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Μουςικό Σχολείο
Ζακφνθου

Μουςείο Σολωμοφ
και Επιφανϊν
Ζακυνθίων

Διονφςιοσ Σολωμόσ: ζνασ
οικουμενικόσ εθνικόσ ποιητήσ
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Συμμετζχοντεσ
Σχολείο: Μουςικό Σχολείο Ζακφνθου
Τάξη / Τμήμα: Γ1 Γυμναςίου
Αριθμόσ μαθητών: 15
Αριθμόσ παλιννοςτοφντων / αλλοδαπών μαθητών: 8
Χώρεσ προζλευςησ των παλιννοςτοφντων / αλλοδαπών μαθητών: Αλβανία
Προφίλ τησ τάξησ: Το τμιμα αποτελείται από παιδιά που διαμζνουν μόνιμα ςτθν
Ελλάδα εδϊ και χρόνια και γνωρίηουν καλά τθ γλϊςςα. Ωςτόςο, διαπιςτϊνουμε
ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ για τα πολιτιςτικά δρϊμενα του ςχολείου και αδυναμία
ςυμμετοχισ ςε ςχολικζσ γιορτζσ που ςχετίηονται με εκνικά και κρθςκευτικά κζματα.
Όνομα εκπαιδευτικοφ: Φωτεινι Γκζλθ
Μουςείο: Μουςείο Σολωμοφ & Επιφανϊν Ζακυνθίων
Συλλογή ή εκθζματα που ζγιναν αντικείμενα διαπραγμάτευςησ: Αίκουςα Διονυςίου
Σολωμοφ, ςτθν οποία εκτίκενται χειρόγραφα, προςωπογραφίεσ, προςωπικά
αντικείμενα και βιβλία από τθν προςωπικι βιβλιοκικθ του εκνικοφ ποιθτι.
Όνομα εκπροςϊπου του μουςείου: Κατερίνα Δεμζτθ, αρχαιολόγοσ – Διευκφντρια
του Μουςείου.

Στόχοι
Γνωςτικοί
 Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να γνωρίςουν τον Διονφςιο Σολωμό μζςα από
τθν ποίθςι του και μζςα από τα ςχετικά αντικείμενα του Μουςείου
Διονυςίου Σολωμοφ και Επιφανϊν Ηακυνκίων
 Να γνωρίςουν μελοποιθμζνθ ποίθςθ του Διονυςίου Σολωμοφ
 Να γνωρίςουν ςθμαντικζσ μουςικζσ προςωπικότθτεσ τθσ εποχισ μασ που
ςυνδζονται με το Σολωμικό ζργο, όπωσ ο Γιάννθσ Μαρκόπουλοσ, ο Νίκοσ
Ξυλοφρθσ, ο Μάριοσ Φραγκοφλθσ, ο Μάνοσ Χατηιδάκθσ, ο Δθμιτρθσ Λάγιοσ
κ.ά.
Συναιςθηματικοί
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Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να αιςκανκοφν τθν οικουμενικότθτα του ποιθτι
και να εκφράςουν δικά τουσ αντίςτοιχα ςυναιςκιματα
Να αναρωτθκοφν για τθν επικαιρότθτα του ςολωμικοφ ζργου

Κιναιςθητικοί
 Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να αναπαραγάγουν με το δικό τουσ τρόπο
όψεισ του ςολωμικοφ ζργου απαγγζλλοντασ ι τραγουδϊντασ ςτίχουσ του
ποιθτι ι δθμιουργϊντασ κάρτεσ εμπνευςμζνεσ από το ζργο του Σολωμοφ.
Στόχοσ με διαπολιτιςμική διάςταςη
 Ωσ προσ το ιδεολογικό κομμάτι, θ προςζγγιςθ του ποιθτι κα γίνει ςε ςχζςθ
με τθν οικουμενικότθτα του ποιθτι και τισ διαχρονικζσ και παγκόςμιεσ αξίεσ
που αποπνζει το ζργο του.
 Ωσ προσ τθ μζκοδο εργαςίασ, οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ κα κλθκοφν να
ςυνεργαςτοφν και να ςυμμετάςχουν ενεργά με τισ απόψεισ, τισ γνϊςεισ και
τα ςυναιςκιματά τουσ ςτθν όλθ διαδικαςία.

