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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
  
 
Αντικείμενο τα παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση της μεθόδου Colourstrings για τη 

διδασκαλία μουσικών οργάνων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

 
Σημαντικό ρόλο στην επιλογή του θέματος της εργασίας μου έπαιξε η παρακολούθηση των 

μαθημάτων Παιδαγωγική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Εισαγωγή στην Πρακτική Διδακτική της Μουσικής και Μουσική 

Προπαιδεία του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, τα οποία με έφεραν πιο κοντά στις 

αξίες της επιστήμης της Μουσικής Παιδαγωγικής και προκάλεσαν το ενδιαφέρον μου προς την 

κατεύθυνση αυτή. Επιπλέον, μέσα από την προσωπική μου εμπειρία στην διδασκαλία της 

μουσικής, διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία μουσικών οργάνων που 

να απευθύνεται  σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

 

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια Λήδα Στάμου και την κυρία 

Άννα Μαρία Ρεντζεπέρη ως συνεργαζόμενο μέλος Δ.Ε.Π. Eπίσης ευχαριστώ θερμά την οικογένεια 

και τους φίλους μου για την πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξη. 
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EIΣΑΓΩΓΗ 

 
 
 
 Είναι γενικά αποδεκτό ότι η μουσική εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη 

κάθε παιδιού, ενώ ο ευεργετικός της ρόλος αυξάνεται όταν αυτή ξεκινά από την προσχολική ηλικία.                   

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει μια γενική εικόνα της μεθόδου Colourstrings, 

μιας μεθόδου  διδασκαλίας μουσικών οργάνων για παιδιά στην πρώιμη παιδική ηλικία. Πρόκειται 

για μια παιδοκεντρική και ολιστική μέθοδο μουσικής διδασκαλίας, που βασίζεται στις 

παιδαγωγικές αρχές του Ούγγρου συνθέτη και μουσικοπαιδαγωγού Zoltan Kodaly.  

 

 Παρατηρώντας τη σημερινή πραγματικότητα της μουσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, είτε 

σχολικής είτε ωδειακής, διαπιστώνει κανείς ότι απουσιάζει γενικά η χρήση συστηματοποιημένων 

μεθόδων διδασκαλίας, ιδιαίτερα όσον αφορά στην εκμάθηση μουσικών οργάνων. Αυτό οφείλεται 

σε ένα μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι περισσότεροι καθηγητές μουσικών οργάνων δεν έχουν 

λάβει την απαραίτητη κατάρτιση ώστε να προσφέρουν κάτι ανάλογο. Ως αποτέλεσμα, η μουσική 

καταλήγει να αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμη “μάθημα” που απαιτεί πολλή και άχαρη μελέτη. Το 

παιδί στερείται με αυτό τον τρόπο την χαρά της δημιουργίας και της έκφρασης, στοιχεία που πρέπει 

να αποτελούν το κέντρο κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας . Ετσι, ένας μεγάλος αριθμός 

μαθητών, ερχόμενοι αντιμέτωποι μ' αυτές τις δυσκολίες, εγκαταλείπουν τις μουσικές τους σπουδές 

πολύ νωρίς. 

 

 Η μέθοδος Colourstrings έχει ως στόχο να προσφέρει στο παιδί ένα μουσικό “πακέτο”, το 

οποίο περιλαμβάνει εκτός από την ανάπτυξη τεχνικής δεξιότητας, την καλλιτεχνική έκφραση, 

ευκαιρίες δημιουργικότητας και μια βαθιά κατανόηση της μουσικής ως σύνολο. Ολα τα παραπάνω 

επικοινωνούνται στη γλώσσα των παιδιών, μέσα από χρώματα, εικόνες και μουσικά παιχνίδια. Για 

το λόγο αυτό, η μέθοδος θα μπορούσε να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα πρόταση για την 

αντιμετώπιση των παραπάνω δυσκολιών. Η μέθοδος αυτή είναι ουσιαστικά άγνωστη στην Ελλάδα, 

παρά το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα αξιόλογη και αποτελεσματική, και γι΄αυτό κρίθηκε σκόπιμο να 

παρουσιαστεί στην συγκεκριμένη εργασία. Επίσης, καθώς πρόκειται για μια καινούρια σχετικά 

μέθοδο (δημιουργήθηκε πριν από 30 μόλις χρόνια), είναι λίγες οι αναφορές και οι έρευνες που 

έχουν γίνει σχετικά με αυτήν μέχρι σήμερα. Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο πλαίσιο της  

παρούσας εργασίας έχουν συγκεντρωθεί από σχετικά άρθρα και διπλωματικές εργασίες καθώς και 
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από την μελέτη και ανάλυση ενός μέρους του υλικού της μεθόδου Colourstrings. 

 

 Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιγράφεται η ιστορία της δημιουργίας της μεθόδου. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι φιλοσοφικές αρχές στις οποίες στηρίζεται και οι 

εκπαιδευτικοί της στόχοι. Εδώ κρίθηκε αναγκαία η αναφορά στο παιδαγωγικό έργο του Z.Kodaly, 

αφού το θεωρητικό κομμάτι της μεθόδου στηρίζεται στις αρχές του Ζ.Kodaly για τη μουσική 

εκπαίδευση. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικές αρχές διδακτικής καθώς και το 

ρεπερτόριο της μεθόδου. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το υλικό του προγράμματος 

Colourstrings και γίνεται μια σύντομη περιγραφή των βιβλίων της μεθόδου. Επιπλέον, 

παρουσιάζεται ενδεικτικά το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο ακολουθούν οι περισσότερες σχολές 

Colourstrings στο εξωτερικό με τα επίπεδα της εκπαίδευσης που αντιστοιχούν σε κάθε ηλικία. Το 

τελευταίο κεφάλαιο αποτελεί μια παρουσίαση των βιβλίων που έχουν σχεδιαστεί για τα πρώτα 

βήματα στη διδασκαλία ενός μουσικού οργάνου και συγκεκριμένα του βιολιού. Τέλος, ακολουθεί 

μια κριτική προσέγγιση της μεθόδου, και εξετάζεται αν και πώς θα μπορούσε αυτή να λειτουργήσει 

και τί θα μπορούσε να προσφέρει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη μουσική παιδεία που 

ακολουθείται σήμερα στη χώρα μας.  
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    1.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

 

1.1 .Σύντομη περιγραφή της μεθόδου 

 

  Η μέθοδος διδασκαλίας του βιολιού Colourstrings, βασισμένη στη φιλοσοφία του Zoltan 

Kodaly, γεννήθηκε κατά τη δεκαετία του 1970 στη Φιλανδία από τον Ούγγρο Geza Silvay. H 

ονομασία Colourstrings προκύπτει από τη χρήση ενός διαφορετικού χρώματος για κάθε χορδή, 

καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχεί σε έναν από τους “χρωματιστούς” ήρωες των βιβλίων της 

μεθόδου. Xαρακτηριστικό της είναι ότι χρησιμοποιεί την παράλληλη ενεργοποίηση των αισθήσεων 

μέσω του πολύχρωμου υλικού της, πράγμα που έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Η 

μουσική ανάγνωση διδάσκεται χρησιμοποιώντας ένα σύστημα κωδικοποιημένης σημειογραφίας 

μέσω των χρωμάτων, το οποίο γίνεται εύκολα κατανοητό και ευχάριστο.  

 

  Η μέθοδος είναι ιδανική για το ξεκίνημα της μουσικής διδασκαλίας στην προσχολική ηλικία 

και μπορεί να συνεχιστεί μέχρι και τα πρώτα σχολικά έτη. Κεντρικό ρόλο κατέχουν το παιχνίδι και 

η φαντασία κατά τη διδασκαλία των βασικών μουσικών εννοιών όπως ρυθμός, τονικό ύψος, 

μελωδία, δυναμικές κ.α. παράλληλα με την καλλιέργεια της εσωτερικής ακοής.  Επίσης δίνεται 

ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο που έχουν οι γονείς στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και στη 

συμμετοχή του κάθε παιδιού σε ομαδική μουσική πράξη (μουσική δωματίου).  

 

1.2.Ιστορική και γεωγραφική θεώρηση της μεθόδου 
 
  O Oύγγρος βιολιστής Geza Silvay γεννήθηκε το 1943 στη Βουδαπέστη. Σπούδασε βιολί 

στην Ακαδημία Bela Bartok, Παιδαγωγική του Βιολιού στη Μουσική Ακαδημία της Βουδαπέστης , 

και Νομικές Επιστήμες στο πανεπιστήμιο ELTE της Βουδαπέστης, απ' όπου αποφοίτησε το 1970. 

