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Περίληψη 

Η μουσική αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και της δραστηριότητας του 

ανθρώπου και αποτελεί μια ξεχωριστή κατηγορία τέχνης. Τον συνοδεύει σε κάθε 

στιγμή της ζωής του, από τη βρεφική ακόμη ηλικία, κατά την οποία έρχεται σε επαφή 

με το νανούρισμα της μητέρας. Πράγματι, οποιαδήποτε πτυχή της ανθρώπινης ζωής 

και αν εξετάσει κανείς, θα εντοπίσει μια άμεση σχέση με τη μουσική. Η μουσική έχει 

πολλαπλές μοναδικές ιδιότητες που την έχουν καταστήσει απαραίτητο κομμάτι της 

ζωής. Δημιουργεί συναισθήματα χαράς και ευφορίας, ηρεμεί και χαλαρώνει, βοηθά 

στη συγκέντρωση, αποσυμφορίζει το μυαλό και το κάνει να ταξιδέψει σε άλλα μέρη 

και άλλες εποχές. Τα έντονα συναισθήματα που προκαλεί η μουσική, εκφράζονται 

συνηθέστερα μέσα από τις κινήσεις του σώματος και πιο συγκεκριμένα, με τον χορό, 

ο οποίος αποτελεί και αυτός μια ξεχωριστή κατηγορία τέχνης. Η μουσική και ο 

χορός, πέραν από τη δεσπόζουσα θέση που έχουν στην καθημερινή ζωή και τις 

ειδικές περιστάσεις, έχουν πλέον και θέση στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, 

ξεκινώντας μάλιστα από το Νηπιαγωγείο. Ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται οι 

δύο αυτές μορφές τέχνης για εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς, είναι μέσω 

της Μουσικοκινητικής Αγωγής. Μέσα από τη Μουσικοκινητική Αγωγή, το παιδί 

μπορεί να αποκομίσει πληθώρα νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, να χτίσει σχέσεις με 

τους συμμαθητές του και να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του. Προκειμένου οι 

σκοποί της Μουσικοκινητικής Αγωγής να επιτευχθούν, βέβαια, πρέπει να η εισαγωγή 

της στο πρόγραμμα να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη μέθοδο και να στηριχθεί πάνω 

σε κατάλληλες μουσικοκινητικές δραστηριότητες.  

Λέξεις-κλειδιά: Μουσική, παραμύθι, κίνηση, χορός, ρυθμός, Μουσική Αγωγή, 

νηπιαγωγείο, αναλυτικό πρόγραμμα, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος 

Σπουδών, Μουσικοκινητική Αγωγή, παιδαγωγική της Μουσικής, εκπαίδευση, 

Προσχολική Αγωγή.  
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Εισαγωγή 

Η μουσική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του 

ανθρώπου. Η μουσική προσφέρει αισθητική απόλαυση στον άνθρωπο, ηρεμεί και 

γαληνεύει, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει τη διάθεση, εξάπτει τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητα. Μάλιστα, η μουσική φαίνεται πως έχει ευεργετικές ιδιότητες τόσο 

στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία του ανθρώπου, καθώς μειώνει τα επίπεδα 

άγχους και κατά συνέπεια της πίεσης. Μολοταύτα, τα οφέλη της μουσικής δεν 

περιορίζεται μόνο στα προαναφερθέντα. Ο ρόλος της μουσικής στην εκπαίδευση και 

την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών δεν αποτελεί ένα καινούριο ζήτημα, αν και τα 

τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ερευνητές ξεκίνησαν να μελετούν τους 

αναπτυξιακούς τομείς του παιδιού στους οποίους η μουσική επιδρά θετικά, ανάμεσά 

τους η νοητική ανάπτυξη, η κοινωνικοποίηση και η κατανόηση των μαθηματικών. Η 

μουσική, βέβαια, συνδέεται άμεσα και με μια άλλη δημιουργική έκφραση, αυτή του 

χορού. Τα συναισθήματα που ξυπνά η μουσική, καθώς και ο ρυθμός και η δυναμική 

που τη χαρακτηρίζουν, βρίσκουν διέξοδο μέσα από την κίνηση του σώματος. Ο 

συνδυασμός των δύο αυτών στοιχείων στον τομέα της εκπαίδευσης, εντοπίζονται 

κάτω από τη Μουσικοκινητική μέθοδο. 

Όπως προδίδει και το όνομά της, αφορά μια εκπαιδευτική και παιδαγωγική 

προσέγγιση η οποία αξιοποιείται από την προσχολική αγωγή, προκειμένου το παιδί 

να καλλιεργηθεί πολύπλευρα και να αποκομίσει νέες δεξιότητες μέσα από τον 

συνδυασμό στοιχείων της μουσικής και της κίνησης με διασκεδαστικό τρόπο. Στην 

παρούσα εργασία, λοιπόν, αντικείμενο μελέτης αποτελεί η Μουσικοκινητική μέθοδος 

και η ένταξη αυτής στο νηπιαγωγείο. Αρχικώς, γίνεται λόγος για το παραμύθι και την 

παιδαγωγική του αξία, καθώς αποτελεί συχνό στοιχείο της Μουσικοκινητικής 

μεθόδου. Εν συνεχεία, αναλύεται η μουσική στον χώρο της εκπαίδευσης μέσα από 

την παιδαγωγική της αξία και ποικίλες θεωρητικές προσεγγίσεις. Από εκεί, 

παρουσιάζονται τα όσα αναφέρει το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου για τη 

μουσική και εν συνεχεία παρουσιάζεται η μουσικοκινητική μέθοδος. Στο τελευταίο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται μουσικοκινητικές δραστηριότητες που μπορούν να 

αξιοποιηθούν στο νηπιαγωγείο και στα συμπεράσματα ανακεφαλαιώνονται τα 

σημαντικότερα σημεία της μελέτης. Κλείνοντας, στη βιβλιογραφία εντοπίζονται όλες 

οι πηγές που αξιοποιήθηκαν βάσει του προτύπου ΑΡΑ.  
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Κεφάλαιο 1: Το παραμύθι και τα βασικά γνωρίσματά του 

Τα παραμύθια είναι λαϊκές, φανταστικές διηγήσεις, οι οποίες ενσωματώνουν 

υπερφυσικά και μαγικά στοιχεία. Αποτελούν, κατά τον Μιχάλη Μερακλή το 

«αρχαϊκότερο διασωσμένο είδος αφήγησης» (Μερακλής, 1993: 122). Παρόλο που το 

κοινό του, ειδικά στις μέρες μας, είναι κατεξοχήν παιδικό, δε θεωρείται είδος 

παιδικής λογοτεχνίας, αλλά λαϊκής τέχνης κι ως εκ τούτου συνδέεται άμεσα με την 

κοινωνία μέσα στην οποία ανθεί με την έννοια ότι εξυπηρετεί και εκφράζει τις 

ανάγκες και τις επιθυμίες της (Αυδίκος, 1997: 11).  

Η ίδια η ετυμολογία της λέξης παραμύθι από το αρχαίο ρήμα παραμυθέομαι- 

ούμαι είχε αρχικά τη σημασία του συμβουλεύω και στη συνέχεια στον Ηρόδοτο και 

στον Πλάτωνα αποκτά τη σημασία των ρημάτων παρακινώ και παρηγορώ 

(Αναγνωστόπουλος, 1987: 65). Στη μεσαιωνική γραμματεία εντοπίζουμε τον όρο 

παραμύθιν που σημαίνει φανταστική, ψεύτικη ιστορία. 

Ο άνθρωπος παγκοσμίως και διαχρονικά έρχεται σε επαφή με τα παραμύθια 

του λαού του, αλλά και άλλων λαών. Είναι γεγονός ότι κάθε λαός έχει δημιουργήσει 

τα δικά του παραμύθια, τα οποία μεταφέρονταν αρχικά από γενιά σε γενιά 

προφορικά. Με την ανακάλυψη της τυπογραφίας τον 16ο αιώνα άρχισε να 

δημιουργείται και η γραπτή παράδοση του παραμυθιού.  

Σε κάθε περίπτωση παρά τα διαφοροποιημένα χρονικά και γεωγραφικά 

πλαίσια, οι λαϊκές αυτές ιστορίες, παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες μεταξύ τους.  

Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, ότι τα κοινά στοιχεία των παραμυθιών αποτέλεσαν 

αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης σε πολλές περιπτώσεις με χαρακτηριστική την 

απόπειρα του Ρώσου ΒλαδιμήρΠροπ, ο οποίος στο πόνημά του, Η μορφολογία του 

Παραμυθιού, κατάφερε να εστιάσει σε σταθερά στοιχεία του μαγικού παραμυθιού, τα 

οποία αποκάλεσε λειτουργίες των δρώντων προσώπων (Propp, 1991: 25). Βέβαια, δεν 

θα πρέπει να παραλείψουμε ότι παρά την καθολικότητα του παραμυθιού μέσα σε 

αυτό εντοπίζονται εθνικά χαρακτηριστικά, καθώς κάθε λαός ενσωματώνει σε αυτό τις 

ιδιαιτερότητές του (Μερακλής, 199:29). 

Οι απόψεις για την καταγωγή του παραμυθιού είναι αρκετά συγκεχυμένες. Για 

το θέμα αυτό έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες, οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο 

αντικρουόμενες μεταξύ τους. Υπάρχουν μαρτυρίες που υποστηρίζουν την ύπαρξη 
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παραμυθιών ήδη στην αρχαία Αίγυπτο τον 13ο αιώνα π.Χ. (Μαλαφάντης, 2014: 8 ). 

Άλλοι μελετητές υποστηρίζουν ότι γενέτειρα των παραμυθιών είναι η Ινδία, από την 

οποία σταδιακά αυτά μεταδόθηκαν στην Ευρώπη κατά τον 10ο  αιώνα μ.Χ. 

(Αναγνωστόπουλος, 1987: 68).  Συγκεκριμένα, οι υποστηριχτές της άποψης αυτής 

θεωρούν ότι τις παλαιότερες γραπτές ιστορίες τις εντοπίζουμε στα ινδικά 

Πανχατάνδρα, τα οποία αποτελούν μία συλλογή από σανσκριτικά παραμύθια 

(Cooper, 1991: 11). Τα βιβλία αυτά αξιοποιήθηκαν για την εκπαίδευση των παιδιών 

των Ινδών αριστοκρατών και ενδεχομένως έφτασαν στην Ελλάδα την εποχή του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου.  

Αντίθετα, η ανθρωπολογική ή πολυγενετική θεωρία, η οποία εκφράστηκε από 

τους AndrewLang και ErwardTylor στηρίζεται στην άποψη ότι ο πρωτόγονος 

άνθρωπος είχε την ίδια ψυχική και διανοητική διάθεση σε όλα τα μέρη της Γης και 

κατά συνέπεια είναι εύλογο να δημιουργούσε σε όλους τους τόπους όμοιες διηγήσεις. 

Ανάμεσα στις θεωρίες για την καταγωγή του παραμυθιού εντοπίζουμε και την 

ινδοευρωπαϊκή θεωρία σύμφωνα με την οποία τα παραμύθια αποτελούν εξέλιξη 

αρχαίων ινδοευρωπαϊκών μύθων. Πράγματι σε πολλές περιπτώσεις και με την πάροδο 

του χρόνου πολλοί μύθοι, ιδιαίτερα όσοι σχετίζονται με ζώα και φυτά εξελίχθηκαν σε 

παραμύθια (Ο κόρακας και η αλεπού, Ο αετός και η αλεπού, Ο ψεύτης βοσκός, Η 

χελώνα και ο λαγός, Το κατσικάκι και ο λύκος που έπαιζε φλογέρα ( 

Αναγνωστόπουλος, 1997: 65). Χαρακτηριστικό είναι ότι οι απαρχές του παραμυθιού 

αναζητήθηκαν και στο όνειρο. Συγκεκριμένα, η ψυχαναλυτική θεωρία υποστηρίζει 

ότι τα υπερφυσικά και εξωπραγματικά στοιχεία του παραμυθιού ανάγονται στα 

όνειρα (Αναγνωστόπουλος, 1997:80). Τέλος, η συμβολιστική θεωρία πρεσβεύει ότι 

τα παραμύθια είναι αλληγορικές θρησκευτικών δοξασιών (Λουκάτος, 1978:140). 

Παρά το πλήθος των θεωριών το βέβαιο είναι ότι το παραμύθι έχει διαγράψει 

μία μακραίωνη ιστορία. Με την πάροδο του χρόνου, βέβαια, χαρακτηριστικό είναι ότι 

έχει υποστεί διάφορες μεταβολές και έχει εμπλουτιστεί με νέα στοιχεία ανάλογα με 

τις κοινωνικές συνθήκες και τις ανάγκες κάθε κοινωνίας. Οι παραμυθάδες των 

παραδοσιακών κοινωνιών του παρελθόντος συνήθιζαν να αφηγούνται τις ιστορίες 

τους σε μεικτό κοινό, ταυτόχρονα ενηλίκων και ανηλίκων, σε ιδιωτικούς ή δημόσιους 

χώρους (Μερακλής, 1999: 47). Το αξιοσημείωτο είναι ότι το παραμύθι σε αυτές τις 

παραδοσιακές κοινωνίες αποτελεί όχι προϊόν ατομικής δημιουργίας, αλλά ομαδικής, 
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καθώς το ακροατήριο του κάθε άλλο παρά παθητικό ήταν. Υπό την οπτική αυτή στην 

τελική μορφή του παραμυθιού καθοριστικό ρόλο διαδραμάτιζε το κοινό, η αμφίδρομη 

επικοινωνία και η ανατροφοδότηση του στον αφηγητή (Αυδίκος, 1997: 12). 

Για τις ιστορίες τους οι παραμυθάδες αξιοποιούσαν λαϊκούς μύθους, δοξασίες, 

εμπλουτίζοντάς τα με τη φαντασία τους. Για την κοινωνία της εποχής το παραμύθι 

αποτελούσε μέσο ψυχαγωγίας, αλλά και διδασκαλίας και απόκτησης γνώσεων με 

ευχάριστο τρόπο. Αυτό διακρίνεται, βέβαια, και με το εισαγωγικό ποιητικό μοτίβο 

του παραμυθιού (Κόκκινη κλωστή, δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη, δώσ' της κλώτσο 

να γυρίσει, παραμύθι ν' αρχινίσει ) που καλεί τον ακροατή σε ένα παιχνίδι, ένα 

παιχνίδι που θα τον βοηθήσει να αποδράσει από την πραγματικότητα (Αυδίκος, 1997: 

40). Μόνο κατά τον 19ο αιώνα το κοινό του παραμυθιού γίνεται κυρίως παιδικό, 

χωρίς βέβαια, αυτό να αποκλείει το ενδιαφέρον που εξακολουθούν να δείχνουν και 

σήμερα οι μεγαλύτεροι γι’ αυτό.  

Παρά τη μακραίωνη ιστορία των παραμυθιακών αφηγήσεων το ενδιαφέρον 

των μελετητών για το παραμύθι ξεκίνησε κυρίως κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα 

στην Ευρώπη με αποκορύφωμα τον 19ο αιώνα, γεγονός που θεωρείται κυρίως 

απόρροια ιστορικών και κοινωνικοπολιτικών αλλαγών που συντελέστηκαν την εποχή 

εκείνη (Αναγνωστόπουλος, 1997: 81). Τα ρεύματα της Αναγέννησης, του 

Διαφωτισμού και του Ρομαντικού έστρεψαν τον άνθρωπο στη λαϊκή παράδοση, στα 

παραμύθια, στους θρύλους, τις δοξασίες, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο της 

εθνικής του ταυτότητας (Αναγνωστόπουλος, 1987: 67).  Η παλαιότερη γνωστή πεζή 

συλλογή παραμυθιών στην Ευρώπη είναι ενδεχομένως η συλλογή που δημοσίευσε το 

1550, στη Βενετία ο Στραπαρόλα, τα ΝότιΠιατσέβολι (Cooper, 1991:12). Τον 

επόμενο αιώνα κυκλοφορεί και η πρώτη γνήσια συλλογή λαϊκών παραμυθιών από τον 

arola, το Pentamerone, η πρώτη γνήσια συλλογή λαϊκών παραμυθιών, από τον 

Τζιαμπατίστα Μπαζίλε, ο οποίος συγκέντρωσε πλούσιο υλικό παραμυθιών μετά από 

περιηγήσεις του στην ύπαιθρο.  

Στη διάδοση του παραμυθιού σημαντική υπήρξε η συμβολή των αδερφών 

Grimm, οι οποίοι, κατανοώντας την εξαιρετική παιδαγωγική αξία των παραμυθιών, 

αποτύπωσαν γραπτά σε τρεις τόμους (1812-1822) λαϊκά παραμύθια που είτε 

θυμούνταν οι ίδιοι από την παιδική τους ηλικία είτε τους τα είχαν αφηγηθεί άλλοι 

άνθρωποι. Σε αυτή τη συλλογή περιλαμβάνονται τα γνωστότερα παραμύθια, τα οποία 
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μεταφέρονται από γενιά σε γενιά παγκοσμίως (Η Κοκκινοσκουφίτσα, Η 

Σταχτοπούτα, η Χιονάτη).  

Σημαντική ήταν και η συμβολή του HansChristianAndersen στη διάδοση του 

παραμυθιού. Ο τελευταίος εξέδωσε μια συλλογή, Τα Παραμύθια για παιδιά, τα οποία 

έχουν μεταφραστεί σε εκατό περίπου γλώσσες (Αναγνωστόπουλος, 1999: 82). Στην 

Ελλάδα πολλά γνωστά παραμύθια μεταφράστηκαν το 1873 από το Δημήτριο Βικέλα 

το 1873. Στη διάδοση του παραμυθιού βοήθησαν σημαντικά  ακόμη περισσότερο η 

ίδρυση του «InternationalSocietyforFalkNarrativeResearch» το 1960, το οποίο 

έστρεψε το ενδιαφέρον του στο λαϊκό πολιτισμό και πραγματοποιούσε ανά τετραετία 

συνέδρια για τις λαϊκές διηγήσεις (Λουκάτος, 1978: 150). Παράλληλα, την ίδια 

χρονιά  εκδόθηκε στο Βερολίνο και το περιοδικό Fabula, διεγείροντας ακόμα 

περισσότερο το ενδιαφέρον των μελετητών για το λαϊκό παραμύθι.   

Το ενδιαφέρον για το ελληνικό παραμύθι προήλθε, αρχικά, από το Γερμανό 

πρόξενο στα Γιάννενα JohanGeorgvonHahn, o οποίος το 1864 εκδίδει στα γερμανικά 

την πρώτη συλλογή με ελληνικά παραμύθια από την Ήπειρο, την Εύβοια και τη 

Σύρο. (Αυδίκος 1997:146). O Han, επηρεασμένος από το γερμανικό ρομαντισμό και 

από το πνεύμα των αδερφών Grimm, κατέταξε τα παραμύθια σε τύπους με βάση τους 

αρχαιοελληνικούς μύθους (Μερακλής, 1999: 14).  

Ακολουθούν άλλες προσπάθειες και συλλογές ελληνικών παραμυθιών με 

χαρακτηριστικότερες αυτές του Άγγλου αρχαιολόγου Dawkins και του 

BernhardSchmidt, ο οποίος στο πλαίσιο μιας συλλογής με λαογραφικό υλικό 

ενσωμάτωσε και εικοσιπέντε λαϊκά παραμύθια. Το μεγάλο, όμως, ενδιαφέρον για το 

παραμύθι συμβαδίζει με την ανάπτυξη της επιστήμης της λαογραφίας και τη 

γενικότερη στροφή στο λαϊκό πολιτισμό με εμβληματική ως προς το σημείο αυτό την 

προσωπικότητα του Νικόλαου Πολίτη. Στο περιοδικό Λαογραφία δημοσιεύτηκε κατά 

καιρούς πλούσιο παραμυθιακό υλικό, το οποίο συχνά συνοδευόταν από σχολιασμό 

πάνω στα κείμενα (Μερακλής, 1999: 25). Το ενδιαφέρον εκείνης της εποχής για το 

παραμύθι αποδεικνύεται κι από τη δημοσίευση ελληνικών παραμυθιών και σε άλλα 

περιοδικά της εποχής, όπως  Πανδώρα, Χρυσαλλίς, Παρνασσός και άλλα 

(Αναγνωστόπουλος, 1999: 83).  Άξιοι συνεχιστές του και μελετητές του λαϊκού 

παραμυθιού είναι δύο μαθητές του, ο Στίλπων Κυριακίδης και ο Γεώργιος Μέγας. 
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Παρόλο που στις ημέρες μας κυριαρχεί η δύναμη της εικόνας και το παιδί 

εξοικειώνεται πολύ νωρίς με την τηλεόραση, τον υπολογιστή, το κινητό  και το 

διαδίκτυο, το παραμύθι εξακολουθεί να ενθουσιάζει και να μαγεύει τα μικρά παιδιά. 

Από τη βρεφική και κυρίως την παιδική μας ηλικία γινόμαστε οι περισσότεροι δέκτες 

παραμυθικών αφηγήσεων, οι οποίες μας μεταδίδονται από οικεία μας πρόσωπα. 

Παρά τον περιορισμένο εμπειρικό και βιωματικό κόσμο των μικρών παιδιών, τα 

παραμύθια, λόγω της ευληπτότητάς τους καταφέρνουν να μαγεύουν, να διδάσκουν, 

να προβληματίζουν, να συγκινούν ή και να ψυχαγωγούν τους μικρούς ακροατές. 

Μεγαλώνοντας ο άνθρωπος, γίνεται ο ίδιος πομπός, αναγνώστης παραμυθιών στα 

παιδιά του, στο νηπιαγωγείο, στο σχολείο και συνεχίζει να μαγεύεται, αν και 

ενήλικας, από τον πλούτο των νοημάτων, τα ηθικά διδάγματα, τον ονειρικό και 

φανταστικό κόσμο του. . Κι αυτό, γιατί λόγω των συμβολισμών και του αρχέτυπου 

χαρακτήρα του γίνεται κατανοητό σε όλους (Cooper, 1991: 17).  

Οι λόγοι που καθιστούν το παραμύθι τόσο αγαπητό σε όλες τις γενιές και 

παγκοσμίως είναι πολλοί. Αρχικά, πρέπει να αναφερθούμε στην πάντα ευτυχή 

κατάληξη του παραμυθιού. Παρόλο που κατά τη διάρκεια της πλοκής οι ήρωές του 

μπορεί να έρχονται αντιμέτωποι με πολλούς κινδύνους, περιπέτειες, προβλήματα και 

δυσκολίες, στο τέλος όλα βαίνουν καλώς και η τάξη αποκαθίσταται κι έτσι το 

παραμύθι ολοκληρώνεται με τη στερεότυπη φράση «Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς 

καλύτερα». Στο τέλος του παραμυθιού οι χαμένοι ήρωες ξανασμίγουν, παντρεύονται, 

ανακτούν την μέχρι πρότινος χαμένη τους ευτυχία. Αυτό αποτελεί και ένα σταθερό 

θέμα και μοτίβο του παραμυθιού, δηλαδή η υπόθεση ενός χαμένου παραδείσου, ο 

οποίος επανακτάται (παραδείγματος χάρη, Η Σταχτοπούτα) (Cooper, 1991:90). 

Γενικότερα, στο παραμύθι προβάλλεται μία φυσική σχέση μεταξύ ομορφιάς και 

ηθικής, τα οποία και τα δύο εξιδανικεύουν το ορθό (Μερακλής, 1999: 49). Με αυτό 

το κλείσιμο του παραμυθιού και την χαρακτηριστικά καταληκτική φράση ο ακροατής 

μεταβαίνει από το υπερφυσικό και εξωπραγματικό στοιχείο στην πραγματικότητα και 

συνειδητοποιεί την αντιστοίχιση της ιστορίας του παραμυθιού στην αληθινή ζωή 

(Αναγνωστόπουλος, 1999: 55). 

Αν και ως ενήλικες γνωρίζουμε ότι η πραγματική ζωή απέχει παρασάγκας από 

αυτήν ευτυχία και την ευημερία που προβάλλεται στα παραμύθια,  το ευτυχές αυτό 

τέλος μας δίνει την ελπίδα ότι μπορούν να ξεπεραστούν δυσκολίες και να ζήσουμε 
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μία ζωή καλύτερη. Οι μικροί αποδέκτες μέσα από το παραμύθι κατανοούν ότι τα 

εμπόδια και οι δύσκολες καταστάσεις είναι κάτι που δεν μπορεί να αποφευχθεί, αλλά 

σημασία έχει να προσπαθούμε και μέσα από αυτά να βγούμε πιο δυνατοί.  