Σφνδεςη με το Πρόγραμμα Σπουδϊν
Θ όλθ δράςθ ςυνδζεται με το μάκθμα των Νεοελλθνικϊν Κειμζνων τθσ Γϋ
Γυμναςίου και ςυγκεκριμζνα με τθ διδαςκαλία του αποςπάςματοσ των Ελεφκερων
Πολιορκθμζνων.

Δράςεισ






19 Ιανουαρίου 2013: Συμμετοχι ςτθν θμερίδα που ζγινε ςτισ 19/1/2013 ςτο
ξενοδοχείο Τιτάνια των Ακθνϊν με τίτλο «Σχολικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία
ςτο πλαίςιο τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ».
1 Φεβρουαρίου 2013: Συνάντθςθ τθσ διευκφντριασ του Μουςείου, κ.
Κατερίνασ Δεμζτθ και τθσ υπεφκυνθσ κακθγιτριασ, κ. Φωτεινισ Γκζλθ ςτθ
Ηάκυνκο για να οργανωκεί το ςχζδιο δράςθσ του προγράμματοσ.
Συνεργαςία για τθν αποςτολι ςφντομου ςχεδιαγράμματοσ τθσ δράςθσ
8 Φεβρουαρίου 2013: Θ διευκφντρια του Μουςείου, κ. Κατερίνα Δεμζτθ,
ξενάγθςε τθν υπεφκυνθ κακθγιτρια, Φωτεινι Γκζλθ, ςτο Μουςείο
Διονυςίου Σολωμοφ και Επιφανϊν Ηακυνκίων
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26 Φεβρουαρίου 2013: Συνάντθςθ τθσ υπεφκυνθσ κακθγιτριασ, κ. Φωτεινισ
Γκζλθ, τθσ διευκφντριασ του Μουςείου, κ. Κατερίνασ Δεμζτθ, και τθσ
υπεφκυνθσ τθσ Υποδράςθσ, κ. Ζλςασ Μυρογιάννθ, ςτθ Ηάκυνκο όπου
αποφαςίςτθκε να γίνει αλλαγι τθσ αρχικισ πρόταςθσ, που αφοροφςε ςτθν
ζνταξθ των Ηακυνκίων ςτθ Φιλικι Εταιρεία, και το πρόγραμμα να
επικεντρωκεί ςτθν οικουμενικι διάςταςθ του ςολωμικοφ ζργου.
27 Φεβρουαρίου: Θ διευκφντρια του Μουςείου, κ. Κατερίνα Δεμζτθ,
ξενάγθςε τθν υπεφκυνθ τθσ Υποδράςθσ, Ζλςα Μυρογιάννθ, ςτο Μουςείο
Διονυςίου Σολωμοφ και Επιφανϊν Ηακυνκίων.
28 Φεβρουαρίου 2013: τθν 1θ ϊρα του ςχολικοφ προγράμματοσ
επιςκζφκθκαν το Μουςικό Σχολείο Ηακφνκου, και ςυγκεκριμζνα το τμιμα Γι
του Γυμναςίου, θ κ. Ζλςα Μυρογιάννθ και θ κ. Κατερίνα Δεμζτθ, Θ κ.
Φωτεινι Γκζλθ, φιλόλογοσ κακθγιτρια του ςχολείου που ςυμμετζχει ςτθ
ςυγκεκριμζνθ δράςθ, ζκανε τισ ςυςτάςεισ και άρχιςε θ ςυηιτθςθ με τουσ
μακθτζσ και τισ μακιτριεσ.