(colourstrings.com.au) 

 

  Tο 1971, ο Silvay κλήθηκε  να διδάξει βιολί στο Μουσικό Ινστιτούτο του Ανατολικού 

Ελσίνκι στη Φιλανδία. Ο ίδιος αποδέχτηκε τη θέση, περιμένοντας ότι οι μαθητές του θα ήταν 

μεγάλοι σε ηλικία και σε προχωρημένο επίπεδο. Φτάνοντας εκεί όμως διαπίστωσε ότι θα έπρεπε να 

διδάξει περίπου 60 αρχάριους μικρούς μαθητές χωρίς προηγούμενη επαφή με τη μουσική. Καθώς 

δεν γνώριζε τη φιλανδική γλώσσα, προσπάθησε να βρεί ακουστικά και οπτικά ερεθίσματα για τη 

διδασκαλία του βιολιού και των μουσικών εννοιών.(Ηomfrey, 2006)  

 

  Tην ίδια εποχή, γεννήθηκε το πρώτο παιδί του G.Silvay, η κόρη του Reka. Ο Silvay είχε 
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ετοιμάσει, πριν ακόμη γεννηθεί η κόρη του, υλικό με το οποίο θα την εισήγαγε στη μουσική και στο 

βιολί. Ετσι, oι ιδέες που είχε συγκεντρώσει για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν για να διδάξει 

τους μικρούς μαθητές του, μέσα από ανανέωση και προσαρμογή του υλικού σε κάθε μάθημα 

(Salmela, 2005). 

 

  Εχοντας διδαχθεί ο ίδιος με τη μέθοδο του Ζ.Κοdaly ως παιδί στην Ουγγαρία, ενσωμάτωσε 

τις αρχές του Κodaly στη διδασκαλία του. Υπολογίζοντας πάντα τις φυσικές, πνευματικές και 

συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών,  δεν θέλησε να περιοριστεί στη διδασκαλία μέσω της απλής 

μίμησης. Θεωρώντας το παίξιμο του οργάνου μια πνευματική κυρίως δραστηριότητα, θέλησε να 

συνδυάσει στη διδασκαλία του την διδασκαλία της τεχνικής με μια βαθύτερη κατανόηση της 

μουσικής.  Μη μπορώντας όμως να εκφραστεί με λόγια, προσπάθησε να μεταδώσει τις νέες έννοιες 

μέσα από οπτικές απεικονίσεις. Ετσι, εκτός από το να δείχνει πώς παίζεται κάθε κομμάτι πάνω στο 

βιολί, επιδίωξε να περιγράψει κάθε νέο μουσικό στοιχείο μέσα από τη χρήση εικόνων, χρωμάτων, 

ιστοριών και παιχνιδιών (Silvay, 1996). 

 

 Ο Silvay γνώριζε ήδη από τον πατέρα του την επιστημονικά αποδεδειγμένη σχέση των 

μουσικών τόνων με τα χρώματα. Το χρώμα αποδείχτηκε εξαιρετικά βοηθητικό εργαλείο στη 

διδασκαλία του και παράλληλα ταίριαζε με τον παιγνιώδη χαρακτήρα και προκαλούσε το 

ενδιαφέρον των παιδιών. Σταδιακά, οδηγήθηκε στην κωδικοποίηση της μουσικής σημειογραφίας 

μέσω των χρωμάτων και στην αντιστοίχιση κάθε χορδής του βιολιού με ένα διαφορετικό χρώμα 

(Silvay, 1996). 

 

 Ο συνδιασμός αυτός της οπτικής και της ακουστικής εμπειρίας απέκτησε κεντρικό ρόλο σε 

κάθε μάθημα και  σιγά-σιγά αφομοιώθηκε από τους μαθητές ως μια αδιάσπαστη ενότητα. Οπως 

λέει ο ίδιος ο Silvay, πολλά από τα σχέδια και τις ζωγραφιές ήταν ιδέες ή δημιουργίες των ίδιων 

των παιδιών (Silvay, 1996).  

 
  Ο Silvay παράλληλα χρησιμοποίησε και έτοιμο υλικό από βιβλία ασκήσεων για βιολί, το 

οποίο όμως απευθύνονταν σε μεγαλύτερα παιδιά. Γι' αυτό χρειάστηκε να το προσαρμόσει για 

παιδιά προσχολικής ηλικίας, όπως ήταν και οι περισσότεροι μαθητές του. Ετσι επινόησε για τα 

περισσότερα από τα κομμάτια αυτά προπαρασκευαστικές ασκήσεις. Σιγά σιγά με το πέρασμα των 

χρόνων, όλο αυτό το υλικό, οι ασκήσεις προετοιμασίας, οι οπτικές επεξηγήσεις, οι εικόνες, οι 

τεχνικές ασκήσεις, καθώς και διασκευές κομματιών για μουσική δωματίου, συλλέχθηκε και πήρε τη 

μορφή μιας ολοκληρωμένης μεθόδου (Silvay, 1996). 
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  Aρχικά η μέθοδος διαμορφώθηκε από τον Silvay για τη διδασκαλία του βιολιού. Λίγο 

αργότερα ακολούθησε η προσαρμογή της για το τσέλο από τον τσελίστα αδερφό του Czaba Silvay, 

ο οποίος από την αρχή έπαιξε σημαντικό βοηθητικό ρόλο στη δημιουργία της. Το ίδιο παράδειγμα 

ακολούθησαν και άλλοι συνάδελφοί του από το Ινστιτούτο, προσαρμόζοντας τη μέθοδο σε διάφορα 

όργανα. Σήμερα, στις περισσότερες σχολές Colourstrings, η μέθοδος προσφέρεται για έγχορδα 

όργανα (βιολί, βιόλα, τσέλο, κοντραμπάσο) καθώς και για πιάνο, κιθάρα και φλάουτο.  

 
  H πρώτη “γενιά” της μεθόδου Colourstrings διδάχθηκε στο Μουσικό Ινστιτούτο του 

ανατολικού Ελσίνκι. Οι μαθητές του προγράμματος άρχισαν να εμφανίζονται σε συναυλίες, αρχικά 

μέσα στo Iνστιτούτο, αλλά αργότερα και σε άλλους χώρους του Ελσίνκι, τραβώντας έτσι την 

προσοχή του κοινού στη νέα μέθοδο. Το 1979 παρουσιάστηκε στη φιλανδική τηλεόραση μια 

μουσική εκπαιδευτική σειρά για παιδιά νηπιακής ηλικίας (“Mini fiddlers in Musicland”), 

βασισμένη στη συγκεκριμένη μέθοδο, η οποία προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και την έκανε ευρέως 

γνωστή σε ολόκληρη τη Φιλανδία. Μάλιστα έγινε τόσο δημοφιλής ώστε την περίοδο εκείνη να 

σημειωθεί ιδιαίτερη αύξηση στις πωλήσεις οργάνων στη Φιλανδία και να εξαντληθούν τα βιολιά 

μικρού μεγέθους (Salmela, 2005). Η μεγάλη απήχηση και τα ευεργετικά αποτελέσματα που είχε η 

μέθοδος οδήγησαν τον Silvay στην απόφαση να εκδοθούν τα βιβλία της μεθόδου. Το 1996 

εκδόθηκαν τα πρώτα θεωρητικά βιβλία στα φιλανδικά (Silvay, 1996). 

 

  Από τους μαθητές του Μουσικού Ινστιτούτου του ανατολικού Ελσίνκι, σχηματίστηκε το 

1972 η Junior Helsinki Strings, η οποία συνεχίζει μέχρι σήμερα, πάντα υπό τη διευθυνση του 

G.Silvay, να εμφανίζεται στη Φιλανδία και σε πολλές άλλες χώρες. Η Junior Helsinki Strings  

θεωρείται μια από τις καλύτερες παιδικές ορχήστρες εγχόρδων στην Ευρώπη. Εχει κάνει 31 

ηχογραφήσεις, 35 περιοδείες σε όλο τον κόσμο για συναυλίες,  και πάνω από 70 εμφανίσεις στην 

τηλεόραση. (Salmela 2005, Doman 2010)  Για τους έφηβους μαθητές, ο G.Silvay μαζί με τον 

τσελίστα αδερφό του Czaba δημιούργησαν την ορχήστρα Helsinki Strings, η οποία έχει 

αναγνωριστεί ως μία από τις σημαντικότερες ορχήστρες εγχόρδων στη Φιλανδία. (Ηomfrey, 2006) 

 

  Από το 1984 ο G.Silvay έχει αναλάβει τη διεύθυνση του Ινστιτούτου του ανατολικού 

Ελσίνκι. Οι Geza και Czaba Silvay έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση ως παιδαγωγοί εγχόρδων και 

ως δημιουργοί ενός νέου μοντέλου παιδικής και νεανικής ορχήστρας. Πολλές γενιές παιδιών που 

διδάχθηκαν με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχουν γίνει είτε επαγγελματίες, πολλοί από αυτούς 

μάλιστα με διεθνή καριέρα, είτε ενεργοί ερασιτέχνες της μουσικής. H  Colourstrings έχει γίνει 

γνωστή διεθνώς μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες μουσικούς που 

διοργανώνουν οι δημιουργοί της μαζί με άλλους υποστηρικτές. Από το 1977 μέχρι σήμερα, έχουν 
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δώσει περίπου  150 διαλέξεις και σεμινάρια για να διαδώσουν τη μέθοδο σε όλο τον κόσμο. 