Ένα ακόμη βασικό γνώρισμα του παραμυθιού, το οποίο το καθιστά ιδιαίτερα 

αγαπητό είδος παγκοσμίως και διαχρονικά σχετίζεται με την αοριστία του 

χωροχρόνου και την ανωνυμία των προσώπων (Λουκάτος, 1978: 140). Συγκεκριμένα, 

το παραμύθι ξεκινά με τη φράση «Μια φορά κι έναν καιρό», χωρίς να δεσμεύεται σε 

συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Η επιλογή αυτή δεν είναι διόλου τυχαία, καθώς τα 

παραμύθια δεν έχουν ως σκοπό να αφηγηθούν περιπέτειες και προβλήματα 

συγκεκριμένων υπαρκτών ανθρώπων, αλλά περισσότερο να τονίσουν την 

καθολικότητα όσων αφηγούνται. 

 Επιπροσθέτως, τα πρόσωπα των παραμυθιών δεν κατονομάζονται. 

Πρωταγωνιστές είναι ανώνυμοι βασιλιάδες, πρίγκιπες, παιδιά ή υπερφυσικά όντα, 

όπως μάγοι, δράκοι, νεράιδες. Συχνά τα ονόματα που αποδίδονται στους ήρωες είναι 

δηλωτικά κάποιου εξωτερικού χαρακτηριστικού τους ή της ενδυμασίας τους 

(παραδείγματος χάρη, κοκκινοσκουφίτσα, Κοντορεβιθούλης, Χιονάτη κ.τ.λ.). 

Παράλληλα, οι ήρωες είναι χαρακτήρες «χωρίς υπόσταση, χωρίς εσωτερική ζωή,  

χωρίς ένα περιβάλλον» με την έννοια δεν έχουν εσωτερικότητα, δεν μαθαίνουμε 

τίποτα για το παρελθόν τους ή τα συναισθήματά τους (Worringer, όπως αναφέρεται 

στο: Αυδίκος, 1997: 17). Τα πάντα στο παραμύθι εκφράζονται μέσω της δράσης. 

Κατά παρόμοιο τρόπο απλή είναι και η παρουσίαση των πρωταγωνιστών, 

καθώς μας γίνονται γνωστές μόνο οι βασικές τους ιδιότητες. Υπάρχει, μάλιστα, ο 

απόλυτος διαχωρισμός των ηρώων σε καλούς και κακούς και η πάλη καλού και 

κακού για να επιβιώσουν. Οι καλοί, παρά τις δοκιμασίες, στο τέλος δικαιώνονται και 

ανταμείβονται, ενώ οι κακοί συνηθίζουν να τιμωρούνται με ποικίλους τρόπους. 

Ανάμεσα στα γνωρίσματα που αποτελούν κοινό τόπο του παραμυθιού είναι ότι ο 

κεντρικός ήρωας παρουσιάζεται πρώτος ήδη από την αρχή της ιστορίας. Παράλληλα, 

στην αφήγηση δεν εμφανίζονται περισσότερα από δύο πρόσωπα ταυτόχρονα 

(Γαλλοπούλου, κ.α. 1986: 272). 

Επιπλέον, στα λαϊκά παραμύθια παρατηρείται και μία κοινωνική οικειότητα 

(Λουκάτος, 1978: 145). Αυτό σημαίνει ότι προβάλλονται ήρωες από όλες τις 
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κοινωνικές τάξεις, πλούσιοι και φτωχοί και συγκεκριμένα αυτοί κινούνται στους 

ίδιους χώρους και έχουν αρκετά μεγάλη οικειότητα μεταξύ τους: οι βασιλιάδες με 

τους υπηρέτες, οι άρχοντες της περιοχής με τους υπηκόους τους. Σε πολλά 

παραμύθια, μάλιστα, παρατηρείται ότι ένας φτωχός, αλλά σοφός ήρωας είναι αυτός 

που βοηθά έναν πλούσιο να ξεπεράσει μία δυσκολία και να βρει λύσει σε κάποιο 

αδιέξοδο. 

 Χαρακτηριστικό είναι, επίσης, ότι τα παραμύθια ακολουθούν μία απλή, 

ευθύγραμμη αφηγηματική ανάπτυξη. Από δομική άποψη, συνεπώς, το παραμύθι 

διαθέτει αρχή, μέση και τέλος. Στην ιστορία περιλαμβάνονται συνήθως  τρία 

επεισόδια καθένα από τα οποία παρουσιάζει ένα σύνολο δοκιμασιών για τον ήρωα 

μέχρι και την τελική θετική έκβαση (Αναγνωστόπουλος, 1999: 44). Η πλοκή των 

παραμυθιών είναι απλή και λιτή, καθώς παρέχονται στον αποδέκτη του παραμυθιού 

μόνο οι βασικές πληροφορίες. Παράλληλα, στο παραμύθι ποτέ δεν αναπτύσσεται 

δευτερεύουσα πλοκή, η οποία να λειτουργεί παράλληλα με την κύρια.  

 Έντονο είναι στα παραμύθια και το μαγικό και υπερφυσικό στοιχείο. Σε 

πολλά παραμύθια δίπλα στους απλούς ανθρώπους (οι οποίοι, βέβαια, μπορεί να 

εμφανίζονται με υπερφυσικές δυνάμεις ή να αλλάζουν μορφή), εντοπίζουμε 

φανταστικά, υπεράνθρωπα όντα (δράκους, νεράιδες, μάγους,  μάγισσες) ή ακόμη και 

μαγικά αντικείμενα. Είναι συχνός στα παραμύθια ο παμψυχισμός με μεταμορφώσεις 

ανθρώπων σε ζώα, πουλιά, μυθικά τέρατα ακόμη και δέντρα (Αναγνωστόπουλος, 

1999: 52). Συνειδητοποιούμε, συνεπώς, ότι το παραμύθι διαθέτει μία ιδιάζουσα 

σχέση με την πραγματικότητα και καταργεί ουσιαστικά τη διάκριση πραγματικού- 

φανταστικού κόσμου (Αυδίκος, 1997: 36). Κατ’ αυτόν τον τρόπο το παραμύθι 

προσελκύει και μαγεύει ειδικά τα μικρά παιδιά, καθώς αυτά μεταφέρονται σε έναν 

κόσμο φανταστικό, εξωπραγματικό, υπερφυσικό, όπου όλα είναι πιθανά και 

παρέχεται μία ελευθερία (Αναγνωστόπουλος, 1997: 33).   

Συχνή είναι στο παραμύθι και η χρήση του αλληγορικού στοιχείου με 

γνώμονα πάντα την ενεργοποίηση των αποδεκτών του παραμυθιού και την 

επακόλουθη κατανόηση από αυτούς του ηθικού τους μηνύματος. Η αλληγορική 

διατύπωση ενός θέματος συχνά περιλαμβάνει μία δοκιμασία που τίθεται στον  

κεντρικό ήρωα του παραμυθιού μέσω της οποίας στόχος είναι να μεταβιβαστεί στο 
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λαό με εύκολο, άμεσο και παιγνιώδη τρόπο μία αλήθεια και μία σοφία για την 

πραγματική ζωή (Αναγνωστόπουλος, 1997: 34). 

Στο παραμύθι κυριαρχεί το αφηγηματικό και το διαλογικό στοιχείο. Η 

αφήγηση, βέβαια, στο παραμύθι είναι αρκετά περιεκτική και λιτή. Συχνά στα 

παραμύθια, ιδιαίτερα στα λαϊκά, εντοπίζουμε φράσεις, όπως: Για να κοντολογούμε, 

Ας αφήσουμε αυτόν να δούμε εκείνους και άλλες (Λουκάτος, 1978: 145). Οι 

περιγραφές είναι πιο σπάνιες. Οι τόποι, όπως αναφέρθηκε, είναι ανώνυμοι και μπορεί 

απλά να περιγράφονται με δύο τρία χαρακτηριστικά επίθετα. Το ίδιο ισχύει και για 

τους ήρωες. Δεν μας παρέχονται λεπτομερείς περιγραφές των ηρώων, αλλά η 

παρουσίαση τους συνοδεύεται με τα βασικά τους χαρακτηριστικά (παραδείγματος 

χάρη: σοφός, ασπρομάλλης  γέροντας, πλούσιος βασιλιάς, όμορφη πριγκίπισσα και 

ούτω καθεξής). Βασικό γνώρισμα συνιστά, επίσης, και η επανάληψη. Στα παραμύθια 

έχουμε επανάληψη λέξεων, ώστε όσα αφηγούνται ή περιγράφονται να γίνουν σαφή 

και εύκολα κατανοητά από τους αποδέκτες τους (Γαλλοπούλου, κ.α. 1986: 272). 

Έχουμε παράλληλα και επανάληψη μίας δοκιμασίας από τον ήρωα τρεις φορές. Το 

τρία και κάποιοι άλλοι αριθμοί, άλλωστε, αποτελούν μαγικούς αριθμούς που 

χρησιμοποιούνται κατεξοχήν στο παραμύθι.  

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν κοινά γνωρίσματα των παραμυθιών όλου 

του κόσμου. Συχνά, βέβαια, το λαϊκό παραμύθι κατακρίθηκε για αυτήν την απλότητα 

που το χαρακτηρίζει με αποτέλεσμα να αμφισβητηθεί η αξία του έντονα (Αυδίκος, 

1997: 37).  Είναι γεγονός ότι σταδιακά μεταβαίνουμε από τα γνήσια λαϊκά 

παραμυθιακή αφήγηση στα σύγχρονα παραμύθια. Η μετάβαση αυτή συμβαίνει 

κυρίως κατά τη μεταπολεμική περίοδο, όταν εκδίδεται πλήθος παραμυθιών για παιδιά 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (Αναγνωστόπουλος, 1997: 87). Οι 

συγγραφείς των παραμυθιών αυτών είναι κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικοί, γεγονός 

που αναδεικνύει την αναγνωρισμένη μορφοπαιδευτική αξία του παραμυθιού και την 

αντίληψη για την αναγκαιότητα αξιοποίησής του στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

Στα σύγχρονα παραμύθια ο λόγος είναι πιο έντεχνος, αλλά παρόλα  αυτά 

εξακολουθούν να διατηρούν την απλότητα, την αμεσότητα του λαϊκού παραμυθιού. 

Μία σημαντική διαφορά, βέβαια, είναι ότι τα σύγχρονα παραμύθια πραγματεύονται 

κοινωνικά ζητήματα, τα οποία έχει να αντιμετωπίσει στις μέρες μας ο άνθρωπος. Υπό 
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την οπτική αυτή έντονο είναι το ρεαλιστικό στοιχείο. Ενδεικτικά μπορούμε να 

αναφέρουμε ότι τα σύγχρονα παραμύθια πραγματεύονται την καθημερινότητα του 

μικρού παιδιού, τη ζωή του στην οικογένεια, κοινωνικά φαινόμενα (ρατσισμός, βία, 

ναρκωτικά),  προβλήματα (παραδείγματος χάρη οικολογικό πρόβλημα).  

Χαρακτηριστικό είναι ότι περιορίζεται αρκετά το υπερφυσικό, το μαγικό, το 

φανταστικό στοιχείο, η υπερβολή και μερικές φορές η αγριότητα των παλιών 

παραμυθιών (Αναγνωστόπουλος, 1999: 90). Βέβαια, δεν αποκλείονται τελείως τα 

απίθανα και εξωπραγματικά όντα. Σε κάποιες περιπτώσεις και λόγω της ανάπτυξης 

της τεχνολογίας τη θέση τους παίρνουν ρομπότ, διαστημάνθρωποι, εξωγήινα όντα και 

κατά συνέπεια η θεματολογία είναι αντίστοιχη. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι 

εφόσον πλέον ο αποδέκτης του παραμυθιού θεωρείται κατεξοχήν το παιδί, η υπόθεσή 

του και ο τόνος του είναι περισσότερο παιδικός (Αναγνωστόπουλος, 1999: 90).  

Σε κάθε περίπτωση οι πιο σύγχρονοι συγγραφείς, παρά τις διαφοροποιήσεις, 

επηρεάζονται σημαντικά και ενσωματώνουν στοιχεία του λαϊκού παραμυθιού. 

Παρόλο που, όπως επισημάνθηκε, το παραμύθι απέκτησε πλέον έντεχνη μορφή και 

εμπλουτίστηκε με νέα στοιχεία, οι πρώτιστοι στόχοι του είναι ο ίδιοι: η τέρψη, η 

διδασκαλία και η συγκίνηση των αποδεκτών σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης.  

Η παιδαγωγική αξία του παραμυθιού 
Αποτελεί γεγονός ότι τα τελευταία μόλις χρόνια έχει αναδειχθεί η μεγάλη 

σημασία που μπορεί να διαδραματίσει η επαφή των παιδιών με το παραμύθι ιδιαίτερα 

στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία (Μαλαφάντης, 2014: 1). Στη διεθνή 

βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος μελετών, οι οποίες εξετάζουν το σημαντικό ρόλο και 

την αξία του παραμυθιού, καθώς και τη σημασία της αξιοποίησης του κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τον παιδαγωγό 

Φρέμπελ και τον ψυχολόγο Μπέτελχάϊμ, οι οποίοι εξάρουν τα πολλαπλά παιδαγωγικά 

οφέλη που μπορεί να έχει η επαφή των παιδιών με τα παραμύθια. Παράλληλα, η 

αδιαμφισβήτητη μορφωτική αξία του παραμυθιού ως είδος λαϊκής λογοτεχνίας 

υπογραμμίζεται και από τη διδασκαλία του ως αυτόνομο μάθημα στα περισσότερα 

τμήματα Παιδαγωγικής των πανεπιστημίων. 

Τα παραμύθια συμβάλλουν στην ψυχοπνευματική, κοινωνική ανάπτυξη των 

παιδιών, ενώ παράλληλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές περιπτώσεις και 
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συμβουλευτικά, θεραπευτικά. Γι’ αυτό το λόγο έχουν αξιοποιηθεί και από 

παιδοψυχολόγους, καθώς μπορούν με ποικίλους τρόπους να βοηθήσουν στην 

επούλωση ψυχολογικών και συναισθηματικών τραυμάτων ή την εξοικείωση των 

παιδιών με αναπόφευκτες δύσκολες καταστάσεις και την ευκολότερη διαχείρισή 

τους. 

Όπως προαναφέρθηκε το παραμύθι συνιστά πολύ αγαπητό κειμενικό είδος για 

τα παιδιά, τα οποία μέσα από αυτό μπορούν να αποκτήσουν πολύπλευρες γνώσεις και 

να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους. Ο αδιαμόρφωτος πνευματικός και ψυχικός 

κόσμος του παιδιού προσχολικής και νηπιακής ηλικίας μπορεί να επηρεαστεί εύκολα 

και να αποκτήσει πρότυπα συμπεριφοράς, παραδείγματα προς μίμηση ή προς 

αποφυγή μέσα από την ευχάριστη και απλή αφήγηση ενός παραμυθιού. 

Αρχικά, πρέπει να αναφερθεί ότι τα παραμύθια προσφέρουν στα μικρά παιδιά 

εμπειρίες ζωής, τις οποίες λόγω και της ηλικίας τους δεν μπορούν να αποκτήσουν με 

τόσο άμεσο τρόπο (Μαλαφάντης: 9). Υπό την έννοια αυτή το παραμύθι μέσω της 

πλοκής και των ηρώων του βοηθά τους μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα τον κόσμο, 

να συνειδητοποιήσουν τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τις δοκιμασίες, στοιχεία τα 

οποία είναι για τον καθένα αναπόφευκτα και γενικότερα να έρθουν σε επαφή με 

πολλές διαφορετικές όψεις της σύγχρονης ζωής. Όπως ορθά έχει επισημανθεί «τα 

παιδιά μέσω των παραμυθιών είναι σε θέση να αποκτήσουν αίσθηση του κόσμου» 

(Collins 1999: 87 στο Μαλαφάντη). Αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια, τα οποία θα 

τους βοηθήσουν να ορθοποδήσουν σε έναν κόσμο που φαντάζει ολοένα και πιο 

δύσκολος, διαφωτίζονται για τις αλήθειες της ζωής και το πλέγμα των 

διαπροσωπικών σχέσεων. 

Η παιδαγωγική διδασκαλία του παραμυθιού δικαιολογείται κι από το γεγονός 

ότι σε αυτό εντοπίζουμε θέματα και προβλήματα διαχρονικά και πανανθρώπινα. 

Συγκεκριμένα, γνωρίζουμε ότι αφηγείται ιστορίες που δεν έχουν περιορισμένη 

χρονική και τοπική αναφορά, αλλά αντίθετα είναι υπερχρονικές και παγκόσμιες. 

Αυτός είναι και ο λόγος που στα παραμύθια συνήθης είναι η αοριστία του χώρου και 

του χρόνου, καθώς και η ανωνυμία των προσώπων. 

Τα πιο σύγχρονα παραμύθια συνήθως περιορίζουν το υπερφυσικό και το 

φανταστικό στοιχείο και πραγματεύονται θέματα και προβλήματα της σύγχρονης 
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ζωής. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε παραμύθια που πραγματεύονται 

ζητήματα, όπως η διαφορετικότητα, η πολυπολιτισμικότητα, η αναπηρία, η 

αρρώστια, το πένθος, οικογενειακά προβλήματα, τα οποία το παιδί θα συναντήσει 

στην μετέπειτα ζωή του. Συνεπώς, μέσα από την ευχάριστη αφήγηση του παραμυθιού 

τα παιδιά έρχονται  σε επαφή με την πραγματική ζωή, εμπλουτίζουν τις εμπειρίες 

τους ή σε κάποιες περιπτώσεις ανασκευάζουν και αναθεωρούν τις απόψεις τους για 

κάποια ζητήματα. Με τον τρόπο αυτό κατανοούμε ότι το παραμύθι αποτελεί για το 

μικρό παιδί ένα πολύτιμο βοηθό, καθώς συμβάλλει μέσω της απόκτησης εμπειριών 

και γνώσεων στην πνευματική του ανάπτυξη. 

Σημαντικό είναι, επίσης, ότι το παραμύθι διδάσκει. Στην περίπτωση, όμως, 

αυτή δεν πρόκειται για μια σαφή ηθικοδιδασκαλία, καθώς το παραμύθι δεν 

παρουσιάζει ξεκάθαρα τι πρέπει να κάνει το παιδί και τι όχι. Αντίθετα, μέσω της 

δράσης και των επιλογών των ηρώων αφήνει να διαφανεί αφενός τι είναι σωστό και 

δίκαιο και αφετέρου τι λανθασμένο και άδικο. Η τελική ευτυχία των καλών και 

ηθικών ηρώων διδάσκει τα παιδιά ότι παρά τις δυσκολίες η καλοσύνη, ο κόπος και η 

προσπάθεια τελικά ανταμείβονται. Αντίθετα, η τιμωρία των κακών ηρώων τους 

μαθαίνει ότι οι λανθασμένες επιλογές και τα άσχημα συναισθήματα που μπορούμε να 

έχουμε για κάποιον δε βοηθούν, αλλά αργά ή γρήγορα τιμωρούνται. Συνεπώς, το 

ηθικό δίδαγμα στο παραμύθι προκύπτει όχι μέσα από ρητά εκφρασμένες εντολές και 

υποδείξεις, αλλά μέσω της ιστορίας και της τελικής έκβασης της τύχης των ηρώων 

του παραμυθιού. Ειδικά στην περίοδο που διανύουμε και κατά την οποία έμφαση 

δίνεται στα υλικά αγαθά περισσότερο παρά στις  ηθικές αξίες, όπως η αγάπη, η 

αρετή, η σωφροσύνη, η μετριοφροσύνης, ο σεβασμός κ.α. είναι απαραίτητο τα παιδιά 

να έρχονται σε επαφή και να συνειδητοποιούν τη σημασία τους. 

Έχει υποστηριχθεί ότι το παραμύθι αποτελεί για τα μικρά παιδιά σημαντικό 

μέσο κοινωνικής αγωγής (Μαλαφάντης, 2014: 9). Η παρατήρηση αυτή ισχύει, αν 

αναλογιστούμε ότι μέσα από το παραμύθι οι μαθητές μπορούν να εντοπίσουν πλήθος 

κοινωνικών συμπεριφορών και στάσεων. Πέρα, λοιπόν, από την ψυχαγωγική τους 

λειτουργία, τα παραμύθια απεικονίζουν και κοινωνικές αξίες. Ενδεικτικά, προωθούν 

την ευημερία και το γάμο, την ομαλή λειτουργία της οικογένειας, γεγονός που θα 

συμβάλλει σημαντικά στην φυσιολογική ένταξή των παιδιών στην κοινωνική ζωή, 

δηλαδή στην κοινωνικοποίησή τους (Αυδίκος, 1997: 41). 
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Με αυτόν τον τρόπο  οι ήρωες των παραμυθιών συνιστούν πρότυπα προς 

αποφυγή ή προς παραδειγματισμό.  Αξιοσημείωτο είναι βέβαια ότι η παρουσίαση των 

ηρώων στο απόλυτο ζεύγος καλό- κακό απέχει σημαντικά από την πραγματική ζωή 

κατά την οποία συνήθως οι άνθρωποι συγκεντρώνουν ταυτόχρονα, αλλά σε 

διαφορετική αναλογία τόσο καλές όσο και κακές ιδιότητες. Στο παραμύθι το καλό 

ταυτίζεται με το όμορφο και το κακό με το άσχημο. Βέβαια, αυτή η διάκριση όσο 

απλοϊκή κι αν είναι χρησιμοποιείται και προσιδιάζει στην παιδική ψυχή στους 

κανόνες του παιδικού παιχνιδιού, όπου έχουμε τη διάκριση σε φίλο και εχθρό 

(Μερακλής, 1999: 51). Παρόλα αυτά, η παρουσίαση των χαρακτήρων σε αντιθετικά 

ζεύγη, αν και απλοϊκή, είναι ιδιαίτερα προσιτή για τους μικρούς μαθητές και τους 

βοηθά να κατανοούσαν τη ορθή και τη λανθασμένη στάση ζωής. Από τις 

προαναφερθείσες παρατηρήσεις κατανοούμε ότι το παραμύθι  προετοιμάζει τα παιδί 

για την σωστή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και την ωρίμανση. Παιδιά τα οποία 

δεν έχουν έρθει σε επαφή έστω και μέσω παραμυθιού ή της παιδικής λογοτεχνίας με 

τις δυσκολίες της ζωής και την αγριότητά της είναι απροετοίμαστα για την 

πραγματική ζωή κατά τον ψυχίατρο GrafWittgenstein (GrafWittgenstein, όπως 

αναφέρεται στο Μερακλής, 1999: 52). 

Μέσα από την προβολή προτύπων και της δράσης τους οι μαθητές 

παραδειγματίζονται και μαθαίνουν πως να αντιμετωπίζουν τα εσωτερικά τους 

προβλήματα (Αυδίκος, 1997: 41).. Οι καλοί ήρωες και πρωταγωνιστές των 

παραμυθιών είναι προσιτοί στα παιδιά, τα οποία ταυτίζονται συνήθως μαζί τους. 

Δίπλα στον ενάρετο ήρωα υπάρχουν πάντα μοχθηροί και κακοί χαρακτήρες, οι οποίοι 

θα του φέρουν εμπόδια. Η ταύτισή αυτή τους οδηγεί και στο ηθικό δίδαγμα. Η 

παιδική ψυχή μπορεί εύκολα να καλλιεργηθεί μέσω τέτοιων προτύπων και η 

υιοθέτησή τους συνιστά καίρια ανάγκη. Είναι η ηλικία στην οποία τα παιδιά 

λειτουργούν μιμητικά, οπότε είναι σημαντικό να τους προσφέρουμε τις κατάλληλες 

προσλαμβάνουσες. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας φέρει ήδη από μικρή ηλικία τα 

παιδιά σε επαφή με τη βία, την εγκληματικότητα, την τρομοκρατία. Σε αυτά πρέπει 

να αντιταχθεί το παραμύθι και να προσφέρει υγιή πρότυπα συμπεριφοράς. 

Παράλληλα, το παραμύθι συμβάλλει ουσιωδώς και στην συναισθηματική 

ανάπτυξη του παιδιού (Μαλαφάντης, 2014: 15). Μέσω του παραμυθιού τα παιδιά και 

με την ταύτισή τους με τους ήρωες δοκιμάζουν διάφορα συναισθήματα με τρόπο 
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κατά τον οποίο προσφέρεται αισθητική απόλαυση. Συγκεκριμένα, βιώνουν την 

αγωνία των ηρώων, το φόβο, την απογοήτευσή ή τη θλίψη τους και ζουν μαζί τους 

όλες τις δοκιμασίες, τις δυσκολίες, αλλά και τον τελικό τους θρίαμβο υπέρ των 

κακών. Υπό την έννοια αυτή κατανοούν ότι αυτά τα συναισθήματα είναι 

φυσιολογικά, αποφορτίζονται και μαθαίνουν να τα αναγνωρίζουν και στον εαυτό 

τους γεγονός που συμβάλλει και στην απόκτηση αυτοπεποίθησης. Με τον τρόπο αυτό 

τα παιδιά αποκτούν συναισθηματική ασφάλεια.  

