόστος μεταφοράς εκπαιδευτικών μέσων όταν τα προγράμματα διεξάγονται στο χώρο του 

σχολείου; 

Όχι, δεν υπάρχει καμία πρόσθετη επιβάρυνση. 

 

7. Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή; 

Συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας με email την Αίτηση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, Μπορείτε να την 

καταφορτώσετε από τη δεξιά στήλη της σελίδας που εμφανίζεται όταν επιλέξετε από το αριστερό μενού 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα  Δελτίο Πρακτικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα του Προγράμματος 

(www.agm.phil.uoa.gr). 

 

 

8. Πώς μπορώ να λάβω περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των προγραμμάτων αρχαίας ελληνικής 

μουσικής; 

Αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση agm[at]phil.uoa[dot]gr, ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά με τον 

επιστημονικό συνεργάτη του προγράμματος, κ. Χρήστο Τερζή (6979765540). 

http://www.agm.phil.uoa.gr/fileadmin/agm.phil.uoa.gr/uploads/Pdf/Egkrisi_Protobathmias.pdf
http://www.agm.phil.uoa.gr/fileadmin/agm.phil.uoa.gr/uploads/Pdf/RegistrationFormAgm.dotx
http://www.agm.phil.uoa.gr/
mailto:agm@phil.uoa.gr