Σύμφωνα με τον Silvay, η εκπαίδευση των παιδαγωγών της μεθόδου είναι ιδιαίτερα σημαντική 

υπόθεση (Ηomfrey, 2006). 

 

  Το 1990, ιδρύθηκε στο Λονδίνο το Διεθνές Κέντρο Colourstrings (Colourstrings 

International) , το οποίο διοργανώνει από τότε τακτικά σεμινάρια. Από τότε η μέθοδος έχει γίνει 

ιδιαίτερα δημοφιλής στην Αγγλία, όπου λειτουργούν πολλές σχολές Colourstrings. Kατά την 

δεκαετία του 1990, διαδόθηκε αρχικά στην Ευρώπη ενώ σήμερα έχει υποστηρικτές και 

χρησιμοποιείται σε Αμερική, Αυστραλία, Ιαπωνία και Κίνα (Ηomfrey, 2006). 

 

  Η μέθοδος υποστηρίζεται από διεθνείς οργανισμούς όπως οι ESTA ( European String 

Teachers’ Association), ASTA (American String Teachers’ Association), AUSTA (Australian String 

Teachers’ Association),ISME (International Society for Music Education),NMPU (Nordic Music, 

Pedagogical Union) και IKS (International Kodαly Society) (Salmela, 2005). Ο αριθμός των ωδείων 

και μουσικών σχολών που τη χρησιμοποιούν ανά τον κόσμο αυξάνεται σταθερά, ενώ όλο και 

περισσότεροι ερευνητές παιδαγωγοί στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς αυτήν, εκπονώντας 

σχετικές μελέτες (Ηomfrey, 2006). 
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 2.ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ COLOURSTRINGS 
 

 O G.Silvay μεγάλωσε στην Ουγγαρία μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο και διδάχθηκε μουσική 

με τη μέθοδο του Κοdaly. Οπως έχει πει ο ίδιος, “κάθε Ούγγρος που μεγάλωσε κατά τη δεκαετία του 

'50 και του '60, σίγουρα έχει διδαχθεί με τη μέθοδο Κodaly. Θα έλεγα ότι υπάρχει στο αίμα 

μας”.(Μitchell, 1998). Ο Silvay δεν θα μπορούσε παρά να στηρίξει το θεωρητικό μέρος της 

Colourstrings στη μέθοδο του Kodaly, δανειζόμενος πολλά από τα παιδαγωγικά εργαλεία της (π.χ. 

το σύστημα του σχετικού σολ-φα και τις ρυθμικές συλλαβές). Η πιο σημαντική βέβαια επιρροή από 

τον Kodaly αφορούσε στη φιλοσοφία της μεθόδου για τη θέση που πρέπει να κατέχει η μουσική 

στη ζωή του κάθε ατόμου και για τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη 

μουσική παιδεία. Για τους λόγους αυτούς ακολουθεί μια σύντομη αναφορά στο έργο του Z.Kodaly 

και στα βασικά σημεία της μεθόδου του. 

2.1.Ιστορία και φιλοσοφία της μεθόδου Κοdaly 
 
 Η μέθοδος Kodaly αναπτύχθηκε στην Ουγγαρία κατά τη δεκαετία του 1940, από τον 

συνθέτη, εθνομουσικολόγο και παιδαγωγό Zoltan Kodaly, με τη βοήθεια συναδέλφων και μαθητών 

του και εφαρμόστηκε στα σχολεία της χώρας του κάτω από την έμπνευση και καθοδήγησή του. Η 

παιδαγωγική και τα εργαλεία δεν επινοήθηκαν από τον  Kodaly, αλλά τα δανείστηκε από 

προηγούμενους παιδαγωγούς. Σ' αυτόν ανήκουν όμως οι στόχοι, η φιλοσοφία και οι αρχές. Η 

μοναδικότητα έγκειται στο γεγονός ότι συνδίασε τις διάφορες τεχνικές που προυπήρχαν σε μία 

ολοκληρωμένη προσέγγιση (Choksy, 2001). 

 
 Ο Z.Kodaly γεννήθηκε το 1882 στην επαρχιακή πόλη Kecskemet της Ουγγαρίας και 

σπούδασε σύνθεση στην Μουσική Ακαδημία Frantz List. Γύρω στα 1900, μαζί με τον συνθέτη Bela 

Bartok ξεκίνησαν να συλλέγουν παραδοσιακά τραγούδια από ολόκληρη τη χώρα. Στις συνθέσεις 

του χρησιμοποίησε τις πεντατονικές κλίμακες, τους τρόπους και τους ρυθμούς της Ουγγρικής 

μουσικής. Αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του συνθέτοντας μουσική για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς, όπως οι 333 Στοιχειώδεις Ασκήσεις, καθώς και μουσική για παιδικές χορωδίες (Landis, 

1990). 

 
 Η στροφή του προς τη μουσική παιδαγωγική, έγινε όταν ανακάλυψε ότι πολλοί σπουδαστές 

ακαδημαικού επιπέδου της χώρας παρουσίαζαν σημαντικές αδυναμίες στη μουσική ανάγνωση και 

γραφή. Πολλοί δυσκολεύονταν να τραγουδήσουν μια απλή μελωδία από σημειογραφία ή να 

γράψουν κάτι που άκουγαν, ενώ είχαν ελάχιστη επαφή με τη μουσική παράδοση της χώρας τους. To 

γεγονός αυτό τον οδήγησε να χρησιμοποιήσει την ουγγρική παραδοσιακή μουσική ως βασικό υλικό 
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για τη διδασκαλία στα παιδιά, διδάσκοντας μέσω αυτής τις βασικές μουσικές έννοοιες (Doman, 

2010). 

 
 Ο Kodaly ίδρυσε το πρώτο Μουσικό Δημοτικό σχολείο στην πατρίδα του, το  Kecskemet, το 

1950. Εκεί, η μουσική διδάσκονταν σε καθημερινή βάση στα παιδιά, και η μέθοδος του Kodaly 

αναπροσαρμοζόταν και βελτιώνονταν συνεχώς. Τα επόμενα χρόνια η μέθοδος διαδόθηκε γρήγορα 

και έγινε μέρος της κρατικής εκπαίδευσης, από το επίπεδο του νηπιαγωγείου έως και το 

ακαδημαικό. Σήμερα λειτουργουν περίπου 240 Μουσικά δημοτικά σχολεία στην Ουγγαρία, ενώ η 

μέθοδος Kodaly χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο (Choksy, 2001). 

 

 Η φιλοσοφία της προσέγγισης Kodaly είναι παιδοκεντρική και εκφράζεται από τις εξής 

ιδέες. Ο Kodaly πίστευε ότι η μουσική ανήκει σε όλους τους ανθρώπους, όπως η μητρική γλώσσα. 

Κατά την άποψή του, όλοι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να μάθουν μουσική, και όχι μόνο όσοι 

θεωρούνται ταλαντούχοι. Η μουσική εκπαίδευση του ανθρώπου, σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να 

ξεκινά από την παραδοσιακή μουσική της χώρας του , η οποία αποτελεί τη “μουσική μητρική 

γλώσσα”. Το πιο σημαντικό εργαλείο σ' αυτή τη διαδικασία είναι η ανθρώπινη φωνή. Η εκπαίδευση 

ξεκινάει πάντα από το τραγούδι, και η διδασκαλία του οργάνου πρέπει να ξεκινάει μετά από πολλή 

φωνητική εξάσκηση και γνώση της σημειογραφίας (Choksy, 2001, Landis 1990). 

 

 Σύμφωνα με τον Kodaly, χωρίς τη γνώση της μουσικής, η ανθρώπινη προσωπικότητα δεν 

μπορεί να αναπτυχθεί ολοκληρωμένα, γι' αυτό η μουσική πρέπει να αποτελεί καθημερινή 

ενασχόληση για τα παιδιά και όχι δευτερέυουσα. Η μουσική έχει ευεργετική επίδραση στην 

πνευματική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Ετσι, ένα παιδί που ασχολείται τακτικά με 

τη μουσική έχει περισσότερες πιθανότητες να αποδίδει σωστά σε όλα τα αντικείμενα που 

διδάσκεται. Ακόμη, οι δάσκαλοι της μουσικής πρέπει να λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση γι' αυτό το 

ρόλο (Choksy, 2001, Landis 1990). 