Σε σχέση με τα συναισθήματα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πρώτιστος στόχος 

του παραμυθιού είναι η τέρψη. Για τα μικρά παιδιά η ανάγνωση ή η ακρόαση ενός 

παραμυθιού αποτελεί μία ιδιαίτερα ευχάριστη διαδικασία. Βρίσκουν σε αυτά στοιχεία 

που τους ευχαριστούν, τους μαγεύουν ή τους διασκεδάζουν. Οι μαγικοί κόσμοι, οι 

περιπέτειες των ηρώων τους κεντρίζουν το ενδιαφέρον, τους διασκεδάζει και τους 

κάνει να ξεχαστούν. Γενικότερα, το παραμύθι δημιουργεί στα μικρά παιδιά την 

αίσθηση της ασφάλειας και της αισιοδοξίας, καθώς τα διδάσκει να αγωνίζονται, να 

προσπαθούν, να εφευρίσκουν συνέχεια λύσεις που θα τους βοηθήσουν και θα 

συμβάλλουν στην ευημερία τους. Το παιδί απαλλάσσεται από το άγχος, το φόβο και 

την αγωνία και αντιμετωπίζει τον κόσμο πιο αισιόδοξα (Λουκάτος, 1978: 148). 

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι το παραμύθι συντελεί στην απόκτηση 

ενσυναίσθησης από την πλευρά των μικρών παιδιών. Αυτό συμβαίνει ειδικά με τα 

σύγχρονα παραμύθια και ιστορίες, τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, πραγματεύονται 

σημαντικά κοινωνικά ζητήματα. Κάθε παραμύθι μπορεί να αγγίξει την ψυχή του 

καθένα μας, ενήλικα ή ανήλικα διαφορετικά, να μιλήσει στα συναισθήματα του με 

διαφορετικό τρόπο (Ζιάννας, 2015: 13). Ενδεικτικά ένα παραμύθι που αναφέρεται 

στους πρόσφυγες ή στα παιδιά με αναπηρίες βοηθά τα μικρά παιδιά να κατανοήσουν 

τα συναισθήματα των άλλων, να μπουν στη θέση τους και να αναθεωρήσουν πολλές 

από τις πρότερες απόψεις τους, οι οποίες είναι συχνά κατάλοιπα προκαταλήψεων και 

στερεοτύπων που έχουν καλλιεργηθεί από την οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον. Συνεπώς, το παραμύθι βοηθά το παιδί να αποκτήσει ψυχική ευαισθησία, 

αλληλεγγύη, αλληλοσεβασμό και κατανόηση προς τους αδύναμους 

(Αναγνωστόπουλος, 200: 113). Χτίζει γέφυρες και ενώνει αντί να διαχωρίζει τους 

ανθρώπους.  
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Ένα από τα οφέλη που έχει ιδιαίτερα επισημανθεί  από τη βιβλιογραφία για το 

παραμύθι είναι η συμβολή του στην καλλιέργεια της φαντασίας και κατ’ επέκταση 

της δημιουργικής σκέψης των μικρών παιδιών (Αναγνωστόπουλος, 1999: 89). Η 

παράμετρος αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, αν αναλογιστούμε ότι τα παιδιά 

προσχολικής και νηπιακής ηλικίας διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένη τη 

φαντασία τους, αλλά σταδιακά και λόγω των συνθηκών και του τρόπου εκπαίδευσης 

αυτή ατροφεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτήν την ηλικία τα παιδιά δεν πιστεύουν 

σε μία εκδοχή του κόσμου και θέλγονται έντονα από το μαγικό στοιχείο. Ειδικά η 

εκπαιδευτική αξιοποίηση του παραμυθιού, όπως θα τονιστεί και στη συνέχεια 

συμβάλλει σημαντικά σε έναν πιο ευχάριστο, βιωματικό και άμεσο τρόπο 

διδασκαλίας και στην καλλιέργεια της αποκλίνουσας σκέψης των μαθητών. 

Τα παραμύθια πράγματι βοηθούν τα παιδιά να μεταφερθούν σε τόπους 

εξωτικούς, σε εναλλακτικές πραγματικότητες, σε ήρωες με υπερφυσικά στοιχεία που 

κάνουν χρήση μαγικών αντικειμένων, γεγονός το οποίο τους απομακρύνει από τον 

πραγματικό κόσμο. Το παραμύθι εξάπτει τη φαντασία, διότι περιλαμβάνει 

συμβολισμούς, μεταφορές και παραβολές.  Όταν το παιδί διαβάζει ένα παραμύθι ή 

όταν το ακούει ως ακροατής δημιουργεί εσωτερικές εικόνες για όσα προβάλλει αυτό. 

Με τον τρόπο αυτό το παραμύθι συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της 

φαντασίας και της δημιουργικής σκέψης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ροντάρι 

«το παιδί, εξετάζοντας τις δομές του παραμυθιού, εξετάζει τις δομές της ίδιας του της 

φαντασίας και συγχρόνως κατασκευάζει καινούριες, δημιουργώντας ένα απαραίτητο 

εργαλείο για τη γνώση και την κατάκτηση του πραγματικού» (Rodari, 1985:172).   

Είναι απορίας άξιο, όμως, πως καταφέρνει το παραμύθι, ενώ αναφέρεται σε 

κάτι φανταστικό, να παρέχει στα παιδιά πληροφορίες και γνώση για τον πραγματικό 

κόσμο, γνώσεις τις οποίες θα κληθούν τα ίδια να εφαρμόσουν μελλοντική στη ζωή 

τους. Τα παιδιά συχνά είναι σε θέση να κατανοήσουν πότε η αφήγηση αναφέρεται σε 

κάτι μη πιθανό να συμβεί στην πραγματική ζωή. Παρόλα αυτά, το παραμύθι αν και 

ενσωματώνει το στοιχείο της φαντασίας, βοηθά τα παιδιά μέσω της απόστασης από 

την πραγματικότητα να προσεγγίσουν με πιο ανώδυνο τρόπο αναπόφευκτες αλήθειες 

της ζωής.  

Τα παραμύθια, επίσης, φέρουν σε επαφή τα παιδιά με το λαϊκό πολιτισμό, τα 

ήθη, τα έθιμα, τις παροιμίες, τους μύθους και τις δοξασίες και εν γένει τον 
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πνευματικό πολιτισμό (Κυαμέτη, 2012: 16). Με τον τρόπο αυτό το παιδί ήδη από 

μικρή ηλικία εξοικειώνεται με την κουλτούρα και τον πολιτισμό της χώρας του, 

γεγονός πολύ σημαντικό. Από τα πρώτα χρόνια της ζωής του και κυρίως με την 

φοίτηση του παιδιού στο νηπιαγωγείο έρχεται σε επαφή με ποικίλες όψεις του 

πολιτισμού του, μαθαίνει παροιμίες, ακούει δημοτικά τραγούδια, μπορεί να χορεύει 

ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει να 

μαγεύεται από ένα λαϊκό παραμύθι. 

 Έτσι, το παιδί σταδιακά εξοικειώνεται, γνωρίζει και αγαπά τα στοιχεία του 

πολιτισμού του, κατανοώντας τις διαφορές του με άλλους πολιτισμούς. Επιπλέον, με 

την επαφή του με παραμύθια άλλων πολιτισμών το παιδί μαθαίνει ότι παγκοσμίως τα 

παραμύθια λαμβάνουν αφορμή από παρόμοια θέματα, τα οποία απασχόλησαν και 

συνεχίζουν να απασχολούν τον άνθρωπο κάθε τόπου. Υπό την οπτική αυτή το 

παραμύθι απεικονίζει και αποτελεί καθρέφτη της ανθρώπινης ύπαρξης (Μερακλής, 

1999: 57). Κατανοεί από την άλλη ότι και οι άλλοι πολιτισμοί έχουν δημιουργήσει τις 

δικές τους παραμυθιακές αφηγήσεις που ενσωματώνουν στοιχεία του λαϊκού τους 

πολιτισμού και με τον τρόπο αυτό γνωρίζει άλλους πολιτισμούς και μαθαίνει να τους 

σέβεται. Τα μικρά παιδιά μέσω της επαφής με άλλους πολιτισμούς κατανοούν 

καλύτερα και τον δικό τους. 

Η επαφή του παιδιού με το παραμύθι προωθεί την κριτική του σκέψη και 

ικανότητα. Εφόσον τα παραμύθια έχουν  ως θέματα βασικά και πανανθρώπινα 

προβλήματα, βοηθά τα παιδιά να προβληματιστούν πάνω σε αυτά. Παράλληλα, οι 

επιλογές και η δράση των πρωταγωνιστών των παραμυθιών συμβάλλει σημαντικά 

στην ανάπτυξη της κρίσης των μικρών παιδιών. Υπό την οπτική αυτή, μπαίνουν στη 

διαδικασία να κρίνουν όσα ακούν ή διαβάζουν, αναλογίζονται τις πράξεις των ηρώων 

και τις ενδεχόμενες συνέπειές τους και διατυπώνουν και κρίσεις και να τις 

αξιολογούν.  

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το παραμύθι αποτελεί την πρώτη ουσιαστική 

επαφή των παιδιών με τη λογοτεχνία. Υπό την οπτική αυτή κατανοούμε ότι αυτό 

μπορεί να συμβάλλει στην επαφή του παιδιού με την μητρική του γλώσσα και κατ’ 

επέκταση στον εμπλουτισμό της με την επαναδιήγηση, το διάλογο, τις 

ερωταπαντήσεις των μικρών παιδιών (Αναγνωστόπουλος, 1999: 89). Η γλώσσα του 

παραμυθιού διακρίνεται για τη λιτότητά της. Απουσιάζουν σε αυτό οι σύνθετες και 
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δύσκολες προτάσεις, τα πολλά επίθετα και με τον τρόπο αυτό οι μαθητές μπορούν να 

εξοικειωθούν με τη σύνταξη και τη δομή της γλώσσας (Ντούλια, 2010: 6).  Αυτή η 

οπτική της παιδαγωγικής αξίας του παραμυθιού έχει τονιστεί από πολύ νωρίς στο 

πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος.  Ο Κ. Πετρίτσης υπογραμμίζει, θέλοντας να 

προβάλλει τη σημασία της ενσωμάτωσης του παραμυθιού στην μαθησιακή 

διαδικασία, ότι αυτό βοηθά ουσιαστικά στην γλωσσική καλλιέργεια και στην 

λογοτεχνική αγωγή του μικρού μαθητή (Πετρίτσης, όπως αναφέρεται στο 

Μαλαφάντης η παιδαγωγική και το παραμύθι στο δημοτικό σχολείο). Παράλληλα, το 

παραμύθι ως εισάγει το παιδί στον κόσμο του βιβλίου και της λογοτεχνίας και υπό 

την οπτική αυτή μπορεί να προωθήσει σταδιακά την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας 

(Κυαμέτη, 2012: 17). 

Αναλυτικότερα, η επαφή με το παραμύθι υποστηρίζεται ότι εξοικειώνει τα 

παιδιά με τις ωραίες αφηγήσεις, με τον πλούτο των νοημάτων, των εκφραστικών και 

καλολογικών στοιχείων που περιλαμβάνει ένα παραμύθι. Παράλληλα, η επαφή του 

παιδιού συγκεκριμένα με το λαϊκό παραμύθι βοηθά στην εξοικείωσή του με τη 

προφορική λαϊκή παράδοση. Από αυτήν τη μικρή ηλικία αρχίζει να κατανοεί ότι πέρα 

από την κοινή ελληνική γλώσσα, υπάρχουν τοπικοί ιδιωματισμοί ή παλαιότεροι 

ιδιωματικοί τύποι, οι οποίοι ενδεχομένως να εξαφανίστηκαν ή να χρησιμοποιούνται 

ακόμη και σήμερα σε κάποιες περιοχές. 

Το παραμύθι χαρακτηρίζεται για την απλότητα, τη φυσικότητα της γλώσσας. 

Δεδομένου ότι απευθύνεται σε παιδιά μικρής ηλικίας  οι προτάσεις και γενικότερα οι 

συντακτικές δομές είναι απλές και το λεξιλόγιο κατανοητό. Με αυτόν τον τρόπο τα 

μικρά παιδιά μπορούν εύκολα να βοηθηθούν να λάβουν παραδείγματα για τον τρόπο 

σύνταξης και χρήσης της γλώσσας. Ειδικότερα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας το παραμύθι, όπως θα αναφέρουμε και παρακάτω,  μπορεί να αποτελέσει 

αφορμή για δραστηριότητες προφορικού και γραπτού χαρακτήρα που θα συμβάλλουν 

σημαντικά στη βελτίωση του προφορικού (δηλαδή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων), 

αλλά και του γραπτού λόγου.  

Κλείνοντας την παρούσα ενότητα, αξίζει να γίνει και μία σύντομη μνεία σε 

εξέχουσες προσωπικότητες, οι οποίες δε συμφωνούν με τις παραπάνω απόψεις και 

δεν αναγνωρίζουν την μορφοπαιδευτική αξία του παραμυθιού.  Πρώτος ο Πλάτων, 

επιθυμώντας να τονίσει την αντίθεση ανάμεσα στο παραμύθι και τη φιλοσοφία 
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χαρακτηρίζει τα τελευταία με απλοϊκό τρόπο ως «φλυαρίες που λένε οι γριές» 

(Αυδίκος, 1997: 32). Σε παλαιότερες κοινωνίες τα παραμύθια συχνά απαγορεύονταν, 

γιατί θεωρούνται ακατάλληλα ή περιελάμβαναν θρησκευτικές προκαταλήψεις 

(Cooper, 1991: 12).  

Παράλληλα, ο Jean-JacquesRousseau είχε κι αυτός εκφράσει την αντίρρησή του για 

τα παραμύθια (Μαλαφάντης, 2002: 386). Και ακολούθησαν, εκφράζοντας παρόμοιες 

απόψεις για τη μη χρησιμότητα του παραμυθιού ο Κομένιος, η Μοντεσόρι, ο 

Schuster, o Χαρίσης Παπαμάρκου (Αναγνωστόπουλος, 1997: 198). Οι τελευταίοι 

διατήρησαν τις επιφυλάξεις τους για την παιδαγωγική αξία του παραμυθιού. Στη 

Γερμανία υπήρξε πλήθος συζητήσεων για το αν το λαϊκό παραμύθι είναι ωφέλιμο ή 

αντιθέτως βλαπτικό. Πολλοί κατηγόρησαν τα παραμύθια για τα έντονα 

αντιπαιδαγωγικά τους στοιχεία. Συγκεκριμένα,  κι εκεί είχαμε απαγόρευση από τις 

κατοχικές δυνάμεις της κυκλοφορίας των παραμυθιών της συλλογής των αδερφών 

Grimm, λόγω της αναφοράς τους στις αγριότητες του ναζισμού (Μερακλής, 1999: 

187).  

Το παραμύθι στην εκπαίδευση 
Είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρξε πλήθος συζητήσεων σε όλες τις χώρες 

σχετικά με το αν το παραμύθι θα πρέπει να έχει συστηματική και επαρκή θέση στα 

αναλυτικά προγράμματα της εκπαίδευσης. Παλαιότερα, η παιδαγωγική του σημασία 

και η διδακτική του αξιοποίηση αμφισβητήθηκε έντονα. Οι υποστηρικτές της άποψης 

αυτής θεώρησαν ότι το παραμύθι δεν μπορεί να υπηρετήσει παιδαγωγικούς στόχους 

με την έννοια ότι αναφέρεται σε ένα κόσμο ολότελα φανταστικό, ενώ παράλληλα 

περιλαμβάνει συχνά και στοιχεία βίας και αγριότητας που δε συνάδουν με την 

παιδική ψυχή. Σταδιακά και ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες η άποψη αυτή 

καταρρίπτεται και αναγνωρίζεται η ανάγκη ενσωμάτωσής του στη μαθησιακή 

διαδικασία και συγκεκριμένα στο νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, 

λόγω της σημαντικής του συμβολής στη γνωσιακή, αλλά και ψυχοπνευματική 

ανάπτυξη του παιδιού.  

 Το μεγάλο βήμα και η αλλαγή στον τρόπο που οι μελετητές και ειδικά οι 

παιδαγωγοί αντιμετωπίζουν το παραμύθι γίνεται με την επισήμανση από το εβαρτιανό 

σχολείο με επικεφαλής τον TuiskonZiller της μεγάλης παιδαγωγικής σημασίας του 
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παραμυθιού και της ανάγκης να χρησιμοποιείται συχνά στο πλαίσιο της μαθησιακής 

διαδικασίας (Μαλαφάντης, 2002: 386). 

Ένα παραμύθι μπορεί, αρχικά, να διδαχτεί στο πλαίσιο της διδασκαλίας της 

Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο. Αν κάνουμε μία σύντομη 

περιδιάβαση στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού συμπεριλαμβανομένων και των 

Ανθολογίων Λογοτεχνικών Κειμένων παρατηρούμε ότι σε αυτά περιλαμβάνονται 

αρκετά παραμύθια.  

Γενικότερα, το παραμύθι μπορεί να αξιοποιηθεί στα θεωρητικά μαθήματα ως 

μέσο βελτίωσης του λόγου ή ως αφορμή παραγωγής λόγου (Ντούλια, 2010: 5) ή και 

στα μαθήματα θετικού προσανατολισμού για την υιοθέτηση της λογικής ή μίας 

αποκλίνουσας σκέψης (Κυαμέτη, 2012: 17). Παράλληλα, μπορεί να αποτελέσει το 

έναυσμα για διαθεματικές δραστηριότητες και διαθεματικά προγράμματα 

(παραδείγματος χάρη προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης). Κατεξοχήν, 

όμως, χώρος του παραμυθιού είναι το νηπιαγωγείο. 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών βασικός 

στόχος του νηπιαγωγείου είναι τα παιδιά «να αναπτυχθούν σωματικά, 

συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων 

της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Αν μελετήσουμε τις 

βασικές αρχές του προγράμματος σπουδών του νηπιαγωγείου, παρατηρούμε ότι αυτές 

ανταποκρίνονται και καλύπτονται σε σημαντικό βαθμό, αν ο νηπιαγωγός αξιοποιήσει 

το παραμύθι.  

Αναφορές στο παραμύθι εντοπίζουμε και στο υποστηρικτικό υλικό για τον 

διδάσκοντα, στον οδηγό ανάπτυξης και σχεδιασμού δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα,  

με γνώμονα την απόκτηση της αφηγηματικής ικανότητας, προτείνεται να 

ενθαρρύνουν οι νηπιαγωγοί τα μικρά παιδιά να αφηγηθούν ένα παραμύθι. Σε άλλο 

σημείο αναφέρεται η χρήση λεκτικών σχημάτων, όπως αυτά που υπάρχουν στα 

παραμύθια (παραδείγματος χάρη: Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα ή Μια 

φορά κι έναν καιρό) με στόχο τη βελτίωση του προφορικού και ειδικότερα την 

εύστοχη χρήση εκφράσεων σε κατάλληλες περιστάσεις. Προτείνεται, επίσης,  να 

έρχονται οι μαθητές σε επαφή με τα εικονογραφημένα παραμύθια (να τα δανείζονται, 

συγκεκριμένα, από τη σχολική βιβλιοθήκη) και να εξοικειωθούν ανάμεσα στα άλλα 
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και σε αυτό το είδος, Τέλος, με πρώτιστο στόχο να κατανοήσουν οι μαθητές τη 

σημασία του γραπτού λόγου, μπορούν να δουλεύουν ομαδικά και να υπαγορεύουν 

στη νηπιαγωγό παραμύθια, γράμματα, προσκλήσεις, κανόνες παιχνιδιών και άλλα. 

Από τα παραπάνω κατανοούμε την καθοριστική σημασία που μπορεί να 

διαδραματίσει το παραμύθι στο νηπιαγωγείο. Είναι γεγονός ότι αυτό μπορεί να 

αποτελέσει το κέντρο και την αφορμή για πλήθος δραστηριοτήτων που θα προάγουν 

και θα εξυπηρετήσουν τους στόχους του νηπιαγωγείου (Παπάς: 134 στο 

Αναγνωστόπουλος- Λιαπής). Από αυτά μπορούν να λάβουν αφορμή παιγνιώδεις 

δραστηριότητες που είναι ταυτόχρονα ευχάριστες και ευεργετικές για την γνωσιακή 

και ψυχική ανάπτυξη του νηπίου (Ντούλια, 2010: 2). 

Αναλυτικότερα, μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο νηπιαγωγός μπορεί να 

αφηγείται ο ίδιος ένα παραμύθι, το οποίο ασφαλώς θα πρέπει να θυμάται και να 

γνωρίζει καλά. Αυτή η πρακτική προσιδιάζει περισσότερο στο λαϊκό παραμύθι σε 

αντίθεση με το έντεχνο και σύγχρονο παραμύθι, στο οποίο ταιριάζει περισσότερο η 

ανάγνωση (Αναγνωστόπουλος, 1997: 213). Συνεπώς, προτείνεται η νηπιαγωγός να 

αφηγείται η ίδια τα λαϊκά παραμύθια, αλλά και να παροτρύνει, όπως προαναφέρθηκε, 

τα παιδιά να αφηγούνται- όσο αυτό είναι εφικτό- παραμύθια.  

 Σημαντικό είναι, επίσης, οι νηπιαγωγοί να φέρνουν τα μικρά παιδιά σε επαφή 

και με το εικονογραφημένο παραμύθι. Δεδομένου ότι τα νήπια δεν έχουν αποκτήσει 

δεξιότητες ανάγνωσης, η εικονογράφηση αποτελεί έναν επιτυχή τρόπο επικοινωνίας 

και προσέγγισης που είναι ταυτόχρονα ευχάριστος και ελκυστικός (Ντούλια, 2010: 

6). Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτικός καλό θα ήταν να αξιοποιεί πλούσιο εποπτικό 

υλικό και να παρουσιάζει στους μαθητές εικόνες, χάρτες, σκίτσα που σχετίζονται με 

το παραμύθι και θα συνοδεύουν την αφήγησή του (Αναγνωστόπουλος, 1997: 215). 

Με τον τρόπο αυτό, η αφήγησή θα γίνει πιο παραστατική και κατανοητή στα μικρά 

παιδιά, δεδομένου ότι με τις εικόνες μπορεί να γίνονται πιο σαφή κάποια σημεία της 

αφήγησης. Ο νηπιαγωγός μπορεί να επιλέξει δικές του εικόνες, οι οποίες διακρίνονται 

για την αισθητική τους αρτιότητα ή μπορεί να αξιοποιήσει και τις εικόνες που θα βρει 

στο τυπωμένο βιβλίο του παραμυθιού.  

Η αξιοποίηση του παραμυθιού κάνει τη μαθησιακή διαδικασία πιο 

ενδιαφέρουσα, παράμετρος εξαιρετική σημαντική αν αναλογιστούμε ότι οι μαθητές 
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συνεχώς παραπονιούνται για την ανία και την έλλειψη ενδιαφέροντος που νιώθουν 

στη σχολική αίθουσα. Ειδικά στη σύγχρονη εποχή του καταιγισμού πληροφοριών και 

της επικράτησης της εικόνας είναι σημαντικό η διδασκαλία να ξεφεύγει από τα 

συμβατικά της πλαίσια και να υιοθετεί στοιχεία που θα κεντρίζουν το ενδιαφέρον και 

την όρεξη του μαθητή  για μάθηση, γνώση και δημιουργία. Αναλυτικότερα, η ταύτιση 

που οι μαθητές βιώνουν, τα συναισθήματα που προκαλούνται και η ανταπόκρισή 

τους στο περιεχόμενο του παραμυθιού, τους παρακινεί και τους προσελκύει την 

προσοχή (Κυαμέτη, 2012: 17). Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό μεταβάλλονται οι 

παραδοσιακές σχέσεις και τα στερεότυπα της διδασκαλίας.  

Υπό την οπτική αυτή η δασκαλοκεντρική διδασκαλία καταργείται και η 

μαθητές λαμβάνουν ενεργητικό ρόλο στην μαθησιακή διαδικασία. Αυτό έχει 

ασφαλώς ως συνέπεια να βελτιωθούν και οι σχέσεις τόσο μεταξύ διδασκόντων και 

διδασκομένων όσο και ανάμεσα στους ίδιους τους μαθητές που συνεργάζονται. 

