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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το γνωστικό αντικείμενο της μουσικής 

αγωγής και το βαθμό επιρροής της στην ολιστική ανάπτυξη του παιδιού. Από την 

αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή τόσο μουσικοπαιδαγωγοί, όσο και ψυχολόγοι 

και κοινωνιολόγοι εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μελέτη της επίδρασης της 

μουσικής στη διαμόρφωση ενός υγιούς τρόπου νόησης. Οι παρεμβάσεις της μουσικής 

θεωρούνται ότι επηρεάζουν τις κινητικές, γλωσσικές, κοινωνικές, γνωστικές και 

ακαδημαϊκές ικανότητες του παιδιού.  

Αποτελεί μία προσπάθεια προσέγγισης των εννοιών της μουσικής, της κίνησης και του 

ρυθμού, καθώς και της σημασίας τους για τη γνωστική, ψυχοκινητική και 

κοινωνικοσυναισθηματική εξέλιξη των παιδιών. Οι κινητικές και εικονικές 

αναπαραστάσεις που αποκτούν από την προσχολική τους ήδη ηλικία, συμβάλλουν 

καθοριστικά στη δόμηση της προσωπικότητάς τους. Επίσης, παρατίθενται οι έννοιες 

της μουσικής αντίληψης, της ρυθμικής αντίληψης, οι μέθοδοι, οι στρατηγικές και οι 

προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για να διερευνηθεί η διαδικασία της μάθησης και 

ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η μουσική ανάπτυξη ενός παιδιού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 
Μουσική, Ρυθμός, Μουσική Αντίληψη, Ρυθμική Αντίληψη, Μουσική Αγωγή, 

Μουσική Ανάπτυξη, Μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις  
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ABSTRACT 
 

The present thesis deals with the subject of musical education and its degree of 

influence on the child's holistic development. From antiquity to modern times not only 

music educators, but also psychologists and sociologists, are particularly interested in 

studying the effect of music on the formation of a healthy way of thinking. Music 

interventions are said to have an influence on motor, language, social, cognitive, and 

academic abilities of children. 

This is an attempt to approach the concepts of music, movement and rhythm, as well as 

their importance for the cognitive, psychological and socio-emotional development of 

children. The kinetic and virtual representations that they acquire early in their pre-

school age, contribute decisively to the construction of their personality. Also, the 

concepts of musical perception, rhythmic perception, the methods, the strategies, and 

the approaches are used to explore the learning process and the way in which a child's 

musical development is achieved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY-WORDS 
 

Music, Rhythm, Music Concept, Rhythmic Concept, Music Education, Music 

Development, Music-Educational Approaches 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η μουσική αγωγή αποτελεί ένα απαραίτητο τμήμα της αγωγής του παιδιού και η 

διδασκαλία της αποσκοπεί στην καθιέρωσή της ως μέσου πνευματικής ανάτασης και 

απόλαυσης σε όλη του τη ζωή. Σημαντική συμβολή της μουσικής στην ανάπτυξη του 

παιδιού είναι η συναισθηματική, πνευματική, σωματική και κοινωνική ανάπτυξή του. 

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον μελετώντας την επίδρασή της 

στη συμπεριφορά του παιδιού. Στόχος της μουσικής αγωγής άλλωστε, αποτελεί η 

εκμάθηση του παιδιού να αντιμετωπίζει κριτικά το μουσικό περιβάλλον μέσα από την 

εξάσκηση της αντιληπτικής ευαισθησίας του και την ενεργοποίηση των παραγωγικών 

δεξιοτήτων του. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των επιδράσεων της μουσικής στην 

ανάπτυξη του παιδιού, καθώς η μουσική αποτελεί το πιο προσφιλές μέσο επικοινωνίας 

και συνδέεται άρρηκτα με όλες τις πτυχές της προσωπικότητας του ανθρώπου. 

Το πρώτο Κεφάλαιο αναφέρεται στη δομή του εγκεφάλου, στην ανάπτυξή του, στη 

συσχέτισή του με τη μουσική αντίληψη του παιδιού, καθώς και πώς επηρεάζει την 

κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξή του. 

Στο δεύτερο Κεφάλαιο αναλύονται οι μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι 

στρατηγικές που κυριαρχούν στη διδασκαλία της μουσικής και το πώς σχετίζεται με 

την νοητική και μουσική αντίληψη του παιδιού. 

Στο τρίτο Κεφάλαιο γίνεται λόγος για την έννοια της κίνησης και του ρυθμού στην 

ανάπτυξη του παιδιού, ενώ στο τέταρτο Κεφάλαιο παραθέτονται συμπεράσματα για τη 

σημασία της μουσικής. 

Τέλος, αναφέρονται οι βιβλιογραφικές αναφορές από τις οποίες αντλήθηκαν οι 

πληροφορίες για τη συγγραφή της εργασίας. Χρησιμοποιήθηκαν ξενόγλωσσα άρθρα 

από επιστημονικά περιοδικά, εξαιρετικά εξειδικευμένα και ενδιαφέροντα, καθώς 

επίσης και ελληνική βιβλιογραφία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

1.1  Ο εγκέφαλος και η ανάπτυξη του ακουστικού 

μηχανισμού 

Η μουσική είναι μία βασική ανθρώπινη εμπειρία και μπορεί να προωθήσει την 

ανθρώπινη ευημερία διευκολύνοντας την ανθρώπινη επαφή και την ανθρώπινη 

φαντασία, συνδέοντάς την με τα κοινωνικά μας ένστικτα. Αποτελεί ένα από εκείνα τα 

πράγματα που κάνουμε αυθόρμητα, αντικατοπτρίζοντας τα τμήματα του εγκεφάλου 

που συνδέονται με τις επικοινωνιακές λειτουργίες. Περικλείει διάφορες γνωστικές 

ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης της αριθμητικής, της γλώσσας και της αντίληψης 

του χώρου, διευκολύνοντας τον «κοινωνικό μας εαυτό» να συνδέσει τις κοινές 

εμπειρίες και προθέσεις μας (Shulkin &Raglan, 2014). Πολύ γρήγορα μετατράπηκε 

από ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας σε ένα εργαλείο έκφρασης. Ως ένα ευρύτερο 

μέρος της αγωγής του ανθρώπου από την αρχαιότητα, είναι ικανή να συνεισφέρει στην 

ψυχοσωματική ανάπτυξη του ατόμου, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια της 

προσωπικότητας και του πνεύματός του (Σέργη, 1995, σ.26). Έχει αποδειχθεί πως η 

μουσική επηρεάζει τη βιολογική κατάσταση του ανθρώπινου οργανισμού και ότι ο 

εγκέφαλος είναι έτσι λειτουργικά οργανωμένος ώστε να διαχειρίζεται τη μουσική 

(Peretz &Zattore, 2003).  

Η μουσική μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός 

παιδιού, καθώς παρέχει ένα μέσο αυτο-έκφρασης, δίνοντας του ένα σημείο διέλευσης 

για συναισθήματά του. Τα παιδιά έχουν έμφυτη τάση στην μουσική, αφού αυτή 

αποτελεί τόσο μια πηγή απόλαυσης, όσο και ένα μέσο επικοινωνίας με τους άλλους 

(Suthers &Niland, 2007). Η μουσική μπορεί να εκθέσει το παιδί σε προκλήσεις και 

εμπειρίες που επηρεάζουν όλες τις αισθήσεις του, οι οποίες ενισχύουν ουσιαστικά τις 

ικανότητες μάθησής του και ενθαρρύνουν τη γνωστική του ανάπτυξη. Έχει δειχθεί πώς 

σχετίζεται με τις γνωστικές λειτουργίες, γνωστές ως εκτελεστικές λειτουργίες (EF), 

όπως ο προγραμματισμός, η μνήμη εργασίας, η ευελιξία, έχοντας ιδιαίτερη σημασία 

στη μάθηση και την ανάπτυξη (Gioia et al., 2000). Η μουσική εκπαίδευση μπορεί να 

είναι ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο για τη βελτίωση των EF, καθώς ενεργοποιεί 

πολλαπλές φλοιώδεις και υποφλοιώδεις περιοχές του εγκεφάλου, 



8 
 

συμπεριλαμβανομένου του προμετωπιαίου φλοιού, που συνδέεται με τις EF (Särkämö 

et al., 2014). 

Τα αποτελέσματα πολλών ερευνών έχουν συνδέσει τη μουσική με τον 

εγκέφαλο, προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουν τους νευρώνες που συμμετέχουν σε 

αυτή τη διαδικασία. Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν ότι το δεξί και το αριστερό 

ηµισφαίριο του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι εξίσου υπεύθυνα για την επεξεργασία της 

µουσικής πληροφορίας. Ενώ αρχικά υπήρχε σύνδεση της µουσικής αντίληψης µε το 

δεξί ηµισφαίριο του εγκεφάλου και η επεξεργασία του λόγου στο αριστερό ηµισφαίριο, 

τελικά αποδείχτηκε ότι και το αριστερό ηµισφαίριο εμπλέκεται στην επεξεργασία της 

ακουόµενης µουσικής πληροφορίας. Συγκεκριμένα, σε έρευνες που πραγματοποίησε ο 

Schuppert το 2000, το δεξί ηµισφαίριο είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία της 

µουσικής µελωδίας, ενώ το αριστερό σχετίζεται περισσότερο µε την ρυθµική 

πληροφορία, για την αναγνώριση του µελωδικού περιγράµµατος και του µέτρου 

κυρίως (Κόνιαρη, 2001). 

Ο εγκέφαλος είναι το πιο σύνθετο και σπουδαιότερο όργανο του ανθρώπου. 

Εξειδικευμένες περιοχές του είναι υπεύθυνες για τις αισθήσεις, την αντίληψη, τον 

έλεγχο και το συντονισμό των μυϊκών κινήσεων, καθώς και για τις ανώτερες 

πνευματικές λειτουργίες. Το όργανο αυτό προστατεύεται μέσα σε μία οστέινη κάψα 

και περιβάλλεται από τρεις προστατευτικούς υμένες, τις μήνιγγες. Μαζί με το νωτιαίο 

μυελό αποτελούν το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα του ανθρώπου. Οι νευρώνες και τα 

νευρογλοιακά κύτταρα απαρτίζουν το Νευρικό Σύστημα. Οι νευρώνες αποτελούν τη 

βάση των αισθητηρίων ενός οργανισμού, διαμορφώνοντας την αντίληψή του για το 

περιβάλλον και είναι υπεύθυνοι για τη διαβίβαση των πληροφοριών από και προς τον 

εγκέφαλο (Clark et al., 2015). 

Ο πρόσθιος εγκέφαλος, ο μεσεγκέφαλος και ο οπίσθιος εγκέφαλος αποτελούν 

τα σημαντικότερα τμήματα του εγκεφάλου. Ο πρόσθιος εγκέφαλος είναι υπεύθυνος για 

ποικίλες λειτουργίες, όπως η λήψη και επεξεργασία αισθητηριακών πληροφοριών, η 

αντίληψη η σκέψη και η κατανόηση της γλώσσας. Ο διεγκέφαλος, το μπροστινό 

δηλαδή τμήμα του εγκεφάλου και ο τελικός εγκέφαλος, το πίσω τμήμα δηλαδή του 

εγκεφάλου, αποτελούν τον πρόσθιο εγκέφαλο. Ο διεγκέφαλος είναι εκείνος που 

περιλαμβάνει τις λειτουργίες του κινητικού ελέγχου, του ελέγχου των αυτόνομων 

λειτουργιών και της μετεγκατάστασης των αισθητηριακών πληροφοριών. Ο τελικός 
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εγκέφαλος είναι από την άλλη εκείνος που περιέχει το μεγαλύτερο μέρος του 

εγκεφάλου. Ο μεσεγκέφαλος συνδέει τον πρόσθιο με τον οπίσθιο εγκέφαλο και 

σχετίζεται με τη μουσική ακρόαση και τη μυϊκή λειτουργία. Ο οπίσθιος εγκέφαλος 

περιέχει απαραίτητες δομές για τη διατήρηση της ισορροπίας, το συντονισμό των 

κινήσεων και τη διεξαγωγή των αισθητηριακών λειτουργιών. Περιλαμβάνει τον 

μετεγκέφαλο και τον μυελεγκέφαλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για λειτουργίες, όπως ο 

καρδιακός ρυθμός και η αναπνοή  (Clark et al., 2015). 

Ο εγκέφαλος δε σταματά να εξελίσσεται και να διαφοροποιείται μετά το τέλος 

της εμβρυικής ανάπτυξης. Η ωρίμανση και διαφοροποίησή του συνεχίζεται στην 

παιδική και εφηβική ηλικία. Έχει παρατηρηθεί ελάττωση της φαιάς και αύξηση της 

λευκής ουσίας κατά το πέρασμα στην εφηβική ηλικία, καθώς και αύξηση του οπίσθιου 

μέρους του μεσολοβίου. Οι αλλαγές αυτές οφείλονται στην ανάπτυξη δικτύων και στα 

δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου (Clark et al., 2015). 

Στις τρεις έως τέσσερις εβδομάδες μετα τη γονιμοποίηση μία από τις δύο 

στοιβάδες κυττάρων του εμβρύου αποκτά μία πάχυνση στη μέση γραμμή. Με την 

ανάπτυξη της επίπεδης νευρικής πλάκας, δημιουργούνται πάνω στην επιφάνειά της δυο 

παράλληλες πτυχές. Όταν καμφθούν αυτές οι δυο πτυχές, αφότου έρθουν κοντά η μία 

στην άλλη, ενώνονται, οδηγώντας στο σχηματισμό του νευρικού σωλήνα. Από την 

κορυφή αυτή του νευρικού σωλήνα δημιουργούνται τρία κυστίδια, τα οποία τελικά 

αντιπροσωπεύουν τα τρία βασικά τμήματα του εγκεφάλου, τον πρόσθιο, το μέσο και 

τον οπίσθιο εγκέφαλο (Μπακατσή, 2008). 

Οι νευρώνες του εγκεφάλου παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία σε καθαρούς 

τόνους, σε ρυθμικά και μελωδικά αρμονικά σχήματα. Οι συνάψεις καθορίζουν άμεσα 

τις λειτουργίες του εγκεφάλου, οι οποίες με το άκουσμα τις μουσικής δεσμεύονται, 

αυξάνουν τις συνδέσεις τους, ενεργοποιώντας ουσιαστικά ολόκληρο τον εγκεφαλικό 

φλοιό. Οι συνάψεις άλλωστε σχετίζονται με α) το γνωστικό σύστημα, το οποίο 

αποτελείται από το συμβολικό, το γλωσσικό και το σύστημα για το διάβασμα, β) το 

σύστημα της αντίληψης και της αίσθησης, στο οποίο περιλαμβάνονται ο οπτικός, ο 

αισθητικός, ο κινητικός, και ο κιναισθητικός τομέας, γ) το σύστημα του σχεδιασμού, 

της εκτέλεσης, και της αξιολόγησης των κινήσεων ή δράσεων, δ) το σύστημα της 

υποκίνησης, και ε) το σύστημα της μνήμης και κατά επέκταση της μάθησης. Όταν 

κάποιος δημιουργεί μουσική και ο άνθρωπος την ακούει, όλα τα παραπάνω συστήματα 
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ενεργοποιούνται, συντελώντας στην ολιστική ενεργοποίηση και του ακροατή των ήχων 

αυτών (Weinberg & McKenna, 1998). 

Ο εγκέφαλος παράγει διπλάσιο αριθμό κυττάρων από όσα τελικά θα κρατήσει, 

ώστε αυτά να αλληλοεπιδράσουν με άλλου είδους κύτταρα και να δημιουργήσουν 

στοχευμένα δίκτυα με συγκεκριμένες λειτουργίες. Στα τρία πρώτα χρόνια της ζωής του 

παιδιού, δημιουργούνται οι βάσεις για την ανάπτυξη των χαρακτηριστικών της 

ανθρώπινης προσωπικότητας. Σύμφωνα με τη Στάμου (2006), διακρίνονται τέσσερις 

περιόδους ανάπτυξης του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια της ζωής. Η πρώτη περίοδος 

είναι κατά την ανάπτυξη της εμβρυικής ηλικίας, η δεύτερη αμέσως μετά τη γέννηση, η 

τρίτη ανάμεσα στην ηλικία των τεσσάρων και δώδεκα χρονών, και η τέταρτη στα 

χρόνια που ακολουθούν. Όταν ο εγκέφαλος βρίσκεται σε περιόδους έντονης ανάπτυξης 

επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να έχουν μόνιμο αντίκτυπο στη 

δομή του (Clark et al., 2015). 

Η δυναμική αλληλεπίδραση των πολλαπλών ιεραρχικά οργανωμένων 

μηχανισμών του εγκεφάλου καθορίζει τη συναισθηματική μας αντίληψη για τη 

μουσική. Αυτοί οι μηχανισμοί κατανέμονται σε δίκτυα του εγκεφάλου, όπως οι βασικές 

περιοχές του εμπρόσθιου εγκεφάλου που κωδικοποιούν τις βιολογικές κινήσεις και τις 

ανταμοιβές, οι ακανόνιστες περιοχές που αντιπροσωπεύουν και αξιολογούν τις 

συναισθηματικές καταστάσεις, και οι φλοιώδεις περιοχές που αντιπροσωπεύουν 

δομικές αρμονικές και ρυθμικές ιδιότητες της μουσικής (Huron, 2006; Downey et al., 

2013; Juslin, 2013; Koelsch, 2013 ; Salimpoor et al., 2013 ; Zatorre &Salimpoor, 2013; 

Mas-Herrero et al., 2014).  

Η ηλικία που κάποιος ξεκινάει να µαθαίνει µουσική αλλά και ο διαφορετικός 

τύπος µουσικής εκπαίδευσης διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο για τη διαμόρφωση των 

υπεύθυνων νευρωνικών δικτύων για την επεξεργασία της μουσικής πληροφορίας. Όσο 

περισσότερο και ποικιλότροπα µουσικά εκπαιδευµένος είναι ένας ακροατής τόσες 

περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου του ενεργοποιούνται κατά την µουσική 

ακρόαση και τόσο µεγαλύτερη είναι η συνεργασία των δύο ημισφαιρίων. Η αρµονική 

λειτουργία αυτή έπεται µετά από µουσική εκπαίδευση, κάτι που δεν συμβαίνει πριν το 

στάδιο της συστηµατικής ενασχόλησης µε τη µουσική (Κόνιαρη, 2001). 

Περισσότερες και διαφορετικές οδούς από εκείνες που σχετίζονται 

αποκλειστικά µε τον λόγο και την γλώσσα μπορούν να αναπτυχθούν στον ανθρώπινο 
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εγκέφαλο μέσα από την έκθεση σε µουσική ακρόαση και η συστηµατική µουσική 

διδασκαλία πριν από την ηλικία των επτά ετών. 

1.2. Η Μουσική Αντίληψη του παιδιού  
Η Μουσική Αντίληψη αποτελεί μία πολυδιάστατη έννοια και μπορεί να οριστεί ως ο 

μηχανισμός του ακουστικού συστήματος που οδηγεί στον ερεθισμό των αισθητηρίων, 

όπως της μνήμης, της εμπειρίας και στην ενεργοποίηση του νευρικού συστήματος. 

Ανάμεσα στις σημαντικότερες ιδιότητές της συγκαταλέγονται η τονικότητα και ο 

ρυθμός. Ένα από τα θεμελιώδη ερωτήματα στα πρώτα βήματα της επιστημονικής και 

φιλοσοφικής σκέψης αποτέλεσε το πώς η ανθρώπινη σκέψη αντιλαμβάνεται όλες αυτές 

τις ιδιότητες. 