 
 Οι βασικοί στόχοι της προσέγγισης Kodaly είναι το παιδί: 
 
1.Να αναπτύξει την ικανότητα της μουσικής ανάγνωσης και καταγραφής μέσω της σημειογραφίας, 

καθώς και τις ακουστικές δεξιότητές του. 

2.Να αναπτύξει την ικανότητα της εσωτερικής ακοής και της ακουστικής μνήμης. 

3.Nα γνωρίσει τη μουσική του κληρονομιά – μέσα από τα παραδοσιακά τραγούδια της χώρας του. 

4.Να γνωρίσει τα μεγάλα μουσικά δημιουργήματα από όλο τον κόσμο, ώστε μέσα από τη 

διαδικασία της μουσικής εκπαίδευσης να αγαπήσει και να εκτιμήσει τη μουσική ως πραγματικός 

γνώστης (Choksy, 2001). 
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2.2.Τα στοιχεία της μεθόδου Κodaly στη μέθοδο Colourstrings 

 
 
 Πολλά κοινά σημεία διακρίνονται ανάμεσα στη φιλοσοφία του Kodaly και σε αυτήν του 

Geza Silvay. Οι παραπάνω αρχές του Zoltan Kodaly αποτελούν τον πυρήνα της μεθόδου 

Colourstrings. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια προέκταση της μεθόδου Kodaly, με έμφαση 

στο τραγούδι, και στην ανάπτυξη της εσωτερικής ακοής. (Pretto, 2002) 

 

 Για τον Kodaly, μια ολοκληρωμένη μουσική εκπαίδευση περιλαμβανει την ίση ανάπτυξη 

τεσσάρων διαφορετικών τομέων : 

 
 -ανάπτυξη της ακοής 

 -ανάπτυξη της τεχνικής 

 -ανάπτυξη της μουσικής εφυίας 

 -ανάπτυξη του συναισθήματος  

 
 Η επιρροή της θεώρησης του Kodaly είναι εμφανής στην άποψη του Silvay ότι “η μέθοδος 

Colourstrings εκπαιδεύει τα χέρια (τεχνική), το αυτί (ακοή), το πνεύμα και το συναίσθημα, και τα 

τέσσερα αυτά στοιχεία πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία”. (Μitchell, 1998) Mια ακόμη αρχή του 

Κοdaly που φαίνεται να συμμερίζεται απόλυτα ο Silvay είναι ως προς την αξία της καθημερινής 

ενασχόλησης με τη μουσική : 

 

  “Είναι εξαιρετικής σημασίας η ύπαρξη αξιόλογης μουσικής στην καθημερινότητα ενός 

 παιδιού. Η ανάγκη αυτής της καθημερινής επαφής θα πρέπει να καλύπτεται από το σχολείο. 

 Ηδη από την αρχαιότητα, παιδαγωγοί, καλλιτέχνες και επιστήμονες επισημαίνουν το ρόλο της 

 μουσικής στην ανατροφή και τη γενική παιδεία του ατόμου. Το παιδί που συμμετέχει ενεργά 

 στη μουσική μαθαίνει  σχεδόν οτιδήποτε άλλο πιο εύκολα. Εκτός από τους γονείς, υπεύθυνοι 

 για την ανατροφή των παιδιών είναι και οι δάσκαλοι”.(Silvay, 1996) 

 

 Σύμφωνα με τον Silvay, η καθημερινή επαφή με τη μουσική αναπτύσσει : την ικανότητα 

συγκέντρωσης, τη μνήμη, την ικανότητα συντονισμού, την κοινωνικότητα και την πνευματική 

πειθαρχία, και επομένως βοηθάει στην μελέτη όλων των υπόλοιπων μαθημάτων. (Silvay, 2003) O 

Silvay φαίνεται να συμμερίζεται την άποψη του Κodaly για την αναγκαιότητα ειδικής εκπαίδευσης 

των παιδαγωγών της μουσικής, όπως φαίνεται από την έντονη δραστηριότητά του μέσα από τις 

διαλέξεις και τα σεμινάρια που έχει δώσει για το σκοπό αυτό. 
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 Ο ίδιος ο Silvay περιγράφει τη μέθοδο ως εξής : “Πρόκειται για τη μέθοδο Kodaly 

προσαρμοσμένη  για το βιολί, μόνο με την εξής εξαίρεση : δίνουμε το βιολί στο παιδί πριν αυτό 

μάθει να διαβάζει και να γράφει μουσική”. (Mitchell, 1998) Αν και αναγνωρίζει ότι η μέθοδός του 

έχει επηρεαστεί σημαντικά από τον Κοdaly, ο Silvay δεν νιώθει υποχρεωμένος να την εφαρμόσει 

κατά γράμμα. Σε αντίθεση με κάποιους φανατικούς οπαδούς του Kodaly, που υποστηρίζουν ότι τα 

παιδιά πρέπει να διδάσκονται τραγούδι και σημειογραφία αρκετα χρόνια πριν ξεκινήσουν να 

μαθαίνουν κάποιο όργανο, ο Silvay προτείνει την ταυτόχρονη εισαγωγή των δύο παραπάνω ως μια 

φυσική προσαρμογή της προσέγγισης Kodaly σε μια μέθοδο για έγχορδα όργανα σχεδιασμένη για 

μικρά παιδιά. H αντιμετώπιση αυτή δεν  ήταν πρωτοφανής για την Ουγγαρία και εκφράστηκε και 

από την άποψη του Lois Choksy, μελετητή του Κodaly : “H μέθοδος ουσιαστικά εξελίχθηκε και 

συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα στα σχολεία και με τη συμβολή των δασκάλων, γιατί πρόκειται για 

μια ζωντανή και όχι στατική μέθοδο που συνεχώς βελτιώνεται”.(Mitchell, 1998) 

 

2.3.Στόχοι της μεθόδου Colourstrings 
 
 Σύμφωνα με τον Silvay, στόχος της μεθόδου δεν είναι να παράγει επαγγελματίες μουσικούς, 

αλλά να διαπλάσει άτομα με ολοκληρωμένες προσωπικότητες που θα απολαμβάνουν την 

ενασχόληση με τη μουσική. Βέβαια, η εκπαίδευση που λαμβάνουν τα παιδιά τέτοια ώστε να 

μπορούν να ακολουθήσουν μια πορεία επαγγελματία εάν το θελήσουν. Ένα βασικό σημείο της 

Colourstrings που αφορά τους διδάσκοντες είναι ότι: δεν πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στη 

αρτια τεχνική του μαθητή αλλά να στοχεύουν στο να δημιουργήσουν ευφυείς μουσικούς, και όχι 

απλούς “εκτελεστές”. Η μουσική εφυία περιλαμβάνει εκτός από μουσική ανάγνωση και γραφή, 

γνώση της φόρμας και του φραζαρίσματος των κομματιών, καλλιτεχνική έκφραση και 

δημιουργικότητα. Η τεχνική πρέπει να παρουσιάζεται ως μέσο για να εκφραστεί κανείς μουσικά, 

και όχι ως αυτοσκοπός. Ηδη από το πρώτο μάθημα, τα παιδιά προτρέπονται να δημιουργήσουν , να 

συνθέσουν και να αυτοσχεδιάσουν. (Mitchell, 1998) 

 

 Η παιδοκεντρική φύση της μεθόδου αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας του Silvay. Υποστηρίζει 

ότι, ενώ η εξάσκηση είναι απαραίτητη για να μάθει κάποιος ένα όργανο, η αξία της μεθόδου του 

έγκειται στον τρόπο που καλεί το παιδί να εξασκηθεί, μέσω των χρωματιστών βιβλίων, του 

παιχνιδιού, του χορού και της αλληλοεπίδρασης με άλλα παιδιά στις ομαδικές 

δραστηριότητες.(Silvay, 1996) Σε αντίθεση με τις συμβατικές μεθόδους, η Coloyrstrings δεν καλεί 

το παιδί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του οργάνου αλλά προσαρμόζει τη διδασκαλία του οργάνου 

στις ανάγκες του παιδιού. Η μουσική παιδεία ξεκινά από μια τρυφερή ηλικία και συνεχίζεται χωρίς 

 14



διακοπή με αυξανόμενο ρυθμό. Με τη βοήθεια του ειδικού ρεπερτορίου, το παιδί εισάγεται σε 

μουσικές, τεχνικές, πνευματικές και αισθητικές ιδέες. Η διαδικασία μάθησης γίνεται αρχικά 

υποσυνείδητα, στη συνέχεια ημισυνειδητά και τελικά καταλήγει σε μια ολοκληρωμένη κατανόηση 

της μουσικής. (Silvay, 1996)  

 