Ειδικά, στο πλαίσιο του νηπιαγωγείο ή κατά την πρώτη σχολική ηλικία το παραμύθι 

μπορεί να χαλαρώσει και να αποφορτίσει τους μαθητές και παράλληλα να  

καταργήσει την αυστηρή διάταξη της τάξης (Μερακλής,  1999: 191). Ο χώρος πρέπει, 

συνεπώς, να διαμορφωθεί κατάλληλα με τους μαθητές να μην μένουν προσηλωμένοι 

στα θρανία τους, αλλά να συγκεντρώνονται όλοι μαζί σε κύκλο ή σε ημικύκλιο 

(Κυαμέτη, 2012: 17).  

Παράλληλα, το παραμύθι μπορεί να αποτελέσει αφορμή για πραγματοποίηση 

πλήθος άλλων δραστηριοτήτων ωφέλιμων για τα παιδιά. Ενδεικτικά μπορούμε να 

αναφέρουμε ότι μετά την ανάγνωση ενός παραμυθιού μπορεί να ακολουθήσει 

δραματοποίηση (Αναγνωστόπουλος, 1997: 217). Υπό την οπτική αυτή οι μαθητές, 

αφού κατανοήσουν το παραμύθι, τους ρόλους, την πλοκή μπορούν με τη βοήθεια της 

νηπιαγωγού να το παραστήσουν. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνουν οι μαθητές ενεργή 

δράση και βιώνουν οι ίδιοι τα γεγονότα και τα συναισθήματα των ηρώων. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι το παραμύθι μπορεί να συνδυαστεί κάλλιστα στο 

πλαίσιο του νηπιαγωγείο με τη μουσική. Συγκεκριμένα, πολλά παραμύθια μπορούν 

να αποτελέσουν αφορμή για μουσικές δραστηριότητες (Αναγνωστόπουλος, 1997: 

218). Γι’ αυτό το λόγο παράλληλα με την αφήγηση μπορεί να γίνεται και η ακρόαση 

μουσικών κομματιών σχετικών με το θέμα του παραμυθιού ή ακόμη και ήχων 

σχετικών με ένα συγκεκριμένο επεισόδιο του. 
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Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι χαρακτηριστικό ότι η αξιοποίηση του 

παραμυθιού κάνει τη μαθησιακή διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα, παράμετρος 

εξαιρετική σημαντική αν αναλογιστούμε ότι οι μαθητές συνεχώς παραπονιούνται για 

την ανία και την έλλειψη ενδιαφέροντος που νιώθουν στη σχολική αίθουσα. Ειδικά 

στη σύγχρονη εποχή του καταιγισμού πληροφοριών και της επικράτησης της εικόνας 

είναι σημαντικό η διδασκαλία να ξεφεύγει από τα συμβατικά της πλαίσια και να 

υιοθετεί στοιχεία που θα κεντρίζουν το ενδιαφέρον και την όρεξη του μαθητή  για 

μάθηση, γνώση και δημιουργία. Αναλυτικότερα, η ταύτιση που οι μαθητές βιώνουν, 

τα συναισθήματα που προκαλούνται και η ανταπόκρισή τους στο περιεχόμενο του 

παραμυθιού, τους παρακινεί και τους προσελκύει την προσοχή (Κυαμέτη, 2012: 17). 

Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό μεταβάλλονται οι παραδοσιακές σχέσεις και τα 

στερεότυπα της διδασκαλίας.  

Υπό την οπτική αυτή η δασκαλοκεντρική διδασκαλία καταργείται και η 

μαθητές λαμβάνουν ενεργητικό ρόλο στην μαθησιακή διαδικασία. Αυτό έχει 

ασφαλώς ως συνέπεια να βελτιωθούν και οι σχέσεις τόσο μεταξύ διδασκόντων και 

διδασκομένων όσο και ανάμεσα στους ίδιους τους μαθητές που συνεργάζονται. 

Ειδικά, στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου ή κατά την πρώτη σχολική ηλικία το παραμύθι 

μπορεί να χαλαρώσει και να αποφορτίσει τους μαθητές και παράλληλα να  

καταργήσει την αυστηρή διάταξη της τάξης (Μερακλής, 1999: 191). Ο χώρος πρέπει, 

συνεπώς, να διαμορφωθεί κατάλληλα με τους μαθητές να μην μένουν προσηλωμένοι 

στα θρανία τους, αλλά να συγκεντρώνονται όλοι μαζί σε κύκλο ή σε ημικύκλιο 

(Κυαμέτη, 2012: 17).  

Για τους παραπάνω λόγους καθίσταται σαφές ότι το παραμύθι θα πρέπει να 

λάβει πιο σημαντική θέση στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Οι τρόποι 

προσέγγισής του είναι ποικίλοι, γι’ αυτό και ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα επιμορφωμένος και ευαισθητοποιημένος, ώστε να το εντάξει στο 

πρόγραμμα διδασκαλίας. 
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Κεφάλαιο 2: Η μουσική στην εκπαίδευση 

Η μουσική ανέκαθεν αποτελούσε συνοδοιπόρο στη ζωή του ανθρώπου, ένα 

μέσο ψυχαγωγίας και ψυχολογικής αποφόρτισης, αλλά και έναν τρόπο έκφρασης. 

Μέσω του ήχου ο άνθρωπος εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο, τους 

προβληματισμούς και τα συναισθήματά του. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος 

παγκοσμίως και διαχρονικά έρχεται σε επαφή με τη μουσική, συνειδητά ή μη, και 

βρίσκει ικανοποίηση και ευχαρίστηση είτε ως αποδέκτης της είτε σε ορισμένες 

περιπτώσεις ως δημιουργός της.  

Η απόπειρα ορισμού της μουσικής μας φέρνει αντιμέτωπους με  ένα ερώτημα 

που απασχόλησε διαχρονικά τους μελετητές και σχετίζεται με τη διττή υπόστασή της 

ως τέχνης και ως επιστήμης. Ένας αρκετά πλήρης και συνοπτικός ορισμός απαντάται 

στο λεξικό Webster, όπου η μουσική ορίζεται ως «η επιστήμη ή η τέχνη που 

ενσωματώνει ευχάριστους, εκφραστικούς ή έξυπνους συνδυασμούς τόνων από τη 

φωνή ή τα μουσικά όργανα σε μία σύνθεση που έχει καθορισμένη δομή ή συνέχεια»  

(Σέργη, 1987: 13).  

Η μουσική πήρε το όνομά της από τις εννέα Μούσες της αρχαιοελληνικής 

μυθολογίας, οι οποίες ήταν προστάτιδες των Τεχνών. Υπό την οπτική αυτή αρχικά με 

τον όρο μουσική δηλώνονταν όλες οι τέχνες και πολύ αργότερα χρησιμοποιήθηκε με 

τη σημερινή έννοια του όρου.  

Ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε έντονα τους μελετητές σε σχέση με την 

μουσική αφορά στην προέλευσή της. Σύμφωνα με τους μύθους των αρχαίων  η 

μουσική έχει θεϊκή προέλευση και συνδέεται με τη λατρεία (Κερεζίδου, 2010: 4). 

Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι είναι τόσο παλιά όσο και η ίδια η γλώσσα. 

 Έχουν διατυπωθεί για το θέμα αυτό πλήθος απόψεων, συχνά αντιτιθέμενων, 

αλλά οι επικρατέστερες και πιο διαδεδομένες είναι δύο. Αρχικά,  ο Δαρβίνος, 

θεμελιωτής της εξελικτικής θεωρίας, υποστήριξε ότι η μουσική προήλθε από το 

τραγούδι κι αυτό από τη φωνή που χρησιμοποιήθηκε από τον άνθρωπο στην 

προσπάθειά του να αναζητήσει σύντροφο (Γιάννου, 1995: 8). Βέβαια, η άποψη αυτή 

του Δαρβίνου για την προέλευση της μουσικής αμφισβητήθηκε έντονα με συνέπεια η 

εγκυρότητά της να έχει στις μέρες μας καταρριφθεί.  
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Η δεύτερη θεωρία έχει διατυπωθεί από τον Καρλ Μπύχνερ, ο οποίος 

υποστήριξε ότι η μουσική συνδέθηκε έντονα και προήλθε από ομαδικές εργασίες των 

ανθρώπων στις πρωτόγονες κοινωνίες (Γιάννου, 1994: 9).  

Πράγματι, γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι παλαιότερα τραγουδούσαν κατά την 

εκτέλεση των διάφορων εργασιών,  γεγονός που τους βοηθούσε να είναι πιο 

αποτελεσματικοί και να έχουν συντονισμό ειδικά σε περιπτώσεις αγροτικών 

εργασιών, όπου επαναλάμβαναν συγκεκριμένες κινήσεις κατά τη διάρκεια της 

ημέρας. Παρόλα αυτά είναι δύσκολο να δεχτούμε ότι αυτή είναι η απαρχή και η 

προέλευση της μουσικής με συνέπεια και αυτή η θεωρία να καταρρίπτεται. Άλλες 

θεωρίες για την προέλευση της μουσικής πρεσβεύουν ότι αυτή προέρχεται από τη 

γλώσσα. Ανάμεσα στους υποστηρικτές αυτής της άποψης ήταν και ο Γάλλος 

φιλόσοφος, Ρουσώ.  

Σε κάθε περίπτωση και χωρίς να επεκταθούμε περαιτέρω σε σχέση με την 

προέλευση της μουσικής, το σημαντικό είναι ότι αυτή ανέκαθεν είχε πρωτεύουσα 

σημασία σε κάθε πτυχή της ζωής του ανθρώπου: στην εργασία, στην θρησκεία και 

στην ευρύτερη κοινωνική ζωή (Σταυρίδης, 1994: 11). Η μουσική εξυψώνει το πνεύμα 

του ανθρώπου και του προσφέρει διαχρονικά μία πηγή ευχαρίστησης και χαρά και 

μία καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Η αξία της μουσικής για το παιδί και η αξιοποίηση και ενσωμάτωσή 

της στην εκπαίδευση 
Η αξία της μουσικής και η μεγάλη σημασία της για τη ζωή του ανθρώπου είχε 

αναγνωριστεί και επισημανθεί ήδη από την αρχαία Ελλάδα. Συγκεκριμένα, 

γνωρίζουμε ότι στην αρχαία Αθήνα θεωρήθηκε σημαντικό τα παιδιά, εκτός από τη 

γνώση της γραφής και της ανάγνωσης, να έρθουν από μικρή ηλικία σε επαφή με τη 

μουσική. Αντίστοιχα και στον σπαρτιατικό σύστημα αγωγής, η μουσική είχε 

πρωτεύοντα ρόλο και είχε γίνει αντιληπτή και σε αυτήν την περίπτωση η μεγάλη 

σημασία της ως μορφωτικό αγαθό (Σταυρίδης, 1994: 11).  

Η μουσική ως τέχνη θεωρήθηκε, συνεπώς, θεμέλιος λίθος για την ηθική, 

ψυχοπνευματική, κοινωνική καλλιέργεια του παιδιού  και σημαντικός παράγοντας 

που συμβάλλει στη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Κατά τον 

τρόπο αυτό είναι αξιοσημείωτο ότι ήδη στην αρχαία Ελλάδα η μουσική δεν 
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εκλαμβανόταν απλά ως ψυχαγωγία, δηλαδή ως μέσο αισθητικής απόλαυσης,  αλλά 

επιτελούσε κι έναν ευρύτερα ηθικοπαιδευτικό ρόλο. 

Αναλυτικότερα, ο δάσκαλος της μουσικής, ο κιθαριστής, όπως 

πληροφορούμαστε από τον Πλάτωνα, μάθαινε στα παιδιά να παίζουν λύρα ή αυλό, 

ώστε να γίνουν πιο ήμερα και εξοικειωθούν με το ρυθμό και την αρμονία 

(οἱδὲκιθαρισταὶτῷκιθαρίζεινἡμερωτέρουςαὐτοὺςποιεῖνπειρῶνταικαὶτὰςτῶν παίδων 

ψυχὰςπρὸςτὸνῥυθμὸνκαὶτὴνἁρμονίανοἰκειοῦσι) (Πλάτων, Πρωταγόρας 325c - 326c). 

Παράλληλα, θεωρούσε ότι η μουσική παιδεία συμβάλλει στην διατήρηση 

παραδοσιακών ηθικών αξιών και κατ’ επέκταση στη διαμόρφωση ιδανικών πολιτών 

(Καμινιώτη, 2011: 9). 

Τη σημασία της μουσικής παιδείας εξάρει και ο Αριστοτέλης. Σύμφωνα με 

αυτόν, η μουσική είναι ωφέλιμη, καθώς συνιστά «παιδεία», «ανάπαυσις», αλλά και 

μέσο το οποίο προωθεί την  ηθική καλλιέργεια του ατόμου (Καμηνιώτη, 2011: 9).  

Υπό την έννοια αυτή οι νέοι μέσω της μουσικής αγωγής μαθαίνουν να εξοικειώνονται 

με την αρμονία, τους ευχάριστους μουσικούς ήχους και κατ’ επέκταση να τη 

διακρίνουν σε σχέση με τους κακής ποιότητας ήχους.  

Στο σημείο αυτό μπορούμε να αναφέρουμε και τις απόψεις του μεγάλου 

Γάλλου φιλοσόφου JeanJacquesRousseau.  Και ο τελευταίος επισημαίνει τη σημασία 

της μουσικής διαπαιδαγώγησης, τονίζοντας ότι αυτή η επαφή με τη μουσική και η 

απόκτηση ακουστικών εμπειριών θα πρέπει να συντελείται πρώιμα, στην προσχολική 

ηλικία (Κελεπούρη, 2010: 6). Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζει ότι το παιδί 

επωφελείται, καθώς προωθείται η ψυχοπνευματική του ανάπτυξη. 

Πολλοί μελετητές τονίζουν ότι η επίδραση της μουσικής υφίσταται ήδη κατά 

την ανάπτυξη του εμβρύου στην περίοδο της κύησης της γυναίκας (Σέργη, 57, 

προσχολική μουσική αγωγή). Είναι γεγονός ότι τα έμβρυα αποτελούν ενεργητικούς 

δέκτες της συναισθηματικής κατάστασης της μητέρας (Μπακατσή, 2008: 14). Με την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ανακάλυψη των υπέρηχων δόθηκε η δυνατότητα 

στους μελετητές να διερευνήσουν την επίδραση που μπορεί να έχει η μουσική στο 

έμβρυο και την αντίδρασή του στο άκουσμά της. Συγκεκριμένα, μετά από έρευνες 

διαπιστώθηκε ότι κατά την δέκατη έκτη εβδομάδα της κύησης, το έμβρυο μπορεί και 

αντιδρά σε εξωτερικούς ήχους (Μπακατσή, 2008: 14). Έτσι, ακούγοντας μία όμορφη 
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και ήρεμη μελωδία, το έμβρυο ηρεμεί και χαλαρώνει. Παράλληλα, μπορεί να βιώσει 

και τα όμορφα συναισθήματα της μητέρας του, όταν η ίδια ακούει μία μελωδία που 

την ευχαριστεί. 

Έχει, επίσης, διαπιστωθεί ότι τα βρέφη έλκονται πολύ από τη μουσική. Η 

μουσική ικανότητα είναι έμφυτη, καθώς ο άνθρωπος γεννιέται με την ικανότητα να 

αντιδρά στο μουσικό πολιτισμικό του περιβάλλον (Σέργη 57, προσχολική μουσική 

αγωγή). Οι σχετικές έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα βρέφη έχουν 

την ικανότητα να διακρίνουν την διαφορά στους ήχους και να αντιδρούν αντίστοιχα 

σε αυτά. Παράλληλα, είναι σημαντικό ότι και οι κινήσεις των βρεφών είναι ρυθμικές, 

ενώ κατά το γέλιο ή το κλάμα τους δοκιμάζουν πολλούς διαφορετικούς τόνους, 

αποκτώντας αίσθηση  για τη μουσική (Σέργη, 1987: 4). 

Η ικανότητα, όμως,  να διακρίνουν και να αναγνωρίζουν συγκεκριμένους 

ήχους, αποκτάται αργότερα και συγκεκριμένα στην ηλικία των τεσσάρων ή πέντε 

ετών. Παρόλο που το παιδί σε αυτή την ηλικία έχει ήδη εμπειρία από ήχους και 

μουσική, η πρώτη ολοκληρωμένη του εμπειρία με τη μουσική και με μουσικές 

δραστηριότητες θα γίνει στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου. 

Αναλυτικότερα, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έχει διαπιστωθεί ότι 

διαθέτουν αναπτυγμένη τη μουσική ικανότητα και συγκεκριμένα παρουσιάζουν: 

1. αυθορμητισμό στις κινήσεις τους, όταν ανταποκρίνονται στα μουσικά 

ερεθίσματα. Συγκεκριμένα, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας συνηθίζουν να 

αντιδρούν στα μουσικά ερεθίσματα με κινήσεις χεριών ή παλαμάκια, 

συνοδεύοντας ρυθμικά ένα τραγούδι. Τα χτυπήματα αυτά ειδικά στην ηλικία των 

τεσσάρων με έξι ετών αρχίζουν και συγχρονίζονται περισσότερο με το ρυθμό της 

μουσικής (Σέργη, 1995: 59). 

2. ικανότητα να τραγουδούν ορθά. Αρχικά, τα παιδιά τραγουδούν αυθόρμητα, αλλά 

σταδιακά και συγκεκριμένα κατά την προσχολική ηλικία χάνουν τον 

αυθορμητισμό τους σε σχέση με τις τραγουδιστικές τους ικανότητες. 

3. χρήση και εκμάθηση μουσικών οργάνων. Συγκεκριμένα, τα παιδιά σε αυτήν την 

ηλικία μπορούν και χειρίζονται απλά κρουστά μουσικά όργανα και σταδιακά και 

με την κατάλληλη καθοδήγηση να γνωρίσουν και να μάθουν τα πνευστά και τα 

έγχορδα. 
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4. μουσική αντίληψη. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας μπορούν και συσχετίζουν τους 

ήχους που ακούν με συγκεκριμένα γεγονότα ή πράγματα. 

5. προτίμηση στην ακρόαση μουσικής και ήχων σε απλό τόνο και έντονο ρυθμό 

(Σέργη, 1995: 59). 

Παρ’ όλα αυτά, τα παιδιά αυτής της ηλικίας ενδεχομένως δεν έχουν 

αναπτυγμένη την αίσθηση της αρμονίας, δηλαδή της ακρόασης δύο ή περισσότερων 

ήχων ταυτόχρονα (Σέργη, 1995: 59).  

Αν εστιάσουμε στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει και συγκεκριμένα στην 

θετική επίδραση της μουσικής, συνειδητοποιούμε ότι η μουσική δρα ευεργετικά στο 

συναισθηματικό κόσμο του παιδιού και το βοηθά να βιώσει την ικανοποίηση και την 

ευχαρίστηση, αλλά και να εκφράσει τη χαρά ή τη θλίψη του (Σέργη, 1987: 3). Αυτό 

βοηθά τα παιδιά να ενισχύουν και να εμπλουτίζουν το συναισθηματικό τους κόσμο με 

επακόλουθο να καταφέρνουν να επιβιώσουν και να ανταπεξέλθουν 

αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις της σημερινής υλιστικής κοινωνίας (Σταυρίδης, 

1994: 16). Η μουσική, άλλωστε, μπορεί να ερμηνευτεί από κάθε παιδί με διαφορετικό 

τρόπο, καθώς το νόημά της δεν είναι μονοδιάστατο, αλλά μπορεί να ποικίλλει 

ανάλογα με τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τις εμπειρίες του κάθε παιδιού. 

Σύμφωνα με πολλούς μελετητές η μουσική και τα συναισθήματα είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Κατά την αμερικανίδα φιλόσοφο, Langer, μέσω 

της μουσικής μπορεί να διερευνηθεί η φύση του συναισθήματος με περισσότερη 

λεπτομέρεια και αλήθεια που δεν μπορεί να προσεγγιστεί με τη γλώσσα (Langer 

1942, όπως αναφέρεται στο: Σέργη, 1994: 17). Η σχέση μουσικής και 

συναισθηματικού κόσμου διερευνήθηκε ήδη στην αρχαία Ελλάδα με τον Αριστοτέλη 

και τον Πλάτωνα να τονίζουν την επίδραση της μουσικής στον ψυχικό κόσμο του 

ατόμου και την δύναμή της να διαμορφώνει χαρακτήρες.  

Συγκεκριμένα, ο Πλάτωνας στην Πολιτεία του τονίζει ότι ο ρυθμός και η 

αρμονία της μουσικής διαπερνούν ως τα τρίσβαθα την ψυχή και την εξουσιάζουν 

(Πλάτωνος, Πολιτεία 401d) (Λοϊζου, 2003: 5). Κατ’ αντίστοιχο τρόπο και ο 

Αριστοτέλης επισημαίνει την επιρροή της μουσικής στο συναισθηματικό κόσμο του 

ατόμου, αλλά και εν γένει στην διαμόρφωση μίας ηθικής προσωπικότητας. Τονίζει, 
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μάλιστα, ότι ειδικά για τους νέους έχει σημασία όχι μόνο να είναι ακροατές των 

μουσικών ήχων, αλλά να ασκούνται και οι ίδιοι στη μουσική (Λοϊζου, 2003: 9).  

Παράλληλα, η αξιοποίηση της μουσικής στην εκπαιδευτική διαδικασία 

παρέχει στο παιδί την ικανότητα της αυτοέκφρασης και κατ’ επέκταση την 

αυτογνωσία, καθώς μέσω της μουσικής και των μουσικών δραστηριοτήτων μπορεί να 

κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του (Σταυρίδης, 1994: 16). 

Είναι, επίσης, αξιοσημείωτο ότι η μουσική συμβάλλει στην καλλιέργεια των 

πνευματικών ικανοτήτων των παιδιών. Είναι γεγονός ότι η μουσική αγωγή στη 

προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία έχει έντονα συνδεθεί με της θεωρίες νοητικής 

ανάπτυξης του παιδιού (Σέργη: 56: Προσχολική Μουσική Αγωγή). Το παιδί όταν 

ακούει μουσική ή όταν παίζει το ίδιο ή ακόμη και στην περίπτωση που συμμετέχει σε 

μουσικές δραστηριότητες στο σχολείο ενεργοποιεί τις πνευματικές του ικανότητες, τη 

νοημοσύνη και την ευφυΐα (Σταυρίδης, 1994: 17). Μετά από έρευνες και πειράματα 

διαπιστώθηκε πράγματι ότι η μουσική αναπτύσσει το διανοητικό του κόσμο 

(Κελεπούρη, 2010: 25).  

Η μουσική και οι μουσικές δραστηριότητες στο σχολείο προϋποθέτουν 

ομαδικότητα. Με τον τρόπο αυτό το παιδί μαθαίνει να συνεργάζεται, να αποτελεί 

μέλος μίας ομάδας και να πειθαρχεί σε συγκεκριμένους κανόνες σεβόμενο και τα 

υπόλοιπα μέλη της (Σέργη, 1987:  3). Αυτό συμβάλλει στη δημιουργία ενός 

πνεύματος συνεργασίας και συλλογικότητας κατά το οποίο το παιδί αποστρέφεται τον 

εγωισμό του και τις προσωπικές του επιθυμίες με γνώμονα και βασικό του στόχο την 

πρόοδο του συνόλου (Σταυρίδης, 1994: 19). Με τις μουσικοκινητικές 

δραστηριότητες, τα παιχνίδια μουσικής, το ομαδικό τραγούδι ή με την χρήση 

μουσικών οργάνων το παιδί αποκτά αυτοπεποίθηση ως μέλος της ομάδας και νιώθει 

ότι κι αυτό συμβάλλει σημαντικά στο τελικό αποτέλεσμα. Η παράμετρος αυτή είναι 

ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση παιδιών που διακρίνονται για την εσωστρέφειά 

τους και την έλλειψη αυτοπεποίθησης. Τα παιδιά αυτά με τη συμμετοχή τους σε 

αυτές τις δραστηριότητες αποκτούν θάρρος και αυτοπεποίθηση, κατανοώντας ότι 

αποτελούν κι αυτά ένα σημαντικό κομμάτι της ομάδας. Παράλληλα, η απόκτηση 

αυτών των αισθητικών εμπειριών είναι πολύ σημαντική, καθώς προσφέρει οφέλη που 

δεν μπορεί να αποκτήσει το παιδί με τις καθημερινές, συνηθισμένες εμπειρίες. 
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Εφόσον η μουσική προϋποθέτει ομαδικότητα και συνεργασία είναι 

επακόλουθο να συμβάλλει ουσιαστικά και στην κοινωνική ανάπτυξη των μικρών 

παιδιών. Το νηπιαγωγείο, στο οποίο πραγματοποιούνται πολλές μουσικές 

δραστηριότητες, αποτελεί για το μικρό παιδί ένα από τους πρώτους φορείς 

κοινωνικοποίησής του. Υπό την έννοια αυτή μέσω της μουσικής και των μουσικών 

δραστηριοτήτων στο σχολείο ο μαθητής μαθαίνει να αλληλοεπιδρά, να βιώνει τη 

συλλογική ευθύνη, να σέβεται και να υπολογίζει και τους άλλους μαθητές με 

επακόλουθο την ομαλότερη κοινωνική του ανάπτυξη και την ευκολότερη 

προσαρμογή του στην κοινωνική ζωή (Σταυρίδης, 1994: 18). 