Η έρευνα στο χώρο της ψυχολογίας της μουσικής έχει δείξει ότι τα άτοµα από 

τη βρεφική ηλικία είναι ικανά να διακρίνουν και να αντιληφθούν διάφορα 

χαρακτηριστικά των µουσικών ήχων. Έχει δειχθεί ότι βρέφη λίγων µηνών διακρίνουν 

χαρακτηριστικά της µουσικής, όπως το τονικό ύψος ή τα ρυθμικά µοτίβα. Διαπίστωση 

αποτελεί ότι μικρής ηλικίας παιδιά που έχουν µουσικά βιώµατα από νωρίς μπορούν να 

αντιλαμβάνονται µουσικές έννοιες. Οι πρώτες μουσικές έννοιες που αντιλαμβάνεται 

ένα παιδί είναι η ένταση, η χροιά, ο χρόνος, η διάρκεια και αργότερα η τονικότητα και 

η αρμονία (Zimmerman, 1993). 

Οι έρευνες του Moog είναι από τις σημαντικότερες έρευνες που µελετούν την 

µουσική αντίληψη του παιδιού, µε συγκεκριμένες µουσικές εμπειρίες. Ο Μοοg (1976) 

μέσα από τα πειράματα που διεξήχθησαν σε παιδιά ηλικίας 0-6 χρονών συμπέρανε ότι 

τα παιδιά ανταποκρίνονται στον ήχο των λέξεων σε πρώτο βαθμό, µετά 

αντιλαμβάνονται τον ρυθμό, και αργότερα την τονικότητα, η οποία δημιουργεί τη 

μελωδία. Μέχρι και την ηλικία των έξι χρονών τα παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στο να αντιληφθούν την έννοια της αρμονίας (δηλαδή, το ταυτόχρονο άκουσμα δύο ή 

περισσότερων µουσικών ήχων). Από την ηλικία των τεσσάρων µε πέντε χρονών 

τείνουν να συσχετίζουν τα ακουστικά ερεθίσματα µε καταστάσεις που υπάρχουν  στο 

άμεσο περιβάλλον τους. Όταν λειτουργεί αυτή η συσχέτιση, αναπαράγεται στην µνήµη 

τους η κατάσταση κατά την οποία ακούστηκε αρχικά η µουσική, μια ικανότητα που 

αυξάνεται με την ηλικία. Για παράδειγμα, πολλά παιδιά γέρνουν να κοιµηθούν στο 

άκουσμα ενός νανουρίσματος. 
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Επίσης, σύμφωνα με τον Michael (1973), στην ηλικία των 6-12 μηνών τα παιδιά 

αποκτούν την ικανότητα να δημιουργούν με περισσότερη ακρίβεια τα μουσικά 

διαστήματα. Όπως έχει δειχθεί, από 0-1 χρονών αντιδρούν απλά στους ήχους, από 1-2 

χρονών δημιουργούν αυθόρμητα μουσική, ενώ από 2-3 χρονών αναπαράγουν φράσεις 

από οικεία τραγούδια με σωστό ρυθμό. Στην ηλικία των 3-4 χρονών αντιλαμβάνονται 

μια μελωδία ή το τονικό ύψος εάν ασχολούνται με μουσικό όργανο. Στην ηλικία των 

4-5 χρονών ξεχωρίζουν τα τονικά ύψη, ενώ πλέον στην ηλικία των 5-6 χρονών 

κατανοούν πλήρως τη δυναμική της μουσικής. Προτείνεται άλλωστε πώς 

οποιοσδήποτε ήχος είναι καλύτερος από την απουσία ήχου στα βρέφη (Hargreaves, 

2004). 

Οι σύγχρονοι ερευνητές επισημαίνουν την ύπαρξη μουσικών ικανοτήτων σε 

κάθε παιδί, οι οποίες μπορούν να διαμορφωθούν μέσω κατάλληλων ερεθισμάτων. 

Γεγονός αποτελεί πώς ο άνθρωπος ήδη από την εμβρυική του ηλικία αντιλαμβάνεται 

και αντιδρά σε ήχους, όπως οι περιβαλλοντικοί ήχοι και η φωνή της μητέρας, 

καταδεικνύοντας πώς η μουσική επιδρά στην ανθρώπινη ύπαρξη ήδη από την 

προγεννητική ηλικία. Τα αυτιά του εμβρύου αναπτύσσονται ήδη όταν αυτό είναι 0.9 

χιλιοστά. Ο κοχλίας του μέσου αυτιού που αποτελεί το όργανο της ακοής, στις 24 

εβδομάδες από τη σύλληψη έχει δημιουργηθεί στο τελικό του μέγεθος. Τα περισσότερα 

έμβρυα αντιδρούν σε ηχητικά ερεθίσματα ως τις 26 εβδομάδες, κάτι που διακρίνεται 

μέσα από τις αλλαγές του καρδιακού παλμού και της αναπνοής, την κίνηση του 

κεφαλιού και των άκρων. Τα νεογέννητα έμβρυα είναι ικανά να διακρίνουν μία 

ανδρική από μία γυναικεία φωνή, να αναγνωρίζουν τη φωνή της μητέρας τους καθώς 

και άλλους οικείους ήχους (Abrams, 1997). Μελέτες υποστηρίζουν ακόμα, ότι τα 

βρέφη 6-12 μηνών παρουσιάζουν μορφές κατηγοριοποίησης των μουσικών 

ερεθισμάτων, ενώ στην ηλικία των 3-6 μηνών είναι ικανά να αντιδρούν ενεργητικά στη 

μουσική. Αρχίζουν να στρέφονται προς την κατεύθυνση του ήχου με ευχαρίστηση και 

έκπληξη, με το επόμενο στάδιο να είναι η συνεχής παραγωγή κινήσεων με όλο το σώμα 

(Hargreaves, 2004). 

Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε βρέφη, δείχνουν ότι τα μουσικά 

ερεθίσματα βοηθούν στην κινητικότητά και δραστικότητά τους. Σύμφωνα με τον 

Wilkin 1995/1996, τα έμβρυα με συγκεκριμένο μουσικό άκουσμα στο τελευταίο 

τρίμηνο της εγκυμοσύνης, είχαν επιβραδυμένο καρδιακό παλμό, καλύτερη κίνηση και 

μεγαλύτερη ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής. Έχει βρεθεί ακόμα και ότι ένα 
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πρόωρο βρέφος μπορεί να συμμετάσχει σε μια μελωδική επικοινωνία με τους ήχους 

της φωνής του με τη μητέρα του ή με άλλο οικείο πρόσωπο (Trevarthen &Malloch, 

2002) 

Σύμφωνα με την έρευνα της Sims (1990) σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, 

ακολουθείται μια διαδοχή βημάτων ώστε να κατακτηθεί η μουσική έννοια. Αρχικά, τα 

παιδιά  μιμούνται την εκτέλεση ενός ενηλίκου, η οποία αντανακλά τη συγκεκριμένη 

μουσική έννοια, όπως δυνατά-σιγά, ενώ έπειτα μπορούν να ονομάζουν την έννοια στη 

δική τους εκτέλεση. Η πλήρης κατάκτηση σηματοδοτείται από την ικανότητά τους να 

εφαρμόζουν την έννοια στη δική τους εκτέλεση. 

1.3. Τα Στάδια Της Μουσικής Ανάπτυξης Του Παιδιού 
Ποικίλα πειράματα και έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί για την επίδραση της μουσικής 

αγωγής στην εξέλιξη της μουσικής ικανότητας του παιδιού, καθώς φαίνεται ότι τα 

παιδιά τείνουν να συσχετίζουν τα ακουστικά ερεθίσματα με καταστάσεις του οικείου 

περιβάλλοντός τους.  Η θεωρία της Γνωστικής Ανάπτυξης του Jean Piaget βοήθησε 

προς αυτή την κατεύθυνση, να κατανοήσουμε τα στάδια της μουσικής εξέλιξης του 

ατόμου, μέσα από τα προκαθορισμένα στάδια που ακολουθεί η γνωστική εξέλιξη. 

 Αισθησιοκινητικό στάδιο (0-2 ετών) 

 Το παιδί σε αυτή την ηλικία αποκτά γνώση πρακτικά και εμπειρικά του 

περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσεται. Παρόλο που δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί η 

ομιλία του, στη συμπεριφορά του παρατηρούνται αντανακλαστικές κινήσεις στο 

άκουσμα της μουσικής, όπως πηδήματα και κυκλική κίνηση, με συνεχώς περισσότερο 

συντονισμό. Σταδιακά το παιδί αρχίζει να ξεχωρίζει τον εαυτό του από τα αντικείμενα 

του περιβάλλοντος του, καθώς και όσα ακουστικά γεγονότα του αρέσουν. 

 Στάδιο της προεννοιολογικής σκέψης (2-7 ετών) 

Στο στάδιο αυτό το παιδί εξερευνά τα διάφορα είδη συμβόλων, αποκτώντας 

έτσι συμβολική σκέψη. Είναι ικανό να αναπαριστά συμβολικά αντικείμενα και 

φαινόμενα µέσω της γλώσσας, της ζωγραφικής και του συμβολικού παιχνιδιού. Η 

σκέψη του παιδιού στη φάση αυτή χαρακτηρίζεται από τον εγωκεντρισμό, σύμφωνα 

με τον Piaget, αφού το παιδί δηλαδή στηρίζεται σε όσα βλέπει και αντιλαμβάνεται, 

χωρίς να έχει νοητική ευελιξία. 

 Στάδιο των συγκεκριμένων συλλογισμών (7-12 ετών)  
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Το παιδί αποκτά τη δυνατότητα της λογικής σκέψης για τα αντικείμενα και την 

ικανότητα για μαθηματική σκέψη. Κατά τον Piaget οι σημαντικότεροι συλλογισμοί της 

ηλικίας αυτής, είναι η κατηγοριοποίηση, δηλαδή η ικανότητα της ταξινόμησης των 

αντικειμένων, η συσχέτιση τους ανάλογα µε το χρώμα, το σχήμα τους και η αρίθμηση 

τους.  

 Στάδιο των νοητικών συλλογισμών (11-15 ετών)  

Στο στάδιο αυτό το παιδί αναπτύσσει ένα νέο είδος κρίσης η οποία στηρίζεται 

σε καταστάσεις και υποθέσεις που αναπαρίστανται εσωτερικά. Ο έφηβος 

αντιλαμβάνεται όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον, οραματιζόμενος τις πιθανές 

αλλαγές. 

Η θεωρία του Piaget χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την έρευνα στον τομέα της 

Μουσικής Ψυχολογίας. Η απόκτηση των µουσικών δεξιοτήτων των παιδιών και η 

εξέλιξη τους σε σύγκριση µε την ηλικία τους αποτέλεσαν το αντικείμενο έρευνας 

πολλών ερευνητών. Η σημαντικότερη αποτελεί η έρευνα του Moog (1976), ο οποίος 

μελέτησε την µουσική ανάπτυξη 500 παιδιών ηλικίας 0-6 ετών. Τόσο στην έρευνα του 

Moog όμως, όσο και σε άλλες έρευνες (Hargreaves, 1986), διαφαίνεται η ύπαρξη 

µουσικών σταδίων. Σύμφωνα µε έρευνες των Shuter-Dyson, R.& Gabriel, C. (1981), 

όπως αναφέρει ο Αντωνακάκης (2006), το παιδί από 0 έως 10 ετών, µπορεί να 

αντιληφθεί τις μουσικές έννοιες με τη σειρά που εμφανίζονται στον Πίνακα 1: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Η Αντίληψη των Μουσικών Εννοιών του παιδιού κατά τους Shuter-Dyson, R.& 

Gabriel, C. (1981) 

 

0-1 ετών Αντιδρά στους ήχους 

1-2 ετών Αυθόρμητη Μουσική ∆ηµιουργία 

2-3 ετών Αναπαράγει φράσεις από όσα τραγούδια άκουσε 

3-4 ετών Αντιλαμβάνεται τη γενική μορφή µιας µελωδίας, και εάν ασχολείται µε 

κάποιο όργανο µουσικής, κατανοεί το τονικό ύψος 

4-5 ετών Είναι σε θέση να διαχωρίζει τονικά ύψη και να επαναλάβει µε κτυπήματα 

απλούς ρυθμούς 

5-6 ετών Αντιλαμβάνεται πλήρως τη δυναμική της µουσικής, και µπορεί να 

κατονομάσει ως «ίδια» ή «διαφορετικά», εύκολα τονικά ή ρυθμικά µοτίβα 

6-7 ετών Τραγουδά στο σωστό τόνο και κατανοεί καλύτερα την τονική σε σύγκριση 

με την ατονική µουσική 

7-8 ετών Ακούει πιο ευχάριστα τα σύμφωνα διαστήματα σε σχέση µε τα διάφωνα 

8-9 ετών Εξελίσσει τις ρυθμικές ικανότητες 

9-10 ετών Πολυπλοκότεροι ρυθμοί και δίφωνες μελωδίες γίνονται αντιληπτές, η 

μελωδική µνήµη βελτιώνεται, καθώς και η αίσθηση του µουσικού τέλους 

 

Επιπλέον, οι Swanwick και Tillman (1986) πραγματοποίησαν μια σημαντική 

έρευνα για τα χαρακτηριστικά της µουσικής συμπεριφοράς των παιδιών. 

Χρησιμοποιώντας τη θεωρία του Piaget και συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους από την 

έρευνα του Moog δημιούργησαν ένα μοντέλο, το οποίο περιγράφει την ανάπτυξη των 

παιδιών από την γέννησή ως την ενηλικίωσή τους. Στο µοντέλο Swanwick και Tillman 

διακρίνονται τέσσερα επίπεδα µουσικής ανάπτυξης, όπου κάθε επίπεδο περιλαμβάνει 

δύο στάδια. Στον πίνακα 2 αναφέρονται τα επίπεδα, από 0 έως 9 ετών: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Στάδια της Μουσικής Ανάπτυξης του παιδιού σύμφωνα με τους Swanwick και 

Tillman (1985) 

Ηλικία Επίπεδο Χαρακτηριστικά 

0-4 ετών Υλικά (material) Αισθητηριακό στάδιο (sensory): Η εξερεύνηση των 

ήχων και ο πειραματισμός µε τους διαφορετικούς 

τρόπους παραγωγής του, γίνεται από τα παιδιά 

μέχρι την ηλικία των τριών. Αντιλαμβάνονται τα 

επίπεδα δυναµικής (δυνατά-σιγά), και όχι τα 

στοιχεία που ανήκουν στην έκφραση της μουσικής.  

 

Στάδιο επιδέξιων χειρισµών (manipulative): Στην 

ηλικία αυτή εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

να ασχοληθούν με κάποιο μουσικό όργανο και την 

τεχνική του. Οι δηµιουργίες τους παρουσιάζουν 

σταθερό ρυθµό και είναι µακροσκελείς µε πολλές 

επαναλήψεις. 

4-9 ετών Έκφραση 

(expression) 

Στάδιο προσωπικής εκφραστικότητας (personal 

expressiveness): Εμφανίζονται εναλλαγές στον 

ρυθµό και στις δυναµικές, χωρίς συνήθως 

δυνατότητα επανάληψης, αφού υπάρχει μια 

ανοργάνωτη συναισθηματική έκφραση. 

 

Συµβατικό στάδιο (vernacular): Αναπαράγουν και 

επαναλαμβάνουν τα πρώτα ρυθµικά σχήµατα. Η 

µουσική και το τραγούδι τους είναι προβλέψιμα, 

κάτι που αποδεικνύει ότι τα παιδιά επηρεάζονται 

από την µουσική που ακούν μέσα στο οικείο 

περιβάλλον τους. 

 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, τα στάδια της μουσικής αντίληψης του 

παιδιού είναι: 

Στάδιο 1: Βρεφική Ηλικία (0-1 έτος) 

Τα έμβρυα μπορούν να ανταποκρίνονται σε µουσικά ερεθίσματα, ενώ τα βρέφη 

από τις 6 κιόλας πρώτες εβδομάδες ζωής τους αντιδρούν με μυϊκές κινήσεις σε 

έντονους ήχους. Από την ηλικία των 6 μηνών εκδηλώνουν αυξημένη προσοχή, κίνηση 

και µίµηση ήχων, χωρίς ακόμα να έχουν σωστό συντονισμό. Παρατηρήθηκε επίσης 

από έρευνες (Moog, 1976), η ικανότητα για διάκριση ήχων και σύντομων μελωδιών, 

όταν αυτές επαναλαμβάνονται πολλές φορές και τέλος, η ικανότητα για αναπαραγωγή 

µιας συγκεκριμένης νότας. 

Στάδιο 2: Προσχολική Ηλικία (1-5 ετών) 
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Από την ηλικία των δυο ετών, τα παιδιά παρουσιάζουν συνεχώς μεγαλύτερες 

φάσεις αφουγκράσματος, ενώ στα τρία έτη οι κινήσεις τους χαρακτηρίζονται από 

μεγάλη ποικιλομορφία και στη συνέχεια σε μια περισσότερο οργανωμένη μορφή. 

Σταδιακά μπορούν να αυτοσχεδιάζουν φωνητικά αυθόρμητα, να μιμούνται τραγούδια 

του οικείου περιβάλλοντός τους και να αναπτύσσουν ρυθμικό συντονισμό. 

Στάδιο 3: Σχολική Ηλικία (5-10 ετών) 

 Το παιδί πλέον έχει συνειδητοποιήσει σταδιακά τις διάφορες έννοιες και τα 

συστατικά της µουσικής, όπως είναι ο ρυθμός, το tempo, η μελωδία, η τονικότητα και 

η αρμονία. 

Πρέπει να τονιστεί πώς η κουλτούρα μέσα στην οποία αναπτύσσεται ένα παιδί 

είναι σημαντική για τη μουσική παιδεία που θα αποκτήσει, αφού τα μουσικά 

ακούσματα εντυπώνονται μέσα στο παιδί και καθορίζουν την αντίληψή του για τη 

μουσική. Σύμφωνα με την έρευνα του Gordon (1987), τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής 

του παιδιού είναι τα κρίσιμα για τη διαμόρφωση της σχέσης του με τη μουσική. Εάν η 

ενασχόλησή του με τη μουσική ξεκινήσει από την ηλικία 0 μπορεί να αξιοποιήσει στο 

μέγιστο τις δυνατότητές του. Γύρω στην ηλικία των 9 ετών σταθεροποιείται το μουσικό 

δυναμικό, αφού μειώνεται η πλαστικότητα του εγκεφάλου με την πάροδο του χρόνου. 

Όσο νωρίτερα επομένως εκτεθεί ένα παιδί στα μουσικά ερεθίσματα, τόσο μεγαλύτερη 

είναι η μουσική του δεκτικότητα (Krista Hyde et al., 2009). 

1.4. Μουσική και Κοινωνικοσυναισθηματική Ανάπτυξη του παιδιού 
  Τα παιδιά από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους αναπτύσσουν κοινωνικές και 

συναισθηματικές σχέσεις με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός τους. Η 

Κοινωνικοσυναισθηματική Ανάπτυξή τους θεμελιώνεται μέσα από τη σχέση με την 

οικογένειά τους αρχικά, και ιδιαίτερα με τη μητέρα τους, ενώ μετέπειτα μέσα από τον 

κοινωνικό και πολιτιστικό περίγυρό τους, όπως το σχολείο. Η υγιής ανάπτυξη του 

παιδιού κατά την προσχολική ηλικία είναι κρίσιμη και ουσιώδης για την μετέπειτα 

ενήλικη ζωή του και την ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο. 