 Αν και η Colourstrings δεν είναι η πρώτη μέθοδος που βασίστηκε στη φιλοσοφία του 

Kodaly, είναι μοναδική ως προς το ότι είναι η μόνη που απευθύνεται σε παιδιά μικρής ηλικίας και 

χωρίς προηγούμενη επαφή με τη μουσική. Σύμφωνα με τον Silvay, η μέθοδος προορίζεται για 

παιδιά 4 έως 8 ετών. Ο Silvay θέτει ως όριο για τους αρχάριους τα οκτώ έτη, θεωρώντας ότι τα 

μεγαλύτερα παιδιά βρίσκουν τους χαρακτήρες των βιβλίων και τα χρώματα πολύ 

“παιδικά”.(Μitchell, 1998) Eπίσης, σύμφωνα με τον Silvay, η μέθοδος είναι κατάλληλη για τα 

πρώτα 5-6 χρόνια εκμάθησης του οργάνου. (Homfrey,2006) 

 

 Πάνω απ' όλα, η μέθοδος του Silvay στοχεύει στο να πραγματοποιήσει τη βασικότερη 

άποψη του Kodaly ότι “η μουσική ανήκει σε όλους”. Με τη βοήθεια της μεθοδολογίας και του 

υλικού της, στόχος της είναι να δημιουργήσει ένα ευχάριστο μουσικό περιβάλλον σε κάθε χώρο 

που μεγαλώνουν παιδιά και να δώσει σε κάθε παιδί την ευκαιρία να γνωρίσει και να εκτιμήσει την 

αξία της μουσικής. ( Salmela, 2005) 

 

2.4.O ρόλος του γονέα στη μέθοδο 
 
 O ρόλος του γονέα στα πρώτα στάδια της ζωής του παιδιού είναι κλειδί για την ανάπτυξη 

της προσωπικότητας και των ταλέντων του. Οσο μικρότερο είναι ένα παιδί ηλικιακά, τόσο πιο 

εύκολα απορροφά οτιδήποτε καινούριο, γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει το κατάλληλο 

περιβάλλον από την αρχή. Στη μέθοδο Colourstrings δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του 

στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. 

 
  Η συμμετοχή των γονέων κρίνεται απαραίτητη. Χρειάζεται να παρακολουθούν και οι ίδιοι 

τα μαθήματα μαζί με το παιδί. Ο G.Silvay υποστηρίζει ότι ο γονέας χρειάζεται να έχει την ίδια 

διάθεση και ετοιμότητα να ασχοληθεί  με την μουσική εκπαίδευση όσο και το παιδί. Τα μουσικά 

ενδιαφέροντα των γονέων αποτελούν σημαντικό κομμάτι της επαφής του παδιού με τη μουσική, 

γι'αυτό και οι γονείς συχνά ρωτώνται αν τραγουδούν στα παιδιά τους, αν ακούν μουσική στο σπίτι 

και πώς απολαμβάνουν τη μουσική. Επιπλέον, ρωτώνται εάν έχουν τη διάθεση να δουλέψουν μαζί 

με το παιδί και να το βοηθούν στις μουσικές του δραστηριότητες. Σε περίπτωση που ο γονέας είναι 

ιδιαίτερα πιεστικός κατά τη διαρκεια του μαθήματος ωστε να αποσπά την προσοχή του παιδιού, 

τότε σταματά η συμμετοχή του, αλλά αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σπάνια (Michell, 1998). 
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 Τα βιβλία της μεθόδου είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε οι γονείς να μπορούν να εισάγουν τα 

παιδιά τους στη μουσική από το σπίτι, πριν ξεκινήσει ο ρόλος του δασκάλου. Σε αυτά 

συμπεριλαμβάνονται εικόνες με τραγούδια που προορίζονται για να τα τραγουδάει ο γονέας στο 

παιδί, και CD τα οποία ακούν όλοι μαζι στο σπίτι (Doman, 2010). Σύμφωνα με τον Silvay, ο 

βοηθητικός ρόλος των γονέων διαρκεί μέχρι να συμπληρώσει το παιδί την ηλικία των δώδεκα 

χρόνων. Από αυτή την ηλικία και έπειτα, μπορεί να αναλάβει την πλήρη ευθύνη των μαθημάτων 

του και της μελέτης του (Mitchell, 1998). 

 

2.5.Ο ρόλος του δασκάλου 

 

 Ως προς το ρόλο του δασκάλου, η Colourstrings δεν είναι μια συμβατική μέθοδος. Τα 

βιβλία της δεν αποτελούν για τον δάσκαλο έναν οδηγό που ακολουθεί κατά γράμμα. Ο κάθε 

δάσκαλος πρέπει να βρεί το δικό του τρόπο για να εξασφαλίσει τη σωστή στάση του 

σώματος, τις χαλαρές και ακριβείς κινήσεις και το χτίσιμο μιας καλής τεχνικής. Οπως 

δηλώνουν πολλοί καθηγητές που την εφαρμόζουν “ ένα πολύ θετικό στοιχείο της είναι ότι 

παρέχει ελευθερία στον δάσκαλο”, “Στη μέθοδο αυτή, ο καθένας έχει το δικό του τρόπο 

διδασκαλίας πάνω στο όργανο, αλλά αυτό που παραμένει ίδιο είναι η φιλοσοφία” και “όπως το 

κάθε παιδί είναι διαφορετικό από τα άλλα, έτσι και η διδασκαλία πρέπει να διαφοροποιείται και 

να προσαρμόζεται ανά περίπτωση” (Homfrey, 2006). 

 

 Παράλληλα, η μέθοδος καλεί τον δάσκαλο να γίνει συνεργάτης και συνδημιουργός, 

και όχι απλά να εφαρμόζει αυτά που δείχνουν τα βιβλία. Στα βιβλία των οργάνων υπάρχουν 

στο τέλος κάθε κεφαλαίου ασκήσεις, που ζητούν από τον δάσκαλο να συμπληρώσει με δικές 

του προτάσεις για επιπλέον τραγούδια που μπορεί να θέλει να διδάξει. Αυτό αποτελεί  

πρόκληση για τον δάσκαλο να εφαρμόσει τις προσωπικές του παιδαγωγικές και συνθετικές 

φιλοδοξίες και να αποτελέσει ένα πρότυπο δημιουργικότητας για το μαθητή (Silvay, 2003) 

 

 Σύμφωνα με τον Silvay, o δάσκαλος θα πρέπει να προωθεί σε κάθε μάθημα τη 

δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική έκφραση του μαθητή και όχι να επικεντρώνεται στο 

τεχνικό κομμάτι, όπως οι περισσότερες συμβατικές μέθοδοι. Κατά την άποψή του, οι 

δάσκαλοι έχουν την υποχρέωση να διαφυλάττουν και να μεταφέρουν τη μουσική κληρονομία 

στους μαθητές τους (Salmela, 2005) 
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3.ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ  COLOURSTRINGS 
 
 
3.1.Η χρήση των αισθήσεων 

 

 Ομοια με τον Kodaly, η μέθοδος Colourstrings εισάγει τα νέα στοιχεία πρώτα βιωματικά.  

Στη διαδικασία αυτή χρησιμοποιεί την παράλληλη δραστηριοποίηση περισσότερων από μία 

αισθήσεων (οπτική, ακουστική, κιναισθητική) για να εισάγει κάθε μουσική έννοια, κάνοντας τη 

διαδικασία μάθησης  πιο ενδιαφέρουσα και δραστήρια για τα παιδιά (Mitchell, 1998). Κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος, το παιδί δεν ασχολείται μόνο με το παίξιμο του οργάνου, αλλά μπορεί να 

τραγουδά, να χτυπάει παλαμάκια ή να βηματίζει ρυθμικά. Τα καινούρια στοιχεία διδάσκονται έτσι 

βιωματικά, κι έτσι πολλές φορές το παιδί δεν γνωρίζει από την αρχή την πραγματική ονομασία της 

έννοιας που διδάσκεται. (Silvay, 2003). Με αυτό τον τρόπο, η καινούρια γνώση γίνεται σε βάθος 

κατανοητή και διαρκεί περισσότερο. 