Ανάμεσα στα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο μαθητής από την επαφή του 

με τη μουσική και την υλοποίηση μουσικών δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο θα 

πρέπει να αναφέρουμε και τη σωματική του ανάπτυξη. Η μουσική σε συνδυασμό με 

την κίνηση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη γνωριμία του μαθητή με το σώμα 

του. Το βέβαιο είναι ότι η μουσική δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να εκφραστούν 

ελεύθερα με το σώμα τους και να ανταποκριθούν στους ήχους, να αναπτύξουν τη 

δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Μέσω της μουσικής το παιδί μαθαίνει να 

ελέγχει τους μεγάλους μυς του σώματος, ενώ με μουσικοκινητικές δραστηριότητες ή 

την εκμάθηση κάποιου μουσικού οργάνου  εξασκείται στο συντονισμό και τον έλεγχο 

μικρότερων κινήσεων (Σταυρίδης, 1994: 18). 

Παράλληλα, έχουν τονιστεί ιδιαίτερα στη διεθνή βιβλιογραφία οι θετικές 

επιδράσεις που μπορεί να έχει η μουσική σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Γιόφτση, 

2014: 56). Η μουσική και εν γένει η ενασχόληση με την τέχνη βοηθά αυτά τα παιδιά 

να ικανοποιήσουν τις αισθητηριακές του εμπειρίες (Κερεζίδου, 2010: 16). 

Αναλυτικότερα, η μουσική στην ειδική αγωγή έχει ως στόχο και μπορεί να συμβάλλει 

θετικά στην ανάπτυξη πνευματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων (γραπτός και 

προφορικός λόγος, επικοινωνία με τους άλλους, μνήμη, αντίληψη, κατανόηση), αλλά 

και στην ανάπτυξη κατεξοχήν μουσικών ικανοτήτων (κατανόηση και εξοικείωση με 

τη μελωδία, το ρυθμό και την αρμονία) (Καρτασίδου, όπως αναφέρεται στο: 

Κερεζίδου, 2010: 17). 

Η μουσική είναι αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μας. Αυτή η παραδοχή 

μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι η ακρόαση μουσικών κομματιών ή το παίξιμο 

μουσικών κομματιών σε μουσικά όργανα από τα ίδια τα παιδιά, τα βοηθά να έρθουν 
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σε επαφή με την πολιτισμική τους μουσική κληρονομιά. Παράλληλα, η μουσική 

άλλων πολιτισμών και λαών βοηθά τους μαθητές να έρθουν σε επαφή και με 

πολιτισμούς διαφορετικούς από τον δικό τους και με τον τρόπο αυτό να κατανοήσουν 

το διαφορετικό και να το αποδεχτούν. 

Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν τη σημαντικότητα της μουσικής και την 

αναγκαιότητα που υπάρχει, ώστε να ενσωματωθεί και να λάβει βαρύνουσα θέση στο 

αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. Όπως, προαναφέρθηκε τα περισσότερα παιδιά 

έχουν την πρώτη ολοκληρωμένη μουσική εμπειρία στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου. Αν 

από αυτήν την εμπειρία αποκομίσουν θετικά και ευχάριστα συναισθήματα, το βέβαιο 

είναι ότι θα επιζητήσουν να ασχοληθούν με τη μουσική και στη μετέπειτα ζωή τους. 

Γι’ αυτό το λόγο είναι ευθύνη και υποχρέωση των νηπιαγωγών να υλοποιούν 

δραστηριότητες που προωθούν την μουσική ανάπτυξη των παιδιών και να 

ενθαρρύνουν την ενεργητική συμμετοχή τους σε αυτές. 

Συνειδητοποιούμε, συνεπώς, ότι η νηπιαγωγός, όταν πρόκειται να υλοποιήσει 

δραστηριότητες μουσικής στην τάξη θα πρέπει αφενός να έχει κάποιες γνώσεις 

σχετικές με τη μουσική και αφετέρου να προετοιμάσει τα διάφορα υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Είναι σημαντικό, παρόλο 

που η νηπιαγωγός, δεν έχει τις γνώσεις ενός δασκάλου μουσικής, να μάθει να παίζει 

κάποια απλά μουσικά όργανα και να κατανοεί βασικές μουσικές έννοιες, όπως η 

αρμονία, ο τόνος, η χροιά, ο ρυθμός και άλλα. Θα πρέπει, επίσης, να είναι σε θέση να 

διακρίνει τη μουσική ικανότητα των παιδιών και να προσαρμόζει την κάθε 

δραστηριότητα στις γνώσεις, στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντά τους (Σέργη, 1987: 

10) . Το πιο σημαντικό, όμως, είναι η νηπιαγωγός να διατηρεί στάση παιδικότητας 

και ανοιχτότητας και να είναι έτοιμη να αποδεχθεί τη δημιουργική φύση των παιδιών 

και να τους αφήνει το περιθώριο να εκφραστούν ελεύθερα. Μόνο με αυτήν την 

προϋπόθεση θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους και να επωφεληθούν 

από την επαφή τους με τη μουσική. 

Η μουσική μπορεί να ενσωματωθεί στο νηπιαγωγείο και να συσχετισθεί και 

με άλλα γνωστικά πεδία (Σέργη, 1987: 132). Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε 

ότι η γνώση μουσικών οργάνων μπορεί να πραγματοποιηθεί και με την κατασκευή 

μουσικών οργάνων από απλά υλικά. Επίσης, η μουσική μπορεί να συσχετιστεί και με 

την ιστορία και υπό την οπτική αυτή μπορεί να γίνει ακρόαση μουσικής από μία 
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συγκεκριμένη ιστορική περίοδο ή από ένα συγκεκριμένο τόπο (παραδείγματος χάρη, 

κλέφτικα τραγούδια). Τέλος, η μουσική μπορεί να συσχετιστεί με τα θρησκευτικά 

(Θρησκευτικοί ύμνοι και μελωδίες). 

Σημαντικό σε σχέση με τα παραπάνω είναι και η κατάλληλη διαμόρφωση του 

χώρου, όπου θα πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μουσική δραστηριότητα (Σέργη, 

1987: 10). Ειδικά στην περίπτωση υλοποίησης μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων θα 

πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος και η αίθουσα διδασκαλίας να διαμορφωθεί με 

τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά να μην περιορίζονται και να έχουν τη δυνατότητα 

ελεύθερης κίνησης στο χώρο. 

Η μουσική φαίνεται πως είναι ένας εξαιρετικός τρόπος μέσω του οποίου το 

παιδί μπορεί να καλλιεργήσει νέες δεξιότητες και ικανότητες και να εμπλουτίσει τις 

γνώσεις του. Η μουσική μπορεί να βοηθήσει το παιδί να κατανοήσει βαθύτερα, αλλά 

και συνάμα ευκολότερα την ελληνική γλώσσα και γραμματική, καθώς η μουσική 

παρουσιάζει ομοιότητες με τη γλώσσα ως προς τη δομή της, καθώς βασίζεται πάνω 

σε ένα αυστηρό δομικό σύστημα κανόνων και επίσης παρουσιάζει ομοιότητες ως 

προς τον τρόπο με τον οποίο κατακτάται και αφομοιώνεται ως γνωστικό αντικείμενο 

από τον μαθητευόμενο. Άλλωστε, η μουσική με τον δικό της τρόπο αποτελεί ένα 

αυτόνομο και ανεξάρτητο μέσο επικοινωνίας, επομένως θα μπορούσε να ειπωθεί ότι 

αποτελεί ένα είδος γλώσσας. Από την άλλη πλευρά, η γλώσσα έχει στοιχεία της 

μουσικής, καθώς χαρακτηρίζεται από μελωδία, ρυθμό και χρώμα και επομένως η 

εκμάθηση της γλώσσας σε συνδυασμό με τη μουσική μπορεί να βοηθήσει το παιδί 

(Τσαφταρίδης, 2011). 

Κατά τον τρόπο με τον οποίο ένα παιδί μπορεί να μάθει ευκολότερα την 

ελληνική γλώσσα μέσα από την εκμάθηση της μουσικής, μπορεί να μάθει ευκολότερα 

και ξένες γλώσσες και συνάμα, να γνωρίσει και να κατανοήσει τη μοναδική 

κουλτούρα των λαών αυτών. Άλλωστε κάθε λαός έχει μια μοναδική μουσική 

παράδοση, η οποία και συνδέεται άμεσα με πολλές πτυχές της ιστορίας του και των 

παραδόσεών του. Κατά την εκμάθηση ξένων γλωσσών επομένως, η επαφή με την 

αντίστοιχη παραδοσιακή μουσική του εκάστοτε λαού βοηθά στην κατανόηση του 

πολιτισμού του και βοηθά το παιδί να εξοικειωθεί με τη γλώσσα, τις ιδιαιτερότητές 

της και την προφορά της (Τσαφταρίδης, 2011). 
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Καθώς η μουσική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό, την ιστορία 

και τις παραδόσεις του κάθε λαού, η επαφή μαζί της βοηθά το παιδί να κατανοήσει 

βαθύτερα και να εκτιμήσει τη δική του πολιτισμική κληρονομιά, η οποία 

περιγράφεται με μοναδικό τρόπο μέσα από τη μουσική. Πράγματι, η μουσική 

διαμορφώνεται και επηρεάζεται βαθιά από τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν 

στη χώρα και από τις επιρροές που αυτή δέχεται. Αυτός είναι και ο λόγος που στον 

ελληνικό χώρο εντοπίζεται πληθώρα διαφορετικών μουσικών ειδών τα οποία ήρθαν 

στην επιφάνεια σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και περιγράφουν τις δυσκολίες, 

τα προβλήματα και τους αγώνες που έδωσαν οι Έλληνες την κάθε περίοδο. Μέσα από 

την επαφή με τα διαφορετικά είδη μουσικής της Ελλάδας επομένως, το παιδί γνωρίζει 

την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου του, τις διαφορές ανάμεσα στις διαφορετικές 

περιοχές της χώρας, τις παραδόσεις και την κουλτούρα της (Τσαφταρίδης, 2011). 

Μπορεί να φαντάζει παράξενο, αλλά η μουσική είναι ένας καλός τρόπος το 

παιδί να έρθει σταδιακά και με ομαλό τρόπο με τα Μαθηματικά, τα οποία και 

αποτελούν ένα από τα πιο απαιτητικά μαθήματα των επόμενων τάξεων του σχολείου. 

Τα Μαθηματικά διέπονται, όπως ακριβώς και η Γλώσσα, από ξεχωριστούς κανόνες 

και για τον λόγο αυτό είναι περίπλοκα για το παιδί. Παράλληλα, τα Μαθηματικά είναι 

από μόνα τους μια σύνθεση και κατά τον τρόπο αυτό χαρακτηρίζονται από 

μουσικότητα. Η μουσική από την άλλη πλευρά, συνδέεται στενά με τα Μαθηματικά, 

καθώς περιλαμβάνει μέτρα, ρυθμούς, διάφορα όργανα και κλίμακες. Η ταυτόχρονο 

εκμάθηση των μαθηματικών εννοιών και της μουσικής, αναμένεται να βοηθήσει το 

παιδί να κατανοήσει βαθύτερα τις πολύπλοκες μαθηματικές έννοιες (Τσαφταρίδης, 

2011). 

Έγινε αναφορά προηγουμένως στον επικοινωνιακό και κοινωνικό χαρακτήρα 

της μουσικής, καθώς φέρνει κοντά τους ανθρώπους και υπερβαίνει τα εμπόδια της 

διαφορετικής γλώσσας, κουλτούρας και εθνικότητας. Η μουσική παροτρύνει το παιδί 

επομένως να εκφραστεί ελεύθερα, να διασκεδάσει, να δημιουργήσει μουσικές 

συνθέσεις, να παίξει με διαφορετικά μουσικά όργανα, να τραγουδήσει και μέσα από 

αυτά να καλλιεργήσει νέους κώδικες επικοινωνίας και έκφρασης και να ενισχύσει τον 

προφορικό του λόγο (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2005). 

Παράλληλα, μέσα από τη συμμετοχή του παιδιού σε δραστηριότητες που 

περιλαμβάνουν τη μουσική στο πλαίσιο του Νηπιαγωγείου, όπως την εκμάθηση 
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τραγουδιών, μουσικών παιχνιδιών, ποιημάτων και απλών μουσικών οργάνων, το 

παιδί έρχεται σε επαφή με τους συμμαθητές του. Κατά τον τρόπο αυτό, μαθαίνει να 

συνεργάζεται αποτελεσματικά, μαθαίνει να έχει ομαδικό πνεύμα, να μοιράζεται και 

να αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα παιδάκια και με τον τρόπο αυτό μαθαίνει τη σημασία 

της στήριξης και προώθησης των συμμαθητών του προς την επίτευξη ενός κοινού 

στόχου (Σωτηριάδου, 2008: 29). 

Σαφώς, η μουσική δεν περιορίζεται μόνο στην εκμάθηση μουσικών οργάνων 

και τραγουδιών. Χαρακτηριστικό της είναι ότι συνδέεται και με άλλες μορφές τέχνης 

που μπορούν να φανούν χρήσιμες στο παιδί, όπως ο χορός και το θέατρο. Μέσα από 

τη δημιουργία θεατρικών και χορευτικών στο πλαίσιο του Νηπιαγωγείου, προωθείται 

η πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Τα παιδιά μπορούν να αναλάβουν τον ρόλο του 

σεναριογράφου, του χορογράφου, των ηθοποιών ή των χορευτών και να μάθουν τους 

τρόπους με τους οποίους μπορούν να εκφράσουν τον εσωτερικό τους κόσμο 

ελεύθερα και συνάμα να αποσυμφωρήσουν τις σκέψεις τους και να εκτονώσουν τα 

συναισθήματά τους και το άγχος τους. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες που 

συνδυάζουν τη μουσική με την κίνηση του σώματος, το παιδί μαθαίνει τον έλεγχο του 

σώματός του, μαθαίνει να είναι δημιουργικό, να συνεργάζεται και να επικοινωνεί με 

επιτυχία με τον παιδαγωγό, αλλά και με τους συμμαθητές του (Κανατσούλη, 2007).   

Θεωρητικές προσεγγίσεις στην παιδαγωγική της μουσικής 
Στην πάροδο των ετών έχουν κατά καιρούς έλθει στην επιφάνεια ποικίλες 

θεωρητικές προσεγγίσεις για την παιδαγωγική της μουσικής. Ορισμένες από τις 

θεωρίες των μουσικοπαιδαγωγών αυτών κατόρθωσαν να επιβιώσουν στον χρόνο και 

να παραμείνουν επίκαιρες ακόμη και μέχρι σήμερα και να αξιοποιούνται ευρέως κατά 

την αξιοποίηση της μουσικής στον χώρο της εκπαίδευσης. Γνωστότεροι για τις 

προσεγγίσεις τους είναι οι Orff, Dalcrozeκαι Rousseau. 

Ξεκινώντας από τον τελευταίο, τον Rousseau, στον οποίο έγινε σύντομη 

αναφορά προηγουμένως, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πλέον γνωστούς 

φιλοσόφους, αλλά συνάμα και συγγραφέας και συνθέτης του 18
ου

 αιώνα, το έργο του 

οποίου συναντάται συχνά στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Στο έργο του «Αιμίλιος» 

γίνεται λόγος για την επαφή των παιδιών με τη μουσική από μικρή ακόμη ηλικία και 

τις θετικές επιδράσεις που αυτή επιφέρει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Ο 

Rousseauισχυρίστηκε ότι η μουσική έχει θετικό αντίκτυπο στη συναισθηματική και 
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ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού. Μάλιστα, ήταν τόσο υπέρ της εκπαιδευτικής 

ιδιότητας της μουσικής που ισχυρίστηκε επιπροσθέτως ότι το παιδί πρέπει να 

εξοικειώνεται αρχικώς με ποικίλα μουσικά ακούσματα ώστε να αποκτήσει εμπειρία 

προτού προχωρήσει στη μάθηση και διδασκαλία της μουσικής. Επιπροσθέτως, δε 

γίνεται να παραληφθεί και το γεγονός ότι ανέπτυξε ένα είδος μουσικής 

σημειογραφίας για παιδιά που βασίστηκε σε αριθμούς και στο κινητό και σταθερό 

Ντό, ενώ τόνιζε τη σημασία του να διδάσκεται το παιδί τη μουσική με ευχάριστο και 

διασκεδαστικό τρόπο και όχι αυστηρώς δομημένο, ώστε να μπορούν να 

αυτοσχεδιάσουν και να γνωρίζουν τη μουσική και τη διδασκαλία αυτής με βιωματικό 

τρόπο (Wiertsema, 1991).  

Ο Dalcrozeαποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον χώρο της 

μουσικής εκπαίδευσης και εφηύρε τη δική του διδακτική μέθοδο που ονομάζεται 

Ρυθμική Dalcroze, η οποία συνδυάζει κινήσεις του σώματος και όπως ο ίδιος 

πρότεινε η εκμάθησή της να γίνεται πριν ή ταυτόχρονα με την εκμάθηση μπαλέτου. Η 

μέθοδός του δεν αποτελεί μόνο μια μουσικοπαιδαγωγική μέθοδο που αντλεί στοιχεία 

της κίνησης του σώματος, αλλά αποσκοπεί στο να κάνει τον μαθητή να νιώσει 

ουσιαστικά, να αισθανθεί μέσα του και σε όλο του το σώμα τη μουσική και τα 

μοναδικά της χαρακτηριστικά, ενώνοντας με άμεσο τρόπο τις κινήσεις του σώματος, 

τους ήχους και τους ρυθμούς (Αρζιμάνογλου-Μαντζαρλή, 2006). 

Συνοπτικά, η μέθοδός του αποσκοπεί στη μελέτη της μουσικής με ζωντανό 

και δραστήριο τρόπο με αξιοποίηση της εμπειρίας και της παρατήρησης, την 

ισορρόπηση, συντονισμό και τελειοποίηση του σώματος ως προς τις φυσικές, 

πνευματικές και καλλιτεχνικές του ικανότητες και τον ενεργό του ρόλο στο άκουσμα 

της μουσικής, την εκπαίδευση του μουσικού και ρυθμικού συναισθήματος για την 

ανάπτυξη κινητικών ικανοτήτων που προάγουν την ισορροπία, την ταχύτητα 

αντίληψης και την άρτια εκτέλεση, την προώθηση της πολύπλευρης 

δημιουργικότητας και την καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων και την ανάληψη ενεργού 

ρόλου από τον εκπαιδευτικό για την προώθηση της ψυχοκινητικής εξέλιξης των 

μαθητών (Αρζιμάνογλου-Μαντζαρλή, 2006). 

Η μέθοδός του στηρίζεται σε τρία συστατικά: τη ρυθμική, το Solfegeκαι τον 

αυτοσχεδιασμό. Κάθε συστατικό αποσκοπεί και σε κάτι διαφορετικό. Η ρυθμική 

επικεντρώνεται στη διδασκαλία μέσα από την κίνηση του ρυθμού, της δομής και της 
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μουσικής έκφρασης. Το Solfege αποσκοπεί στο να μάθει το παιδί το τονικό ύψος 

μέσα από δραστηριότητες που προωθούν τον φωνητικό σχεδιασμό, την ακοή και την 

ακουστική αντίληψη. Τέλος, ο αυτοσχεδιασμός αποσκοπεί στο να κατανοήσει το 

παιδί τις μουσικές έννοιες μέσα από τον συνδυασμό κίνησης, φωνής και μουσικών 

οργάνων. Μέσα από τον συνδυασμό των συστατικών αυτών, το παιδί καλλιεργεί τη 

μουσικότητά του, καλλιεργεί την αίσθηση του ρυθμού, αλλά και όλες του τις 

αισθήσεις, κοινωνικοποιείται, αυτοσυγκεντρώνεται και μαθαίνει να εκφράζεται 

(Αντωνακάκης-Χιωτάκη, 2007). 

Η τελευταία θεωρία που θα παρουσιαστεί είναι αυτή του CarlOrff, ο οποίος 

είχε μια μακρά ιστορία στον χώρο της μουσικής, καθώς υπήρξε μουσικός συνθέτης, 

μουσικός διδάκτορας, γνώριζε πολλά μουσικά όργανα από μικρή ηλικία και 

αναλάμβανε τη διεύθυνση χορωδιών. Η μέθοδος που ανέπτυξε ήταν επηρεασμένη 

από αυτή του Dalcroze και για τον λόγο αυτό μοιράζονται ορισμένα κοινά στοιχεία. 

Όπως ακριβώς και ο Dalcroze, έτσι και ο ίδιος έδινε ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση στο 

στοιχείο της ελευθερίας και του αυτοσχεδιασμού, τα οποία ενίσχυαν τη δημιουργική 

φύση και τη φαντασία του παιδιού, ενώ επικεντρωνόταν στην πορεία της μάθησης και 

όχι στο αποτέλεσμα που αυτή θα επέφερε στους μαθητές του. Βασισμένη καθώς είναι 

πάνω στη μέθοδο του Delcroze, αποτελεί μια νέα, εκσυγχρονισμένη θεωρητική 

προσέγγιση στη μουσικοπαιδαγωγική και για τον λόγο αυτό αξιοποιήθηκε ευρέως 

(Wiertsema, 1991). 

Οι στόχοι της μεθόδου του είναι τα παιδιά να συμμετάσχουν ενεργά σε ομάδες 

συνεργασίας όπου νιώθουν τη συνεισφορά τους και έτσι αποκτούν θετικές 

εντυπώσεις για τον εαυτό τους, να γίνουν τα παιδιά ανεξάρτητα μέσα από τη μουσική 

και την κίνηση και κατ’ επέκταση να μπορούν να αυτοσχεδιάσουν, να επιλέξουν 

μόνα τους και να προτείνουν ελεύθερα ιδέες και λύσεις, να μάθουν να χρησιμοποιούν 

τη μουσική τους γνώση για τη δική τους ευχαρίστηση, να καλλιεργήσουν θετικά την 

προσωπικότητά τους, έτσι ώστε να γίνουν ενεργά και άξια μέλη της κοινωνίας, να 

καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους και να συμμετέχουν ενεργά σε ομάδες για τη 

διεξαγωγή δραστηριοτήτων, να κατανοήσουν τα παιδιά την αξία της μουσικής ως 

μορφή τέχνης και να καταλάβουν τη σχέση ανάμεσα στον ήχο και την κίνηση και πώς 

αυτά τα δύο δρουν αρμονικά για την ολοκλήρωση ενός έργου (Wiertsema, 1991). 
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Βασικό στοιχείο της μεθόδου του είναι ο ρυθμός και το Ostinatoτο οποίο 

χρησιμοποιεί για να κρατά τον ρυθμό και τη μελωδία σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο. 

Άλλα στοιχεία του συστήματος είναι ο λόγος, η κίνηση και η μουσική με τα οποία 

μπορεί ο εκπαιδευτικός να εισάγει και να οργανώσει τη μουσική διδασκαλία εντός 

της τάξης, αξιοποιώντας τα στοιχεία της μουσικοπαιδαγωγικής μεθόδου. Ο λόγος 

είναι βασικό στοιχείο της μουσικής, καθώς μετατρέπεται σε τραγούδι και ποίημα 

μέσα από τον συνδυασμό ρυθμού και ήχου και την παραγωγή φωνημάτων. Η κίνηση 

συνδέεται και αυτή άμεσα με τη μουσική, καθώς αποτελεί τη σωματική της έκφραση 

μέσα από μια έντονη συναισθηματική κατάσταση την οποία προκαλεί η μουσική και 

μπορεί να είναι αυθόρμητη ή προβαρισμένη. Στη μέθοδο αυτή συναντώνται τα 

παλαμάκια, τα χτυπήματα με τα πόδια ή στους μηρούς. Η μουσική εκφράζεται μέσα 

από τη χρήση μουσικών οργάνων για την παραγωγή ήχων, τα οποία επιτρέπουν στο 

παιδί να εξοικειωθεί με τα βοηθήματα που συνοδεύουν τα τραγούδια και τις μελωδίες 

και να κατορθώσει να τις διανθίσει μόνο του (Αντωνακάκης-Χιωτάκη, 2007). 
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Κεφάλαιο 3: Η μουσική στο αναλυτικό πρόγραμμα 

Στα μέχρι τώρα κεφάλαια έγινε ανάλυση του ρόλου και της συνδρομής της 

μουσικής στην πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και στην καλλιέργεια νέων 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Μέσα από την ανάλυση αυτή, αναδείχθηκε ότι η 

μουσική διαδραματίζει έναν εξαιρετικά σημαντικό εκπαιδευτικό, και όχι μόνο, ρόλο 

στη ζωή του παιδιού. Επομένως, δε θα ήταν δυνατό να μην αναφέρεται στο 

αναλυτικό πρόγραμμα των ελληνικών σχολείων. 