Η θεωρία του Erickson (1950), υποστηρίζει ότι το άτομο έχει σε κάθε φάση της 

ζωής του διαφορετικές συναισθηματικές ανάγκες, τις οποίες προσπαθεί να 

ικανοποιήσει. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, τα βρέφη διαθέτουν 

ενδογενείς μηχανισμούς ρύθμισης της συναισθηματικής τους κατάστασης, αφού από 

νωρίς έχουν διάφορες εκφράσεις του προσώπου τους. Το χαμόγελο αποτελεί αντίδραση 
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στο ανθρώπινο πρόσωπο και στην ανθρώπινη φωνή αρχικά, ενώ αργότερα αντίδραση 

στην αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Οι εκφράσεις που σχετίζονται με το φόβο 

ή το θυμό εμφανίζονται μεταξύ 5 και 7 μηνών, αυτές που συσχετίζονται με την ντροπή 

μεταξύ 6 και 8 μηνών, και μεταξύ 7 και 12 μηνών ο φόβος της αβεβαιότητας 

(Newcombe, 1996). Στον 18ο μήνα, το παιδί αποκτά ενσυναίσθηση, το φαινόμενο 

εκείνο κατά το οποίο, όταν τα άτομα επικοινωνούν η συναισθηματική κατάσταση του 

ενός επηρεάζει τον άλλον. Τα παιδιά είναι σε θέση δηλαδή να προσφέρουν ανακούφιση 

ή προστασία σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι λυπημένος ή πονά. 

Στην ηλικία των τριών ετών αρχίζουν να κατανοούν τις αιτίες που τους 

προκαλούν τα διάφορα συναισθήματα (Stein & Jewette, 1986). Μαθαίνουν σιγά-σιγά 

με την ανάπτυξη της γλώσσας αρχικά και των νοητικών ικανοτήτων αργότερα, πώς να 

ελέγχουν αρνητικά συναισθήματα, όπως θυμό, λύπη και φόβο (Eisenberg & Fabes, 

1992). Η ικανότητα για έλεγχο των συναισθημάτων και ο αυτοέλεγχος από την 

προσχολική ηλικία είναι ουσιώδη για την ανάπτυξη υγιών κοινωνικών επαφών. Οι 

πολιτισμικές και οι ατομικές διαφορές βέβαια διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο 

τα παιδιά αντιδρούν στα συναισθήματα και κατά πόσο μπορούν να τα ελέγξουν και να 

τα οριοθετήσουν. Η αυτοαντίληψη σχετίζεται με τη γνώση που έχει το άτομο για τον 

εαυτό του (αυτογνωσία), και με τη γνώμη και τα συναισθήματα που έχει για τις 

ικανότητες και γενικότερα την προσωπικότητά του (αυτοεκτίμηση). Όσο μεγαλώνουν 

τα παιδιά και αποκτούν περισσότερες εμπειρίες και νοητικές ικανότητες, τόσο η 

αυτοαντίληψή τους γίνεται πιο ακριβής και ρεαλιστική (Harter, 1985). Οι ενήλικες 

προσπαθούν ώστε τα παιδιά να έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, καθώς αυτή είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τα κίνητρα για τη μάθηση και την ανάπτυξη υγιών κοινωνικών 

σχέσεων. 

Τα νεογέννητα από τις πρώτες ημέρες της ζωής τους δημιουργούν μια στενή 

συναισθηματική σχέση με τη μητέρα, ώστε να ικανοποιούν την ανάγκη τους για 

επικοινωνία και ασφάλεια. Το γεγονός αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη της βασικής εμπιστοσύνης, σύμφωνα με τη θεωρία του Erickson (1950). 

Σύμφωνα με αυτήν, ένα παιδί με ασφαλή προσκόλληση έχει ένα μοντέλο μιας 

βοηθητικής και προστατευτικής μητέρας, και συνεπώς ένα μοντέλο για τον εαυτό του 

ως ένα αγαπητό άτομο. Έχει διαπιστωθεί άλλωστε ότι αυτά τα παιδιά παρουσιάζουν 

μια περισσότερο ισορροπημένη κοινωνική ζωή μετέπειτα. Παρουσιάζουν λιγότερη 
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συναισθηματική εξάρτηση από τις παιδαγωγούς και είναι πιο πρόθυμα να μοιράζονται 

αντικείμενα με άλλα παιδιά (Pastor, 1991). 

Το παιχνίδι μέσα στο περιβάλλον της προσχολικής εκπαίδευσης, όπως στο 

νηπιαγωγείο, αποτελεί βασικό μέσο ώστε τα παιδιά να βιώσουν την εμπειρία της 

δόμησης σχέσεων και να αναπτύξουν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με συνομήλικους 

και ενήλικες εκτός του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Αποτελεί το μέσο 

έκφρασης για τα παιδιά της ηλικίας αυτής, και είναι ένας πιο εύθυμος και παιγνιώδης 

τρόπος για την ευαισθητοποίησή τους στη μουσική αγωγή. Τους παρέχει πολλές 

ευκαιρίες για τη συναισθηματική τους ανάπτυξη, μέσα από την κίνηση, το τραγούδι, 

τα μουσικά όργανα, και σύμφωνα με τον Chateau, «το παιχνίδι στο παιδί είναι η 

αναζήτηση της αυτοεπιβεβαίωσης και σχετίζεται άμεσα με την προσωπικότητα» 

(Σέργη, 1995, σ.50). Ορισμένα γεγονότα προκαλούν στο παιδί τέτοιο άγχος, που δεν 

μπορεί να τα αφομοιώσει. Έτσι, μέσα από το παιχνίδι, μπορεί να αντιμετωπίζει τους 

φόβους του και να αντιδρά θετικά. Η συζήτηση και η διαφωνία που προκύπτουν μέσα 

από το παιχνίδι, βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και 

τις προθέσεις των άλλων. Αυτή η κατανόηση τους επιτρέπει να κατανοήσουν τις 

συνέπειες της συμπεριφοράς τους. Μέσα από την τυχαία ή σκόπιμη παρατήρηση, το 

άτομο μιμείται συνειδητά ή ασυνείδητα τη συμπεριφορά των άλλων, και ανάλογα με 

το εάν αυτή η συμπεριφορά επιβραβεύεται ή τιμωρείται, το άτομο ενεργοποιείται και 

είτε την υιοθετεί είτε την αποφεύγει (Bandura, 1977).  

Εάν οι πρώτες μουσικές εμπειρίες του παιδιού του αφήσουν μια θετική 

αίσθηση, τότε αυτό μπορεί να συνειδητοποιήσει τη μουσική ως μια ευχάριστη 

διαδικασία. Το ένστικτο του παιδιού για άμεση συμμετοχή και δράση, του δίνει την 

ευκαιρία να πειραματιστεί και να εκφραστεί με τη χρήση της κίνησης, της φαντασίας 

και του αυθορμητισμού. Οι γονείς αρχικά, και οι παιδαγωγοί καθώς το παιδί μεγαλώνει 

και συμμετέχει στην οργανωμένη εκπαίδευση, οφείλουν να προσπαθήσουν για την 

καλύτερη δυνατή επαφή του παιδιού με τη μουσική από την προσχολική ηλικία, ώστε 

το παιδί να κατανοήσει τους κοινωνικούς κανόνες, να εξαλείψει τον εγωκεντρισμό του 

και να αναπτυχθεί συναισθηματικά (Σέργη, 1995). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΝΟΗΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

            2.1. Μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα 
Τα μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα διαθέτουν αρχές λειτουργίας με ισχυρά 

θεωρητικά θεμέλια, τα οποία προέκυψαν μέσα από τις έρευνες στο χώρο της 

Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας. Ως μουσικοπαιδαγωγικό σύστημα 

περιγράφεται ένα σύνολο ιδεών, στοιχείων και τεχνικών, τα οποία εξυπηρετούν τις 

διδακτικές ανάγκες, χωρίς βέβαια να είναι απομονωμένα και στεγανοποιημένα. 

Κοινός τόπος αποτελεί η παραδοχή, πώς πρέπει πρώτα να προηγείται η θεωρητική 

κατανόηση των μουσικών εννοιών, ώστε να υπάρξει εξοικείωση με τη μουσική. 

Οι μουσικοπαιδαγωγοί από τις αρχές του 18ου αιώνα μέχρι τη σύγχρονη 

εποχή, επηρεάστηκε ο ένας από τις θεωρητικές προσεγγίσεις του άλλου, 

εξελίσσοντάς τες, οδηγώντας σε καινούργια συμπεράσματα. Παρακάτω, 

αναφέρονται τα βασικά μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα, μέσω των οποίων 

καλλιεργείται η μουσικότητα. 

 Jean Jacques Rousseau (1712-1778) 

Αποτέλεσε έναν από τους πρώτους παιδαγωγούς που θεώρησε το παιδί ως μία 

οντότητα με έμφυτη καλοσύνη, η οποία βλέπει, σκέφτεται, αισθάνεται και αντιδρά με 

έναν διαφορετικό τρόπο από ότι οι ενήλικες. Διατύπωσε την ιδέα πώς η εκπαίδευση 

πρέπει να αναπτύσσει τόσο τη λογική, όσο και τις αισθήσεις των μαθητών. Μείωσε την 

αξία της μάθησης μόνο μέσα από τα βιβλία, τονίζοντας τη μάθηση μέσω της εμπειρίας. 

(Καλογηράτου &Παπαϊωάννου, 2008). Σύμφωνα με τον Rousseau οι τρεις βασικές 

αρχές του για τη μουσική αγωγή είναι οι παρακάτω: 

 Η ανάγκη για επαρκή µουσική εμπειρία πριν ξεκινήσουν οι προσπάθειες για τη 

µουσική ανάγνωση 

 Η αξία της σύνθεσης της μουσικής από τα ίδια τα παιδιά 

 Η σημασία της ευχαρίστησης των μουσικών ακουσμάτων 
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 Maria Montessori (1870-1952) 

Η παιδαγωγός αυτή έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη της νοητικής και 

ψυχολογικής κατάστασης του παιδιού, προωθώντας μια μαθητοκεντρική κατεύθυνση 

στην εκπαίδευση στις αρχές του 20ου αιώνα. Μαζί µε την συνάδελφό της Anna 

Maccheroni, αναφέρθηκαν σε ένα νέο είδος αισθητηριακής εκπαίδευσης, που εστιάζει 

περισσότερο στην αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των µουσικών φθόγγων, των 

ηχοχρωμάτων και των ρυθμικών ασκήσεων µε τη συνοδεία πιάνου και παιδικών 

τραγουδιών. Το Μοντεσσοριανό σύστημα εστιάζει στην αγωγή των αισθήσεων, της 

ευφυίας, των μυών, των κοινωνικών συναισθημάτων και της ηθικής βουλήσεως. 

Προέτρεπε τους μαθητές της στα μαθήματά της να σταθούν ακίνητοι, να αντιληφθούν 

τη σιωπή και να αφουγκραστούν όλους εκείνους τους ήχους που τους περνούσαν 

απαρατήρητοι, όπως το κελάηδισμα των πουλιών. 

Η μέθοδος Montessori, η οποία θεωρείται επιτυχημένη, διακρίνει ως σημαντική 

την αυτομάθηση μέσα από εμπειρίες με έτοιμα διδακτικά περιεχόμενα, αναπτύσσοντας 

μουσικά υλικά και ασκήσεις για ένα ισορροπημένο μουσικό πρόγραμμα, που 

περιλαμβάνει ακρόαση, τραγούδι, παίξιμο παιχνιδιών και ρυθμικές κινήσεις 

(Παπαζαρής, 1991). 

 Justine Ward (1879-1979) 

Η μέθοδός της βασίστηκε στην ιδέα πώς κάθε παιδί έχοντας αποκτήσει τις 

μουσικές του δεξιότητες μπορεί να εκφραστεί μέσω της μουσικής. Η ιδέα της 

βασίστηκε στο γεγονός ότι τα μουσικά στοιχεία υπάρχουν έμφυτα στο παιδί και 

μπορούν να καλλιεργηθούν και να αναπτυχθούν μέσω μιας λεπτής διαδικασίας. Η 

μέθοδος διδασκαλίας της Ward είχε ως προτεραιότητα τις ανάγκες του παιδιού, όπου 

μέσα από το παιχνίδι ανακάλυπτε τη δημιουργία και τον αυθορμητισμό (Καλογηράτου 

&Παπαϊωάννου, 2008). 

 Emile Jacques-Dalcroze (1865-1950) 

Αποτέλεσε τον πρώτο παιδαγωγό που εισήγαγε ένα σύστημα μουσικοκινητικής 

αγωγής, ύστερα από την παρατήρησή του πώς οι μαθητές του ενώ μάθαιναν να παίζουν 

κάποιο μουσικό όργανο και  ήταν ικανοί να ερμηνεύσουν τα στοιχεία και τους κανόνες 

της μουσικής, δεν αντιλαμβάνονταν τη μουσική ως μέσο έκφρασης, ούτε μπορούσαν 

να ταυτιστούν με αυτήν. Η διαπίστωσή του πώς δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τις 
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αρμονίες, τον οδήγησε στην ανεύρεση ενός τρόπου ώστε να μπορούν τα παιδιά μέσω 

της ενεργοποίησης του σώματός τους σε συνολική και τμηματική κίνηση να 

αναπτύξουν τις ικανότητες της ακοής, της αίσθησης και του αυτοσχεδιασμού. Με αυτό 

τον τρόπο, θα μπορούν να απομνημονεύουν, να γράφουν και να διαβάζουν τη μουσική 

(Choksy, 2001). 

Το σύστημά του, η Ρυθμική Dalcroze, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα, 

το οποίο στοχεύει στην άμεση επαφή με τη μουσική και στη συμμετρική ανάπτυξη των 

ψυχικών, σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων του παιδιού (Mατεϋ, 1978). 

Αμφισβητώντας τις διδακτικές μεθόδους της εποχής, πίστευε ότι η μουσική είναι 

ωφέλιμο να περνάει αρχικά από το αισθητήριο της ακοής, να φτάνει στην ψυχή, ώστε 

το σώμα τελικά να την αποδώσει μέσα από τη γλώσσα της κίνησης. Θεωρούσε πώς ο 

ρυθμός και η κίνηση ενεργοποιούν τις αισθήσεις και πώς δύο από τα στοιχεία της 

μουσικής, ο ρυθμός και η δυναμική, εξαρτιόνται από την κίνηση. Πίστευε ότι οι 

διαβαθμίσεις του μέτρου μπορούν να κατανοηθούν και να εκφραστούν μέσα από το 

σώμα, ενδυναμώνοντας το ένστικτο που συνδέει την κίνηση με το ρυθμό (Ανδρούτσος, 

1994). 

Η μέθοδος διδασκαλίας του, η οποία βασίστηκε στο γνωστό σύστημα αγωγής 

Eurhythmics, συνδυάζει τη μουσική με το ρυθμό, και τον αυτοσχεδιασμό με την 

κίνηση. Η μέθοδος αυτή στηρίχθηκε στην ικανότητα του κάθε ατόμου να ακούει, να 

αντιδράει σωματικά και μέσω των φυσικών σωματικών κινήσεων να αντιλαμβάνεται 

νοητικά τους μουσικούς ρυθμούς (Καλογηράτου, Παπαϊωάννου, 2008). 

Χρησιμοποίησε την κίνηση η οποία βασιζόταν στις χειρονομίες και στον 

αυτοσχεδιασμό, για να εκφράσει στοιχεία του μουσικού ρυθμού, όπως οι δυναμικές 

αυξομειώσεις (Ανδρούτσος, 1995). Η διδασκαλία του περιλαμβάνει τρείς κλάδους: τη 

Ρυθμική, το Τραγούδι και τον Αυτοσχεδιασμό, οι οποίοι είναι μια αδιάσπαστη ενότητα 

μεταξύ τους. Μέσα από τη Ρυθμική δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να βιώσει τη 

μουσική μέσω των κινήσεων του σώματός του, έτσι ώστε οι κινητικές ασκήσεις να 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη του μουσικού ρυθμού του. Μαθαίνει να κινεί τα μέρη τους 

σώματος του ανεξάρτητα, στα πλαίσια του παλμού της μουσικής που ακούει, γεγονός 

που το βοηθάει στη φυσιολογική ανάπτυξή του (Χατζησταύρου, 2010). Μέσα από το 

Τραγούδι αναπτύσσεται στο παιδί η αντίληψη του τονικού ύψους. Στόχο αποτελεί η 

ανάπτυξη της φαντασίας και της μνήμης διαμέσου της εσωτερικής ακοής, η σωστή 

στάση του σώματος, καθώς και η εξάσκηση της αναπνοής και των οπτικών ικανοτήτων 
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για την ανάγνωση της παρτιτούρας (Choksy, 2001). Μέσα από τον Αυτοσχεδιασμό τα 

παιδιά μαθαίνουν να συνθέτουν μουσική με έναν επινοητικό τρόπο, χρησιμοποιώντας 

με τη βοήθεια του δασκάλου τους εργαλεία, όπως τα τραγούδια, τις ιστορίες, την 

κίνηση και τον λόγο (Choksy, 2001). 

Ο Dalcroze χρησιμοποιεί τρία μέσα για τη μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση: 

 Το ρυθμό, ο οποίος αποτελεί το κεντρικό ρυθμιστικό στοιχείο ανάμεσα στο 

σώμα, το μυαλό και τα συναισθήματα που δημιουργούνται μέσω της 

μουσικής. Είναι η θεμελιώδης δύναμη ανάμεσα σε όλες τις τέχνες και μέσω 

αυτού μπορούν να γίνουν πλήρως αντιληπτά τα στοιχεία της μουσικής 

(Λιάτσου, 2003). 

 Τη μουσική, που προέρχεται από τη μελωδική και ρυθμική οργάνωση των 

ήχων, και ο ρυθμός και η δυναμική εξαρτώνται από την κίνηση (Choksy, 

2001). 

 Την κίνηση, μέσω της οποίας το άτομο συνειδητοποιεί το χώρο και τον 

χρόνο. Σύμφωνα με τον Dalcroze, οι κινήσεις ταξινομούνται σε δύο 

κατηγορίες: τις κινήσεις επί τόπου, όπως αιωρήσεις, ταλαντεύσεις, 

παλαμάκια, και τις κινήσεις στο χώρο, όπως τρέξιμο, περπάτημα, 

αναπήδηση, σύρσιμο (Ανδρούτσος, 2004). 

Η εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου απαιτεί βιωματική εμπειρία, επομένως 

τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτές οφείλουν να έχουν κάποια βιωματικά 

μαθήματα που στηρίζονται σε αρχές και χαρακτηριστικά της (Χατζησταύρου, 2010). 

 Joltan Kodaly (1882-1967) 

Ο παιδαγωγός αυτός θεωρούσε πώς η μουσική εκπαίδευση αποτελεί δικαίωμα 

του κάθε παιδιού, παρομοιάζοντας τη μουσική με τη μητρική του γλώσσα. Η εκμάθηση 

της μουσικής σύμφωνα με τον Kodaly θα πρέπει να αρχίζει από πολύ μικρή ηλικία 

κυρίως ανάμεσα στην ηλικία των 3 με 7 χρονών, καθώς αυτή καθορίζει την 

προσωπικότητα του παιδιού (Παπαζαρής, 1991). Η φωνή του παιδιού είναι το πρώτο 

φυσικό μουσικό όργανό του και το τραγούδι το βασικότερο θεμέλιο για τη μουσική 

του καλλιέργεια, στοχεύοντας στην κατάκτηση της μουσικότητας και της γνώσης 

(Δαμιανού, 1990). Τα παιδιά χρησιμοποιούν μεν ρυθμικά και μελωδικά μοτίβα για τις 

μουσικές δημιουργίες τους, αλλά κατά τον αυτοσχεδιασμό τους είναι απαραίτητο να 

έχουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για την εξερεύνηση των ήχων μέσα στο οποίο θα 



24 
 

κινηθούν (Campell, 1991).  Η μέθοδός του είναι φωνητική, επηρεασμένη από την 

παραδοσιακή Ουγγρική παραδοσιακή πεντατονική μουσική, με ασκήσεις που ο ίδιος 

επινόησε. Η κίνηση αποτελεί για εκείνον ένα βοηθητικό μέσο, αφού μέσω των 

παιχνιδιών με τραγούδια τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αντιδρούν και κινούνται 

αυθόρμητα. 