Ανάλυςη δράςεων
Κατά τθν επίςκεψι τθσ ςτθν τάξθ θ κ. Μυρογιάννθ ηιτθςε από τουσ μακθτζσ
να ζρκουν με τισ καρζκλεσ τουσ μπροςτά από τα κρανία και να ςχθματίςουν ζνα
κφκλο ςτον οποίο ςυμμετείχαν και θ κ. Γκζλθ και θ κ. Δεμζτθ. Από τουσ 15
μακθτζσ του τμιματοσ παρίςταντο ςτθν αρχι 11 και λίγο αργότερα 13 μακθτζσ.
Θ υπεφκυνθ τθσ Υποδράςθσ ρϊτθςε τουσ μακθτζσ πόςοι από αυτοφσ ζχουν
πάει ςε κινθματογράφο (από τουσ 11 οι 7), ςε κζατρο (από τουσ 11 οι 6), ςε
γιπεδο (από τουσ 11 οι 7), ςε δθμόςια βιβλιοκικθ (από τουσ 11 οι 5) και ςε
μουςείο (από τουσ 11 οι 11, ο αρικμόσ παρζμεινε ο ίδιοσ ακόμθ και όταν
διευκρινίςτθκε ότι θ επίςκεψθ κα ζπρεπε να είχε γίνει όχι με το ςχολείο αλλά με
γονείσ, φίλουσ κλπ.). Στθ ςυνζχεια ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να αναφζρουν
ζνα τουλάχιςτον μουςείο που επιςκζφκθκαν. Αναφζρκθκαν μεταξφ άλλων ζνα
μουςείο και ζνασ αρχαιολογικόσ χϊροσ τθσ Αλβανίασ, το αρχαιολογικό μουςείο
τθσ Ολυμπίασ, ζνα «πολφ μεγάλο μουςείο ςτο Λονδίνο», το μουςείο των
Μπθτλσ ςτο Λίβερπουλ κ.α. Οι μακθτζσ δε κυμόντουςαν ςυγκεκριμζνα
εκκζματα.
Μζςα από ςυηιτθςθ ορίςτθκε το μουςείο ωσ χϊροσ που περιζχει
αντικείμενα. Χαρακτθριςτικά ζνασ μακθτισ ανζφερε ότι το μουςείο είναι ζνασ
χϊροσ που περιλαμβάνει ςθμαντικά αρχαιολογικά εκκζματα που μασ διδάςκουν
τθν ιςτορία μασ, άποψθ ςτθν οποία ο μακθτισ που επιςκζφκθκε το μουςείο των
Μπθτλσ αντζτεινε ότι δεν είναι απαραίτθτο τα αντικείμενα να είναι
αρχαιολογικά.
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Διερευνικθκε το πόςο ςθμαντικά είναι τα αντικείμενα ςτθ ηωι μασ και
πόςο περιζχουν ςτοιχεία που επιτρζπουν τθν επικοινωνία ανάμεςα ςτουσ
ανκρϊπουσ χωρίσ τθ μεςολάβθςθ του λόγου και τθσ εικόνασ που είναι οι δφο
μεγάλοι πυλϊνεσ επικοινωνίασ. Με ερωτιςεισ και απαντιςεισ (μαιευτικι
μζκοδοσ) περιγράφθκε θ ντουλάπα που υπιρχε ςτθν αίκουςα και βγικαν
ςυμπεράςματα ςχετικά με τουσ ανκρϊπουσ που ςχετίηονται με τθν ντουλάπα.
Αναφζρκθκαν ακολοφκωσ οι πζντε αιςκιςεισ (οι περιςςότεροι μακθτζσ
είχαν αρχικά δυςκολία να τισ κατονομάςουν) και ςυνδζκθκαν με τα
αντικείμενα. Ζγινε κατόπιν αναφορά ςτθ ςυναιςκθματικι αξία των
αντικειμζνων. Οι μακθτζσ κλικθκαν να ονομάςουν από ζνα ζωσ τρία
αντικείμενα που κα ζπαιρναν μαηί τουσ ςε μια ξαφνικι καταςτροφι.
Αναφζρκθκαν «μπάλα, ακλθτικζσ φόρμεσ, μπλου τηθν, χριματα, κουμπαράσ,
κικάρα, ακορντεόν, ςκυλάκι (ξεκακαρίςτθκε ότι δεν είναι αντικείμενο)» κλπ. Θ
ςυγκεκριμζνθ αναφορά κρίκθκε απαραίτθτθ κακϊσ όταν οι μακθτζσ
επιςκεφκοφν το Μουςείο κα δουν τθν προτομι του Βαρβιάνθ ο οποίοσ ζςωςε
δφο φορζσ τα ςολωμικά χειρόγραφα, ςτθν Κατοχι και ςτο μεγάλο ςειςμό του
1953 (εποικοδομιςμόσ).

