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1. Ειζαγωγή 
H Μεγάλθ Μουςικι Βιβλιοκικθσ τθσ Ελλάδοσ «Λίλιαν Βουδοφρθ» του υλλόγου Οι Φίλοι 
τθσ Μουςικισ, ανταποκρινόμενθ ςτισ διαμορφοφμενεσ απαιτιςεισ ςτθν εκπαίδευςθ, 
ολοκλιρωςε και παρζχει ελεφκερα ςτο διαδίκτυο ζνα νζο διαδραςτικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα με τίτλο ΜελΟδφςςεια: μια μουςικι ιςτορία για νζουσ. 
 
Η «ΜελΟδφςςεια» είναι μια διαδικτυακι διαδραςτικι εφαρμογι για τθν Ιςτορία τθσ 
δυτικοευρωπαϊκισ μουςικισ από τον Μεςαίωνα μζχρι ςιμερα. Σο πρόγραμμα αποςκοπεί 
να ειςάγει και να εξοικειϊςει με τθν κλαςικι μουςικι τουσ μακθτζσ πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, τουσ ςπουδαςτζσ ωδείων, κακϊσ όςουσ αγαποφν τθ 
μουςικι και βρίςκονται ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ γνωριμίασ τουσ με αυτι μζςω τθσ μελζτθσ 
ςθμαντικϊν ςυνκετϊν, ζργων και μορφϊν που κεωροφνται ςτακμοί ςτθν εξζλιξθ τθσ 
δυτικοευρωπαϊκισ ζντεχνθσ μουςικισ. 
 
Σο πρόγραμμα ζλαβε εξαιρετικά του ςχόλια από το Τπουργείο Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ 
και Θρθςκευμάτων και εντάχκθκε από το Τπουργείο, ωσ υποδειγματικό υλικό ςτο 
πρόγραμμα «Ψθφιακό χολείο» http://digitalschool.minedu.gov.gr μζςω του οποίου 
προβάλλεται και προτείνεται ςε όλουσ τουσ Ζλλθνεσ μακθτζσ. 
 
Η ΜελΟδφςςεια, που είναι ειδικά φτιαγμζνθ για το ελλθνικό κοινό κακϊσ αποτελεί 
πρωτότυπθ δθμιουργία ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, εκπονικθκε από το επιςτθμονικό δυναμικό 
τθσ Μουςικισ Βιβλιοκικθσ, με τθν αμζριςτθ και γενναιόδωρθ χορθγία τθσ Εκνικισ 
Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ χρθςιμοποιικθκαν 
πρωτότυπα κείμενα, θχθτικά παραδείγματα από ςυναυλίεσ από το αρχείο του Μεγάρου 
Μουςικισ Ακθνϊν και εικόνεσ από ζντυπα τθσ Βιβλιοκικθσ και μεγάλα μουςεία για τα 
οποία θ Βιβλιοκικθ εξαςφάλιςε τα δικαιϊματα χριςθσ. Περιλαμβάνονται 469 αυκεντικά 
κείμενα,  800 εικόνεσ, 203 θχθτικά παραδείγματα,  131 κείμενα λεξικοφ,  741 ςυνδεδεμζνεσ 
λζξεισ και  147 κείμενα για εκπαιδευτικά παιχνίδια. 
 
 