Στη διδασκαλία του ο Kodaly χρησιμοποιεί εργαλεία όπως: α) το τονικό 

σύστημα συλλαβών σολ-φα, όπου δίνεται προσοχή στη σχέση των διαστημάτων και 

όχι μεμονωμένα στα τονικά ύψη, β) οι κινήσεις-σύμβολα των χεριών, όπου κάθε μία 

κίνηση του χεριού αντιστοιχεί και σε μία νότα, ώστε να γίνει ευκολότερα η 

απομνημόνευσή τους, και γ) οι ρυθμικές συλλαβές, ώστε μέσα από τα ρυθμικά μοτίβα 

να γίνει κατανοητή η ρυθμική αξία κάθε συλλαβής (Χατζησταύρου, 2010). Όπως 

αναφέρεται από την Χατζησταύρου 2010, στους στόχους της μουσικοπαιδαγωγικής 

προσέγγισης του Kodaly περιλαμβάνονται: 

 Η ανάπτυξη της έμφυτης μουσικής ικανότητας των παιδιών, όπου σε όσα δεν 

υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό μπορεί να εξελιχθεί με περισσότερη συνεχή 

προσπάθεια και εξάσκηση. 

 Η ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να έρθουν σε επαφή με τη μουσική 

τους γλώσσα, καλλιεργώντας τη δυνατότητά τους να διαβάζουν, να γράφουν 

και να μελετούν τη μουσική. 

 Η επαφή των παιδιών από νεαρή ηλικία με την μουσική κληρονομιά της χώρας 

τους, ώστε να την γνωρίζουν σε βάθος. 

 Η επαφή των παιδιών με τις μουσικές δημιουργίες μεγάλων συνθετών ανά τον 

κόσμο, ώστε μέσα από τη μελέτη τους να μπορέσουν να εκτιμήσουν τη μουσική 

κουλτούρα άλλων πολιτισμών και χωρών. 

 

 Carl Orff (1895-1982) 

Ο Γερμανός μουσικοπαιδαγωγός Orff ανέπτυξε τη γνωστή 

μουσικοπαιδαγωγική μέθοδο Orff-Shulwerk, η οποία βασίζεται στην αυτενέργεια, στο 

λόγο, στο παιχνίδι, στην κίνηση και στην προσωπική δημιουργία, προσφέροντας 

ουσιαστικά μέχρι σήμερα νέες μεθόδους εξερεύνησης των ήχων. Μέσα από τη θεωρία 

του τονίζει ότι το βίωμα, η αίσθηση και η δημιουργία πρέπει να προηγούνται της 

θεωρητικής διδασκαλίας της μουσικής. Τα παιδιά οφείλουν μόνα τους να 
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δημιουργήσουν, να συμμετάσχουν ενεργά και να ανακαλύψουν τη μουσική, ως μία 

μορφή συναισθηματικής και διανοητικής επικοινωνίας, αφού αυτή δεν μαθαίνεται 

πραγματικά μόνο μέσα από βιβλία (Σέργη, 1994). 

Σύμφωνα με τον Orff ουσιαστικό για τη μέθοδό του είναι να αναφερθούν στα 

παιδιά τα ιδεώδη της παραδοσιακής αρχαίας ελληνικής μουσικής, να αναπτυχθεί η 

κοινωνικότητα και η προσωπικότητά τους μέσα από παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια, 

να αναπτυχθεί η αντίληψη και η κατανόησή τους γύρω από το θέμα της μουσικής μέσα 

από τη δημιουργική ενασχόληση με αυτήν, να αναδειχθεί η ποικιλομορφία της 

έκφρασης και να δημιουργηθεί μια θετική αυτοεικόνα στα παιδιά για την προσωπική 

τους ευχαρίστηση διαμέσου των μουσικών ακουσμάτων (Ανδρούτσος, 1995; 

Ανδρούτσος, 2004). Ο αυτοσχεδιασμός έχει κεντρικό ρόλο στην προσέγγισή του, 

προκειμένου το παιδί προτού αναπτυχθεί και ωριμάσει να έρθει σε επαφή με τον ρυθμό 

και τα άλλα στοιχεία της μουσικής μέσω του αυτοσχεδιασμού. 

Η μουσικοκινητική αγωγή του Orff περιλαμβάνει (Ανδρούτσος, 2004) : 

 Το ρυθμό, ο οποίος γίνεται αντιληπτός τόσο μέσα από απλές όσο και 

από σύνθετες δραστηριότητες. Αποτελεί το στοιχείο που ενώνει τη 

μουσική, την κίνηση και τη γλώσσα. Παρουσιάζει χαρακτηριστικά, 

όπως α) ο ρυθμός στον οποίο περιέχονται το πέρασμα από τα λεκτικά 

μοτίβα στο ρυθμό του λόγου, β) η ρυθμική, εκφραστική και 

δημιουργική κίνηση, και γ) οι ηχηρές ρυθμικές κινήσεις σε διάφορα 

μέρη του σώματος ως συνοδεία στη μουσική. 

 

 Την κίνηση για την εκφραστική αναπαράσταση των μουσικών εννοιών. 

 

 

 Το τραγούδι, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο μέσο έκφρασης του 

παιδιού, αφού έχει βιώσει την έννοια του ρυθμού. Η πεντατονική 

κλίμακα είναι η καταλληλότερη για την έναρξη της εκμάθησης των 

μελωδιών στα παιδιά, με το κατιόν διάστημα 3ης μικρής να είναι το 

πρώτο που μαθαίνουν. 

 

 Τα όργανα Orff, στα οποία περιλαμβάνονται τα αυτοσχέδια μουσικά 

όργανα, τα μελωδικά κρουστά (ξυλόφωνα, καμπανόφωνα, 
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μεταλλόφωνα), τα ρυθμικά κρουστά με συγκεκριμένο τονικό ύψος και 

τύμπανα όλων των μεγεθών, και τέλος τα ρυθμικά μεταλλικά, ξύλινα, 

και μεμβρανοειδή κρουστά. Ως το πρώτο μουσικό όργανο θεωρεί 

βέβαια το σώμα και τη φωνή των ίδιων των παιδιών. 

 

 

 Τον αυτοσχεδιασμό, ο οποίος στοχεύει στην καλλιέργεια της 

δημιουργικότητας των παιδιών. Ο αυτοσχεδιασμός περιλαμβάνεται στις 

στο λόγο, στο τραγούδι, στις κινήσεις και τα παιδιά είναι ικανά να 

δημιουργούν καταλήξεις, εισαγωγές, ρυθμικά και μελωδικά μοτίβα. 

 

2.2. Οι Θεωρίες της Μουσικής Ανάπτυξης  

2.2.1. Η Θεωρία της Μουσικής Ανάπτυξης του Gordon 

Η θεωρία του Edwin Gordon αποτέλεσε μία από τις καταλυτικές θεωρίες της μουσικής 

ανάπτυξης, ερμηνεύοντας το πώς αντιλαμβάνεται κανείς τη μουσική αγωγή των 

παιδιών. Χρησιμοποίησε ερευνητικά ευρήματα για την ανάπτυξη των μουσικών 

ικανοτήτων και ανέπτυξε τη Θεωρία της Μουσικής Μάθησης, το Jump Right In Music 

Curriculum, καθώς επίσης και δημιούργησε τέσσερα τεστ μουσικής δεκτικότητας: το 

Audie για παιδιά ηλικίας 3-5 ετών, το Primary Measures of Music Audition για παιδιά 

ηλικίας 5-8 ετών, το Music Aptitude Profile για παιδιά ηλικίας 9-15 ετών και το 

Advanced Measures of Music Audiation για άτομα άνω των 15 ετών (Stamou et al., 

2007). 

Βασική προϋπόθεση στην ανάπτυξη της θεωρίας του αποτελεί το γεγονός ότι η 

μάθηση ως διαδικασία περιλαμβάνει δυο λειτουργίες, τη διάκριση και την επαγωγή, 

έτσι ώστε το άτομο αρχικά να διακρίνει και μετέπειτα να λειτουργεί επαγωγικά. 

Πιστεύει άλλωστε πώς οι δάσκαλοι πρέπει να γνωρίζουν τι χρειάζονται οι μαθητές να 

κατανοήσουν σε κάθε επίπεδο μάθησης που βρίσκονται, ώστε να εξελιχθούν στο 

επόμενο (Gordon, 1976; Runfola &Swanwick, 2002).  

Η λειτουργία της διάκρισης στη θεωρία του περιλαμβάνει πέντε στάδια: α) το 

ακουστικό/προφορικό στάδιο, β) το στάδιο της λεκτικής σύνδεσης, γ) το στάδιο της 

μερικής σύνθεσης, δ) το στάδιο της σύνδεσης με το συμβολισμό και ε) το στάδιο της 

τελικής σύνθεσης. Στο ακουστικό/προφορικό στάδιο, το παιδί χρησιμοποιεί αρχικά την 

εσωτερική του ακοή για να κατανοήσει τη μουσική και ύστερα την ερμηνεύει. Μέσα 
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από τη μίμηση, είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να μαθαίνει ακουστικά μελωδικά και 

ρυθμικά σχήματα, έχοντας αποκτήσει την αίσθηση του ρυθμού και της τονικότητας 

(Humphreys, 2002). Στη λεκτική σύνδεση, συνδέονται μέσω του λεξιλογίου που 

αποκτήθηκε από το προηγούμενο στάδιο οι τονικότητες και τα μέτρα για καθένα 

ρυθμικό και μελωδικό σχήμα. Στη μερική σύνθεση, το άτομο συνδυάζει τις 

προηγούμενες γνώσεις του σε ολοκληρωμένα μουσικά σύνολα, ενώ στη σύνδεση με το 

συμβολισμό συνδυάζονται τα συλλαβικά ονόματα με νότες και ρυθμούς. Στο τελευταίο 

στάδιο, έχει την ικανότητα μέσω της μίμησης να δημιουργήσει μία σύνθετη τονικότητα 

και ένα μέτρο, συνδυάζοντας τα ρυθμικά και μελωδικά σχήματα σε κατανοητά σύνολα 

(Gordon, 1976). 

Η λειτουργία της επαγωγής αντίστοιχα στη θεωρία του περιλαμβάνει τρία 

στάδια: α) το στάδιο της γενίκευσης, β) το στάδιο της δημιουργίας, και γ) το στάδιο 

της θεωρητικής κατανόησης. Κατά το στάδιο της γενίκευσης, το άτομο είναι πλέον 

ικανό να γενικεύει τα ηχητικά σήματα που νωρίτερα είχε μάθει να αναγνωρίζει με το 

αυτί. Κατά τη δημιουργικότητα, το παιδί μπορεί τα μελωδικά και δημιουργικά σχήματα 

που έχει μάθει να τα χρησιμοποιεί και να τα εφαρμόζει κατά την εκτέλεση, ενώ στο 

τελευταίο στάδιο το άτομο κατανοεί τη μουσική, κάτι που παρομοιάζεται όπως η 

γλωσσολογία για την ομιλούμενη γλώσσα (Gordon, 1976; Humphreys, 2002; Runfola 

&Swanwick, 2002). 

Η Θεωρία της Μουσικής Μάθησης του Gordon έχει επηρεάσει παγκοσμίως 

διάφορους παιδαγωγούς, αποτελώντας τη βάση για τη δημιουργία του διδακτικού 

υλικού. Η μουσική δεκτικότητα κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην θεωρία του. 

Σύμφωνα με τον Gordon, αυτή ορίζεται ως το μέτρο της δυνατότητας ενός ατόμου να 

μάθει και συμβαίνει κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του, από τη γέννησή του έως την 

ηλικία των εννέα ετών. Η σημαντικότερη ηλικία για την ανάπτυξη της μουσικής 

δεκτικότητας είναι η ηλικία μέχρι τριών ετών, μετά η ηλικία 3-5 ετών και η τρίτη 

σημαντικότερη από 5-8 ετών (Στάμου, 2008). Το παιδί από τη στιγμή της γέννησής του 

διαθέτει αρκετά υψηλά επίπεδα μουσικής δεκτικότητας, για τα οποία πρέπει όμως να 

δέχεται συνεχώς ποικίλα μουσικά ερεθίσματα, ώστε αυτά να μην χαθούν (Στάμου, 

2001). 

Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από διάφορους ψυχολόγους κατέληξαν 

πώς η φύση και η ανατροφή ενός παιδιού διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο για την 
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καλλιέργεια της μουσικής δεκτικότητάς του. Η συμμετοχή των γονέων και η 

ενασχόληση του παιδιού με τη μουσική πριν την ηλικία των 9 ετών συμβάλλουν 

καθοριστικά στην ανάπτυξη των μουσικών ικανοτήτων. Γεγονός αποτελεί βέβαια πώς 

οι πρώιμες μουσικές εμπειρίες συμβάλλουν θετικά γενικότερα στη μουσική ανάπτυξη 

του παιδιού (Gordon, 1976). Οι επιρροές από το περιβάλλον του οφείλουν να είναι 

ενθαρρυντικές και να του προσφέρουν άτυπες ευκαιρίες πειραματισμού και ακρόασης 

με τη μουσική, καθώς εάν είναι αρνητικές επιφέρουν αντίθετα αποτελέσματα. Τα 

παιδιά επομένως θα πρέπει να εκτίθενται από νωρίς σε διάφορες μουσικές μελωδίες, 

ώστε να μπορέσουν μέσα σε ένα χαρούμενο και υγιές περιβάλλον να αναπτύξουν το 

μουσικό τους ρεπερτόριο. Στην ηλικία των 9 ετών έχει σταθεροποιηθεί η μουσική 

δεκτικότητα ενός ατόμου, γεγονός που σχετίζεται με την πλαστικότητα του εγκεφάλου, 

η οποία μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία. Το άτομο συνεχίζει μεν να μαθαίνει 

μουσική, χρησιμοποιώντας δε το εγκεφαλικό δυναμικό και τις εγκεφαλικές δομές που 

ανέπτυξε μέχρι την ηλικία των 9 ετών. Ο Gordon θεωρεί πώς κανένας άνθρωπος δεν 

είναι εντελώς άμουσος και πώς στον ανθρώπινο πληθυσμό οι μουσικές ικανότητες 

είναι φυσιολογικά κατανεμημένες, με το 68% των ανθρώπων να έχουν μια μέση 

μουσική ικανότητα (Gordon, 1976; Στάμου, 2001; Gembris, 2002). Παρατηρήθηκε 

όμως ότι το 40% των παιδιών με υψηλό επίπεδο μουσικής δεκτικότητας δεν 

αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των σχολικών τους χρόνων. Στην ηλικία των 8-9 

ετών, όπως αναφέρει ο Gordon (1986), η μουσική δεκτικότητα είναι μεταβαλλόμενη 

και τα παιδιά αδυνατούν να συγκεντρωθούν σε ένα μόνο στοιχείο της μουσικής, παρά 

δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ομοιότητα και ανομοιότητα των μουσικών 

μοτίβων (Στάμου, 2001). 

Η μελέτη των χαρακτηριστικών της μουσικής δεκτικότητας από τον Gordon 

καθόρισε το βαθμό δυσκολίας της ακουστικότητας των μελωδικών μοτίβων σε 

ποικίλες τονικότητες και μέτρα. Ο βαθμός ακουστικότητας ενός ατόμου, ο οποίος έχει 

δειχθεί ότι καθορίζεται κατά την προσχολική ηλικία, καταδεικνύει το επίπεδο της 

μουσικής του δεκτικότητας (Στάμου, 2001). Η προπαρασκευαστική ακουστικότητα 

σχετίζεται με τα παιδιά που βρίσκονται στο στάδιο του πειραματισμού με τη μουσική 

και περιλαμβάνει τρία στάδια (Gordon, 2003) : 

 Την προσαρμογή, από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ηλικία των 2 ετών. 

Μέσα από τη συνεχόμενη κίνηση με ολόκληρο το σώμα του προσπαθεί 

να αφομοιώσει το μουσικό συντακτικό, και μέσα από την ελεύθερη 
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αναπνοή να τραγουδήσει σωστά τα μελωδικά μοτίβα (Στάμου, 2009; 

Κουθούρη, 2010). 

 

 Τη μίμηση, από την ηλικία των 2-4 ετών. Περιλαμβάνει τη λανθασμένη 

μίμηση, όπου το παιδί δεν είναι σε θέση να κατανοήσει τη διαφορά 

ανάμεσα στη σωστή και στη λανθασμένη απόκριση, και τη σωστή 

μίμηση, όπου πλέον το παιδί είναι ικανό να μιμηθεί σωστά (Στάμου, 

2009; Κουθούρη, 2010). 

 

 

  Την αφοσίωση, από την ηλικία των 4-6 ετών. Το παιδί αποκρίνεται μεν 

με σωστό τρόπο στο άκουσμα του τραγουδιού, δεν μπορεί όμως να 

συντονίσει τις κινήσεις και την αναπνοή του με το τραγούδι, μια 

δεξιότητα την οποία αποκτά σταδιακά αργότερα (Στάμου, 2009; 

Κουθούρη, 2010). 

Ο δάσκαλος οφείλει να γνωρίζει βέβαια πώς το κάθε παιδί έχει το δικό του 

ρυθμό ανάπτυξης και δεν πρέπει να πιέζεται να συμμετέχει, αλλά να νιώθει άνετα και 

να παρακινείται για να αλληλεπιδράσει μέσα στο μουσικό περιβάλλον. Κατά τη 

διδασκαλία είναι σημαντική η ποικιλία και η αντίθεση μεταξύ των μουσικών 

κομματιών και όχι η παρουσία συγκεκριμένων αρμονιών, μέτρων και στυλ (Gordon, 

2003).  

 

2.2.2. Η Θεωρία της Μουσικής Ανάπτυξης του Swanwick 

 

Η θεωρία του Swanwick επηρεάστηκε από τις διαπιστώσεις του Piaget, θεωρώντας ως 

κυρίαρχα στοιχεία για την καλλιτεχνική δημιουργία τη μίμηση, το παιχνίδι και τη 

φαντασία. Σύμφωνα με αυτόν, η μουσική αποτελεί μία πολυεπίπεδη εμπειρία για τον 

άνθρωπο, όπου υπάρχει αλληλεπίδραση των διάφορων μουσικών επιπέδων, όπως τα 

έχει ιεραρχήσει. Όσα υποστηρίζει πλαισιώνονται από την αντίληψη του ηχητικού 

υλικού, τον εντοπισμό του εκφραστικού χαρακτήρα και την αλληλεξάρτηση από τους 

εκφραστικούς χειρισμούς (Swanwick, 2002). 
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Οι Swanwick και Tillman (1985) μελετώντας τις μουσικές δημιουργίες από 

παιδιά ηλικίας 3-9 ετών, διατύπωσαν μία θεωρία κατηγοριοποιώντας τα στάδια της 

μουσικής ανάπτυξης ενός παιδιού (Πίνακας 2), η οποία αποτελεί αναφορά για τους 

ερευνητές της μουσικής παιδαγωγικής. Το πρώτο επίπεδο αφορά τις ηλικίες 0-4 ετών 

και σχετίζεται με την εξερεύνηση, και το δεύτερο από τα τέσσερα επίπεδα αφορά 

παιδιά 4-9 ετών και σχετίζεται με την έκφραση. Καθώς τα παιδιά φτάνουν στο επίπεδο 

της έκφρασης, ουσιώδες αποτελεί να έχουν ποικίλες και διαφορετικές εμπειρίες 

ακρόασης της μουσικής. Σύμφωνα με τον Swanwick (1988), η εκπαίδευση οφείλει να 

προωθεί την ανάπτυξη των συμβατικών μέσων έκφρασης, των στοιχείων δηλαδή 

εκείνων που θα μπορούν να είναι κατανοητά από όλους, καθώς το κάθε άτομο μαθαίνει 

με έναν διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τους υπόλοιπους (Swanwick, 1988; 

Παπαπαναγιώτου, 2002). 