Εικόνα 1. Συηιτθςθ-προετοιμαςία
ςτθν τάξθ πριν τθν επίςκεψθ ςτο
μουςείο.

Τζλοσ, ζγινε καταιγιςμόσ ιδεϊν με τισ λζξεισ «καλοκαίρι, μαμά, ςχολείο και
Διονφςιοσ Σολωμόσ». Στο όνομα του ποιθτι αναφζρκθκαν οι λζξεισ «ςτίχοι,
ποιιματα, Εκνικόσ Φμνοσ» και, όταν ηθτικθκαν ςτίχοι, «Σε γνωρίηω από τθν
κόψθ». Δεν ζγινε αναφορά ςτουσ Ελεφκερουσ Πολιορκθμζνουσ μολονότι
περιζχεται απόςπαςμά τουσ ςτο ςχολικό εγχειρίδιο Νεοελλθνικϊν Κειμζνων τθσ
Γϋ γυμναςίου και το ζχουν διδαχκεί κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ. Τα παιδιά
φάνθκε να ζμειναν ικανοποιθμζνα από τθ ςυηιτθςθ.
Στθ ςυνζχεια, τθν ίδια μζρα, θ κ. Μυρογιάννθ επιςκζφκθκε και πάλι το
μουςείο και είχε ςυνεργαςία με τθν κ. Δεμζτθ ςχετικά με τθ μζκοδο επίςκεψθσ
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των μακθτϊν ςτο μουςείο. Ζγιναν τα φφλλα εργαςίασ για τθν επίςκεψθ των
μακθτϊν ςτο μουςείο.
Πριν την επίςκεψη των μαθητϊν ςτο μουςείο:





27 Μαρτίου 2013: Οι μακθτζσ διδάχτθκαν ςτίχουσ από το απόςπαςμα Γ' των
Ελεφκερων Πολιορκθμζνων από τθ ςχετικι ενότθτα του ςχολικοφ
εγχειριδίου Νεοελλθνικϊν Κειμζνων Γϋ γυμναςίου
3 Απριλίου 2013: Οι μακθτζσ διδάχτθκαν ςτίχουσ από το απόςπαςμα από το
Λάμπρο με τίτλο «Το όνειρο».
5 Απριλίου 2013: Οι μακθτζσ τθν 1θ και 2θ ϊρα του ςχολικοφ προγράμματοσ
παρακολοφκθςαν από το διαδίκτυο αποςπάςματα θχογραφθμζνων
ςυναυλιϊν του Γιάννθ Μαρκόπουλου με τουσ Ελεφκερουσ Πολιορκθμζνουσ,
μία με τον Θλία Κλωναρίδθ και τον Νίκο Ξυλοφρθ (1975) και μία με τον
Αλκίνοο Ιωαννίδθ και τον Μάριο Φραγκοφλθ (2007). Επίςθσ
παρακολοφκθςαν τον "Πειραςμό" με τον Μάριο Φραγκοφλθ και άκουςαν
τουσ ςτίχουσ τθσ "Αγνϊριςτθσ" μελοποιθμζνουσ από το Δθμιτρθ Λάγιο.