 

 Eπιπλέον, σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία του οργάνου παίζει η καθοδήγηση του παιδιού 

μέσω των κινήσεων του δασκάλου. Τα παιδιά μικρής ηλικίας δεν καταλαβάινουν πάντα τις τεχνικές 

οδηγίες που δίνει ο δάσκαλός τους λεκτικά. Αυτό σημαίνει π.χ. ότι ο δάσκαλος μπορεί να χρειαστεί 

να καθοδηγήσει με το χέρι του την κίνηση του δοξαριού ή να ελέγξει μέσω της αφής αν το 

αριστερό χέρι είναι χαλαρό (Silvay, 2008). Είναι σημαντικό λοιπόν να μπορεί να μεταδώσει στο 

μαθητή τη σωστή αίσθηση κάθε κίνησης, θέσης ή τεχνικής. (Voima, 2009) 

 

3.2.Οπτική αντίληψη-Χρωματικοί συμβολισμοί 

 

2 Τα πλούσια χρώματα και οι εικόνες-σύμβολα κυριαρχούν στο διδακτικό υλικό της μεθόδου  

και στοχεύουν στο να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των παιδιών για τον κόσμο της μουσικής. Καθώς 

τα συγκεκριμένα βιβλία απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, είναι προτιμότερο να 

χρησιμοποιούνται περισσότερο εικόνες και όχι λέξεις. Εννοιες όπως ο ρυθμός, το τονικό ύψος, τα 

δαστήματα και άλλα στοιχεία της μουσικής γλώσσας, όπως και στοιχεία τεχνικής, εισάγονται και 

αναλύονται μέσα από εικόνες-σύμβολα, ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητές από ένα παιδί 
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(Silvay, 2008). 

 

 Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των χρωμάτων αποτελεί καινοτομία, καθώς δεν είχε 

χρησιμοποιηθεί ξανά στο παρελθόν. Η όραση και η ακοή είναι άρρηκτα συνδεδεμένες στη 

συγκεκριμένη μέθοδο.  Ο συσχετισμός των χρωμάτων με τους μουσικούς τόνους, που έχει τις ρίζες 

του στην αρχαιότητα και τον Πυθαγόρα, έχει αποδειχθεί στις μέρες μας μέσω ψυχολογικών 

ερευνών (Pretto, 2002). Σύμφωνα με τον Silvay oι ήχοι παρουσιάζουν ομοιότητες με τα χρώματα 

ως προς το ότι διεγείρουν συγκεκριμένα συναισθήματα (αναλογία ήχου – δόνησης – χρώματος) 

(Silvay, 2003). Η χρήση και των δύο σε συνδιασμό, στα πρώτα στάδια της μουσικής εκπαίδευσης    

έχει αντίκτυπο στην συναισθηματική ζωή του παιδιού και προκαλεί το ενδιαφέρον του προς την 

τέχνη και τη μουσική. Για το λόγο αυτό, το χρώμα αποτελεί ένα ελκυστικό και χρήσιμο εργαλείο. 

Στην μέθοδο, το κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε κάθε ελεύθερη χορδή και όχι σε κάθε ξεχωριστό τόνο. 

(Pretto, 2002). Τα χρώματα πράσινο, κόκκινο, μπλε και κίτρινο αντιπροσωπεύουν τις χορδές του 

βιολιού από  χαμηλότερη προς την υψηλότερη τονικά. Τα συγκεκριμένα χρώματα έχουν επιλεχθεί 

από την κλίμακα των χρωμάτων  Musica Colorata, που επινοήθηκε από τον Ούγγρο συνθέτη Laslo 

Farkas Kereke (Voima, 2009) 

 

 Πολύ συχνά χρησιμοποιούνται σύμβολα για να εισάγουν καινούρια ρυθμικά σχήματα και 

αξίες. Για παράδειγμα, το ολόκληρο παρουσιάζεται ως σαλιγκάρι, το μισό ως πλοίο, το τέταρτο ως 

αυτοκίνητο και τα όγδοα ως τρενάκι. To αεροπλάνο αντιπροσωπεύει τέσσερα δέκατα-έκτα μαζί, η 

καμήλα με τις δύο καμπούρες το σχήμα ογδόου με δύο δέκατα-έκτα, το “τέρας του Λόχνες” τη 

συγκοπή, το καγκουρό με το μικρό του το παρεστιγμένο τέταρτο (Silvay, violin  abc) 

 

 “Με τη χρήση των χρωμάτων, η μουσική ανάγνωση δεν αποτελεί εμπόδιο για το παιδί αλλά 

μια ευχάριστη πρόκληση. Οι χρωματιστές φιγούρες και νότες απλοποιούν τη διαδικασία αυτή” 

(Silvay, 1996). Η ίδια στρατηγική ακολουθείται σε όλη τη διάρκεια της μεθόδου. Οταν πρέπει να 

διδαχθεί μια δύσκολη έννοια ή τεχνική, πάντα παρουσιάζεται ως κάτι που είναι οπτικά ελκυστικό 

(Pretto, 2002). 

 

3.3.Σημειογραφία 

  

 Στη μέθοδο Colourstrings, η κλασική μουσική σημειογραφία εισάγεται σταδιακά, με πολύ 

αργά βήματα. Στην αρχή, απουσιάζουν τόσο το πεντάγραμμο όσο και οι νότες, και ο ήχος 

αναπαρίσταται μόνο από τους χρωματιστούς χαρακτήρες. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται μία 

γραμμή του πενταγράμμου, έπειτα δύο γραμμές, και πολύ αργότερα παρουσιάζεται ολόκληρο το 
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πεντάγραμμο με τις συμβατικές νότες. Επίσης, σταδιακά το χρωματιστό πεντάγραμμο και οι νότες 

γίνονται ασπρόμαυρα. Στα πρώτα βιβλία όλα τα στοιχεία σημειογραφίας έχουν μεγάλο μέγεθος, 

ώστε να διαβάζονται πιο εύκολα. Οι σελίδες δεν είναι φορτωμένες με πολλές πληροφορίες, αλλά 

περιέχουν όσο το δυνατόν λιγότερα στοιχεία. Τα τραγούδια που επιλέγονται είναι μικρά, ώστε το 

καθένα να αποτελεί μια ενότητα για το παιδί και να μπορεί να εντοπίζει εύκολα τις μορφολογικές 

και ρυθμικές διαφορές ανάμεσα στα κομμάτια. Σύμφωνα με τον Silvay, η μουσική ανάγνωση και 

γραφή πρέπει να εξασκούνται ταυτόχρονα. Γι' αυτό υπάρχουν σχετικές ασκήσεις όπου το παιδί 

εξασκείται στη μουσική γραφή και σελίδες για να συμπληρώνει δικές του συνθέσεις με τα ήδη 

γνωστά στοιχεία (Silvay, violin  abc).  

 

3.4.Τραγούδι-Σύστημα του σχετικού ΣΟΛ-ΦΑ 

 

 Η μέθοδος Colourstrings, όπως και η μέθοδος του Kodaly, στηρίζεται στο τραγούδι. Για 

κάθε μουσικό, η τραγουδιστική ικανότητα είναι πολύ σημαντική, γιατί απαιτεί την χρήση της 

εσωτερικής ακοής. Στα πρώτα στάδια της μεθόδου, κάθε καινούριο κομμάτι που μαθαίνει το παιδί , 

πρέπει πρώτα να το αποδίδει με τη φωνή (με το σχετικό ΣΟΛ-ΦΑ η και με λόγια, αν υπάρχουν) και 

έπειτα να το παίζει με το όργανό του. Οταν μάθει να το αποδίδει σωστά και στο όργανο, τότε 

ζητείται από μαθητή να τραγουδά τη μελωδία χωρίς ήχο, εσωτερικά (Voima, 2009). 

 

 Σύμφωνα με το σύστημα του σχετικού ΣΟΛ-ΦΑ ή του κινητού ΝΤΟ, όλες οι μείζονες 

κλίμακες αντιπροσωπεύονται από τη σειρά do, re, mi, fa, so, la, ti, do, και όλες οι ελάσσονες από 

τη σειρά la, ti, do, re, mi, fa, so, la.  Οι ονομασίες αυτές εκφράζουν τις διαστηματικές σχέσεις 

ανάμεσα στους φθόγγους και όχι τα απόλυτα τονικά ύψη. Δηλαδή το ΝΤΟ αποτελεί το τονικό 

κέντρο για όλες τις μείζονες κλίμακες και το ΛΑ αντίστοιχα για όλες τις ελάσσονες.(Choksy, 2001) 

To σύστημα αυτό δημιουργήθηκε αρχικά από τον Guido d' Arezzo (990-1050) και αναπτύχθηκε 

αργότερα από τον Kodaly. To σύστημα του κινητού ΝΤΟ αναπτύσει την εσωτερική ακοή και το 

τραγουδι στο σωστό τόνο, ακριβώς γιατί επικεντρώνεται στη θέση και τη λειτουργία που έχει ο 

καθε φθόγγος μέσα στην τονικότητα. Επίσης αναπτύσσει την κατανόηση της αρμονίας, των 

διαστημάτων και των συγχορδιών, ενδυναμώνει τη μουσική μνήμη και κάνει πιο εύκολη τη 

ματαφορά μελωδιών (Landis, 1990). 