Ιδιαίτερη σημασία έχει το παιχνίδι του παιδιού με τους ήχους, αφού μέσα από 

αυτό του δίνεται η δυνατότητα να αφομοιώνει καινούργια μουσικά στοιχεία, να 

εξοικειώνεται με αυτά και να αποκτά νέες γνώσεις μέσω της προσαρμογής, όπως 

περιγράφεται στα προκαθορισμένα στάδια του μοντέλου των Swanwick και Tillman 

(Δογάνη, 2009). Η μουσική γνώση, όπως την περιγράφει ο Swanwick (1994), χωρίζεται 

σε: α) προτεσιακή, η οποία μεταφέρεται μέσα από την πληροφορία, και β) άμεση, η 

οποία σχετίζεται με την ανάλυση. Η άμεση μουσική γνώση περιλαμβάνει τρία επίπεδα: 

 Τα υλικά της μουσικής, όπως τον έλεγχο χειρισμού των μουσικών οργάνων, τη 

σημειογραφία και τη διακριτική ικανότητα του παιδιού να αναγνωρίζει και να 

ταξινομεί τους ήχους. 

 Την έκφραση και τη φόρμα, υποδηλώνοντας πώς εάν ξεπεραστούν 

συγκεκριμένοι τρόποι ερμηνείας το καθένα μουσικό κομμάτι χάνει την 

ιδιαίτερα μοναδική ταυτότητά του, αφού αποτελείται από επαναλαμβανόμενα 

στοιχεία που εξελίσσονται. 

 Την αξία, το πόσο δηλαδή θετικός ή αρνητικός είναι κάποιος απέναντι στη 

μουσική. Κάτι τέτοιο εξαρτάται από παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, τα 

μουσικά ακούσματα και το κοινωνικό πλαίσιο. 

Στο μουσικό μοντέλο του Swanwick κυριαρχεί η έννοια της μίμησης. Τα παιδιά 

μέσω του τραγουδιού δείχνουν την ενστικτωδώς έμφυτη μουσική ικανότητά τους για 

την κατανόηση των όσων ακούν. Το περιβάλλον τους οφείλει να τους ωθεί στην 
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εξερεύνηση, καθώς μέσα από αυτήν έρχονται σε επαφή με τη μουσική (Swanwick, 

1979; Σίμου, 2009). Ο Swanwick θεωρεί πώς η μουσική εμπειρία είναι σημαντικότερη 

από τη μουσική γνώση. Η μουσική γνώση για εκείνον ορίζεται ως η γνώση που 

προκύπτει γνωρίζοντας τη μουσική, ή μέσα από τις εμπειρίες και όχι τις θεωρητικές 

προσεγγίσεις  (Swanwick, 1994; Humphreys, 2002). 

Το πρόγραμμα σπουδών κάποιων χωρών επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από 

τη θεωρία του Swanwick (1979). Η δημιουργικότητα και ο αυτοσχεδιασμός είναι 

απαραίτητα και πολύτιμα συστατικά στοιχεία μέσα στην τάξη, άρρηκτα συνδεδεμένα 

με την ουσιαστική έκφανση της έννοιας μουσικής. Οι δάσκαλοι οφείλουν να 

βοηθήσουν το μαθητή να καλλιεργήσει και να δημιουργήσει μία προσωπική και όχι 

μόνο τυπική σχέση με τα μουσικά στοιχεία (Swanwick, 1999). Οι βασικές αρχές, όπως 

τις περιγράφει ο Swanwick (1999), για τη μουσική διδασκαλία είναι: 

 Η μουσική ως μορφή επικοινωνίας: Η προσκόλληση στα τονικά ύψη 

των διαστημάτων ή στα μέτρα, δεν επιτρέπει την κατανόηση της 

μουσικής ως μέσο έκφρασης. Οι παιδαγωγοί οφείλουν να βοηθούν τους 

μαθητές τους προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε αυτοί να 

επικεντρώνονται και να ακούν τις μουσικές φράσεις. 

 Ο μουσικός κώδικας επικοινωνίας των μαθητών: Ο παιδαγωγός οφείλει 

να είναι ενήμερος για το επίπεδο μουσικής κατανόησης των μαθητών 

του, τις ικανότητες και δεξιότητές τους. Σεβόμενος το κοινωνικό και 

οικογενειακό περιβάλλον, μπορεί να αποκτήσει μία ουσιαστική σχέση 

με τους μαθητές του, που θα ωφελήσει την εκπαίδευσή τους. 

 Η μουσική ροή πάνω από όλα: Η μουσική ευχέρεια και η κατανόηση 

προφορικά προηγούνται του μουσικού αλφαβητισμού. Το παιδί πρέπει 

πρώτα να ακούσει, να νιώσει άνετα και ευχάριστα με τα ακούσματα του 

και ακολούθως να εκφραστεί και να γράψει. 
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2.3. Μουσική Αγωγή και Νοητική Ανάπτυξη Του Παιδιού 
Η έρευνα της επιστήμης δεν περιορίστηκε μόνο στην επίδραση της μουσικής στην 

διάθεση του ανθρώπου, αλλά και στη νοητική του κατάσταση. Η έρευνα του Shelter 

(1985), κατέδειξε πώς όσα παιδιά πριν από τη γέννησή τους είχαν δεχθεί μουσικά 

ερεθίσματα με συστηματικό τρόπο, εμφάνιζαν μια αυξημένη ικανότητα συγκέντρωσης 

και προσοχής. Σύμφωνα με τη Σέργη (1995), τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που είχαν 

μυηθεί νωρίς στη μουσική αγωγή, παρουσίαζαν μεγαλύτερη συγκέντρωση για 

περισσότερο χρόνο. Καθώς αυξάνεται η ηλικία και ο χρόνος ενασχόλησης με τη 

μουσική, αυξάνεται αντίστοιχα και ο χρόνος προσοχής των παιδιών. Όσα επομένως 

συμμετέχουν με ενεργό και όχι παθητικό τρόπο στις μουσικές δραστηριότητες, 

επωφελούνται αποκτώντας αυξημένο βαθμό προσοχής τόσο στα μαθήματά τους, όσο 

και στις δραστηριότητες της καθημερινότητάς τους. 

Σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, σύμφωνα με τη μελέτη του Barker, η 

διδασκαλία με την προσέγγιση Orff-Shulwerk, σε σύγκριση με την παραδοσιακά 

συμβατική μουσική διδασκαλία κατέδειξε θετικά αποτελέσματα, οδηγώντας στη 

βελτίωση της διανοητικής κατάστασης, της συμπεριφοράς και της βαθμολογίας (Bush, 

2002). 

Η μουσική εκπαίδευση φαίνεται ότι επιδρά θετικά στο συναισθηματικό, 

κοινωνικό και γνωστικό τομέα, όπως στα μαθηματικά. Οι επιστήμονες πιστεύουν πώς 

η μουσική και τα μαθηματικά έχουν μια άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους, με 

χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον Αϊνστάιν. Φαίνεται πώς τα μουσικά ακούσματα 

στο σπίτι και η θετική αυτό-εικόνα, αποτελούν παράγοντες που προάγουν την 

ανάπτυξη των μαθηματικών ικανοτήτων των παιδιών (Geoghegan &Mitchelmore, 

1996). Τα παιδιά μέσω της μουσικής παρακινούνται να δείξουν μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον στη γνώση, καλλιεργώντας συμπεριφορές και δεξιότητες που τα οδηγούν 

σε ένα υψηλότερο διανοητικό επίπεδο. Η έκθεσή τους από νωρίς στη μουσική, τα 

βοηθάει να αξιολογούν πιο σωστά και ορθά καθεμιά πληροφορία που λαμβάνουν. 

Φαίνεται ακόμα πώς η κριτική σκέψη και η λογική επηρεάζονται από τη 

μουσική. Όπως υποστηρίζεται, η ακρόασή της αυξάνει το δείκτη νοημοσύνης και την 

απόδοση στις νοητικές διεργασίες. Σύμφωνα με τα πειράματα του Schellenberg (2004), 

τα μαθήματα μουσικής αύξησαν το I.Q. των παιδιών. Η μουσική νοημοσύνη επομένως 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξης του παιδιού, και αναπτύσσεται μαζί και 

όχι ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες λειτουργίες του. Αυτή η μορφή νοημοσύνης είναι 
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εξίσου σημαντική με όλες τις υπόλοιπες, όπως τη γλωσσική, και η ελλιπής ανάπτυξη 

της περιορίζει τη συνολική ανθρώπινη νόηση (Gardner, 1985). 

Η συστηματική εκπαίδευση της μουσικής αγωγής βοηθάει τα παιδιά να 

αναπτύξουν και τις συναισθηματικές τους δεξιότητες. Τους δίνεται η δυνατότητα να 

απελευθερώνουν τα συναισθήματά τους, να ακούν και να αισθάνονται τη μουσική, 

καθώς και να εκφράζονται μέσω αυτής. Εμπλουτίζεται με αυτό τον τρόπο ο 

ψυχοσυναισθηματικός τους κόσμος δημιουργικά, κατά το κρίσιμο στάδιο της 

ανάπτυξής τους. Από τη βρεφική ηλικία άλλωστε εγκαθιδρύονται οι πρώτοι 

συναισθηματικοί δεσμοί του παιδιού, αρχικά με τη μητέρα του. Μέσα από τα 

νανουρίσματά της, τα βρεφικά τραγούδια και την ανταπόκριση του μωρού στους ήχους 

της, δημιουργείται ένας ηχητικός δεσμός μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό κάνει το παιδί 

να αισθάνεται τη γονική φροντίδα έντονα και να προσανατολίζεται προς τη δημιουργία 

μίας θετικής προσωπικότητας καθώς αναπτύσσεται (Miller, 1986). 

Οι δραστηριότητες της μουσικής αγωγής, όπως επισημαίνεται, 

δραστηριοποιούν τη φωνή, τους μύες και τις αισθήσεις ενός παιδιού, όπως την ακοή 

και την όραση. Η πρόωρη ανάπτυξη της ακοής και της κινητικότητας καθορίζουν την 

αντίληψη του παιδιού για τον εξωτερικό του κόσμο, προωθώντας τη συναισθηματική 

και νοητική του ανάπτυξη. Μεταβολές στον φλοιό του εγκεφάλου δημιουργούνται από 

το παίξιμο ενός οργάνου. Τα παιδιά που παίζουν μουσική από την ηλικία των πέντε 

ετών, αποκρίνονται ταχύτερα και επιδεικνύουν αυξημένη εγκεφαλική δραστηριότητα. 

Έχει δειχθεί πώς οι μουσικοί παρουσιάζουν υψηλότερη λειτουργία των περιφερειακών 

ακουστικών συστημάτων, καθώς η απόκρισή τους στα μουσικά και γλωσσικά 

ερεθίσματα είναι εντονότερη. Οι παιδαγωγοί θεωρούν πώς τα παιδιά οξύνουν 

παράλληλα και τη γλωσσική τους ικανότητα για επικοινωνία. Το ρεπερτόριο των 

τραγουδιών που παραδοσιακά διδάσκεται, αποτελεί το υλικό που λειτουργεί ως μέσο 

έκφρασης στην καθημερινότητά τους. Όπως παρατηρήθηκε από τους Peynircioglou, 

Durgunoglou, &Uney-Kusefoglou (2002), τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που είχαν 

υψηλότερο επίπεδο μουσικών ικανοτήτων, διέθεταν και καλύτερη ικανότητα 

διαχείρισης των ήχων ομιλίας. Καταδεικνύεται έτσι πώς η μουσική αναπτύσσει τα 

αντιληπτικά συστήματα επεξεργασίας των παιδιών, ώστε να αναγνωρίζουν τους ήχους 

του λόγου και του ρυθμού (Hallam, 2010). 
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Η επίδραση επομένως της μουσικής αγωγής αφορά ολόκληρη την ανάπτυξη 

του παιδιού και οφείλει να ευνοεί τη μάθηση, καλλιεργώντας παράλληλα και τη 

μουσική αντίληψη. Η ενεργητική σχέση του παιδιού με τη μουσική από τα πρώτα 

χρόνια της ζωής του, καθορίζει την εξελικτική του πορεία θετικά.  Το παιδί 

διαμορφώνει με έναν μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς του, όπως: 

 Κοινωνικοποίηση: Το παιδί μαθαίνει να αποτελεί μέλος της κοινωνίας 

και να συσχετίζεται με τους άλλους. 

 Συντονισμός κινήσεων: Το παιδί αποκτά κινητικές δεξιότητες, όπως η 

κίνηση του σώματός του και δεξιότητες αυτό-εξυπηρέτησης, όπως το 

ντύσιμο. 

 Συγκέντρωση: Η κατάκτηση της ικανότητας του παιδιού να μπορεί να 

συγκεντρώνεται σε κάτι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, το βοηθάει 

στη διαδικασία της μάθησης. 

 Μίμηση: Μέσα από την υπόδηση ρόλων και τη δραματοποίηση 

καταστάσεων, το παιδί μαθαίνει να μιμείται καθώς και να ερμηνεύει 

αργότερα σύμβολα. 

 Αντιληπτική ικανότητα: Μαθαίνει να αναγνωρίζει διαφορετικές 

έννοιες, καθώς και  να τις ταξινομεί. 

 Ανάπτυξη της γλώσσας: Δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να αναπτύξει 

το λεξιλόγιό του, καθώς και τις γλωσσικές του δεξιότητες. 

 Δημιουργική έκφραση: Μέσα από τη μουσική, τη γραφή και την 

ανάγνωση, το παιδί εκφράζεται με έναν δημιουργικό τρόπο. 

  

2.4. Μουσική Αγωγή και Μουσική Ανάπτυξη Του Παιδιού 
Οι μουσικοπαιδαγωγοί υποστηρίζουν πώς η ενασχόληση του παιδιού με τη μουσική 

ενεργοποιεί σταδιακά τις μουσικές του ικανότητες και το βοηθάει στην ανάπτυξή του. 

Όσο νωρίτερα εκτεθεί ένα παιδί σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

μουσική του δεκτικότητα η οποία αναπτύσσεται. 

Όσοι ασχολούνται με παιδιά προσχολικής ηλικίας, θεωρούν ότι η οποιαδήποτε 

ενασχόληση με τη μουσική κατά τη διάρκεια αυτής της ηλικίας πρέπει να στηρίζεται 

σε βιώματα και να μεσολαβεί το παιχνίδι. Μέσα από τα μουσικά παιχνίδια τα παιδιά 
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αντιλαμβάνονται και κατανοούν όλα τα στοιχεία της μουσικής, και εκφράζονται 

πειραματιζόμενα με το τραγούδι, την κίνηση, το λόγο, τα μουσικά όργανα και τον 

αυτοσχεδιασμό. 

Η μουσική ανάπτυξη του παιδιού περιλαμβάνει τη ψυχοκινητική και την 

νοητική του ανάπτυξη. Ο όρος ψυχοκινητική μουσική ανάπτυξη αναφέρεται στις 

δεξιότητες της μουσικής εκτέλεσης, όπως το τραγούδι, τη ρυθμική κίνηση, την 

εκτέλεση των μουσικών οργάνων και τα ρυθμικά χτυπήματα. Ο όρος νοητική μουσική 

ανάπτυξη αναφέρεται στις μουσικές έννοιες που αφορούν τις ιδιότητες του ήχου, όπως 

την ένταση, τη χροιά, τη διάρκεια του ήχου, την τονικότητα, τη μελωδία, το ρυθμό και 

την αρμονία (Σέργη, 1994). 

Το τραγούδι αποτελεί μία από τις ουσιαστικότερες μουσικές δραστηριότητες, 

που συμβάλλουν άμεσα στην ανάπτυξη της μουσικότητας των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας. Είναι ένας εποικοδομητικός τρόπος δημιουργίας και έκφρασης για τα παιδιά, 

αφού τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύσσουν την ικανότητά τους να τραγουδούν, 

συνειδητοποιώντας και εντυπώνοντας στη μνήμη τους ευκολότερα τα μουσικά 

διαστήματα. Όπως αναφέρει ο Moog (1976) στα πειράματά του, τα παιδιά ηλικίας 

δυόμιση ετών είναι σε θέση να μιμηθούν όσα τραγούδια τους είναι οικεία, με έναν 

σωστό ρυθμό, ενώ στην ηλικία των 4-6 ετών είναι ικανά πλέον να αποδώσουν τη 

μελωδία ενός τραγουδιού με ακρίβεια. Ύστερα από τις έρευνές του ο Michel (1973), 

υποστηρίζει ότι η ηλικία μεταξύ 5 και 6 ετών είναι η κρισιμότερη για την ανάπτυξη 

των μουσικών και φωνητικών δεξιοτήτων ενός παιδιού. Επομένως τα τραγούδια 

αποτελούν τον άμεσο τρόπο μέσα από τον οποίο τα παιδιά εξοικειώνονται με τις 

μουσικές έννοιες, αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους, εκφράζουν τα 

συναισθήματά τους, καλλιεργούν τη φαντασία τους και αποκτούν σωστή άρθρωση και 

έλεγχο της αναπνοής τους, εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους. Η καλλιέργεια της 

φωνής, η οποία είναι άλλωστε και το πρώτο φυσικό όργανο του παιδιού, θεωρείται ως 

το κεντρικό σημείο στα περισσότερα μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα, αφού με τη 

φωνή τους μπορούν να πειραματιστούν και να εξερευνήσουν όλες τις πτυχές της 

προσωπικότητάς τους. 

Ένα πρόγραμμα μουσικής αγωγής οφείλει να περιλαμβάνει μουσικοκινητικές 

δραστηριότητες, αφού οι έννοιες του ρυθμού, της κίνησης, και του μέτρου δεν μπορούν 

να διδαχθούν μόνο θεωρητικά. Τα κατάλληλα μουσικά παιχνίδια, προσφέρουν στα 
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παιδιά τη δυνατότητα να εξελίξουν τη μελωδική τους κίνηση, ξεχωρίζοντας και 

συγκρίνοντας τις μελωδίες μεταξύ τους, μέχρι να τις καταχωρήσουν στη μνήμη τους. 

Με αυτό τον τρόπο βιώνουν το ρυθμό του σώματός τους εσωτερικά, συνδυάζουν τη 

μουσική και με άλλα μέσα, συντονίζουν τις κινήσεις τους με το σώμα τους και 

αποκτούν τον έλεγχο τους. 

Ο αυτοσχεδιασμός καλλιεργείται μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες,  

καθώς τα παιδιά εξοικειώνονται με τα μουσικά όργανα. Η μεθοδολογική διδασκαλία 

του τα βοηθάει ώστε να γνωρίσουν σε βάθος τα μουσικά όργανα, εκτελώντας μουσικά 

μοτίβα και τους παρέχει τα εφόδια για την εκμάθηση ίσως ενός οργάνου που θα 

επιλέξουν. Η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου ενισχύει την ικανότητά τους να 

απομνημονεύουν λέξεις και τη φθογγική τους συνειδητοποίηση, την ικανότητα  δηλαδή 

αναγνωρίζουν μία λέξη από τα φωνήματα που περιέχει (Gromko, 2005). Όταν η 

εκμάθηση ξεκινάει μέσα από ένα πρόγραμμα ωδείου, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε 

αφηρημένα σύμβολα, στη θεωρητική προσέγγιση των μουσικών εννοιών και όχι 

ιδιαίτερα στην καλλιέργεια του αυτοσχεδιασμού και γενικότερα της ακουστικής 

ικανότητας. Ένας τέτοιος παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας δεν συντελεί στο να 

αναπτύξουν τη μουσικότητά τους τα παιδιά, αλλά στο να αναπαράγουν τη μουσική 

ασυναίσθητα και τυπικά, χωρίς ακρίβεια του ρυθμού. Η μουσική αγωγή αντίθετα είναι 

εκείνη μέσω της οποίας το παιδί βιώνει τη μουσική πραγματικά με τη φωνή και το 

σώμα του, την κατανοεί και μπορεί να εκφράζεται έσω αυτής (Καραδήμου-Λιάτσιου, 

2003). 