Κατά την επίςκεψη των μαθητϊν
11-4-13: Θ επίςκεψθ ςτο Μουςείο Σολωμοφ
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ είδαν ςτο μουςείο τα χειρόγραφα του ποιθτι και
εργάςκθκαν με τα φφλλα εργαςίασ που είχαν ετοιμαςτεί. Απιγγειλαν εμπρόσ ςτισ
προκικεσ τα αποςπάςματα του ςολωμικοφ ζργου που είχαν μάκει ςτο ςχολείο.
Επίςθσ, είδαν το άγαλμα του ποιθτι, το οικόςθμο κλπ. Ζγινε ςυηιτθςθ για τον
Νικόλαο Βαρβιάνθ ο οποίοσ ζςωςε δφο φορζσ τα ςολωμικά χειρόγραφα. Δυςτυχϊσ,
δεν υπιρξε χρόνοσ για τθν καταςκευι καρτϊν από τουσ μακθτζσ με ςτίχουσ του
ςολωμικοφ ζργου, όπωσ είχε καταρχάσ ςχεδιαςκεί.

Εικόνα 2. Μελοποίθςθ ςολωμικϊν
ςτίχων.

Εικόνα 3. Εργαςία με φφλλα
εργαςίασ μζςα ςτο μουςείο.
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Εικόνα 4. Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν
μζςα ςτο μουςείο.

Μετά την επίςκεψη


19 Απριλίου 2013: Οι μακθτζσ τθν 1θ και 2θ ϊρα του ςχολικοφ
προγράμματοσ παρακολοφκθςαν αποςπάςματα τθσ ταινίασ του Θόδωρου
Αγγελόπουλου "Αιωνιότθτα και μία μζρα", (52.00' ζωσ 59.48' και 1.39'-1.46')
όπου εμφανίηεται ο ποιθτισ Διονφςιοσ Σολωμόσ. Οι μακθτζσ αναγνϊριςαν
τουσ ςτίχουσ και τουσ απιγγειλαν και οι ίδιοι. Αυτό που παρατιρθςαν είναι
ότι το μζροσ που γυρίςτθκε θ ταινία δεν ιταν θ Ηάκυνκοσ.

Μαθηςιακοί πόροι
 Λιμμα «Διονφςιοσ Σολωμόσ» ςτθ Βικιπαίδεια
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE
%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%82


«Διονφςιοσ Σολωμόσ: εκνικόσ, ευρωπαίοσ, οικουμενικόσ»: άρκρο του Γ.
Βελουδι ςτο Βιμα, Νζεσ Εποχζσ.10/05/98
http://www.corfuweb.gr/solomos.htm
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 Ο Σολωμόσ των Ελλινων
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/pageassetview.aspx?tid=0000007921&tsz=0&autostart=0


Συναυλία των Ελεφκερων Πολιορκθμζνων του Γιάννθ Μαρκόπουλου με τον
Νίκο Ξυλοφρθ και τον Θλία Κλωναρίδθ (1975)
http://www.youtube.com/watch?v=F6XiXdNuTOw
και
http://e-logotexnia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=149:201202-09-17-27-55&catid=18:2011-12-14-15-58-46&Itemid=27


Συναυλία των Ελεφκερων Πολιορκθμζνων του Γιάννθ Μαρκόπουλου με τον
Αλκίνοο Ιωαννίδθ και τον Μάριο Φραγκοφλθ (2007)
http://www.youtube.com/watch?v=i03APkWiv6U
 Επίςθσ, και οι δφο παραπάνω εκτελζςεισ
http://www.pygmi.gr/uncategorized/%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE
%B5%CF%81%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%B7%CE%BC%CE%A
D%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%AC%CF%86/
 «Πειραςμόσ» με τον Μάριο Φραγκοφλθ
http://www.youtube.com/watch?v=EmGwHaWXFkY


Άκουςμα του μελοποιθμζνου ποιιματοσ «Το όνειρο» από το Μάνο
Χατηιδάκι
http://www.youtube.com/watch?v=CNGKGeSqnEE
 Άκουςμα των μελοποιθμζνων ςτίχων «Γαλινθ» από το Δθμιτρθ Λάγιο
http://www.youtube.com/watch?v=pncIYsnkGfo


Άκουςμα των μελοποιθμζνων ςτίχων τθσ «Αγνϊριςτθσ» από το Δθμιτρθ
Λάγιο ςαν ηακυνκινι καντάδα
http://www.youtube.com/watch?v=Nfouumc5pQA
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