  

 Σύμφωνα με τον Silvay, η χρήση των απόλυτων ονομάτων των φθόγγων στα πρώτα στάδια 

περιορίζει την κίνηση του αριστερού χεριού σε ένα συγκεκριμένο δακτυλισμό και σε μία θέση για 

μεγάλο διάστημα. Αυτό προκαλεί ακαμψία και σφίξιμο στην τεχνική. Η χρήση του κινητού ΝΤΟ 

επιτρέπει το παίξιμο σε όλη την ταστιέρα του βιολιού από τα πρώτα βήματα. 
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 ¨Οπως και στη μέθοδο του Κοdaly, χρησιμοποιείται στο σολφέζ η χειρονομική του 

J.Curwen. Πρόκειται για μια σειρά από χειρονομίες, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε μία 

νότα της κλίμακας και είναι μια τεχνική που αναπτύχθηκε από τον  John Curwen στην Αγγλία το 

1870 (Landis, 1972). Οι χειρονομίες χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του σολφέζ για να δείξουν 

τις διαστηματικές σχέσεις ανάμεσα στις νότες.  Οι χειρονομίες αυτές συνοδεύουν το τραγούδι και 

εκφράζουν ακόμη πιο παραστατικά το χαρακτήρα κάθε φθόγγου και τη σχέση του με τους 

υπόλοιπους φθόγγους της τονικότητας. Σταδιακά εισάγονται τα απόλυτα ονόματα των φθόγγων, 

όταν έρθει η στιγμή να διδαχθεί η θέση τους στο πεντάγραμμο. 

 

3.5.Ρυθμική αγωγή 

 

 Στη μέθοδο Kodaly, οι ρυθμικές αξίες παρουσιάζονται πάντα σε σχέση με τον παλμό και 

εκφράζονται με συγκεκριμένες συλλαβές. Oι ρυθμικές συλλαβές που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο 

του Κοdaly, έχουν ενσωματωθεί από τον Silvay στη μέθοδο Colourstrings. Η σειρά με την οποία 

διδάσκονται οι αξίες αυτές στα παιδιά είναι επίσης παρόμοια με αυτή του Kodaly (Mitchell, 1998). 

 

 Σε αυτό το σύστημα οι ρυθμικές αξίες των φθόγγων αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες 

συλλαβές, οι οποίες εκφράζουν τη διάρκειά τους. Για παράδειγμα, τα τέταρτα αντιστοιχούν στη 

συλλαβή τα, ενώ το ζευγάρι ογδόων εκφράζεται με τις συλλαβές τί-τι. Oι μεγαλύτερες αξίες 

εκφράζονται επιμηκύνοντας τη συλλαβή τα. Για παράδειγμα το μισό διαβάζεται τα-ά, ενώ το 

ολόκληρο  τα-α-α-ά.(Choksy, 2001) Οι συλλαβές για το τέταρτο παρεστιγμένο είναι ται-τι, και για 

την ομάδα των τεσσάρων δεκάτων έκτων τί-ρι-τι-ρι ή ρί-ρι-ρι-ρι. Τα ονόματα των αξιών -τέταρτο, 

όγδοο, μισό κλπ-  παρουσιάζονται όταν τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί με τις συλλαβές αυτές.  

 

 Στη μέθοδο Colourstrings δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο της παύσης. Η παύση 

παρουσιάζεται όχι απλά ως ένα σημείο σιωπής όπου η μουσική σταματά, αλλά ως μια “σιωπηλή 

νότα”. δηλαδή ως μέρος της μουσικής που έχει χαρακτήρα, tempo και δυναμική που πρέπει να 

εκφραστούν. ¨Οπου εμφανίζεται η παύση του τετάρτου, ζητείται από τα παιδιά να φυσήξουν π.χ. 

για να  σβήσουν ένα φανταστικό κερί, έτσι ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη μουσική ακόμη και 

στην παύση. Η παύση του ογδόου συνοδεύεται από ένα σύντομο “μμμ”, το οποίο σταδιακά 

προσπαθούν να λένε σιωπηλά ( Silvay, 2008). 

 

 O ρυθμός διδάσκεται με τη βοήθεια συμβόλων, συλλαβών, καθώς και με τις κινήσεις του 

σώματος, όπως και στη μέθοδο Κοdaly. Tα ρυθμικά σχήματα εξασκούνται μεσα από το ρυθμικό 
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λόγο, τα παλαμάκια και άλλες ηχηρές κινήσεις, το ρυθμικό βηματισμό, και στο όργανο μέσα από 

όλες τις γνωστές τεχνικές.  Οι μαθητές εξασκούν τις παραπάνω ικανότητες όχι μόνο λεκτικά αλλά 

και σιωπηλά, αναπαράγοντας το μουσικό σχήμα στο μυαλό τους. Η άσκηση αυτή χρησιμοποιείται 

για να αναπτύξει την εσωτερική αίσθηση του ρυθμού και του παλμού (Voima, 2009). 

 

3.6.Παιδοκεντρική μέθοδος 
 
 Η μέθοδος Kodaly έχει αυστηρή δομή και αλληλουχία, ακολουθώντας συγκεκριμένη 

ιεραρχία στη διδασκαλία κάθε μουσικής έννοιας. Η ιεραρχία αυτή έχει σχεδιαστεί με βάση τα 

στάδια ανάπτυξης του παιδιού (όπως έχουν διαμορφωθεί από επιστημονικές έρευνες), δηλαδή με 

βάση με τις ικανότητες και τις ανάγκες που έχει ένα παιδί ανάλογα με την ηλικία του. (Choksy, 

2001).  

 Nέα στοιχεία εισάγονται ξεκινώντας με αυτό που είναι πιο εύκολα κατανοητό για το παιδί 

και προχωρώντας στο πιο δύσκολο. Η παρουσίαση νέων στοιχείων γίνεται πρώτα εμπειρικά  μέσω 

ακρόασης, τραγουδιού και κίνησης. Μόνο αφού αφομοιωθεί μια έννοια με αυτό τον τρόπο, 

μαθαίνει το παιδί τη σημειογραφία της. Κάθε στοιχείο επαναλαμβάνεται συνεχώς μέσα από 

παιχνίδια, τραγούδια, ασκήσεις και κίνηση. (Landis, 1990) 

 

 Τα πρώτα τραγούδια αποτελούνται από δύο (σολ-μι), τρεις (λα-σολ-μι), τέσσερις (σολ-μι-ρε-

ντο) ή πέντε (λα-σολ-μι-ρε-ντο) νότες. Περιέχουν κυρίως διαστήματα 2ας μεγάλης, μικρής 3ης και 

4ης καθαρής, που θεωρούνται κατάλληλα για το ξεκίνημα. Οι πεντατονικές κλίμακες είναι ιδανικές 

γιατί δεν περιέχουν ημιτόνια, ένα διάστημα που ακόμη και ενήλικες δυσκολεύονται να 

τραγουδήσουν σωστά. Αργότερα, καθώς η φωνή ωριμάζει, το υλικό διευρύνεται με κομμάτια στη 

διατονική μείζονα και ελάσσονα κλίμακα και σε διάφορους τρόπους και άλλες σκάλες. Παρ' όλα 

αυτά, ακόμη και στο πρώτο στάδια περιλαμβάνονται και ορισμένα διατονικά κομμάτια, ώστε να 

συνηθίζουν τα παιδιά και αυτό το άκουσμα.(Choksy, 2001). 

 

 Ρυθμικά, το μέτρο που εκφράζει τις κινήσεις ενός παιδιού είναι το διπλό, είτε πρόκειται για 

2/4, 4/4 ή 6/8. Το μέτρο τριών κινήσεων (π.χ. 3/4) είναι ασύνηθες στις καθημερινές φυσικές 

κινήσεις των παιδιών, γι' αυτό και εισάγεται αργότερα. Οι πρώτες αξίες που διδάσκονται είναι τα 

τέταρτα και τα όγδοα(σε ζεύγη). Οι αξίες αυτές είναι οικείες στα παιδιά, καθώς τα τέταρτα 

αντιστοιχούν στο ρυθμό με τον οποίο περπατούν και τα όγδοα σε αυτόν με τον οποίο τρέχουν. Η 

μέθοδος Kodaly χρησιμοποιεί μια απλουστευμένη μέθοδο σημειογραφίας, χρησιμοποιώντας τα 

“κεφάλια” των φθόγγων μόνο όταν είναι απαραίτητο, όπως για τα μισά και τα ολόκληρα.(Choksy, 

2001). 
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 H ίδια ιεράρχηση εφαρμόζεται και ως προς την αρμονία, τη μουσική φόρμα, το tempo και 

τις δυναμικές. Καθώς το παιδί αναπτύσσεται σωματικά, πνευματικά, συναισθηματικά και 

αισθητικά, αναπτύσσει παράλληλα τη μουσικότητά του με όλο και πιο σύνθετες έννοιες και 

πρακτικές. (Choksy, 2001). 