Η μουσική ακρόαση που αποκτούν τα παιδιά κατά την προσχολική τους ηλικία 

είναι ποικίλη. Η επαφή τους με διαφορετικά είδη μουσικής από διάφορους πολιτισμούς 

και εποχές, καθώς σε αυτή την ηλικία είναι αρκετά δεκτικά και ανοιχτά σε νέα 

ακούσματα, διευρύνει και αναπτύσσει τις μουσικές τους δεξιότητες (Sloboda, 1985). 

Εάν συνδυαστεί και με άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως τη ζωγραφική, 

παρέχεται μία δίοδος σε όσα παιδιά  δεν μπορούν να εκφραστούν μέσα από το τραγούδι 

και την κίνηση, να αποτυπώσουν τη μουσική τους εντύπωση. Οι ακουστικές ασκήσεις 

αναπτύσσουν δεξιότητες, όπως η ακουστική διάκριση και μνήμη. Μέσα από την 

ακουστική παρατήρηση, μαθαίνουν πιο σωστά τις ιδιότητες του ήχου (ένταση, ύψος, 

διάρκεια, χροιά), περιγράφοντάς τες με σύμβολα, κινήσεις, ακόμα και με τα μουσικά 

όργανα. Κατανοούν κυρίως τον τρόπο που μας επηρεάζει ο εκάστοτε ήχος ανάλογα με 

τα χαρακτηριστικά του, και είτε μας απωθεί είτε μας ελκύει, συσχετίζοντας τον με τα 
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βιώματά τους. Η συστηματική ακρόαση οδηγεί στην ευαισθητοποίηση του αυτιού και 

σε μεγαλύτερες αποκρίσεις της νευροπλαστικότητας στον ακουστικό φλοιό, 

αναπτύσσοντας την ακουστική αντίληψη. Η ενεργή συμμετοχή και όχι η συστηματική 

μελέτη μαθαίνει στα παιδιά να απολαμβάνουν τη μουσική σε καθεμιά καθημερινή τους 

δραστηριότητα, δίνοντας προσοχή σε όσα ακούν. 

Η ακουστική λειτουργία αποκτά πλαστικότητα μέσω της μουσικής αγωγής, 

ενισχύοντας τους μηχανισμούς κωδικοποίησης των παιδιών. Η οπτική και ακουστική 

επεξεργασία της μουσικής πληροφορίας, συγχρονίζει τις νευρικές απολήξεις με το 

περιβάλλον και καλλιεργεί την αίσθηση των συναισθημάτων στα παιδιά. Όπως έχουν 

δείξει έρευνες, όσα περισσότερα χρόνια και νωρίτερα εξασκείται ένα άτομο στη 

μουσική, τόσο περισσότερο ενισχύονται οι μηχανισμοί που συμβάλλουν στην ορθή 

ανάπτυξη της ομιλίας. Η κωδικοποίηση του τόνου βοηθάει τόσο στην αναγνώριση της 

ταυτότητας του εκάστοτε ομιλητή όσο και της συναισθηματικής του πρόθεσης (Kraus, 

2007; Musacchia, Sams & Skoe, 2007). 

Οι παραπάνω μουσικές δραστηριότητες περιέχονται σε διάφορες 

μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις. Ο παιδαγωγός είναι εκείνος που οφείλει ανάλογα 

με τα μέσα που διαθέτει, να συνδυάζει στοιχεία από τις διαφορετικές προσεγγίσεις, για 

να θέσει τα θεμέλια μιας υγιούς σκέψης στα παιδιά, η οποία αργότερα μπορεί να 

ανθίσει. Απαραίτητο είναι να έχει κατανοήσει ο ίδιος τις εκφάνσεις της μουσικής, να 

έχει επίγνωση των βασικών εννοιών που την απαρτίζουν και να είναι ευρηματικός ώστε 

να βοηθήσει κάθε παιδί να ανακαλύψει την έμφυτη μουσική του ικανότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

3.1. Ο Ρόλος της Ρυθμικής Αντίληψης στην ανάπτυξη του παιδιού 
Ο ρυθμός αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη μουσική και την κίνηση. Ο 

μουσικός ρυθμός είναι η αίσθηση της ροής του χρόνου, η οποία βιώνεται μέσα από 

την κίνηση του σώματος. Η μουσική και η κίνηση φαίνεται πώς είναι αλληλένδετες 

και σε καταστάσεις, όπως ο χορός, χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, χωρίς να 

υπάρχουν απόλυτα σαφή στοιχεία για την εξέλιξη αυτή στην ανθρώπινη έκφραση 

(Σέργη, 1995). 

Ο ρυθμός είναι η πρωταρχική εμπειρία αισθήσεων του εμβρύου από τη 

μήτρα. Το έμβρυο είναι σε θέση να διακρίνει τους ήχους, όπως η αναπνοή και ο 

χτύπος της καρδιάς, με βάση τη παλμική τους κίνηση. Ο χτύπος της καρδιάς 

μάλιστα είναι πολύ σημαντικός για  το βρέφος, αφού όπως έχουν δείξει οι έρευνες, 

οι μητέρες κρατούν τα μωρά τους στην αριστερή πλευρά, πάνω στην καρδιά, για 

να τα ηρεμήσουν (Αντωνακάκης, 2006). 

Ως βάση του ρυθμού θεωρείται η κατανόηση των πτυχών των φαινομένων 

του ήχου που αλληλοσυνδέονται διαχρονικά, δηλαδή του μέτρου και του ρυθμικού 

σχήματος. Το ρυθμικό σχήμα είναι ένα σύμπλεγμα από ήχους, ενώ το μέτρο η 

οργάνωσή τους σε μία επιφάνεια (Στάμου, 1999). Τέσσερα είναι τα βασικά στοιχεία 

του ρυθμού: α) ο χρόνος, η αίσθηση δηλαδή της μεγάλης ή μικρής διάρκειας, β) ο 

χώρος, η αίσθηση δηλαδή του περιβάλλοντος, γ) η φόρμα, η οργανωμένη δηλαδή 

εξέλιξη μιας ιδέας, και δ) η δυναμική, η ένταση δηλαδή σε καθεμιά μορφή κίνησης 

(Κυνηγού-Φλάμπουρα, 1993). Πρόκειται για μία σωματική και βιωματική 

εμπειρία, που υπάρχει σε κάθε δραστηριότητα και δίνει τη δυνατότητα στο παιδί 

να αντιλαμβάνεται τις μουσικές έννοιες και να ενεργοποιείται σε όλα τα επίπεδα 

(Σέργη, 1995). Η κίνηση πρέπει να είναι άλλωστε απαραίτητο κομμάτι της εξέλιξης 

του παιδιού, καθώς μέσα από αυτήν οι αισθήσεις μετατρέπονται σε διαφορετικές 

εμπειρίες. Ο άνθρωπος γενικότερα νιώθει την ελευθερία κινήσεων, την αρμονία και 

την αυτονομία με το ρυθμό (Ward, 2004). 

Κατά τα αρχικά στάδια ανάπτυξης εκδηλώνονται οι ρυθμικές δεξιότητες 

τους παιδιού, πριν από τον πρώτο χρόνο της ζωής του, με διαφορετικούς τύπους 

κινήσεων, όπως η ταλάντευση και η παλίνδρομη κίνηση. Από την έρευνα του Moog 

(1976), προέκυψε πώς ένα στα δέκα βρέφη ηλικίας 18-24 μηνών, μπορούσε να 
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συντονίσει τις κινήσεις του με το ρυθμό της μουσικής. Τα παιδιά από τη βρεφική 

τους ηλικία είναι σε θέση να κατανοήσουν το ρυθμό, χωρίς όμως να μπορούν 

απόλυτα να τον εξωτερικεύσουν και να εκφράσουν λεκτικά τις μουσικές έννοιες, 

αφού πρέπει πρώτα να αναπτυχθεί το νευρικό και μυϊκό τους σύστημα. Όσα 

περισσότερα μουσικά ερεθίσματα δέχεται ένα βρέφος άλλωστε, τόσο καλύτερα 

μπορεί μεγαλώνοντας να μιμείται ήχους και να αναπαράγει ρυθμούς. Ο 

συνδυασμός μουσικής και κίνησης συμβάλλει στην ανάπτυξη των κινητικών τους 

δεξιοτήτων και στην απόκτηση της αίσθησης του χώρου και της θέσης τους σε 

αυτόν. Στόχος του συνδυασμού αυτού είναι άλλωστε να βοηθήσει το παιδί να 

αντιληφθεί σε καλύτερο βαθμό τις μουσικές έννοιες (Σέργη, 1995). 

Τα παιδιά μικρής ηλικίας ανταποκρίνονται σε όσα τραγούδια τους είναι 

οικεία, με κινήσεις του σώματός τους αδέξια και άρρυθμα, χωρίς το σωστό 

συντονισμό, δείχνοντας όμως τη δυσαρέσκεια ή ευχαρίστησή τους. Τα παιδιά από 

τη φύση τους διαθέτουν ένα φυσικό ρυθμό, ο οποίος εάν εξασκηθεί μπορεί να 

εξελιχθεί. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αντιδρούν με αυθόρμητες κινήσεις από 

τα διάφορα μέρη του σώματός τους. Αντιλαμβάνονται αρχικά όπως μελέτες έχουν 

δείξει, το ρυθμό με ολόκληρο το σώμα τους και μετέπειτα με χτυπήματα των χεριών 

και των ποδιών τους (Καραδήμου-Λιάτσου, 2003). Στην ηλικία των 4-6 ετών 

αποδέχονται ακούσματα με έντονο ρυθμό, σε διπλό χρόνο, χρησιμοποιώντας τα 

μέτρα 2/4 και 4/4 όταν τα ίδια τραγουδούν αυθόρμητα, ενώ το μέτρο 3/4 όταν 

βρίσκονται σε κατάσταση ηρεμίας. Για την εκτέλεση επομένως των 

μουσικοκινητικών δεξιοτήτων καθοριστική είναι η ηλικία, αφού όσο χρονολογικά 

μεγαλώνουν τα παιδιά τόσο βελτιώνεται ο συντονισμός τους (Σέργη, 1995). 

Η ρυθμική ανάπτυξη των παιδιών είναι σταδιακή, αφού λίγες μόνο αλλαγές 

στον απλό ρυθμό μπορούν να διακρίνουν στην αρχή της ζωής τους, ενώ από την 

ηλικία των δύο ετών αντιλαμβάνονται την έννοια του μέτρου. Η κατανόηση της 

ικανότητας των παιδιών να αναπαράγουν ρυθμικά μοτίβα, αποτέλεσε ένα βασικό 

πεδίο έρευνας για πολλούς επιστήμονες. 

Από τα πειράματά της η Thorn (1976), παρατήρησε πώς στην ηλικία των 7 

ετών υφίσταται η διατήρηση των ρυθμικών εννοιών. Οι Moorhead και Pond (1978) 

παρατήρησαν πώς τα μοτίβα που παράγουν τα παιδιά αυθόρμητα είναι άτονα, 

μονότονα και περιοδικά, με την εισαγωγή των ακανόνιστων τονισμών να έπεται. 



40 
 

Από το πείραμα που σχεδίασε η Zenatti (1976a), κατάλαβε πώς τα παιδιά ηλικίας 

τεσσεράμισι ετών μπορούσαν να χτυπήσουν με παλαμάκια ρυθμούς δύο, τριών ή 

τεσσάρων νοτών. Όσα μάλιστα αποτύγχαναν με την πρώτη δοκιμή, όταν 

παρακολουθούσαν τον παιδαγωγό για δεύτερη φορά, το επαναλάμβαναν με 

επιτυχία.  Βρήκε επίσης εναλλαγές ανάλογα με τον τρόπο παρουσίασης των 

ρυθμικών μοτίβων. Όταν υπήρχε συνοδεία πιάνου, η επίδοση των παιδιών ήταν 

σαφώς βελτιωμένη. Η Serafine (1979) ακόμα, μέτρησε την ικανότητα των παιδιών 

να διατηρούν το μέτρο, εφαρμόζοντας την αρχή της διατήρησης του Piaget. Τα 

μεγαλύτερα παιδιά από την ηλικία των πέντε ετών διατηρούσαν ικανοποιητικότερα 

το μέτρο σε σύγκριση με αυτά των τριών ετών, τονίζοντας πώς η ικανότητα 

διατήρησης σχετίζεται άμεσα με την ωρίμανση και την χρονολογική ηλικία. Ένα 

παρόμοιο πείραμα πραγματοποίησε και η Pflederer (1964). Ζήτησε από παιδιά να 

διακρίνουν εάν μία μελωδία εκτελεσμένη με δύο διαφορετικές ταχύτητες είναι ίδιες 

μελωδίες. Διαπίστωσε πώς τα παιδιά ηλικίας 8 ετών απαντούν σωστά, ενώ τα 5 

ετών μόνο κατά 50% το κατανόησαν. 

Όπως φαίνεται, ευκολότερη αποτελεί η αποτύπωση ενός ρυθμού με λόγια 

παρά με παλαμάκια, είτε η γραφή του σε πεντάγραμμο με νότες. Στην ηλικία 

ανάμεσα στα τρία με πέντε έτη γίνεται η διάκριση της έννοιας του γρήγορου και 

αργού tempo. Η αναπαραγωγή του ρυθμού με ταυτόχρονη κίνηση του σώματος 

γίνεται στα τέσσερα έτη και το γεγονός αυτό αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της 

μουσικής τους αντίληψης. Προτιμώνται απλοί ρυθμοί στους οποίους μπορούν να 

αναγνωρίζουν την κεντρική δομή, και όχι τόσο οι πολυπλοκότεροι (Young, 1973). 

Επομένως, τα παιδιά τριών ετών αναπαράγουν πιο πολύπλοκα ρυθμικά μοτίβα 

μόνο όταν αυτά συνδέονται με κάποιου είδους κείμενο. Μετά τα έξι έτη 

καλυτερεύουν οι δεξιότητες και κατανοούνται η τονική διάρκεια και η παύση 

(Καρτασίδου, 2004). 

Γεγονός αποτελεί, σύμφωνα με τους Davidson και Colley (1987), πώς τα 

παιδιά ηλικίας πέντε ετών παρουσίασαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για έργα χωρίς 

κείμενο, που είχαν συνδυασμό οπτικών και ακουστικών μέσων, έχοντας τη τάση 

να χρησιμοποιούν τη μνήμη τους για την αποτύπωσή τους. Ήταν σε θέση σε ένα 

οικείο τραγούδι να παρατηρήσουν ένα μόνο ρυθμικό χαρακτηριστικό, είτε τον 

παλμό είτε το μοτίβο, ενώ όσο το κείμενο δυσκόλευε, δυσκολεύονταν και εκείνα 



41 
 

αντίστοιχα. Καταδεικνύεται έτσι ότι τα παιδιά αποκτούν βήμα-βήμα τη σωστή 

αντίληψη του ρυθμού (Jordan-Decarbo &Nelson, 2002). 

Τα πιο πρόσφατα βέβαια ερευνητικά στοιχεία δείχνουν πώς ήδη από την 

ηλικία των 5 ετών τα παιδιά σήμερα μπορούν να διατηρήσουν ένα μέτρο. Κάτι 

τέτοιο οφείλεται ως ένα βαθμό στην επιρροή από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 

τα οποία αυξάνουν την ταχύτητα της διαδικασίας της μουσικής αντίληψης στους 

σύγχρονους πολιτισμούς, καθώς και στις εξελιγμένες μεθόδους. 

Η ρυθμική αγωγή είναι κριτικός παράγοντας της ισορροπίας του 

συστήματος του παιδιού και πρέπει να αρχίζει από νεαρή ηλικία, κατά την οποία η 

κίνηση είναι κομμάτι της ζωής του και οι αισθητικές αντιδράσεις έχουν καλύτερη 

ανταπόκριση εξαιτίας της πλαστικότητας του σώματός τους (Κυνηγού-

Φλάμπουρα, 1993). Τα στοιχεία εκείνα που καθορίζουν κατά πόσο το παιδί έχει 

αναπτύξει τις ρυθμικές του ικανότητες, είναι: 

 Το εάν προτιμούν πιο απλούς ή περισσότερο σύνθετους ρυθμούς 

 Η ικανότητά τους να διακρίνουν εάν δύο μελωδίες είναι όμοιες ή 

διαφορετικές μεταξύ τους 

 Το εάν μπορούν να χρησιμοποιούν τα χέρια τους (παλαμάκια) ώστε 

να αναπαράγουν κάποιο γνωστό ρυθμό 

 Το εάν μπορούν να κινούνται μέσα στη μελωδία του ρυθμού 

 Η δομή του ρυθμού που έχουν τα τραγούδια τα οποία σχεδιάζουν 

και ερμηνεύουν αυθόρμητα. 

Σύμφωνα με τον Groves (1969), η έμφυτη ικανότητα, η χρονολογική ηλικία και 

ο βαθμός ωρίμανσης και όχι τόσο η άσκηση αποτελούν τους κρισιμότερους παράγοντες 

για τη σωστή ανάπτυξη της ρυθμικής αντίληψης του παιδιού. Έρευνες ακόμα των 

Eerola, Luck, Latrillot & Toiviainen (2007), υποστηρίζουν ότι τα παιδιά παρουσίασαν 

έναν τύπο κίνησης: είτε πήδημα, είτε λίκνισμα, είτε κυκλική κίνηση. Στην αγωγή ενός 

παιδιού προκειμένου εκείνο να μπορεί να εκφράζεται μέσω της κίνησης, οφείλουν να 

υπάρχουν σημεία όπως: α) η κατανόηση πώς μια κίνηση μπορεί να ξεκινήσει από 

οποιοδήποτε μέρος του σώματός του, β) η δυνατότητά του να κινείται με αργό ή 

γρήγορο ρυθμό, γ) η δυνατότητά του να χρησιμοποιεί όλα τα διαφορετικά μέρη του 

χώρου, δ) η δυνατότητά του να χρησιμοποιεί με άνεση όλες τις διαφορετικές 

κατευθύνεις ενός χώρου, ε) ο έλεγχος του βάρους της μυϊκής του δύναμης με 
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δυνατότερες ή ελαφρύτερες κινήσεις, στ) η ικανότητά του να σταματά μία κίνηση είτε 

απότομα είτε με σταδιακό τρόπο, ζ) η μετακίνησή του από το ένα σημείο στο άλλο με 

ποικίλες κινήσεις, η) η ομαδική κίνηση σε ζευγάρια, και θ) η ανάπτυξη διάφορων 

σχημάτων του σώματός του μέσα στο χώρο  (Σέργη, 2003). 

Η κατανόηση και η αντίληψη ουσιαστικά του ρυθμού αναπόσπαστα αποτελούν 

τμήμα της μουσικής έκφρασης. Στα παιδιά προσχολικής ηλικίας οι δραστηριότητες 

στις οποίες καλούνται να συμμετέχουν στοχεύουν στο ρυθμικό στοιχείο, 

αποσκοπώντας στην ώθηση των παιδιών να χρησιμοποιήσουν κινήσεις. Τέτοιες 

κινήσεις μπορεί να είτε απλές κινήσεις των χεριών τους, είτε κινήσεις ολόκληρου του 

σώματός τους, όπως πηδήματα ή περπάτημα. Η επανάληψη μάλιστα των μουσικών 

σχημάτων είναι εκείνη που προκαλεί ευχαρίστηση στα νήπια, δίνοντάς τους τη 

δυνατότητα να απελευθερωθούν και να νιώσουν άνετα στο χώρο που τα περιβάλλει 

(Χαραλάμπους, 2000). 