2. Σηόσοι ηος ππογπάμμαηορ 
 
 Να δθμιουργθκεί ζνα ηωντανό και διαδραςτικό εργαλείο για τθν διδαςκαλία τθσ 
Ιςτορίασ τθσ Μουςικισ ςτα ελλθνικά, προςβάςιμο από τθν τάξθ, το ωδείο ι το ςπίτι. 
 Να αφυπνιςτεί το ενδιαφζρον των μακθτϊν για μια μουςικι παράδοςθ, τθν οποία 
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ςυχνά κεωροφν «βαρετι», «ξζνθ», «παρωχθμζνθ», «δφςκολθ». 
 Να λειτουργιςει διακεματικά κζτοντασ αυτι τθ μουςικι ςτο γενικότερο πλαίςιο 
του ςχολικοφ προγράμματοσ τθσ δευτεροβάκμιασ, αλλά και των τελευταίων τάξεων τθσ 
πρωτοβάκμιασ, εκπαίδευςθσ, ςυνδζοντάσ τθν με τα μακιματα τθσ Ιςτορίασ, τθσ Γλϊςςασ 
και των Επιςτθμϊν. 
 Να αξιοποιιςει και να διακζςει ςπάνιο υλικό τθσ Βιβλιοκικθσ, μζςω τθσ 
ψθφιοποίθςισ του, ςε άλλεσ ομάδεσ πζραν του ακαδθμαϊκοφ κοινοφ. 
 Να φζρει τον εκπαιδευτικό τθσ μουςικισ ςε επαφι με τισ υπθρεςίεσ και 
δυνατότθτεσ τθσ Βιβλιοκικθσ, αλλά και να διευκολφνει τθν διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ, 
κακϊσ όλο το υλικό (ιχοσ, βίντεο, εικόνεσ, κείμενα) είναι ςυγκεντρωμζνο ςε αυτι τθν 
εφκολα προςβάςιμθ πθγι.  
 
 

3. Επεξήγηζη ηων δςναηοηήηων πλοήγηζηρ ηος ππογπάμμαηορ ΜελΟδύζζεια 
 

Α. Μενού επιλογών 
 

 
 

Β. Μουςικέσ περίοδοι 
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Γ. Επιλογέσ με περιοδικό χαρακτήρα 
 

 
 
 
 

Β. Μουςικέσ περίοδοι (κεντρικό τμιμα τθσ αρχικισ οκόνθσ) 
 
Μζςω του διαδικτυακοφ ψθφιακοφ προγράμματοσ ΜελΟδφςςεια: μια μουςική ιςτορία για 
νζουσ, ο επιςκζπτθσ τθσ εφαρμογισ (μακθτισ, εκπαιδευτικόσ, φιλόμουςο κοινό) μπορεί να 
παρακολουκιςει τθν εξζλιξθ τθσ μουςικισ δθμιουργίασ από τα μεςαιωνικά χρόνια -τθν 
εποχι δθλαδι που ζχουμε τα πρϊτα ςωηόμενα δείγματα μουςικισ γραφισ- μζχρι ςιμερα. 
Η αφιγθςθ χωρίηει τθν ιςτορία τθσ μουςικισ ςε 6 ςυμβατικζσ περιόδουσ μζςα από τισ 
οποίεσ περιγράφεται θ δθμιουργία και εξζλιξθ των κυριότερων μουςικϊν ειδϊν και 
μορφϊν ςε ςυςχετιςμό με τισ κοινωνικζσ, οικονομικζσ και πολιτικζσ ςυνκικεσ που 
ςυνζβαλαν ςτθ διαμόρφωςι τουσ. Ζτςι θ μουςικι τοποκετείται ςτο πλαίςιο μεγάλων 
φιλοςοφικϊν και κοινωνικϊν ρευμάτων και ςυνδζεται διακεματικά με τισ εξελίξεισ ςτισ 
επιςτιμεσ και ςτισ άλλεσ τζχνεσ.  
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Για παράδειγμα:  
Η μουςικι δθμιουργία των γιγάντων τθσ μπαρόκ εποχισ Μπαχ και Χαίντελ παρουςιάηεται 
παράλλθλα με ςθμαντικά ονόματα ςτο χϊρο τθσ επιςτιμθσ, τθσ φιλοςοφίασ και τθσ τζχνθσ. 
Με τθν επιλογι «υηθτώντασ με τον Νεφτωνα-Ζωγραφίηοντασ με τον Ρζμπραντ», ο 
επιςκζπτθσ μπορεί να διανφςει μια διαδρομι ανάμεςα ςτα επιτεφγματα του Γαλιλαίου και 
του Νεφτωνα, τα ζργα μεγάλων ηωγράφων όπωσ ο Βερμζερ και ο Ρζμπραντ, τισ κεατρικζσ 
κωμωδίεσ του Μολιζρου, τα αλλθγορικά ποιιματα του Λαφονταίν (βλ. παρακάτω εικόνα), 
και τισ ιδεολογικζσ διατυπϊςεισ περί ατομικισ ελευκερίασ και ιςότθτασ του Λοκ. Η 
αφιγθςθ ηωντανεφει με πολυμζςα (ζργα τζχνθσ, πορτρζτα, αρχιτεκτονικά μνθμεία, 

μουςικά αποςπάςματα), αλλά και ανζκδοτα (βλ. το ςφμβολο ). Για κάκε περίοδο 
υπάρχουν Παιχνίδια και Κουίη. 
 