Τα γνωστικά αντικείμενα που αποτελούν κομμάτι της μουσικής ως 

αντικείμενο μελέτης και διδασκαλίας στα πλαίσια του σχολείου δύναται να 

διακριθούν στα ακόλουθα (Σέργη, 2003): 

 Ο Χορός. Είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς τον λόγο για τον οποίο ο 

χορός συνδέεται άμεσα με τη μουσική. Άλλωστε, η μουσική προκαλεί ένα 

πλήθος συναισθημάτων που εκφράζονται μέσα από τις χορευτικές 

κινήσεις του σώματος και παράλληλα, η μουσική συνοδεύει τη 

χορογραφία, η οποία χτίζεται πάνω της. Η μουσική παρακινεί, επομένως, 

τα παιδιά να χορέψουν και να μάθουν για παραδοσιακούς χορούς που 

συνδέονται με την ιστορία της χώρας ή να παρακινηθούν να παίξουν 

παιχνίδια με τη συνοδεία της μουσικής, όπως για παράδειγμα τις μουσικές 

καρέκλες.  

 

 Η Χειροτεχνία. Μια αγαπημένη παιδική δραστηριότητα που συνδυάζει τη 

δημιουργικότητα, την καλλιτεχνία και την κατασκευή. Στα πλαίσια της 

χειροτεχνία, τα παιδιά μπορούν κα κατασκευάσουν μουσικά όργανα με 

απλό φυσικά τρόπο, με υλικά που βρίσκονται στην τάξη τους ή που 

μπορούν ακόμη και να φέρουν από το σπίτι τους. 

 

 Η Ζωγραφική. Μπορεί να αξιοποιηθεί με ποικίλους τρόπους σε 

συνδυασμό με τη μουσική. Μπορεί να ζητηθεί από τα παιδιά να 

ζωγραφίσουν ένα μουσικό όργανο ή μουσικές νότες, να ακούσουν ένα 

μουσικό κομμάτι και να ζωγραφίσουν ένα έργο εμπνευσμένο από τα 

συναισθήματα και τις εικόνες που τους δημιουργήθηκαν. Επιπροσθέτως, 
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μπορούν μέσα από έργα της ζωγραφικής να παρατηρήσουν την εξέλιξη 

των μουσικών οργάνων, τη διαδικασία δημιουργίας της μουσικής κ.ά. 

 

 Η Ιστορία. Η ιστορία ενός τόπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 

μουσική, καθώς μέσα από τα τραγούδια της κάθε εποχής περιγράφονται οι 

σημαντικές στιγμές, οι δυσκολίες, οι πολιτικές και κοινωνικές 

αναταράξεις που βίωσαν οι πρόγονοί μας. Επιπροσθέτως, η μουσική ανά 

τους αιώνες μπορεί να βοηθήσει το παιδί να κατανοήσει καλύτερα την 

εξέλιξη της μουσικής και συνάμα την εξέλιξη της ανθρωπότητας. 

 

 Η Πατριδογνωσία-Κοινωνιολογία. Στο κομμάτι της ιστορίας έγινε 

αναφορά στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μπορούν να γνωρίζουν την 

ιστορία του τόπου τους μέσα από τη μουσική. Επιπροσθέτως, μπορούν να 

γνωρίσουν τις παραδόσεις και έθιμα που συνδέονται με τη μουσική, όπως 

και τις κοινωνικές περιστάσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη 

μουσική, όπως τις διάφορες εκδηλώσεις για τον γάμο, τη βάπτιση κ.λπ. 

 

 Η Γεωγραφία. Σε παρόμοιο κλίμα με την ιστορία, η μουσική βοηθά τα 

παιδιά να έρθουν σε επαφή με διαφορετικούς λαούς από όλες τις γωνιές 

της γης. Μέσα από τραγούδια και παραδοσιακή μουσική άλλων λαών, τα 

παιδιά γνωρίζουν την πολυπολιτισμικότητα, τη γεωγραφία και την ιστορία 

άλλων χωρών. 

 

 Η Επιστήμη. Η μουσική αποτελεί ένα είδος επιστήμης από μόνη της και 

τα παιδιά νιώθοντας τις δονήσεις της, μπορούν να για τις επιστημονικές 

προεκτάσεις που κρύβονται πίσω από τη μουσική και την ακοή, αλλά και 

τους ήχους της φύσης και των ζώων. Επιπροσθέτως, έγινε ήδη αναφορά 

ότι η μουσική βοηθά τα παιδιά να έρθουν σε επαφή και να κατανοήσουν 

ευκολότερα τα Μαθηματικά, καθώς μοιράζονται κοινά στοιχεία. 

 

 Τα Θρησκευτικά. Τέλος, η μουσική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 

θρησκευτική πτυχή της ανθρώπινης ζωής και μπορεί και αυτή να 

αποτελέσει ένα θέμα προς διερεύνηση και από εκεί να επεκταθεί η 
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συζήτηση στις διαφορετικές θρησκείες, τα έθιμα που συνοδεύουν τη 

χριστιανική ορθόδοξη πίστη κ.ά. 

Η μουσική στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών 

και στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μουσικής του 

Ελληνικού Σχολείου, ως σκοπός της διδασκαλίας της μουσικής αγωγής αναφέρεται 

«η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση κατά την 

ακρόαση, εκτέλεση και δημιουργία μουσικής ως μιας από τις εκδηλώσεις καλλιτεχνικής 

έκφρασης και δημιουργικότητας του ανθρώπου. Μέσω αυτού του σκοπού και 

παράλληλα προς αυτόν, η μουσική αγωγή αποβλέπει στη γενικότερη καλλιέργεια της 

δημιουργικότητας και της προσωπικότητας των μαθητών, μέσα από την ενεργητική 

ακρόαση, τις δραστηριότητες μουσικής δημιουργίας και εκτέλεσης» (ΥΠΕΠΘ, 2003
α
: 

337). 

Αν και μέσα από την προηγούμενη παράγραφο αναδύεται η σπουδαιότητα της 

ένταξης της Μουσικής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η αλήθεια είναι ότι για πολλά 

χρόνια υπήρξε ένα από τα πιο περιθωριοποιημένα και «στεγνά» ή αποστειρωμένα 

μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, με ελάχιστη πρακτική άσκηση και 

υπερβολική θεωρία. Πιθανόν αυτή η στάση απέναντι στη Μουσική ως μάθημα  να 

προέρχεται από την κουλτούρα του ελληνικού λαού και τη γενικότερη στάση που 

διατηρεί απέναντι στην τέχνη ως σύνολο, την οποία τοποθετεί σε δεύτερη συνήθως 

μοίρα. Κατά τον τρόπο αυτό, η Μουσική περιοριζόταν στο να βάλει ο δάσκαλος στα 

παιδιά να ακούσουν κάποια παραδοσιακά ή πατριωτικά τραγούδια και στο να 

μιλήσουν για μερικά μουσικά όργανα και μουσικές νότες. Πλέον, όμως, γίνεται 

αντιληπτή μια στροφή προς την εκπαιδευτική και παιδαγωγική αξία της Μουσικής 

και τόσο το κράτος, όσο και η κοινωνία, αλλά και οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν να 

κατανοούν τη μορφωτική της αξία (Μωραΐτη-Κουρκουρίκα, 2007). 

Στο σύγχρονο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών 

(ΔΕΠΠΣ) και στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ), γίνεται άμεσα 

αντιληπτό ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη Μουσική Αγωγή, γεγονός ιδιαίτερα 

ευχάριστο, καθώς αναδεικνύει και την επίσημη πλέον αναγνώριση της παιδαγωγικής 

της αξίας από το Υπουργείο Παιδείας. Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, 

επομένως, αναφέρονται αναλυτικά οι σκοποί και οι στόχοι της Μουσικής Αγωγής 
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ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, οι οποίες και χωρίζονται σε επιμέρους επίπεδα. Αναφορά 

γίνεται επίσης και στους άξονες του γνωστικού περιεχομένου του μαθήματος και στα 

επιδιωκόμενα οφέλη που θα αποκομίσουν οι μαθητές από το μάθημα της Μουσικής 

Αγωγής, καθώς επίσης γίνεται αναφορά και στις ενδεικτικές θεμελιώδεις έννοιες που 

πρέπει να διέπουν τη διαθεματική προσέγγιση.  

Καθώς στην παρούσα εργασία το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη συνδρομή 

της Μουσικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο, θα γίνει αναφορά μόνο σε όσα αναφέρει το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Αρχικώς, εντοπίζονται οι 

άξονες του γνωστικού περιεχομένου. Σε αυτούς αναφέρονται τα γνωστικά 

αντικείμενα με τα οποία θα έρθουν σε επαφή οι μαθητές κατά τη διδασκαλία της 

μουσικής.  Κατά τον τρόπο αυτόν, οι άξονες που προκύπτουν για τη διδασκαλία της 

Μουσικής είναι τρεις συνολικά και έχουν ως ακολούθως (ΥΠΕΠΘ, 2003β:612-614): 

1. Έλεγχος των ήχων μέσα από δεξιότητες στο τραγούδι και το παίξιμο 

μουσικών οργάνων-Δεξιότητες εκτέλεσης  

 

2. Δημιουργία και ανάπτυξη μουσικών ιδεών-Δραστηριότητες που 

προάγουν τη μουσική δημιουργία 

 

3. Ανταπόκριση και αναθεώρηση-Δεξιότητες αξιολόγησης 

Καθένας από τους παραπάνω άξονες εν συνεχεία, περιλαμβάνει 

διαφορετικούς επιδιωκόμενους στόχους. Κατά τον τρόπο αυτό, στον πρώτο άξονα 

που περιγράφηκε προηγουμένως,  αναμένεται οι μαθητές να αγαπήσουν τη μουσική 

και να αποκτήσουν θετική στάση απέναντί της, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες ώστε 

να μπορούν να εκτελέσουν τραγουδώντας και παίζοντας κάποιο μουσικό όργανο και 

δημιουργώντας δικές τους μουσικές συνθέσεις, να μπορούν να ανταποκρίνονται 

σωστά σε διαφορετικά σήματα, συνθήματα και οδηγίες, να μπορούν να αναπαράγουν 

μουσικά ακούσματα με ποικίλους τρόπους και να μπορούν να παρουσιάσουν τις 

εκτελέσεις τους(ΥΠΕΠΘ, 2003β: 612). 

Στον δεύτερο άξονα τώρα, οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν είναι να 

μάθουν οι μαθητές πώς να συνδυάζουν ήχους, έτσι ώστε να παράγουν απλές μουσικές 

συνθέσεις, να αυτοσχεδιάζουν αφήνοντας τον εαυτό τους να εκφραστεί μέσα από τις 
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δημιουργίες τους και τέλος, να μπορούν να αποτυπώσουν τα αποτελέσματα των 

προσπαθειών τους και να μπορούν να καταγράψουν τη μουσική με αξιοποίηση των 

κατάλληλων μέσων. Περνώντας στο τρίτο πλέον επίπεδο στόχων, αναμένεται οι 

μαθητές να είναι σε θέση να εκτιμήσουν σταδιακά τα διαφορετικά μουσικά 

ακούσματα και να απολαμβάνουν και συνάμα να εκφράζουν τη γνώμη και τα 

συναισθήματά τους ως προς τα διαφορετικά μουσικά ακούσματα (ΥΠΕΠΘ, 2003β: 

612-614). 

Αντιστοίχως, σε κάθε άξονα εντοπίζονται διαφορετικές ενδεικτικές 

θεμελιώδεις έννοιες της διαθεματικής προσέγγισης. Επομένως, αξίζει να αναφερθούν 

αυτές οι θεμελιώδεις έννοιες που διέπουν τον κάθε άξονα. Κατά τον τρόπο αυτό, στον 

πρώτο άξονα οι θεμελιώδεις έννοιες που συναντώνται είναι η 

αλληλεπίδραση(εξάρτηση), η αλληλεπίδραση (συνεργασία), και η επικοινωνία 

(κώδικας) (ΥΠΕΠΘ, 2003β: 612). Βάσει αυτών, γίνεται αντιληπτό ότι η μουσική 

αποσκοπεί στο να καλλιεργήσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών και την 

αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των συμμαθητών.  

Στον δεύτερο άξονα συναντώνται οι έννοιες σύστημα (ταξινόμηση) και 

επικοινωνία (κώδικας)(ΥΠΕΠΘ, 2003β: 613).Μέσα από αυτές τις έννοιες γίνεται 

αντιληπτό ότι η Μουσική Αγωγή περιστρέφεται γύρω από την προώθηση της 

επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στους μαθητές και το να γνωρίσουν τους 

τρόπους με τους οποίους μπορούν να ταξινομήσουν τα διάφορα στοιχεία που 

σχετίζονται με τη μουσική. 

Όσον αφορά τον τελευταίο άξονα, οι έννοιες που συναντώνται είναι η 

επικοινωνία (κώδικας), η διάσταση (χρόνος) και η ομοιότητα-διαφορά (ΥΠΕΠΘ, 

2003β: 613-614). Οι έννοιες σε αυτούς τους τελευταίους άξονες επικεντρώνονται 

τόσο στον πολιτιστικό χαρακτήρα της μουσικής, όσο και στον επιστημονικό και 

καλλιτεχνικό-δημιουργικό της χαρακτήρα, παρέχοντας στους μαθητές μια 

πολύπλευρη εκπαίδευση και δίνοντάς τους την ευκαιρία να καλλιεργηθούν 

συναισθηματικά και δημιουργικά. 

Σε κάθε άξονα αναφέρονται ενδεικτικά και ορισμένες διαθεματικής 

δραστηριότητες για την προώθηση και καλύτερη αξιοποίηση της μουσικής. 

Ξεκινώντας από τον πρώτο άξονα, αυτόν της εκτέλεσης, ορισμένες από τις 
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δραστηριότητες που αναφέρονται είναι το να παράγουν απλά ηχητικά πρότυπα με τη 

φωνή, το σώμα και διάφορα μουσικά όργανα, όπως το να χειροκροτήσουν ή να 

κάνουν ρυθμικά βήματα πάνω σε λέξεις και ονόματα, να τραγουδήσουν απλά 

τραγούδια ομαδικά μέσα στο πλαίσιο της τάξης και να παίξουν ένα μουσικό όργανο 

κρατώντας τον ρυθμό, να μάθουν να ανταποκρίνονται με ποικίλους τρόπους σε ήχους 

και ρυθμικά πρότυπα με το σώμα τους, όπως με πηδηματάκια, βήματα και 

ταλαντώσεις. Επιπροσθέτως, οι μαθητές μπορούν να μάθουν να εκτελούν ρυθμικά 

και μελωδικά πρότυπα εξ ακοής ή από κάποια σύμβολα και τέλος, μαθαίνουν να 

μοιράζονται τις μουσικές τους δημιουργίες με τρίτους και μέσα σε διαφορετικά 

πλαίσια(ΥΠΕΠΘ, 2003β: 612). 

Στον δεύτερο άξονα, ορισμένες από τις δραστηριότητες στις οποίες θα λάβουν 

μέρος οι μαθητές με σκοπό την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων είναι το να 

μάθουν να εξερευνούν, να διαλέγουν και εν συνεχεία να ταξινομούν τους ήχους 

ανάλογα με τις πηγές από τις οποίες προέρχονται, ανάμεσά τους και η σιωπή, να 

παρουσιάζουν μια ηχητική δημιουργία χρησιμοποιώντας τη φωνή τους ή συνθέτοντας 

ηχοϊστορίες, να ερευνούν και να συνδυάζουν ήχους από διαφορετικές πηγές όπως τη 

φωνή, το σώμα και τα μουσικά όργανα για να δημιουργήσουν απλές μουσικές 

συνθέσεις και να μάθουν να συνθέτουν και να καταγράφουν τη μουσική που 

δημιουργούν ώστε να είναι σε θέση να την ανακαλέσουν, χρησιμοποιώντας τα 

κατάλληλα εργαλεία και υλικά (ΥΠΕΠΘ, 2003β: 613). 

Στον τρίτο άξονα, οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες που τους 

επιτρέπουν να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στη μουσική, 

τους ήχους του περιβάλλοντος, τη σιωπή σύμφωνα με τα στοιχεία έντασης, παλμού, 

ηχοχρώματος και ταχύτητας. Μαθαίνουν να ακούνε και συζητούν για τους ήχους που 

παράγονται με διαφορετικούς τρόπους και αντιστοίχως, μαθαίνουν να ακούνε 

προσεκτικά τη μουσική ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται 

σε διαφορετικά μουσικά στοιχεία. Τέλος, μαθαίνουν να συζητούν και να εκφράζουν 

τα συναισθήματα που τους προκαλεί η μουσική και περιγράφουν τους τρόπους με 

τους οποίους αξιοποιούνται τα διαφορετικά μουσικά στοιχεία με λέξεις όπως 

δυνατότερο/χαμηλότερο, ψηλότερο/χαμηλότερο κ.λπ, μαθαίνουν να ανταποκρίνονται 

στα διάφορα μουσικά στοιχεία και τη μελωδία με αξιοποίηση της κίνησης και του 

χορού και να διακρίνουν τις επιμέρους διαφορές και μαθαίνουν να ακούνε 
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διαφορετικά μουσικά είδη, τόσο ελληνικά όσο και από άλλες χώρες και διαφορετικές 

εποχές και να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά τους χαρακτηριστικά και να συνδυάζουν 

τη μουσική με την κίνηση, την εικόνα, τον λόγο και τη δραματική τέχνη και να 

κατανοούν τις ομοιότητες που εντοπίζονται στον τρόπο έκφρασης (ΥΠΕΠΘ, 2003β: 

613-614). 

Ανακεφαλαιώνοντας, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό ότι το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών του Νηπιαγωγείου ως προς τη Μουσική Αγωγή, θέτει συγκεκριμένους 

στόχους που αφορούν τις δεξιότητες και ικανότητες που θα κατορθώσουν να 

καλλιεργήσουν οι μαθητές. Η Σίμου (2004) ομαδοποίησε τους στόχους αυτούς με 

τρόπο ώστε να γίνονται περισσότερο κατανοητοί και συγκεκριμένοι και έχουν ως 

εξής: 

 Να εξοικειωθούν ως προς την αναγνώριση των διαφορετικών 

μουσικών οργάνων και των μουσικών πηγών 

 

 Να μάθουν τη σχέση ανάμεσα στην κίνηση του χεριού και την 

παραγωγή ήχου και το πώς να την ελέγχουν 

 

 Να προσεγγίσουν με βιωματικό τρόπο τις διαφορετικές λειτουργίες 

της μουσικής και των ποικίλων χαρακτηριστικών της 

 

 Να καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες φωνητικές τους δυνατότητες και 

δεξιότητες 

 

 Να γνωρίσουν τα διαφορετικά είδη μουσικής και να παίρνουν 

ευχαρίστηση μέσα από το τραγούδι 

 

 Να ανακαλύπτουν τις διαφορετικές λειτουργίες των αντικειμένων, 

αλλά και των καταστάσεων, αποδίδοντας νέα σημασία σε αυτές με το 

να ενεργούν πάνω τους κινητικά και νοητικά και με το να εκφράζονται 

δημιουργικά μέσα από το τραγούδι, τον λόγο, την κίνηση, τον ήχο και 

τα παιχνίδια κατασκευής, βιώνοντας την ικανοποίηση της 

αυτοδημιουργίας 
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Γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω ότι η μουσική συνδράμει θετικά και 

βοηθά το παιδί να αναπτυχθεί και εξελιχθεί από διαφορετικές πλευρές και με 

ποικίλους διαφορετικούς τρόπους. Η πολύπλευρη και διαθεματική μάθηση, άλλωστε, 

υπήρξε και ο στόχος του νέου αυτού προγράμματος σπουδών. Η ένταξη της 

Μουσικής Αγωγής στο πλαίσιο της ενότητας Παιδί και Δημιουργία-Έκφραση στου 

νέου ΔΕΠΠΣ, μια ενότητα που περιλαμβάνει τα Εικαστικά, το Θέατρο και τη 

Δραματική Τέχνη και τη Φυσική Αγωγή, αποσκοπεί στο να καλλιεργήσει τη 

δημιουργικότητα των μικρών παιδιών και να ενισχύσει την εκφραστικότητα τους. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με το ΔΕΠΠΣ η Μουσική δύναται να προσφέρει στον 

μαθητή την καλλιέργεια της αισθητικής ικανότητας και ευαισθησίας, να τον βοηθήσει 

να κατανοήσει και να απολαύσει τη μουσική και να απελευθερώσει τη δημιουργική 

του ικανότητα. Η καλλιέργεια της μουσικής του αντίληψης και των λοιπών μουσικών 

δεξιοτήτων, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα, την ποικιλία και την 

καταλληλότητα των μουσικών εμπειριών που θα αποκομίσει, τόσο εντός όσο και 

εκτός του χώρου του Νηπιαγωγείου. Για τον λόγο αυτό, η προσέγγιση της μουσικής 

πρέπει να είναι πολύπλευρη και να περιλαμβάνει το κατάλληλο, ποιοτικό υλικό. Έτσι, 

το παιδί θα αποκομίσει νέες μουσικές δεξιότητες όπως την ακουστική αντίληψη και 

διάκριση των ήχων και τον στοιχειώδη τονικό έλεγχο της φωνής τους και των 

μουσικών οργάνων και την κατανόηση των ποικίλων μουσικών ιδεών (ΥΠΕΠΘ,  

2003β: 589-590).  
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Κεφάλαιο 4: Hμουσικοκινητική μέθοδος 

Όπως έγινε αντιληπτό μέσα από τα προηγούμενα κεφάλαια, η μουσική έχει 

δέουσα σημασία στη ζωή του παιδιού, καθώς και στην ολόπλευρη ανάπτυξή του. 

Επιπρόσθετα, μέσα από τη μουσική το παιδί γνωρίζει την κίνηση, τον χορό και τον 

ρυθμό, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους συνδράμουν στην ανάπτυξη και 

καλλιέργειά του.  Ο ρυθμός της μουσικής ή διαφορετικά, ο Μουσικός Ρυθμός, δίνει 

την ικανότητα στο σώμα να μπορεί να προσαρμοστεί με ευκολία στις εντολές που 

δίνει ο εγκέφαλος και επηρεάζει την τελική μορφή της κάθε εκδήλωσης της κίνησης 

(Παναγιωτίδου, 1997: 18).  

Ο ρυθμός αποτελεί επί της ουσίας μια κανονική διαδοχή ισόχρονων κινήσεων, 

οι οποίες συνδυάζονται με μια οργανωμένη διαδοχή φθόγγων ποικίλων μουσικών 

αξιών. Ο ρυθμός αναπτύσσεται μέσα από τη σύνθεση ήχων και παύσεων, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από διαφορετική χρονική διάρκεια και χαρακτηρίζεται από 

συνεχόμενη κίνηση, ήτοι τη ροή και από την επανάληψη, ήτοι την παροδικότητα. Ο 

ρυθμός αναπτύσσεται και διδάσκεται στα παιδιά στο πλαίσιο του σχολείου μέσα από 

τις ανάλογες εκπαιδευτικές ρυθμικές και μουσικοκινητικές δραστηριότητες, οι οποίες 

και καλλιεργούν τη μουσικότητα σε πολλαπλές πτυχές της ζωής του παιδιού (Σέργη, 

όπ. αναφ. στο Γαλάνη, 2010: 30). 

Οι μουσικοκινητικές αυτές δραστηριότητες, λαμβάνουν χώρα στην 

προσχολική αγωγή και εκπαίδευση και μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, τα παιδιά 

κατανοούν την έννοια του ρυθμού και τη σημασία του για το ανθρώπινο σώμα και τις 

κινήσεις που αυτό εκτελεί. Οι δραστηριότητες αυτές που αποσκοπούν στην εκμάθηση 

του ρυθμού μέσα από την κίνηση, αποτελούν το αντικείμενο της Ρυθμικής Αγωγής. 

Δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πλαίσιό της περιστρέφονται γύρω από 

στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον ρυθμό και τη ρυθμική γενικότερα, αξιοποιώντας 

διασκεδαστικές δραστηριότητες πλούσιες σε κινήσεις που παροτρύνουν τους μαθητές 

να καλλιεργήσουν τον ρυθμό τους (Καραδήμου-Λιάτσου, 2001: 105). 

 Οι κινήσεις αυτές, και καθώς γίνεται αναφορά σε μικρά παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, δεν είναι ιδιαίτερα περίπλοκες. Τουναντίον, χαρακτηρίζονται από απλότητα 

και περιλαμβάνουν κινήσεις των χεριών, αλλά και ολόκληρου του σώματος, όπως επί 

παραδείγματι παλαμάκια, βήματα, πηδηματάκια και παρόμοιες κινήσεις. Μέσα από 
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αυτές, στόχος είναι οι μαθητές να αντιδράσουν με ακρίβεια στον ρυθμό και να 

προσαρμόσουν τις κινήσεις του σώματός τους αναλόγως με τις διαφοροποιήσεις στον 

ρυθμό, όπως την ταχύτητα. Με την εμβάθυνση στη διδασκαλία του ρυθμού με την 

πάροδο του χρόνου, μπορούν να εισαχθούν στη διδασκαλία και ποικίλα υλικά, 

προκειμένου να εμπλουτιστεί η μαθησιακή διαδικασία και να γίνει συνάμα 

περισσότερο διασκεδαστική, ενδιαφέρουσα, αλλά και κατανοητή. Κατά τον τρόπο 

αυτό, μπορούν να αξιοποιηθούν μπάλες, ραβδιά, μαντήλια, στεφάνια, κορδέλες, 

μάσκες και καπέλα, ώστε το παιδί να ανακαλύψει τον ρυθμό μέσα από διαφορετικές 

προσεγγίσεις και την παρατήρηση των κινήσεων διαφορετικών υλικών (Καραδήμου-

Λιάτσου, 2001: 105).  

Όσο το παιδί αρχίζει να γνωρίζει καλύτερα τον κόσμο του ρυθμού, αρχίζει να 

κατανοεί βαθύτερα τις διαφοροποιήσεις και αντιθέσεις, αλλά και την εκφραστικότητα 

που χαρακτηρίζουν τον ρυθμό. Ακούγοντας διαφορετικά είδη τραγουδιών, μπορεί 

σταδιακά να αρχίζει να αντιλαμβάνεται το διαφορετικό χρώμα και tempoπου 

χαρακτηρίζει το καθένα, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται από ανάλαφρο έως και βαρύ. 

Αντίστοιχα, το παιδί μαθαίνει να προσαρμόζει τις κινήσεις του ανάλογα στον ρυθμό 

σύμφωνα με το πώς αυτός διαμορφώνεται. Έτσι, το παιδί ξεφεύγει από τις μετρικές, 

μηχανικές κινήσεις και αρχίζει να τους προδίδει έκφραση, χρώμα και ενέργεια 

(Καραδήμου-Λιάτσου, 2001: 105).  

Η Ρυθμική Αγωγή μπορεί να εισαχθεί στο Νηπιαγωγείο μέσα από τη 

Μουσικοκινητική Αγωγή, η οποία συνδυάζει στοιχεία μουσικής, ρυθμού και κίνησης 

για την προώθηση της πολύπλευρης ανάπτυξης και καλλιέργειας των μικρών 

μαθητών. Συνδυάζοντας τις δύο αυτές μεγάλες κατηγορίες, της Μουσικής και της 

Κίνησης, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να προσεγγίσουν από διαφορετικές πτυχές 

τον κόσμο της Μουσικής, να εκφραστούν και να μάθουν διασκεδάζοντας. Από τις 

μουσικοκινητικές δραστηριότητες έρχονται και συνοδευτικά οφέλη, όπως η 

εκγύμναση του σώματος και η ενδυνάμωση των μυών, η χαλάρωση και η ηρεμία, η 

εκτόνωση της συναισθηματικής φόρτισης και η αισθητική απόλαυση μεταξύ άλλων. 

Η Μουσικοκινητική αγωγή θέτει μια σειρά από στόχους που διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες και τους οποίους αποσκοπεί να επιτύχει και αυτοί έχουν ως ακολούθως 

(Ντάνης, 2010): 
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 Ψυχοκινητικός τομέας. Στον τομέα αυτόν, στόχος είναι οι μαθητές να 

καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τους κώδικες μη λεκτικής 

επικοινωνίας, μέσα από την καλλιέργεια στοιχείων που συνδέονται με 

τον ρυθμό και την κίνηση. Έτσι, το παιδί αναπτύσσει τη δημιουργική 

και εκφραστική του κίνηση για να φτάσει στην καλλιέργεια της 

επικοινωνίας. 

 

 Συναισθηματικός τομέας. Οι στόχοι που τίθενται στον τομέα αυτόν 

σχετίζονται με τον συναισθηματικό κόσμο των μικρών παιδιών και 

αποσκοπούν στο να προσφέρουν στο παιδί συναισθήματα χαράς, 

διασκέδασης και ικανοποίησης μέσα από τη μουσική και την κίνηση, 

ενώ συνάμα, μέσα από τις μουσικοκινητικές δραστηριότητες 

προωθείται και η συναισθηματική έκφραση των παιδιών. 

 

 Γνωστικός τομέας. Στόχοι του τομέα αυτού, είναι οι μικροί μαθητές 

σταδιακά να αρχίσουν να κατανοούν έννοιες που σχετίζονται με τον 

ρυθμό, την κίνηση και τη μουσική, αλλά και με τους ποικίλους 

συνδυασμούς αυτών μέσα από το τραγούδι, τη μουσική και την 

κίνηση. 

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που περιβάλει τη Μουσικοκινητική Αγωγή, έγκειται 

και στο γεγονός ότι μπορεί να αξιοποιήσει ποικιλία θεωρητικών προσεγγίσεων και 

μεθόδων, να λάβει διαφορετικές μορφές και να αξιοποιήσεις διαφορετικά υλικά. 

Επομένως, δεν είναι μόνο μια μέθοδος η οποία προάγει τη δημιουργικότητα, αλλά και 

μια μέθοδος η οποία στηρίζεται και έχει χτιστεί πάνω σε αυτή. Κατά τον τρόπο αυτό, 

οι διαφορετικές μέθοδοι και υλικά που μπορούν να αξιοποιηθούν, την καθιστά μια 

μέθοδο πολυμορφική και η οποία αποτρέπει τον μαθητή από το να νιώσει ανία. 

Μερικές από τις μορφές που μπορεί να λάβει η Μουσικοκινητική Αγωγή, είναι 

αρχικώς τα τραγούδια δράσης. Σε αυτά, περιλαμβάνονται τραγούδια τα οποία 

αξιοποιούν συνάμα κινήσεις στο πλαίσιο του παιχνιδιού, όπως το «Περνά, περνά η 

μέλισσα» και διάφορα λαχνίσματα. Προηγουμένως έγινε αναφορά στις παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις στη μουσική που είχαν αναπτυχθεί από τους Orff και Dalcroze και οι 

οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της Μουσικοκινητικής Αγωγής. 

(Βαρελάς- Μακροπούλου, 2001: 64-65). 
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Η δημιουργική κίνηση μπορεί και αυτή να αποτελέσει κομμάτι της 

Μουσικοκινητικής μεθόδου, καθώς επί της ουσίας αποτελεί ένα ελεύθερο είδος 

χορού, χωρίς συγκεκριμένη δομή ή βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά 

και επομένως δίνει στα παιδιά μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης και 

δημιουργικότητας, τα οποία και αποτελούν βασικά στοιχεία της Μουσικοκινητικής 

Αγωγής. Σε αντίθεση με τη δημιουργική κίνηση, μπορεί να αξιοποιηθεί ο χορός. Ο 

χορός χαρακτηρίζεται από πολλά και διαφορετικά είδη, γεγονός που προσφέρει 

ποικιλία και πάντοτε κάτι νέο για να εξερευνήσουν τα παιδιά. Ο χορός έχει σαφώς 

συγκεκριμένες κινήσεις και βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν σύμφωνα με το 

κάθε είδος και μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη δομή, το παιδί μπορεί να μάθει τη 

συγκέντρωση, την πειθαρχία, τα βήματα και τις φιγούρες.  

Μέσα από συγκεκριμένα είδη χορών, δηλαδή τους παραδοσιακούς χορούς ή 

χορούς χαρακτηριστικούς άλλων λαών, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον 

πολιτισμό του τόπου τους ή κάποιου άλλου, με άμεσο τρόπο μέσα από τη μουσική. 

Οι παραδοσιακοί χοροί διακρίνονται σε δύο είδη, βάσει της μορφής τους. Έτσι, είναι 

οι κυκλικοί ανοικτού ή κλειστού τύπου χοροί, οι οποίοι είναι ομαδικοί και 

περιλαμβάνουν κινήσεις του σώματος προς τα εμπρός ή προς τα πίσω ρυθμικά και 

συντονισμένα και περιλαμβάνουν διαφορετικούς τρόπους πιασίματος ανάμεσα στους 

χορευτές με λαβές χιαστί ή από τον καρπό του χεριού. Ο δεύτερος τύπος χορού είναι 

ο χορός σε ζευγάρια όπου οι χορευτές χορεύουν αντικριστά ή ζευγαρωτά και είναι 

ατομικοί χοροί που επιτρέπουν ελευθερία κινήσεων στον χώρο (Βαρελάς- 

Μακροπούλου, 2001: 64-65). Σαφώς, οι χοροί αυτοί, απαιτούν συνεργασία ανάμεσα 

στους μαθητές για την επίτευξη ενός καλού αποτελέσματος, γεγονός που προωθεί την 

αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσά τους και την ομαλή συνεργασία.  

Περιγραφή Μουσικοκινητικής μεθόδου μέσα από δραστηριότητα 
Στο σημείο αυτό και προκειμένου να γίνει βαθύτερα κατανοητός ο τρόπος με 

τον οποίο προσεγγίζεται η Μουσικοκινητική μέθοδος στο πλαίσιο του Νηπιαγωγείου, 

αξίζει να παρουσιαστεί μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που προτείνεται από την 

Κωτσαλίδουστο «Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων για νήπια». Η προτεινόμενη 

δραστηριότητα που αναφέρει η συγγραφέας, φέρει τον τίτλο «Κουρδιστά φρούτα» 

και συνδυάζει στοιχεία του παραμυθιού, της μουσικής και του χορού μέσα σε μια 
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διασκεδαστική, αλλά και συνάμα εκπαιδευτική δραστηριότητα για τους μικρούς 

μαθητές (Αναγνωστόπουλος και συν., 2008). 

Η δραστηριότητα που προτείνεται, παροτρύνει τη συμμετοχή όλων των 

παιδιών, ενώ τον ρόλο του παραμυθά που παρασύρει τα παιδιά στον μαγικό κόσμο 

της μουσικής, του χορού και του παραμυθιού, μπορεί να αναλάβει ο νηπιαγωγός ή να 

αφήσει τον παραμυθά του εκπαιδευτικού λογισμικού να κάνει την εξιστόρηση και ο 

ίδιος να επικεντρωθεί στους μαθητές. Μέσα από τη διασκεδαστική αυτή 

δραστηριότητα, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με έννοιες όπως ο χρόνος και ο χώρος, 

η ταχύτητα, η ένταση, ο ρυθμός, ενώ μέσα από τις διάφορες ασκήσεις και τους 

ποικίλους πρωταγωνιστές, οι μαθητές γνωρίζουν πολλά και διαφορετικά είδη 

φρούτων και μέσα από αυτά μαθαίνουν για τη σημασία της υγιεινής διατροφής και τη 

συνδρομή των φρούτων στην υγεία του ανθρώπου (Αναγνωστόπουλος και συν., 

2008). 

Η δραστηριότητα ξεκινά όπως πολλά γνωστά παραμύθια με τη 

χαρακτηριστική φράση «Παραμύθι, παραμύθι, το κουκί και το ρεβίθι…». Η αφήγηση 

γίνεται με καθαρή φωνή ώστε οι συλλαβές να ακούγονται καθαρά και τα παιδιά να 

μπορούν να διακρίνουν τον ρυθμό τους. Στη συνέχεια, ο παραμυθάς βάζει τα παιδιά 

ακόμη πιο βαθιά στον κόσμο του παραμυθιού, παρακινώντας τα να παίξουν με τους 

πρωταγωνιστές του παραμυθιού. Η αφήγηση χαρακτηρίζεται από μελωδικότητα, η 

οποία δείχνει στα παιδιά ότι εισέρχονται σε έναν φανταστικό χώρο.  Από εκεί, ο 

παραμυθάς λέει στα παιδιά ότι πρέπει να περπατήσουν γοργά για να προλάβουν τους 

ήρωες του παραμυθιού και ακούγονται ήχοι από βήματα σε 2/4, 1/4 και 1/8 καθώς τα 

παιδιά πρέπει τώρα να τρέξουν για να φτάσουν με επιτυχία στη χώρα των φρούτων 

και να γνωρίσουν τους ήρωες (Αναγνωστόπουλος και συν., 2008). 

Ο πρώτος ήρωας που γνωρίζουν είναι το Μήλο, το οποίο τους μιλά με μπάσα 

φωνή και παρακινεί τα παιδιά προκειμένου να γνωρίσουν τους ήρωες του 

φανταστικού αυτού κόσμου, να το κουρδίσουν και όσο αυτό θα βγάζει ήχους με 

διαφορετικό χρώμα, ύψος και ένταση, τα παιδιά θα κινούνται αναλόγως. Με το πολύ 

κούρδισμα, αρχίζει να παίζει το τραγούδι «Μήλο μου κόκκινο» και τα παιδιά 

καλούνται να ακολουθήσουν τον ρυθμό με κινήσεις του σώματος, με παλαμάκια, με 

βήματα, με πηδηματάκια και ό, τι άλλο θέλουν, κάτι που κάνει το Μήλο χαρούμενο 

(Αναγνωστόπουλος και συν., 2008). 
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Εν συνεχεία, μπαίνει στο παραμύθι το Ρόδι, το οποίο ισχυρίζεται ότι το 

τραγούδι είναι δικό του γιατί λέει «ρόιδο βαμμένο» και έχουμε μια μικρή αψιμαχία 

ανάμεσά τους, ώσπου ο παραμυθάς να τους σταματήσει. Τα παιδιά παρακινούνται να 

κουρδίσουν το Ρόδι και να χτυπάνε στον ρυθμό του τραγουδιού «Λεμονάκι 

μυρωδάτο», καθώς εισέρχεται ένα άλλο φρούτο, η Λεμονίτσα. Το τραγούδι 

συνεχίζεται, με τους ρυθμούς και τους τόνους των δύο φρούτων (Ρόδι και Λεμονίτσα) 

να τους ακολουθούν τα παιδιά, είτε είναι υψηλοί είτε είναι χαμηλοί, με τη φωνή και 

το σώμα τους. Σταδιακά, στο παραμύθι εισέρχονται και άλλοι ήρωες φρούτα, καθώς 

η Λεμονίτσα τραγουδά για τους φίλους της, το Λεμόνι, το Πεπόνι και το Κυδώνι, τα 

οποία κίτρινα είναι όλα σαν αυτή, και έχουν στο τέλος και το -όνι σαν αυτή. Προτού 

τα κουρδιστά φρούτα μαλώσουν για τη φιλία της Λεμονίτσας, ο Παραμυθάς καλεί τα 

παιδιά να ακούσουν ήρεμη μουσική, κλείνοντας τα μάτια και παραμένοντας ακίνητα. 

Την ήρεμη μουσική ξαφνικά διαταράσσουν απανωτά «μπαμ, μπαμ, μπαμ!», καθώς 

καταφθάνει τραγουδώντας μια υψίφωνη καυτερή Πιπεριά που απειλεί πως θα κάψει 

τα φρούτα. Τα φρούτα μαζί με τα παιδιά τρέχουν να γλιτώσουν από τη φωτιά και 

ακούγονται τα όγδοα των βημάτων τους (Αναγνωστόπουλος και συν., 2008). 

Όμως, η Πιπεριά έσπασε το πόδι της και το Ρόδι έχει πονόκοιλο, γι’ αυτό και 

ο Παραμυθάς καλεί το Φρουτοφόρο (ασθενοφόρο) γρήγορα για να πάνε στο 

Φρουτοσάκειο νοσοκομείο, καθώς ακούγεται η σειρήνα του νοσοκομειακού. Τα 

παιδιά αναλαμβάνουν χρέη οδηγού, με πολλή προσοχή, καθώς όσο η μουσική ενός 

γρήγορου επαναλαμβανόμενου τραγουδιού θα ακούγεται, αυτά θα οδηγούν, όταν 

όμως αυτή παύει να ακούγεται, αυτά θα σταματούν. Όταν φτάνουν, βλέπουν ότι η 

Πιπεριά περπατάει κουτσαίνοντας και ο Ρόδης περπατάει σκυμμένος και για τον 

καθένα ακούγεται ένα διαφορετικό κομμάτι (Αναγνωστόπουλος και συν., 2008). Ο 

Παραμυθάς παροτρύνει  τα παιδιά να αναγνωρίσουν και να κινηθούν στους ρυθμούς 

του κάθε τραγουδιού για τον κάθε ήρωα. Η πόρτα χτυπά και στον χώρο εισέρχονται 

και άλλα κουρδιστά φρούτα, ανάμεσά τους το Μάνγκο, ο Ανανάς, η Καρύδα και η 

Μπανάνα και χορεύουν όλοι μαζί. Έρχεται και η Λεμονίτσα την οποία κουρδίζουν τα 

παιδιά και αρχίζει να τραγουδά με το Πορτοκάλι. Ζητά από τα παιδιά να πιαστούν 

από τα χέρια και να χορέψουν όλοι μαζί τραγουδώντας (Αναγνωστόπουλος και συν., 

2008). Εκεί, τελειώνει και το μουσικοκινητικό αυτό παραμύθι. 
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Η παραπάνω δραστηριότητα που περιγράφηκε, όπως έγινε αντιληπτό 

κατορθώνει με επιτυχία να συνδυάσει τη μουσική, τον χορό, τη ρυθμική και το 

τραγούδι, μέσα σε ένα όμορφο και διασκεδαστικό παραμύθι, το οποίο συνάμα είναι 

και παιχνίδι για τους μικρούς μαθητές. Στο σημείο αυτό, χρήσιμο θα ήταν να 

αναλύσουμε το περιεχόμενο των παραπάνω δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να 

εντοπιστούν τα σημεία εκείνα από όπου οι μαθητές θα μπορούσαν να αντλήσουν 

χρήσιμες πληροφορίες και να μάθουν νέα πράγματα.  

Αρχικώς, γίνεται εμφανές ότι η δραστηριότητα αυτή επικεντρώνεται σε 

μεγάλο βαθμό στον ρυθμό, έτσι ώστε οι μαθητές να τον κατανοήσουν. Ο ρυθμός 

γίνεται αντιληπτός και μέσα από τη ρυθμική αφήγηση του Παραμυθά, αλλά και τις 

φωνές των ηρώων. Το παιδί έτσι, έρχεται σταδιακά σε επαφή με την έννοια του 

ρυθμού όπως και με την πρώτη άσκηση, όπου αρχίζει να βαδίζει αργά και πιο μετά 

πιο γρήγορα, κρατώντας τον ρυθμό. Η έμφαση στον ρυθμό γίνεται ακόμη πιο έντονη 

στη συνέχεια, όπου τα παιδιά κουρδίζουν για πρώτη φορά το Μήλο και αυτός τα 

παρακινεί να ακολουθήσουν το τραγούδι του σύμφωνα με τον ρυθμό, κουνώντας όλο 

τους το σώμα. Ο ρυθμός διδάσκεται στα παιδιά και μέσα από τις ποικίλες παύσεις 

που γίνονται στα τραγούδια, όπως στη σκηνή με το νοσοκομειακό. Οι 

δραστηριότητες αυτές είναι όχι μόνο διασκεδαστικές, αλλά και απλές στο να τις 

ακολουθήσουν τα παιδιά, ενώ οι επεξηγήσεις βήμα-βήμα που τις συνοδεύουν, τα 

βοηθούν να ακολουθήσουν σωστά το κάθε βήμα. 

Τα παιδιά μαθαίνουν επίσης τις διαφορές ανάμεσα στους τόνους, το χρώμα, 

το ύψος και την ένταση της φωνής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τις διαφορετικές 

φωνές που δίδονται σε κάθε χαρακτήρα, όπως στην Πιπεριά που μιλά με ψηλούς 

τόνους και στο Μήλο που μιλά με μπάσα φωνή. Η άσκηση με το Ρόδι, το Μήλο και 

τη Λεμονίτσα, τους δείχνει ακόμη πιο ξεκάθαρα τη διαφορά ανάμεσα στους 

χαμηλούς τόνους και τους υψηλούς. Φυσικά αυτή η άσκηση, όπως και η άσκηση που 

αναφέρθηκε προηγουμένως με το Μήλο και το τραγούδι, αλλά και πολλές άλλες που 

εμπεριέχονται στη δραστηριότητα αυτή, συνδυάζουν τη μουσική, το τραγούδι και τις 

κινήσεις για να διδάξουν στο παιδί τη Ρυθμική. Στο παράδειγμα με τη Λεμονίτσα, το 

Ρόδι και το Μήλο, τα παιδιά μαθαίνουν να συνδυάζουν τους χαμηλούς και υψηλούς 

τόνους με τις κινήσεις των χεριών, χαμηλώνοντάς τα ή σηκώνοντάς τα ψηλά 
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αντιστοίχως. Έτσι, το παιδί μαθαίνει να συνδυάζει τον τόνο και τον ρυθμό με τις 

κινήσεις του σώματός του και να αποκτά καλύτερο έλεγχο αυτού.  

Φυσικά, το παιδί μαθαίνει τη δημιουργικότητα και το να εκφράζεται 

ελεύθερα, καθώς αφήνονται ελεύθερα σε διάφορα σημεία να κάνουν όποιες κινήσεις 

επιθυμούν και οι οποίες τους έρχονται φυσικά στο άκουσμα της μουσικής. 

Μαθαίνουν, όμως, να ακολουθούν σωστά τις οδηγίες που τους δίδονται, αλλά και να 

συνεργάζονται, όπως για παράδειγμα στο βαλς που τους προτρέπει να χορέψουν η 

Λεμονίτσα ή στον τελευταίο ομαδικό χορό, όπου όλα τα παιδιά χορεύουν πιασμένα 

χέρι-χέρι. Επιπροσθέτως, στο σημείο με το νοσοκομειακό, τα παιδιά πρέπει να 

μάθουν να συνεργάζονται και να συγχρονίζονται αποτελεσματικά, έτσι ώστε να 

κατορθώσουν να σταματήσουν να οδηγούν όταν παύει η μουσική και να οδηγούν 

όταν ξεκινά η μουσική. Παράλληλα, πρέπει να μάθουν να συγκεντρώνονται στα 

ακούσματα, ώστε να μπορούν εν συνεχεία να συγχρονιστούν, αλλά και για να 

διατηρήσουν τον ρυθμό ή να ακολουθήσουν τα εκάστοτε βήματα που τους ζητούνται. 

Άλλες γνώσεις που αποκομίζουν τα παιδιά από τη δραστηριότητα αυτή είναι η 

αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ αυτών και του 

νηπιαγωγού τους. Έρχονται επίσης σε μια πρώτη επαφή με τον κόσμο των 

Μαθηματικών, καθώς γίνεται λόγος για κλάσματα πάνω στον ρυθμό (ρυθμός 1/8, 

1/4) και μαθαίνουν να μετρούν ώστε να συγχρονίζουν τα βήματα και τις κινήσεις 

τους. Επιπροσθέτως, τα παιδιά γνωρίζουν πολλά και διαφορετικά είδη φρούτων, ενώ 

μαθαίνουν ότι έχουν και σημαντικό ρόλο στη διατροφή καθώς το Μήλο αναφέρει ότι 

έχει βιταμίνες και ότι «ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα», ότι κάποια 

φρούτα έχουν ίδιο χρώμα και ότι μια πιπεριά μπορεί να είναι καυτερή. Σαφώς, δε θα 

μπορούσε να παραληφθεί και το ότι τα παιδιά γνωρίζουν ορισμένα αγαπημένα και 

διαχρονικά ελληνικά άσματα, όπως το «Λεμονάκι μυρωδάτο» και το «Μήλο μου 

κόκκινο» και έρχονται σε επαφή με την παράδοση της Ελλάδας και ότι μαθαίνουν τη 

σπουδαιότητα της φιλίας. 