Τόσο οι κινητικές δεξιότητες, όσο η γραφή και η ανάγνωση επηρεάζονται 

άμεσα από τη ρυθμική ικανότητα. Η ροή του λόγου των παιδιών και η απόδοσή τους 

στις καθημερινές τους εργασίες ενισχύονται όταν τα ίδια μπορούν εκφράζουν το ρυθμό 

από μέσα τους αβίαστα. Αντιλαμβάνονται σε καλύτερο βαθμό έννοιες οι οποίες δεν 

σχετίζονται μόνο με τη μουσική, όπως τις μαθηματικές έννοιες και τα λεκτικά μοτίβα, 

έχοντας μία πολύπλευρη ανάπτυξη. Η αντίληψη των αριθμών 1, 2, 3, 4, 5, μπορεί να 

διδαχθεί από τον παιδαγωγό όταν αυτός ονομάζει έναν αριθμό στα παιδιά και εκείνα 

αποκρίνονται με ρυθμικά χτυπήματα. Οι δισύλλαβες λέξεις συσχετίζονται με το μοτίβο 

των δύο τετάρτων, οι τετρασύλλαβες με το μοτίβο των τεσσάρων ογδόων, και ούτω 

καθ’ εξής. Τα παιδιά ακόμα με ειδικές ανάγκες βοηθούνται στο να ισορροπήσουν 

καλύτερα και να βελτιώσουν τις μειωμένες λειτουργίες τους, καταδεικνύοντας ότι ο 

ρυθμός συμβάλλει στη γενικότερη ανάπτυξη του ατόμου (Κυνηγού-Φλάμπουρα, 

1993).   

3.2. Ρυθμός και Μουσικοκινητική Αγωγή 
Από τις αρχές του 20ου αιώνα οι ενδοιασμοί που υπήρχαν για τις μουσικοπαιδαγωγικές 

προσεγγίσεις και το ρόλο τους στη ρυθμική, οδήγησαν στην ενοποίηση της μουσικής, 

της κίνησης και του λόγου. 

Η Ρυθμική είναι η μουσική εκπαίδευση η οποία συνδέει το ρυθμό με την 

κίνηση. Αποκαλύπτει και αποτυπώνει το καθένα μουσικό άκουσμα σε κάποια κινητική 
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αντίδραση, καθώς και το αντίστροφο. Η κίνηση του σώματος άλλωστε στα σύγχρονα 

εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για να αποκτήσει το παιδί 

εντέλει μία ολοκληρωμένη μουσική εκπαίδευση, για αυτό και κατέχει κεντρική θέση 

σε αυτά. Η εγκαθίδρυση οφείλεται στο μεγαλύτερο βαθμό στον μουσικοπαιδαγωγό 

Dalcroze. Όντας καθηγητής θεωρητικών στο Ωδείο της Γενεύης, παρατήρησε ότι οι 

μαθητές του δεν μπορούσαν να αναπτύξουν μία οξεία μουσική αντίληψη και ως 

επακόλουθο δεν διέθεταν την ακριβή αίσθηση του ρυθμού. Για να τους βοηθήσει προς 

αυτή την κατεύθυνση τους ζήτησε να σηκωθούν από τα θρανία τους, να πάνε κοντά 

του, να περπατήσουν, να πηδήξουν, να τρέξουν. Η προσπάθεια του αυτή αποτέλεσε το 

έναυσμα για τη δημιουργία της θεωρίας του, της Ευρυθμικής, στην οποία υπήρχε 

συσχέτιση των ήχων με τις σωματικές κινήσεις (Mead, 1996). 

Ως μέσο διδασκαλίας το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των 

κινητικών εννοιών, των δεξιοτήτων και την ενεργοποίηση των κινητικών αντιδράσεων, 

θεωρείται από πολλούς επιστήμονες σήμερα η Ρυθμική. Η διδασκαλία της είναι 

ωφέλιμη για τα παιδιά, αφού μέσω αυτής είναι σε θέση να μάθουν και να αναγνωρίσουν 

τα βασικά χαρακτηριστικά της μουσικής ευρύτερα, να καλλιεργήσουν τον 

αυτοσχεδιασμό και τη φαντασία τους, να απελευθερωθούν σωματικά και ψυχικά. 

Εκδηλώνοντας τις πραγματικές τους ικανότητες, βιώνουν τη μουσική, επικοινωνούν 

μεταξύ τους και κοινωνικοποιούνται (Καραδήμου-Λιάτσιου, 2003). 

Σύμφωνα με τον Dalcoze, η κίνηση οδηγεί στην κατανόηση των μουσικών 

εννοιών. Η χροιά των μουσικών ήχων παραλληλίζεται με την ποιότητα των κινήσεων, 

η αλλαγή στο τονικό ύψος με το βάρος της κίνησης, και η ένταση του ήχου με το βάρος 

της κίνησης. Οι μαθητές πρέπει να εξασκούν τις σωματικές τους κινήσεις ώστε να 

κατακτήσουν και τη νοητική αντίληψη της μουσικής. Θεωρεί πώς με ολόκληρο το 

σώμα του αντιλαμβάνεται κάποιος το ρυθμό και αποκτά μία ρυθμική ευαισθησία των 

μυών. 

Η μουσικοκινητική αγωγή προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία να έρθουν σε 

άμεση επαφή με τις αρχές της μουσικής, του λόγου, και του χορού, διαμέσου του 

σώματός τους. Κάθε παιδί βέβαια διαθέτει το δικό του προσωπικό ρυθμό και τον δικό 

του ξεχωριστό και μοναδικό τρόπο για να προσλαμβάνει τα ερεθίσματα που δέχεται. 

Όταν επιστρατεύονται το πνεύμα και ταυτόχρονα το σώμα, η κινητική ανάπτυξη των 

παιδιών πραγματοποιείται με το σωστό τρόπο. Το παιδί ενθαρρύνεται να κινηθεί 
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ελεύθερα, χωρίς να ακολουθεί μηχανικές κινήσεις και να έχει μία παθητική μίμηση, 

και ανακαλύπτει τις κινητικές και δημιουργικές του ικανότητες, προκειμένου να μπορεί 

να εκφράζεται ελεύθερα (Παπανικολάου, 2009). Μέσα από τα μουσικά παιχνίδια 

μαθαίνουν να αποκτούν μνήμη, έλεγχο των κινήσεών τους, συγκέντρωση, να 

αναπτύσσουν τη μουσικότητά τους, την ευαισθησία τους, να έρχονται σε επαφή με 

άλλους ανθρώπους, και κυρίως να μαθαίνουν τον εαυτό τους. Όλες οι παραπάνω 

διεργασίες πραγματοποιούνται με έναν φυσικό τρόπο και ασυνείδητο τρόπο από τα 

παιδιά. 

Οι τρείς μεγάλοι μουσικοπαιδαγωγοί Dalcroze, Kodaly και Orff μέσα από τις 

θεωρίες τους αναλύουν την μουσικοπαιδαγωγική αγωγή πρακτικά, έχοντας ως 

απώτερο στόχο να αφυπνίσουν τις εκφραστικές ικανότητες των παιδιών. 

 Emile Jacques-Dalcroze 

Την κεντρική θέση στη θεωρία του Dalcroze έχει ο ρυθμός. Σύμφωνα με αυτήν, 

ο ρυθμός συνδυάζει το χώρο, την ενέργεια και τον χρόνο, τα οποία αλληλοεπιδρούν 

μεταξύ τους με αρκετά στοιχεία της κίνησης και εκφράζονται μέσω αυτής 

(Ανδρούτσος, 1995). Οι φυσικοί ρυθμοί του σώματος είναι για εκείνον ο παράγοντας 

που οδηγεί στη δημιουργία της ρυθμικής συνείδησης. Οι 34 αρχές που προέκυψαν μέσα 

από τη μελέτη του μπορούν να εφαρμοστούν για οποιαδήποτε ηλικία. 

Για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ο Dalcroze θεωρεί αποτελεσματικά τα 

παιχνίδια που περιέχουν τραγούδια, τα κείμενα με μουσική και ρυθμικές κινήσεις και 

τη χρήση μουσικών οργάνων. Μέσα από την κίνηση μπορεί να γίνει περισσότερο 

αντιληπτή η διάρκεια ενός ήχου. Η σύνδεση κάποιων ρυθμικών μουσικών συμβόλων 

που να είναι σταθερά και απλά με συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως το τραγούδι 

με τα όγδοα, διευκολύνει τη διαδικασία της διδασκαλίας. 

Όπως περιγράφεται στη Ρυθμική θεωρία του, οι έννοιες πρέπει να κατακτώνται 

με συγκεκριμένα αυστηρή σειρά, για τη σωστή εκμάθηση των παιδιών: 

 Αίσθηση του χώρου 

 Αντιδράσεις των αισθήσεων 

 Μελέτη του μέτρου και του ρυθμού 

 Μελέτη και αποτύπωση των εννοιών της μουσικής μέσα από την κίνηση 

 Κινητική έκφραση και ομαδικότητα 
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 Αυτοσχεδιασμός 

 Κρουστά-Ορχήστρα 

Στο μάθημα Ρυθμικής του Dalcroze φαίνεται ότι η αντίληψη και η αίσθηση του 

χώρου κυριαρχούν και η κίνηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το χώρο στον οποίο 

εκτελείται. Με τη χρήση μετρικών σχημάτων λόγου, δηλαδή λέξεων, τα παιδιά 

αναπαριστούν τα ρυθμικά μοτίβα. Συλλαβίζουν ως παράδειγμα το όνομά τους και 

ταυτόχρονα χρησιμοποιούν τα χέρια τους για να χτυπήσουν το ρυθμικό σχήμα που 

αντιπροσωπεύεται από τις συγκεκριμένες συλλαβές. 

Απώτερος σκοπός της θεωρίας του είναι η βιωματική και όχι τυπικά εγκεφαλική 

εκμάθηση της μουσικής. Το νευρικό σύστημα πρέπει να εξασκηθεί σε τέτοιο βαθμό 

ώστε να δώσει στο μυαλό τη δυνατότητα να έχει ελεύθερες τις μυϊκές του κινήσεις, 

αφού για να κατακτηθεί ο ρυθμός απόλυτα πρέπει να υπάρχει η κίνηση (Ανδρούτσος, 

1995). Μία χαρακτηριστική άσκηση που προτείνεται είναι: τα παιδιά να τεντώνουν 

οριζόντια μπροστά τους τα χέρια τους. Μετά από ένα σύνθημα, να τα χαλαρώνουν και 

να τα κρεμούν πίσω. Το ίδιο επαναλαμβάνεται με το μέτρημα 4/4 και αργότερα ενώ 

περπατούν. 

 Zoltan Kodaly 

Η θεωρία του Kodaly δεν χρησιμοποιεί το ρυθμό ως κεντρικό και απαραίτητο 

στοιχείο για την εκπαίδευση, αλλά ως ένα βοηθητικό μέσο. Πιστεύει ότι η αίσθηση του 

ρυθμού κατακτάται μέσα από την ενεργή συμμετοχή του παιδιού σε διάφορα μουσικά 

παιχνίδια. Η κίνηση το βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση των μουσικών εννοιών και 

συνοδεύει παράλληλα την εξέλιξη του. 

Ο Kodaly ως βασικό εργαλείο για τη διδασκαλία χρησιμοποιεί τις ρυθμικές 

συλλαβές. Ο ρυθμός διδάσκεται από την προσχολική ηλικία σε μικρά μοτίβα, όπου τα 

παιδιά προφέρουν μικρές συλλαβές για κάθε αξία. Οι κινήσεις αποτελούν το 

αποτύπωμα του ρυθμού ενώ το παιδί ερμηνεύει κάποιο τραγούδι. 

Η μελέτη της Beatty (1988) πραγματοποιήθηκε με δύο ομάδες παιδιών 

νηπιαγωγείου. Στη μία ομάδα η διδασκαλία έγινε ακολουθώντας τη θεωρία του Kodaly, 

ενώ στη δεύτερη ακολουθώντας την παραδοσιακή μουσική διδασκαλία. Η πρώτη 

ομάδα παρατηρήθηκε ότι μπορούσε να διακρίνει και να μιμηθεί νότες με διαφορετικό 
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τονικό ύψος και ρυθμικά σχήματα που περιείχαν παλαμάκια καλύτερα από την πρώτη 

ομάδα (Bush, 2002). 

 Carl Orff 

Για τη θεωρία του Orff ο ρυθμός θεωρείται ως η αφετηρία της. Ως μουσικός 

διευθυντής στη σχολή Gunther διαπίστωσε πόσο σημαντική είναι η κίνηση του 

σώματος στη μουσική. Σύμφωνα με τον Orff η μουσική των μικρών παιδιών είναι 

δυνατόν να παρομοιαστεί με τη μουσική των πρωτόγονων πολιτισμών, καθώς 

ενυπάρχουν η μουσική, ο λόγος και η κίνηση. 

Η μουσική μαθαίνεται μέσα από την κίνηση του σώματος και το ρυθμό, ο 

οποίος διαμορφώνεται από τις λέξεις. Ο Orff αποδίδει στα ρυθμικά μοτίβα είτε λέξεις 

είτε φράσεις, ώστε αυτά να μπορέσουν να αποτυπωθούν από τα παιδιά. Δύο από τις 

αρχές του Orff-Schulwerk αποτελούν: 

 Ως βάση της μουσικής αγωγής τίθεται ο ρυθμός, για τη διδασκαλία του 

οποίου αξιοποιούνται ο λόγος και η κίνηση του παιδιού και όχι κάποιες 

μαθηματικές έννοιες που είναι αφηρημένες. 

 Η δυνατότητα για αυτοσχεδιασμό και ελεύθερη δημιουργική έκφραση 

διαμέσου της χρήσης της φωνής, του σώματος και των μουσικών 

οργάνων είναι καθοριστική. 

Μέσα από το μουσικοπαιδαγωγικό σύστημα που προτείνει ο Orff το παιδί 

παρακινείται για να αυτοσχεδιάσει και να πειραματιστεί με τα ακούσματα, χωρίς να 

περιορίζεται ή να του επιβάλλεται. Για να κατανοηθεί ο ρυθμός αρχικά επεξεργάζεται 

το  παιδί τις αξίες του τετάρτου και του ογδόου, γιατί αυτές αντιστοιχούν σε κινήσεις, 

όπως το περπάτημα και σε αντιδράσεις του σώματος, όπως ο χτύπος της καρδιάς. 

Διάφορες έρευνες έχουν επισημάνει πόσο σημαντική είναι η κίνηση ως μέσο 

έκφρασης για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σύμφωνα με την Andress (1991), οι 

εμπειρίες που αποκτώνται μέσω της κίνησης αντιπροσωπεύουν το αισθητηριοκινητκό 

στάδιο της θεωρίας του Piaget, ώστε να γίνουν αντιληπτές οι αφηρημένες μουσικές 

έννοιες. Η Fergusson (2005) επισημαίνει ότι η κίνηση εξωτερικεύει τα μουσικά 

σχήματα που γνωρίζουν ή έχουν δημιουργήσει τα παιδιά. Η Sims (1985) ασχολήθηκε 

με τις αυθόρμητες κινήσεις των παιδιών ηλικίας 3-5 ετών σε ήχους. Τα παιδιά 
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κατανοούσαν τη μουσική μέσα από τις κινήσεις τους. Τα μικρότερα σε ηλικία μάλιστα 

έδειχναν μικρότερες κινήσεις, ενώ τα μεγαλύτερα σε ηλικία εντονότερες κινήσεις. 

Επιπρόσθετα, έχει δειχθεί από την Goralli-Turel (1999) ότι οι κινήσεις των 

παιδιών αποτελούν την έκφραση του βαθμού της κατανόησής τους για όσα ακούν. Όσα 

παιδιά χρησιμοποιούν περισσότερες κινήσεις για να εκφραστούν ανταποκρινόμενα στη 

μουσική, φαίνεται να αποδίδουν περισσότερα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των ήχων. Η 

Metz (1989) για την έρευνά της μελέτησε παιδιά ηλικίας 2-4 ετών στο περιβάλλον του 

νηπιαγωγείου. Φάνηκε πώς το εξελικτικό στάδιο στο οποίο βρίσκονταν τα παιδιά 

επηρέαζε τις κινητικές τους αντιδράσεις απέναντι στη μουσική.  Τα μικρότερα παιδιά 

που ήταν στο τέλος του σταδίου της αισθητηριοκινητικής νόησης είχαν αυθόρμητες 

κινήσεις, όπως αισθάνονταν. Σε αντίθεση, τα μεγαλύτερα παιδιά που ήταν στο στάδιο 

της προενεργητικής νόησης είχαν περισσότερο συντονισμένες κινήσεις και συνείδηση 

των χαρακτηριστικών της μουσικής. Τα περισσότερα παιδιά ακόμα κατανοούσαν τις 

απλές έννοιες της μουσικής, όπως ο χρόνος και η αντίθεση του ήχου. Η αλληλεπίδρασή 

τους με τον παιδαγωγό τα βοηθάει άμεσα να αναπτύξουν τις κινητικές τους 

αντιδράσεις, μέσα από τη γνώση για τη δομή της μουσικής που αναπαριστά τις 

μουσικές ιδέες. Όταν η Temmerman (2000) διερεύνησε τις προτιμήσεις των παιδιών 

νηπιαγωγείου για τη μουσική δραστηριότητα που προτιμούν περισσότερο, επέλεξαν 

την κίνηση με τη μουσική έναντι του τραγουδιού, το παίξιμο μουσικών οργάνων και 

της ακρόασης της μουσικής. Η κίνηση με τη μουσική αποτελεί για αυτά μια ευχάριστη 

και απολαυστική εμπειρία, καταδεικνύοντας πόσο φυσική, αυτονόητη και έμφυτη είναι 

αυτή η σύνδεση. 

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Gardner (1983/1993), η εκτέλεση της 

μουσικής στο σύγχρονο δυτικό πολιτισμό τείνουν να αποκοπούν από την κίνηση του 

σώματος, ενώ τα δύο αυτά στοιχεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και πρέπει 

να συνυπάρχουν. Ο Blacking (1967) μελετώντας το μουσικό πολιτισμό της φυλής 

Venda τόνισε ακριβώς τη συμμετοχή των σωματικών κινήσεων σε αυτόν. Το τραγούδι 

αποτελεί, σύμφωνα με αυτή την φυλή, έκφραση της μουσικής, η οποία δεν στηρίζεται 

αποκλειστικά στη μελωδία. Τα περισσότερα παιδικά τραγούδια που κατέγραψε 

περιείχαν δραστηριότητες, όπως χειροκροτήματα ή χτυπήματα των ποδιών, κυνηγητό 

μέσα σε έναν κύκλο ή έξω από αυτόν, χορευτικές φιγούρες είτε σε ζευγάρια είτε 

μεμονωμένα. Τονίζεται επομένως ότι για τις μουσικές διαδικασίες η συμμετοχή του 

σώματος πρέπει να είναι άμεση. Ο χορός και η μουσική συνδέονται διαρκώς μεταξύ 
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τους και λειτουργούν με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύουν την κατανόηση της 

δομής της μουσικής και την τελειοποίηση των τεχνικών της μουσικής εκτέλεσης 

(Cambell, 2000). 

Η Kerchner (2000) διερεύνησε τις λεκτικές, κιναισθητικές και οπτικές 

αντιδράσεις των παιδιών. Όσον αφορά τον κιναισθητικό τρόπο αντίδρασης, αυτός 

αποτελεί έναν σημαντικό τρόπο μέσω του οποίου τα παιδιά αποδίδουν σε 

αναπαράσταση την κατανόησή τους για τη μουσική που ακούν. Έννοιες όπως αυτή του 

ρυθμού του λόγου, του παλμού, της μελωδικής φράσης, του μοτίβου, της διάρκειας των 

μουσικών ήχων αναπαραστάθηκαν αποτελεσματικά, με τη χρήση του κιναισθητικού 

τρόπου αντίδρασης, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας. Ένα από τα βασικά 

συμπεράσματα που προέκυψαν είναι ότι τα παιδιά με αυτό τον τρόπο αντίδρασης 

εμφάνιζαν αποτελεσματικότερη κατανόηση των μουσικών εννοιών σε σύγκριση με το 

λεκτικό τρόπο αντίδρασης. Ακόμα και όταν ζητήθηκε από τα παιδιά να περιγράψουν 

με λέξεις το απόσπασμα της ηχογραφημένης μουσικής που άκουγαν, αδυνατούσαν. 