 

 
 
 

Α. Μενού επιλογών (επάνω τμιμα τθσ αρχικισ οκόνθσ) 
 
Εκτόσ από τθν πλοιγθςθ ςτισ μουςικζσ περιόδουσ, ο χριςτθσ μπορεί να διαβάςει για 
μεμονωμζνουσ ςυνκζτεσ μζςα από τθν επιλογι «υνκζτεσ» ςτο κεντρικό μενοφ, να πάρει 
πλθροφορίεσ, να δει εικόνεσ και να ακοφςει τον ιχο των περιςςότερων μουςικϊν οργάνων 
(επιλογι «Μουςικά όργανα»), να διαβάςει για τθν ζντεχνθ ελλθνικι μουςικι και τουσ 
ςθμαντικότερουσ ςυνκζτεσ τθσ από τον 19o αιϊνα και μετά (επιλογι «Ελλθνικι μουςικι») 
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ι να ςυμβουλευτεί το «Λεξικό». 

 
 
 

Γ. Επιλογέσ με περιοδικό χαρακτήρα (κάτω τμιμα τθσ αρχικισ οκόνθσ) 
 
Μια τρίτθ δυνατότθτα προςζγγιςθσ του περιεχομζνου είναι δυνατι μζςα από τισ επιλογζσ 
«Μια ξεχωριςτι επζτειοσ», «Μφκοι, αλικειεσ και ανζκδοτα» και «Σι άκουγε ο ντα 
Βίντςι;» Με τθν πρϊτθ από τισ παραπάνω επιλογζσ, που ανανεϊνεται κάκε μινα, δίνεται θ 
δυνατότθτα να παρουςιάςουμε αφιερϊματα ςχετικά με ςθμαντικζσ μουςικζσ επετείουσ. 
Ελπίηουμε ςτο μζλλον θ επιλογι αυτι να φιλοξενεί εργαςίεσ (ςυναυλίεσ, κείμενα, βίντεο 
κ.λπ.) που ζχουν δθμιουργιςει οι ίδιοι οι μακθτζσ, δίνοντάσ τουσ ζτςι τθν δυνατότθτα να 
γράψουν τθν «δικι τουσ ΜελΟδφςςεια». 
Η επιλογι «Μφκοι, αλικειεσ και ανζκδοτα», που επίςθσ ενθμερϊνεται περιοδικά, μασ δίνει 
μια άλλθ όψθ τθσ μουςικισ ηωισ μζςα από ενδιαφζρουςεσ ιςτορίεσ και περιςτατικά, που 
παραμζνουν ςχετικά άγνωςτα. 
Με τθν επιλογι «Σι άκουγε ο ντα Βίντςι;» ο μακθτισ/ εκπαιδευτικόσ μπορεί εφκολα να 
μεταφερκεί ςτον μουςικό κόςμο των διαφόρων εποχϊν ζχοντασ άμεςθ πρόςβαςθ ςε 
μουςικά αποςπάςματα, που επίςθσ προβάλλονται περιοδικά. 
 
 

4. Άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα τθσ Βιβλιοκικθσ ςτο διαδίκτυο 
 
 Επαγγζλματα από τον ευρφτερο χώρο του Πολιτιςμοφ 

http://ekpedeftiko.sfm.gr 

http://ekpedeftiko.sfm.gr/
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 Μια διαδρομι ςτθ ςφγχρονθ ελλθνικι ιςτορία μζςα από το Αρχείο Μίκθ 
Θεοδωράκθ 
http://mikis.mmb.org.gr  

 Καταγραφι, μελζτθ και προβολι τθσ ελλθνικισ παραδοςιακισ μουςικισ": 
Ψθφιακό Τλικό από τθ Θράκθ και τθν Ανατολικι Μακεδονία 
http://epth.sfm.gr  

 Δθμιουργία ολοκλθρωμζνθσ μονάδασ τεκμθρίωςθσ και προβολισ τθσ ελλθνικισ 
μουςικισ 
http://digma.mmb.org.gr 
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