Η δραστηριότητα αυτή, επομένως, κρίνεται ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, 

χρήσιμη και αποτελεσματική καθώς συνάδει με τις αρχές της μουσικοκινητικής 

μεθόδου, κατορθώνει να διασκεδάσει και να ψυχαγωγήσει τα παιδιά, μαθαίνοντάς 

τους παράλληλα πολλά σημαντικά πράγματα και γνωστικά αντικείμενα. Παράλληλα, 

ενισχύει την κοινωνικοποίησή τους, την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα παιδιά, αλλά 
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και τον νηπιαγωγό και την αποτελεσματική τους συνεργασία, τα εκτονώνει και τα 

ηρεμεί, τα φέρνει σε επαφή με τον συναισθηματικό και δημιουργικό τους κόσμο και 

τα παροτρύνει να ανακαλύψουν την όμορφη σύνδεση ανάμεσα στη μουσική και την 

κίνηση του σώματος και τις προεκτάσεις που αυτή η σχέση έχει.  

 

Κεφάλαιο 5: Η χρήση της μουσικοκινητικής μεθόδου στο 

Νηπιαγωγείο 

Όπως έχει γίνει αντιληπτό μέχρι τώρα, η μουσικοκινητική μέθοδος φαίνεται 

ως μια πολύ χρήσιμη εκπαιδευτική και παιδαγωγική μέθοδο που μπορεί να 

αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου. Οι 

γνώσεις που μεταλαμπαδεύει στο παιδί, η καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων, η κοινωνικοποίηση του παιδιού μέσα από μια μέθοδο διασκεδαστική, 

απλή και κατανοητή, αναδεικνύουν την καταλληλότητά της.  

Η Μουσικοκινητική Αγωγή αποτελεί έναν ξεχωριστό τομέα της Μουσικής 

Παιδαγωγικής, καθώς συνδυάζει στοιχεία της κίνησης, αλλά και της μουσικής ώστε 

το παιδί να γνωρίζει τα δύο αυτά στοιχεία και συνάμα να αποκομίσει νέες γνώσεις 

πάνω σε ποικιλία γνωστικών αντικειμένων, μέσα από τη χρήση των αισθήσεών του. 

Η Μουσικοκινητική μέθοδος ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση, καθώς 

επικεντρώνεται στο ψυχικό, το πνευματικό, αλλά και το σωματικό επίπεδο του 

ανθρώπου. Αντιλαμβάνεται, επομένως, τον άνθρωπο ως ένα σύνολο και αποσκοπεί 

στο να βοηθήσει το παιδί να γνωρίσει τον ρυθμό και άλλα στοιχεία της μουσικής με 

βιωματικό τρόπο, παροτρύνοντάς το να εκφραστεί και να κινηθεί ελεύθερα, 

εξερευνώντας τις ποικίλες κινήσεις που το σώμα του μπορεί να κάνει και να 

απομακρυνθεί από την παθητική μίμηση μηχανικών κινήσεων. Παροτρύνει το παιδί 

να ανακαλύψει τον εσωτερικό του κόσμο και τα συναισθήματά του και να τα 

εκφράσει μέσα από τη μουσική, αλλά και να κατανοήσει τη σύνδεση ανάμεσα στη 

μουσική και στα συναισθήματα που αυτή προκαλεί (Παπανικολάου, 2009: 26). 

Η Μουσικοκινητική μέθοδος αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει το παιδί να 

εξερευνήσει και να καλλιεργήσει τη μουσικότητά του και τη μουσική του φαντασία, 

μέσα από τον πειραματισμό με τη μουσική. Καθώς η Μουσικοκινητική μέθοδος 

αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό την ελεύθερη κίνηση και τον χορό, καλλιεργεί την αδρή 
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και λεπτή κινητικότητα των παιδιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για ποικιλία 

δραστηριοτήτων, ανάμεσά τους και το παίξιμο κάποιων μουσικών οργάνων. Τέλος, 

αποσκοπεί στο να βοηθήσει το παιδί να ανακαλύψει τη δημιουργική του πλευρά, 

μέσα από ανάλογες δημιουργικές δραστηριότητες που εξάπτουν τη φαντασία του και 

το προκαλούν να εκφράσει ελεύθερα τον συναισθηματικό του κόσμο (Παπανικολάου, 

2009: 26). 

Η Μουσικοκινητική μέθοδος μπορεί να ενσωματωθεί και να αξιοποιηθεί στο 

πλαίσιο του νηπιαγωγείου μέσα από ποικίλες δραστηριότητες και παιχνίδια. Αρχικώς, 

όπως έχει γίνει κατανοητό μέχρι τώρα, η μουσική και η κίνηση είναι τα δύο κύρια 

συστατικά της μεθόδου, τα οποία μάλιστα αλληλεπιδρούν και για τον λόγο αυτό δεν 

μπορούν να ληφθούν υπόψη και να αξιοποιηθούν ως δύο διαφορετικά αντικείμενα. Η 

μουσική επί παραδείγματι, δημιουργεί στο παιδί πολλά και νέα συναισθήματα τα 

οποία εν συνεχεία τα εκφράζει μέσα από τις κινήσεις του και τον χορό, καθώς η 

μουσική τον παρασέρνει να κινηθεί στους ρυθμούς της (Παπανικολάου, 2009: 25). 

Μουσικοκινητικές δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο 
Η αλληλεπίδραση των δύο αυτών συστατικών στοιχείων, της μουσικής και 

της κίνησης, επομένως, μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω μέσα από τις κατάλληλες 

δραστηριότητες, έτσι ώστε η κάθε μία πτυχή να επωφεληθεί από την άλλη. Τα 

στοιχεία της μουσικής όπως ο ρυθμός, η χροιά, η ένταση, η δυναμική της και το 

tempo, συνδέονται άμεσα με τον χορό και τις κινήσεις του σώματος και η μεταξύ 

τους σχέση υπογραμμίζεται μέσα από αντίστοιχες δραστηριότητες. Στο προηγούμενο 

κεφάλαιο παρουσιάστηκε μια πολύ καλή μουσικοκινητική δραστηριότητα η οποία 

συνδύασε στοιχεία του παραμυθιού, της μουσικής και του χορού, ενώ παράλληλα 

έμαθε στα παιδιά παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια και έναν απλό ομαδικό χορό για 

να συνοδεύσουν τα τραγούδια αυτά. 

Άλλες δραστηριότητες σε παρόμοιο ύφος μπορούν να εισαχθούν στο σχολικό 

πρόγραμμα όπου τα παιδιά μπορούν να γνωρίσουν παραδοσιακούς χορούς από 

διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και να γνωρίσουν μέσω των μουσικών κομματιών 

την ιστορία του κάθε τόπου και κατά συνέπεια τον ελληνικό πολιτισμό, τις διαφορές 

στη μουσική ανά περιοχή ή ιστορική περίοδο, τα διαφορετικά όργανα που 

χρησιμοποιούνται και τις διαφορές στον χορό (Χρυσοστόμου, 2005: 136). Η 

δραστηριότητα αυτή μπορεί να λάβει τη μορφή μιας μικρής ιστορίας ή ενός 
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παραμυθιού, έτσι ώστε να προσελκυστεί το ενδιαφέρον του παιδιού και να μην γίνει 

απλή παράθεση πληροφοριών και χρονολογιών. 

Εισάγοντας τις διάφορες δραστηριότητες της Μουσικοκινητικής μεθόδου στο 

πλαίσιο του νηπιαγωγείου, κρίνεται σκόπιμο αυτές να εισαχθούν σταδιακά και να 

ξεκινούν από πιο απλές δραστηριότητες και εν συνεχεία να γίνεται μετάβαση σε πιο 

πολύπλοκες που απαιτούν συγχρονισμό και πολλές κινήσεις ταυτόχρονα, έτσι ώστε 

το παιδί να κατανοεί την κάθε δραστηριότητα και να είναι σε θέση να την εκτελέσει 

σωστά. Μια απλή δραστηριότητα που μπορούν να κάνουν για πρώτη φορά τα παιδιά 

είναι τα «Αλματάκια». Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να καλλιεργηθεί η 

ακουστική αντίληψη των μαθητών και να είναι σε θέση να αντιδράσουν μέσω της 

κίνησης σε κάποιο ηχητικό ερέθισμα. Κατά τον τρόπο αυτό, ο νηπιαγωγός παρακινεί 

τα παιδιά να τρέξουν ελεύθερα στον χώρο με τη συνοδεία κάποιου κρουστού 

οργάνου. Μόλις ο νηπιαγωγός δώσει ένα δυνατό χτύπημα με το κρουστό όργανο, τα 

παιδιά πρέπει να κάνουν ένα άλμα στον αέρα, κάτι που απαιτεί την άμεση αντίδραση 

στον ήχο και τον κατάλληλο συγχρονισμό (Μόζα, Α., όπ. αναφ. στο Θάνου, 2013: 

29). 

Σε παρόμοιο κλίμα με τη δραστηριότητα που περιγράφηκε προηγουμένως 

είναι και η δραστηριότητα «Κινητική αντίδραση στη διάρκεια του ήχου». Στόχος 

αυτής της δραστηριότητας είναι το παιδί να καλλιεργήσει τα στοιχεία δυναμικής της 

κίνησης και να μάθει να εκφράζει μέσω της κίνησης τη χρονική διάρκεια του ήχου. Ο 

νηπιαγωγός αξιοποιεί δύο μουσικά όργανα, ένα το οποίο παράγει έναν μακρύ 

μεταλλικό ήχο και ένα το οποίο παράγει κοντό μεταλλικό ήχο. Στον ήχο του κάθε 

μουσικού οργάνου, παρακινεί τους μαθητές να εκφραστούν ελεύθερα μέσω της 

κίνησης, η οποία όμως πρέπει να αρμόζει στα χαρακτηριστικά του ήχου, τη διάρκεια 

και τη ροή του, ενώ στια παύσεις πρέπει να μένουν ακίνητα (Μόζα, Α., όπ. αναφ. στο 

Θάνου, 2013: 30-31). 

Μια ακόμη διασκεδαστική δραστηριότητα με την οποία μπορούν οι μικροί 

μαθητές να έρθουν για πρώτη φορά σε επαφή με τη μουσικοκινητική μέθοδο είναι το 

παιχνίδι «Τα μουσικά λουλούδια», το οποίο αποτελεί μια παραλλαγή του γνωστού 

παιχνιδιού «Μουσικές καρέκλες». Τα παιδιά προσποιούνται ότι είναι πεταλούδες και 

πετούν από λουλούδι σε λουλούδι, τα οποία μπορεί ο νηπιαγωγός να έχει 

κατασκευάσει στα πλαίσια της χειροτεχνίας σε προηγούμενη δραστηριότητα. Κατά 
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τη διάρκεια του παιχνιδιού αξιοποιούνται και ανάλογα μουσικά κομμάτια, όπως το 

γνωστό μια «Μια ωραία πεταλούδα» ή κάποιο παρόμοιο κομμάτι. Όσο τα παιδιά-

πεταλούδες πετούν από λουλούδι σε λουλούδι, αυτά αρχίζουν να μαραίνονται και 

σταδιακά να αφαιρούνται από τον νηπιαγωγό, όταν κάποιο παιδάκι στο τέλος του 

τραγουδιού δεν προλάβει να πετάξει πάνω του. Στο τέλος, το παιδάκι-πεταλούδα που 

θα μείνει με το τελευταίο λουλούδι είναι και ο νικητής του παιχνιδιού. Η 

δραστηριότητα αυτή μαθαίνει στο παιδί τον συγχρονισμό και την άμεση ανταπόκριση 

στον ήχο, ενώ είναι και μια εξαιρετική ευκαιρία να μιλήσουν για τις εποχές, τα 

διάφορα λουλούδια, τα είδη τους και τα χρώματά τους και λοιπά παρόμοια (Ζήση, 

2013). 

Οι παραπάνω δραστηριότητες είναι πιο απλές και είναι κατάλληλες για την 

πρώτη επαφή των παιδιών με τη μουσικοκινητική μέθοδο. Όσο τα παιδιά αρχίζουν να 

γνωρίζουν καλύτερα τη μουσική και την κίνηση και να εξοικειώνονται με τα διάφορα 

συστατικά τους στοιχεία, μπορούν να μεταβούν σε πιο σύνθετες δραστηριότητες. Μια 

ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική δραστηριότητα είναι το σπίτι της Pianoκαι της 

Forte.Ο νηπιαγωγός οριοθετεί στον χώρο το φανταστικό σπίτι της κυρίας Pianoκαι 

της κυρίας Forte και χωρίζει τα παιδιά σε δύο ομάδες. Κάθε μία ομάδα ανήκει σε 

κάθε ένα από τα δύο σπίτια. Ο νηπιαγωγός παίζει ένα μουσικό κομμάτι στο οποίο 

αυξομειώνει την ένταση και ανάλογα με την ένταση αυτή, τα παιδιά του κάθε σπιτιού 

αναπαριστούν διάφορες δουλειές του σπιτιού με ένταση ή όχι. Για παράδειγμα, όταν 

η μουσική χαμηλώνει, τα παιδιά από το σπίτι της κυρίας Forte απλώς 

παρακολουθούν, ενώ τα παιδιά από το σπίτι της κυρίας Piano κάνουν τις δουλειές του 

σπιτιού με χαμηλή ένταση και το αντίστροφο. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι 

να παιδιά να αναπτύξουν τη δυναμική της κίνησης και να κατανοήσουν τη σύνδεση 

με τη δυναμική του ήχου (Μόζα, Α., όπ. αναφ. στο Θάνου, 2013: 29). 

Μια ακόμη πιο σύνθετη δραστηριότητα είναι το «Μουσικοκινητικό παιχνίδι 

με χαρτοπετσέτες», το οποίο μπορεί να διαχωριστεί σε τρία μέρη-στάδια. Βασικά 

στοιχεία του παιχνιδιού αυτού είναι η ζωηρή χορευτική μουσική που παρακινεί και τα 

παιδιά να κινηθούν στους ρυθμούς της και η χρήση υλικών, στην προκειμένη μια 

χαρτοπετσέτα για το κάθε παιδί. Στο πρώτο μέρος της δραστηριότητας, στόχος είναι 

η χαρτοπετσέτα να χρησιμοποιηθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και το 

παιδί να γνωρίσει τα μέρη του σώματός του και τις διάφορες στάσεις που μπορεί να 
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υλοποιήσει. Κατά τον τρόπο αυτό, τα παιδιά κινούνται και χορεύουν μέσα στον χώρο 

τοποθετώντας την χαρτοπετσέτα που κρατούν σε διαφορετικά μέρη του σώματός 

τους, με προσοχή για να μην τους πέσει. Κατά τον τρόπο αυτό, προβαίνουν σε 

διάφορες κινήσεις τοποθετώντας την χαρτοπετσέτα (Αλληπράντη, 2011).: 

 πάνω στο κεφάλι μας (κρατώντας ίσια στάση) 

 στο αυτί (γέρνοντας το κεφάλι στο πλάι) 

 στην κοιλιά (γέρνοντας πίσω το σώμα) 

 στο σβέρκο (σκύβοντας μπροστά) 

 στον αγκώνα (έχοντας το χέρι λυγισμένο), 

 στην παλάμη (έχοντας το χέρι τεντωμένο) 

 στη μασχάλη (κρατώντας το ένα χέρι κολλημένο στο σώμα) 

 στο γόνατο (κάνοντας κουτσό) 

 στον αστράγαλο (γυρίζοντας το πόδι στο πλάι)  

Στο δεύτερο μέρος της δραστηριότητας, στόχος είναι το παιδί να γνωρίσει τη 

μίμηση των κινήσεων και συνάμα, να εξάψει τη φαντασία του. Στη δραστηριότητα 

αυτή, η χαρτοπετσέτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διάφορα άλλα αντικείμενα. Οι 

συνδυασμοί και οι μορφές που μπορεί να πάρει είναι ατέλειωτες και περιορίζονται 

μόνο από τη φαντασία των μαθητών και τον διαθέσιμο χρόνο. Στη συνέχεια 

παρατίθενται μερικές ενδεικτικές ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί η χαρτοπετσέτα. Σημειωτέον, ότι ενώ οι παρακάτω ιδέες μπορούν να 

αξιοποιηθούν ανεξάρτητα από το κάθε παιδί, μπορούν να αξιοποιηθούν και 

συνδυαστικά, ώστε να δημιουργηθεί μια μικρή ιστορία, ένα μικρό παραμύθι. Αυτό θα 

κεντρίσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον του παιδιού και θα εξάψει τη φαντασία 

του, ενώ στο τέλος της δραστηριότητας αυτής μια μέρα, τα παιδιά μπορούν να 

συνεχίσουν το παραμύθι και να το εμπλουτίσουν μια άλλη μέρα, δίνοντάς του 

περαιτέρω έκταση από το σημείο που το είχαν σταματήσει την τελευταία φορά 

(Αλληπράντη, 2011). 
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Οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να αξιοποιήσουν τη χαρτοπετσέτα είναι 

ως μια ποδιά που θα φορέσουν στη μέση, γραβάτα ή φουλάρι, φτερά να πετάξουμε, 

ένα καπέλο, σκουλαρίκι, μια εφημερίδα που ανοίγουμε για να διαβάσουμε κάτι 

αστείο, λυπητερό ή ενδιαφέρον ή που αν πιάσει βροχή τη βάζουμε στο κεφάλι για να 

προστατευθούμε από τη βροχή και τρέχουμε σε ένα υπόστεγο, μια ψάθα για να την 

απλώσουμε στην παραλία και να κάνουμε ηλιοθεραπεία, λουλούδι που το μυρίζουμε, 

το κόβουμε και το βάζουμε στο βάζο, μια κουβέρτα για να σκεπαστούμε η οποία 

όμως δε μας καλύπτει και κρυώνουμε, ως χαρτομάντιλο για να φυσήξουμε τη μύτη 

μας επειδή μας έπιασε ένα φτέρνισμα που δε σταματά και πολλά άλλα. Η 

δραστηριότητα αυτή είναι διασκεδαστική και μπορεί να γίνει υπό τη συνοδεία 

μουσικής ή ηχητικών εφέ που θα προσφέρουν όλοι οι συμμαθητές για να 

εμπλουτίσουν την ιστορία (Αλληπράντη, 2011). 

Το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της δραστηριότητας αυτής αποσκοπεί στο 

να γίνει ένα παιχνίδι με τη μουσική και πιο συγκεκριμένα, κατά το ξεκίνημα και το 

σταμάτημα της μουσικής. Το παιχνίδι αυτό είναι σε παρόμοιο κλίμα με το 

διαδεδομένο παιχνίδι «Μουσικές καρέκλες», αλλά και το παιχνίδι «Μουσικά 

λουλούδια» που παρουσιάστηκε προηγουμένως. Στόχος αυτής της δραστηριότητας 

επομένως, είναι το παιδί να μάθει να ανταποκρίνεται με αμεσότητα σε κάποιο 

ακουστικό ερέθισμα. Τα παιδιά τοποθετούν τις χαρτοπετσέτες τους στο πάτωμα και 

μόλις η μουσική ξεκινά, κινούνται ελεύθερα γύρω από τις χαρτοπετσέτες τους. Μόλις 

η μουσικής παύσει να παίζει, τα παιδιά πρέπει γρήγορα να πατήσουν πάνω σε μια 

χαρτοπετσέτα και να μείνουν ακίνητα μέχρι να ξεκινήσει η μουσική και πάλι. Όποιος 

μαθητής δεν προλάβει να πατήσει στη χαρτοπετσέτα μένει εκτός του παιχνιδιού και 

όποιος μείνει στο τέλος είναι ο νικητής (Αλληπράντη, 2011). 

Η τελευταία δραστηριότητα που θα παρουσιαστεί, ονομάζεται «Από πού 

έρχεται ο ήχος;» και στόχος είναι τα παιδιά να καλλιεργήσουν την αντίληψη του 

χώρου και να αναπτύξουν την αίσθηση της ακοής τους, ενώ συνάμα ενισχύει τη 

συνεργασία μεταξύ των παιδιών και καλλιεργεί σχέσεις εμπιστοσύνης. Στο παιχνίδι 

συμμετέχουν τρία άτομα, εκ των οποίων ο πρώτος κλείνει τα μάτια του με ένα 

μαντήλι. Ο δεύτερος παίχτης τον κρατάει από το χέρι προκειμένου να νιώθει ασφαλής 

ή τον ρόλο αυτό μπορεί να αναλάβει αρχικά ο νηπιαγωγός, χωρίς όμως να καθοδηγεί 

το παιδί. Το τρίτο παιδί, βρίσκεται σε κάποιο σημείο του χώρου κρατώντας μια 
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μαράκα και κουνώντας τη ρυθμικά. Ο πρώτος παίχτης πρέπει να εντοπίσει τον τρίτο 

παίχτη και να φτάσει κοντά του, αξιοποιώντας μόνο την αίσθηση της ακοής του και 

καθοδηγούμενος από τον ήχο της μαράκας(Μόζα, Α., όπ. αναφ. στο Θάνου, 2013: 

32). 

Οι παραπάνω μουσικοκινητικές δραστηριότητες είναι κατάλληλες για 

αξιοποίηση στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου, καθώς είναι απλές, εύκολα κατανοητές, 

διασκεδαστικές και δημιουργικές, ενώ παρακινούν τους μαθητές να συνεργαστούν 

και να δουλέψουν σε ομάδες, χτίζουν εμπιστοσύνη μεταξύ τους και τα βοηθούν να 

γνωρισθούν καλύτερα, ενώ συνάμα βοηθούν τα παιδιά να αποκομίσουν πλήθος νέων 

και χρήσιμων γνώσεων και να καλλιεργήσουν νέες δεξιότητες. 
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Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας τα όσα έχουν αναλυθεί στα προηγούμενα κεφάλαια, γίνεται 

αντιληπτό ότι η μουσική διαδραματίζει έναν πολύ σπουδαίο ρόλο στη ζωή του 

παιδιού και μάλιστα από πολλές απόψεις. Η μουσική δε διασκεδάζει, ευχαριστεί, 

ηρεμεί και γαληνεύει μόνο, αλλά αποτελεί έναν εξαιρετικό τρόπο μετάδοσης της 

γνώσης και της καλλιέργειας νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ενώ βοηθά και στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών και του εσωτερικού τους κόσμου, 

προάγει την ελευθερία έκφρασης και τη δημιουργία σχέσεων, μέσα από τη 

συνεργασία και την ομαδικότητα. 

Η μουσική συνάμα αποτελεί μια διέξοδο, έναν τρόπο εκτόνωσης και 

αποφόρτισης, ενώ η επαφή μαζί της βοηθά στην κατανόηση των μοναδικών 

στοιχείων που συνθέτουν έναν πολιτισμό. Στον χώρο της εκπαίδευσης, επομένως, και 

ειδικότερα της προσχολικής αγωγής, η μουσική αγωγή είναι πολύτιμη και το γεγονός 

ότι πλέον καταλαμβάνει σημαντικό χώρο στο αναλυτικό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα 

αισιόδοξο. Η μουσική αγωγή, η οποία πλέον αναδιαμορφώνεται ώστε να 

συμπεριλάβει νέα στοιχεία, όπως την κίνηση, τον χορό και το παραμύθι, 

αξιοποιώντας στοιχεία, θεωρίες και δραστηριότητες της μουσικοκινητικής μεθόδου, 

βοηθά στη σωματική, νοητική, κοινωνική και αισθητική ανάπτυξη του παιδιού. 

Παράλληλα, προωθεί τη δημιουργικότητα, καλλιεργεί τη φαντασία του, ενώ 

μεταλαμπαδεύει στο παιδί πολύτιμες αξίες και ενισχύει την αναποτελεσματικότητα 

και ανεξαρτησία του. 

Ο χώρος του νηπιαγωγείου χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ελευθερία και 

δημιουργικότητα, ενώ οι σχέσεις ανάμεσα στον νηπιαγωγό και τους μαθητές είναι 

περισσότερο στενές. Για τον λόγο αυτό, ο νηπιαγωγός γνωρίζοντας τους μαθητές και 

τις ανάγκες τους καλύτερα, δύναται να επιλέξει μια ποικιλία μουσικοκινητικών 

δραστηριοτήτων, οι οποίες θα καλύπτουν τόσο τα ενδιαφέροντα όσο και τις ανάγκες 

των μαθητών του. Κλείνοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η μουσικοκινητική 

μέθοδος και η μουσική αγωγή χαρακτηρίζονται από υψηλή εκπαιδευτική και 

παιδαγωγική αξία και για τον λόγο αυτό πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 

του αναλυτικού προγράμματος ενός σύγχρονου νηπιαγωγείου.  
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