Αντί αυτού, χρησιμοποιούσαν εκφράσεις οι οποίες συσχέτιζαν τη μουσική με κάποιο 

είδος κίνησης, όπως σαν να τρέχεις, σαν να χοροπηδάς, σαν να περπατάς. 

Ένας κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος στο νηπιαγωγείο, στο σχολείο δηλαδή 

για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, ο οποίος θα περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά και 

μέσα για να προσελκύσει το ενδιαφέρον και την προσοχή των παιδιών, με τα 

χαρακτηριστικά της εκάστοτε μουσικοπαιδαγωγικής προσέγγισης που επιθυμεί να 

χρησιμοποιήσει ο παιδαγωγός, εμπλουτισμένος με τα χαρακτηριστικά των παιδιών 

αυτής της ηλικίας, αποτελούν το πλαίσιο στο οποίο μπορούν να λάβουν χώρα οι 

αλληλεπιδράσεις του παιδιού. Ο συνδυασμός των ακουστικών και κιναισθητικών 

εμπειριών οδηγεί σε όξυνση της μουσικής αντίληψης και επιτρέπει τη βαθύτερη 

κατανόηση των εννοιών της μουσικής. 

Ο παιδαγωγός οφείλει να περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους διδασκαλίας και να 

οριοθετεί τις μουσικές δραστηριότητες με έναν κατάλληλο τρόπο ώστε να είναι 

αποτελεσματική η μάθηση της μουσικής και της κίνησης από τα παιδιά. Οφείλει να 

προετοιμάζει τους στόχους του πριν από κάθε μάθημα, καθώς η διδασκαλία είναι 

πολυσύνθετη, χρησιμοποιεί μεθόδους και συντελείται μέσα σε χρονικά όρια και 

κοινωνικά πλαίσια. Οι στρατηγικές που μπορεί να εφαρμόσει ώστε να προσελκύσει 

τους μαθητές να έρθουν σε επαφή με το ρυθμό και τη μουσική, χωρίζονται σε δυο 
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κατηγορίες. Στις στρατηγικές αυτές μπορούν να συμπεριληφθούν και τα στοιχεία της 

ομαδικής συνεργασίας, της επικοινωνίας, της βιωματικής μάθησης και των 

πειραματισμών. 

Στην πρώτη κατηγορία ο παιδαγωγός παρουσιάζει ένα πρόβλημα, όπως για 

παράδειγμα τον ήχο της φλογέρας. Στους μαθητές θέτει ερωτήσεις σχετικά με το 

πρόβλημα αυτό, όπως εάν τους θυμίζει κάτι ο ήχος, ή εάν τους είναι οικείος. Τα παιδιά 

με τη σειρά τους πρέπει να αναζητήσουν πληροφορίες, να επεξεργαστούν την 

πληροφορία που τους έχει δοθεί και να οδηγηθούν σε κάποιο συμπέρασμα. Ο ίδιος ο 

παιδαγωγός βέβαια έχει καθορίσει από την αρχή ποια είναι τα σωστά συμπεράσματα 

που πρέπει να αποτυπωθούν. Ο χρόνος ο οποίος πρέπει να ξοδευτεί για αυτή τη 

διαδικασία είναι περίπου μία με δύο ώρες. 

Στη δεύτερη κατηγορία, τα παιδιά έχουν την ελευθερία να ασχοληθούν με ένα 

θέμα το οποίο μπορούν να επιλέξουν και να το αναλύσουν, όπως για παράδειγμα η 

αναπαράσταση ενός ήχου με ορισμένα μουσικά όργανα. Συλλέγουν το κατάλληλο 

υλικό που χρειάζονται, μέχρι να καταλήξουν σε κάποιο επιθυμητό συμπέρασμα για τη 

διεξαγωγή της άσκησης. Η διάρκεια σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι δυο με 

τρεις μήνες, ή ακόμα και περισσότερο. 

Στο τέλος της διδασκαλίας σημαντική είναι η αξιολόγησή της, η έκφραση 

δηλαδή ως προς την αξία και την ποιότητα του στόχου που τέθηκε, προκειμένου να 

διαπιστωθεί εάν ο παιδαγωγός κατάφερε με τις μεθόδους του να αναπτύξει τη 

μουσικότητα και το ρυθμό των παιδιών. Οι βασικές αρχές για να εφαρμοστεί η 

αξιολόγηση είναι (Ρεκαλίδου, 2011): 

 Η αξιολόγηση οφείλει να είναι τμήμα ενός αποτελεσματικού 

σχεδιασμού της μάθησης 

 Η εστίαση στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά είναι 

σημαντική 

 Να αποτελεί το κέντρο των πρακτικών μεθόδων μέσα στην τάξη 

 Να εκλαμβάνεται ως μια επαγγελματική δεξιότητα 

 Να διακρίνεται από ευαισθησία και να είναι εποικοδομητική και όχι 

ανώφελη 

 Να θέτει μέσα στα κριτήριά της το πόσο σημαντικά είναι τα κίνητρα 

των παιδιών 
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 Να προωθεί την κατανόηση των εννοιών από τα παιδιά 

 Να διασφαλίζει ότι τα παιδιά έχουν πάρει όλες τις απαραίτητες οδηγίες, 

που θα ωθήσουν προς τη βελτίωσή τους 

 Να υπάρχει η αυτοαξιολόγηση 

 Να αναγνωρίζει και να επιβραβεύει τα επιτεύγματα των παιδιών, ώστε 

να τους δίνει το κίνητρο για να συνεχίσουν σε όλες τις μαθησιακές τους 

υποχρεώσεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (0-6 ΕΤΩΝ) 
Η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανατροφής των παιδιών και 

ενυπάρχει σε όλες τις δραστηριότητες ενός ανθρώπου. Επιδρά άμεσα στην εξέλιξη 

ενός παιδιού και έχει θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής τους. Όταν η 

διδασκαλία της μουσικής έχει μία επιτυχής έκβαση, από τα πρώτα κιόλας χρόνια 

της ζωής, δημιουργείται το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να δομηθεί αργότερα η 

μάθηση της μουσικής. Η εμπειρία αυτή μάλιστα πρέπει να ενσωματωθεί στην 

καθημερινότητα ενός παιδιού και κυρίως στο παιχνίδι του, ώστε να μπορεί με αυτό 

τον τρόπο να αναπτύξει τη χαρά της μουσικής δημιουργίας και την αίσθηση της 

συμμετοχής (Παπαζαρής & Κωτσογιάννη, 2007). 

 Όπως έχουν δείξει ποικίλες ερευνητικές μελέτες, η μουσική επιδρά στον 

άνθρωπο ήδη από την εμβρυική ηλικία, όπου το έμβρυο μπορεί να αναγνωρίζει 

συγκεκριμένους ήχους, όπως τον ήχο της φωνής της μητέρας του. Από την 

προσχολική ηλικία μετέπειτα μέχρι και την πρώιμη εφηβεία, η μουσική δύναται να 

ωθήσει στη δόμηση ενός πιο ανεπτυγμένου τρόπου σκέψης και νόησης, οδηγώντας 

στη δημιουργία μίας περισσότερο ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Οι αισθήσεις, 

όπως η ακοή, έχουν πολύ μεγάλη σημασία κατά την προσχολική ηλικία. Μέσω των 

αισθήσεων το νήπιο επικοινωνεί με τον κόσμο που το περιβάλλει. Τα διάφορα 

πλούσια ερεθίσματα τα οποία συλλαμβάνονται από τις ανθρώπινες αισθήσεις, 

οδηγούν στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του. Ο ήχος χαρακτηρίζεται ως μία 

μηχανοδεκτική αίσθηση, η οποία μπορεί να αντιδρά στη μηχανική δόνηση των 

ηχητικών κυμάτων που φτάνουν σε αυτό διαμέσου του αέρα. Το αυτί με έναν 

αρκετά πολύπλοκο μηχανισμό δέχεται τα ηχητικά κύματα, αναγνωρίζει τις 
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συχνότητές τους, ώστε να μεταβιβάσει την πληροφορία στο κεντρικό σύστημα και 

τον εγκέφαλο. 

Η σύγχρονη Μουσική Αγωγή έχει θέσει ως σκοπό την αλλαγή της 

συμπεριφοράς του παιδιού ως προς το μουσικό και το ηχητικό περιβάλλον που 

υπάρχει γύρω του. Το παιδί οδηγείται από την ακοή στην ακρόαση, 

ευαισθητοποιείται απέναντι στους ήχους και τους θορύβους, μαθαίνει να ακούει, 

να διακρίνει και να συσχετίζει το ηχητικό φαινόμενο με τη πηγή από την οποία 

παράγεται. Το παιδί είναι ικανό να μιλάει για τους ήχους, να τους περιγράφει και 

να εκφράζει την εντύπωση που έχει σχηματίσει. Απαραίτητη προϋπόθεση για να 

συμβεί κάτι τέτοιο, είναι η συγκέντρωση και η ηρεμία. Όσο περισσότερο το παιδί 

γοητεύεται από τον ήχο που ακούει, τόσο περισσότερο συγκεντρώνεται σε αυτόν, 

και με το αντίστροφο να ισχύει ακόμα.  

Η μουσική αποτελεί έναν τρόπο ανθρώπινης επικοινωνίας και 

συναισθηματικής έκφρασης. Ως ανθρώπινη δραστηριότητα είναι τμήμα της 

κοινωνικής εμπειρίας του κάθε ατόμου, γεγονός που είναι χαρακτηριστικό όλων 

των εξελιγμένων κοινωνιών από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Αποτελεί μία 

έκφραση της κοινωνίας και έχει εγκαθιδρύσει μια σχέση από την οποία 

επηρεάζονται αμοιβαία μεταξύ τους. Η ανθρώπινη κοινωνία επηρεάζει τη μουσική 

έκφραση, αλλά και το αντίστροφο. Η μουσική διανέμεται στον εγκέφαλο με 

διάφορους μουσικούς στόχους και επεξεργάζονται με διαφορικό τρόπο στα 

ημισφαίρια. Η έκθεση των παιδιών στους μουσικούς ήχους οδηγεί στη δημιουργία 

ποικίλων εγκεφαλικών δραστηριοτήτων. Αναπτύσσονται η ομιλία τους, η μνήμη 

τους, η νοημοσύνη τους, οι ικανότητές τους ανάγνωσης και γραφής, καθώς και η 

αναγνώριση του περιβάλλοντός τους. Στον 20ο αιώνα τα τεχνικά μέσα 

αναπαραγωγής της μουσικής έχουν τελειοποιηθεί και η ευρεία διάδοσή τους έδωσε 

τη δυνατότητα στους ανθρώπους να έρθουν σε άμεση και συχνή επαφή με τα 

μουσικά ακούσματα. 

Οι ήχοι αποτελούν το υλικό της μουσικής, οι οποίοι επιλέγονται και 

οργανώνονται ώστε να γίνουν προσιτοί στο μουσικό αυτί. Κάτι τέτοιο ρυθμίζεται 

από τους φυσικούς μηχανισμούς της ακοής, καθώς και τους ψυχολογικούς και 

φυσιολογικούς παράγοντες που καθορίζουν την ιδιαίτερα πολύπλοκη και σύνθετη 

διαδικασία παραγωγής του ήχου. 
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Όλα τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα όπως παρουσιάστηκαν στα 

κεφάλαια που προηγήθηκαν, καθιστούν ως δεδομένο πλέον ότι στη μουσική 

εμπειρία των παιδιών πρέπει να περιλαμβάνεται η κίνηση, η ακρόαση, η εκτέλεση 

μουσικών οργάνων, το τραγούδι, η εξάσκηση στο ρυθμό και η μουσική δημιουργία. 

Τα ερεθίσματα που οφείλουν να τους δίνονται είναι τα καλύτερα μουσικά πρότυπα 

και οι πιο ποιοτικές δραστηριότητες (Παπαζαρής & Κωτσογιάννη, 2007). 

Κάθε παιδί διαθέτει διαφορετικές μουσικές εμπειρίες, ως αποτέλεσμα της 

διαπαιδαγώγησης  που λαμβάνει χώρα από την οικογένειά του και το ευρύτερο 

οικογενειακό του περιβάλλον. Το έμφυτο μουσικό δυναμικό που υπάρχει σε κάθε 

παιδί είναι διαφορετικό, για αυτό και το καθένα έχει ένα μοναδικό δικό του ρυθμό 

με τον οποίον μαθαίνει. Παρόλα αυτά, κάθε παιδί έχει τη δυνατότητα να 

αλληλεπιδράσει με τη μουσική, να χρησιμοποιήσει τα δικά του ενδιαφέροντα και 

εμπειρίες στο μουσικό μαθησιακό του περιβάλλον, ώστε να αναπτύξει τις νοητικές 

του ικανότητες και να ανακαλύψει τη φύση και την ιδιοσυγκρασία του (Παπαζαρής 

& Κωτσογιάννη, 2007). 

Η διδασκαλία της μουσικής στα παιδιά προσχολικής ηλικίας οφείλει να 

βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν τη μελωδία και το ρυθμό μέσα τους, και την 

ικανότητά τους να τραγουδούν και να κινούνται σωστά. Οι παιδαγωγοί είναι 

σημαντικό να εισάγουν στο μάθημα της μουσικής και άλλα γνωστικά αντικείμενα 

και να του αποδίδουν την απαιτούμενη προσοχή, ώστε να μην είναι αδιάφορο για 

τα παιδιά. Οφείλουν βέβαια να κατανοήσουν τα ενδιαφέροντα των παιδιών κατά 

την προσχολική τους ηλικία, το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, καθώς και τις 

ιδιαιτερότητες που οφείλονται στην ηλικία τους, προκειμένου να οργανώσουν ένα 

αποτελεσματικό παιδαγωγικό πρόγραμμα, έχοντας λάβει υπόψιν όλες αυτές τις 

προδιαγραφές. 

Η παιγνιώδης και ευχάριστη διδασκαλία της μουσικής είναι 

εποικοδομητική για τα παιδιά, αφού όταν βρίσκονται σε ένα περιβάλλον που δεν 

πιέζονται μόνο τότε μπορούν να συμμετέχουν. Η άτυπη αυτή προσέγγιση δείχνει 

ότι η κατανόηση της μουσικής γίνεται βιωματικά και με βάση το ένστικτο. Δεν 

τονίζεται το λάθος, αλλά ενθαρρύνονται οι μουσικές αντιδράσεις του παιδιού, 

χωρίς να δίνεται απόλυτη έμφαση στην τεχνική και αυτή να αποτελεί τον κυρίαρχο 

οδηγό. Η επανάληψη των δραστηριοτήτων οφείλει να είναι συχνή, για να μπορούν 
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τα παιδιά να τις αφομοιώσουν καλύτερα καθημερινά, χωρίς να τις ξεχνούν με το 

πέρασμα της ημέρας. Η χρήση υλικών τις καθιστά σαφώς πιο ενδιαφέρουσες και 

προσελκύουν την προσοχή των παιδιών για να τις επεξεργαστούν, ενώ η αντίθεση 

τα βοηθάει να μάθουν ακόμα καλύτερα. Οι ευκαιρίες για ηχητική εξερεύνηση, όπως 

με τη χρήση της φωνής και των οργάνων, και η συνεχιζόμενη διδασκαλία στο σπίτι 

με τη βοήθεια των γονέων, συμβάλλουν στην διαδικασία της εκμάθησης (Στάμου, 

2009). 

Η κίνηση αποτελεί μία αυθόρμητη και φυσική αντίδραση στη μουσική, η 

οποία συμβαίνει από πολύ μικρή κιόλας ηλικία. Διάφοροι ερευνητές ασχολήθηκαν 

με την αναζήτηση του τρόπου εφαρμογής της μουσικής στο περιβάλλον της 

προσχολικής αγωγής, καταδεικνύοντας το πόσο σημαντική είναι για την ολόπλευρη 

ανάπτυξη του παιδιού. Μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής, το 

παιδί πειραματίζεται, ανταλλάσσει ιδέες, μιμείται, καλλιεργεί τα φαντασία του και 

αναπτύσσεται ουσιαστικά και δημιουργικά. Μόνο όταν έχουν το αίσθημα της 

ασφάλειας και της αυτοπεποίθησης είναι δεκτικά σε νέες εμπειρίες, αφού 

χρειάζονται να έχουν το χρόνο τους για να εξερευνήσουν διάφορες καινούργιες 

ιδέες και δραστηριότητες (Κουτσουπίδου, 2009). 

Το παιχνίδι στη μουσική αγωγή έχει πάρει κεντρικό ρόλο, αφού προσφέρει 

χαρά στα παιδιά. Αποτελεί το κατάλληλο μέσο για να αποκτήσουν γνώσεις με έναν 

ευχάριστο και όχι αυστηρό και αυταρχικό τρόπο. Μέσα από τις διάφορες μουσικές 

δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά, καλλιεργείται η ακουστική 

τους ευαισθησία, αποκτούν περισσότερη συγκέντρωση, εξασκούν την ικανότητα 

συγχρονισμού τους, και μαθαίνουν να έχουν τις αρετές της υπομονής και επιμονής, 

στοιχεία που τους είναι απαραίτητα εφόδια για να αναπτύξουν μια υγιή 

προσωπικότητα. Σύμφωνα με τη Σέργη (1994), η αγωγή μέσα από τη μουσική είναι 

εκείνη που θα συμβάλλει καθοριστικά ώστε να αποκτηθούν οι κατάλληλες 

δεξιότητες μάθησης. 

Όσον αφορά τις μουσικοπαιδαγωγικές μεθόδους και στρατηγικές, αρκετές 

από αυτές παραμένουν στην εκάστοτε εποχή, έχοντας όμως διαφοροποιηθεί και 

προσαρμοστεί στις διαφορετικές συνθήκες. Η ιστορία αποδεικνύει πώς παρότι τις 

αρκετές μεταβολές και αλλαγές που έχουν υποστεί, δεν έχει υποβαθμιστεί η αξία 

και η χρησιμότητά τους. Αποτελούν αντίθετα πρότυπο για τους σημερινούς 
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παιδαγωγούς, οι οποίοι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι να αναζητήσουν το σωστότερο και 

αποτελεσματικότερο τρόπο να αξιοποιήσουν τα μέσα που διαθέτουν και να τα 

εφαρμόσουν όσο καλύτερα μπορούν στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός 

μουσικοεκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο θα είναι ποιοτικό. 

Η ενεργητική σχέση της μουσικής κατά τα πρώτα της ζωής διαδραματίζει 

ουσιαστικό ρόλο για την μετέπειτα ανάπτυξη του ατόμου. Η θετική επίδρασή της 

στη γνωστική, στην αισθησιοκινητική και στην κοινωνική τους αντίληψη έχει 

αποδειχθεί. Στο μάθημα της μουσικής αγωγής η ύπαρξη της κίνησης, της 

ακρόασης, των μουσικών οργάνων και η μουσική ανάγνωση και γραφή, είναι 

απαραίτητα, ώστε να υπάρχει τελικά μία ολοκληρωμένη αγωγή. Δίνεται η ευκαιρία 

στο παιδί να μάθει να αντιμετωπίζει κριτικά το μουσικό περιβάλλον, να 

αντιλαμβάνεται και να διαφοροποιεί τους μουσικούς ήχους και αυτό επιτυγχάνεται 

με την εξάσκηση της αντιληπτικής του ευαισθησίας και την ενεργοποίηση των 

παραγωγικών του δεξιοτήτων.  
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