 

3.7.Ρεπερτόριο  
 
 Σύμφωνα με τις αξίες του Κodaly, το υλικό που χρησιμοποιείται στη μέθοδο Colourstrings 

αντλείται αποκλειστικά από δύο πήγες : την  ''αυθεντική'' παραδοσιακή μουσική και επιλεγμένη 

κλασσική μουσική. Η παραδοσιακή μουσική θεωρείται ιδανική για τα πρώτα βήματα διδασκαλίας 

λόγω της σύντομης φόρμας, του πεντατονικού στυλ και της απλής γλώσσας. Από το κλασσικό 

ρεπερτόριο, οι αρχάριοι μαθητές διδάσκονται έργα της εποχής του μπαρόκ, της κλασσικής και της 

ρομαντικής εποχής, ενώ στα επόμενα στάδια προστίθενται επίσης και έργα του 20ού 

αιώνα.(Landis, 1990)  

 

 Ο Kodaly συγκέντρωσε, συνέθεσε και διασκεύασε πολλά κομμάτια για παιδαγωγική χρήση. 

 Για να καλυφθεί το κενό μεταξύ παραδοσιακής και κλασσικής με σύντομα κομμάτια απλής φόρμας 

και υψηλής ποιότητας, ο Κodaly συνέθεσε χιλιάδες τραγούδια και ασκήσεις για μελωδική 

ανάγνωση, δημιουργώντας έτσι 16 παιδαγωγικές εκδόσεις, από τις οποίες οι έξι περιλαμβάνουν 

τουλάχιστον εκατό ασκήσεις η καθεμιά.(Choksy, 2001) Ακολουθώντας το παράδειγμά του, o Silvay 

έχει συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία υψηλής ποιότητας μουσικής για παιδικά και νεανικά 

σύνολα εγχόρδών. Η σειρά Colourful Music for Strings αποτελείται από  διασκευές των 

τραγουδιών που υπάρχουν και στα υπόλοιπα βιβλία της μεθόδου και είναι ήδη γνωστά στα 

παιδιά.(Mitchell, 1998)   

 

 Tα βιβλία της μεθόδου περιέχουν παιδικά τραγούδια από πολλές χώρες και γι' αυτό μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν σε όλο τον κόσμο. Επίσης, ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή που 

διδάσκεται η μέθοδος, ο κάθε δάσκαλος είναι ελεύθερος να διδάξει τοπικές μελωδίες που 

αντανακλούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής και είναι οικείες στο μαθητή. Για το σκοπό 

αυτό υπάρχουν σχετικές ασκήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου που προτρέπουν το δάσκαλο προς 

αυτή την κατεύθυνση. (Silvay, 2003) Τέλος, ερμηνεύοντας μουσική που είναι κατάλληλη για την 

ηλικία και το επίπεδό τους, και ιδιαίτερα έργα συνθετών της πατρίδας τους, οι μαθητές μπορούν να 

συμμετέχουν ενεργά στην πολιτιστική ζωή κάθε τόπου. (Silvay, 1996) 
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3.8.Μουσική δωματίου και ορχήστρα 
 
 H συμμετοχή σε σύνολα είναι αναμφισβήτητα αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής 

δραστηριότητας, είτε πρόκειται για μουσική δωματίου, είτε ορχήστρα, είτε σύμπραξη σολίστα με 

ορχήστρα. Iδιαίτερα στη διδασκαλία έγχορδων οργάνων υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τομείς που 

πρέπει να αναπτύσσονται εξίσου και παράλληλα να συνδέονται μεταξύ τους : 

-η σολιστική δραστηριότητα 

-η ορχηστρική δραστηριότητα 

-η δραστηριότητα σε σύνολα δωματίου 

 Επομένως η συμμετοχή σε μια ορχήστρα ή μουσικό σύνολο είναι απαραίτητη για την καλλιέργεια 

των παραπάνω. Για το λόγο αυτό, στη μέθοδο Colourstrings τα ομαδικά μαθήματα κατέχουν 

σημαντική θέση, εισάγοντας το παιδί στο ομαδικό παίξιμο από την αρχή. (Pretto, 2002) 

 

  Συνήθως ένα παιδί μιμείται το τι κάνουν οι συνομήλικοί του και όταν βλέπει μια ομαδική 

δραστηριότητα θέλει να συμμετέχει. Η παρουσία πιο προχωρημένων μαθητών βοηθάει τους 

αρχάριους να προοδεύσουν και λειτουργεί ως κίνητρο, ενώ οι προχωρημένοι νιώθουν ικανοποίηση 

καθώς αποτελούν παράδειγμα για τους μικρότερους. Kανένα παιδί δεν αισθάνεται κατώτερο σε 

αυτή τη διαδικασία. Η πρόοδος γίνεται με πολύ αργά βήματα στην αρχή και κάθε παιδί έχει το 

ρυθμό του. (Doman, 2010) Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αυτών, ενισχύεται σε κάθε παιδί η 

ιδέα ότι αυτό που παίζει είναι σημαντικό για το συνολικό αποτέλεσμα (Mitchell, 1998). Επίσης, με 

τον τρόπο αυτό το παιδί εξοικειώνεται με το παίξιμο στη σκηνή, την καθοδήγηση από μαέστρο και 

την ύπαρξη ακροατηρίου (Silvay, 2003). 

 

 Στη μέθοδο Colourstrings υπάρχουν πολλές διασκευές ήδη γνωστών κομματιών, που τα 

παιδιά μαθαίνουν στο ατομικό τους μάθημα. Αυτές περιλαμβάνουν ντουέτα, τρίο, κουαρτέτα και 

ορχηστρικά κομμάτια, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν εμπειρία από πολλά διαφορετικά είδη 

συνόλων. Τα τακτικά μαθήματα συνόλων κάνουν αυτό που ήταν παραδοσιακά ατομική υπόθεση 

μια κοινωνική διαδικασία (Doman, 2010).  

 
 Τα ομαδικά μαθήματα αρχίζουν ταυτόχρονα με τα ατομικά. Οι αρχάριοι μαθητές 

παρακολουθούν ένα ομαδικό μάθημα κάθε εβδομάδα, το οποίο αρχικά αποτελείται από μουσικά 

παιχνίδια. Μετά από κάποιους μήνες παρακολούθησης, προστίθεται μια εβδομαδιαία συνάντηση 

ορχήστρας. Σ' αυτήν, οι αρχάριοι μαθητές παίζουν μια απλή μελωδία, ενώ οι πιο προχωρημένοι μια 

δυσκολότερη συνοδεία (Mitchell, 1998). Το ρεπερτόριο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να υπάρχουν 
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κατάλληλα κομμάτια για όλα τα επίπεδα και κάθε παιδί να αλλάζει ρόλους, παίζοντας άλλοτε 

σολιστικά και άλλοτε συνοδευτικά μέρη. Μια σειρά κομματιών από τις διασκευές του Silvay 

περιέχει και ένα εύκολο τρίτο βιολί για τους αρχάριους, σε συνδιασμό με ποιο απαιτητικά μέρη για 

το πρώτο βιολί και το τσέλο. Ολα τα μέρη είναι γραμμένα σε μορφή παρτιτούρας ορχήστρας. Ετσι 

οι πιο προχωρημένοι μαθητές αναπτύσουν την ικανότητα να παρακολουθούν και τα υπόλοιπα μέρη 

και να ακούν ο ένας τον άλλο καθώς παίζουν (Mitchell, 1998). 

 

 Οπως επισημαίνει ο Silvay, ιδιαίτερα στα γκρουπ των αρχαρίων, η διδασκαλία είναι 

απαιτητική, γιατί όλα τα παιδιά πρέπει να συμμετέχουν ενεργά κάθε στιγμή. Σε μια τέτοια ομάδα, ο 

δάσκαλος συχνά καλείται να ασχοληθεί ειδικά με κάθε παιδί, για να διορθώσει π.χ. τη στάση του  ή 

να βοηθήσει στο κράτημα του δοξαριού. Στη διάρκεια αυτή, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να 

συνοδεύουν με παλαμάκια, τραγούδι ή χειρονομική. Επίσης, μπορούν να δείχνουν ποιες νότες 

παίζουν οι υπόλοιποι από την παρτιτούρα ή να παίζουν το ρόλο του δασκάλου ή του μαέστρου, 

κάτι που τα παιδιά απολαμβάνουν. Με τα προγράμματα που προαναφέρθηκαν, άλλη μια αξία του 

Kodaly έχει γίνει πραγματικότητα, γιατί όπως έχει πει ο ίδιος : 

 
 “Θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο παράδειγμα ομαδικής δραστηριότητας από μια χορωδία ή 

 ορχήστρα; Πολλοί άνθρωποι μαζί μπορούν να καταφέρουν κάτι που δεν μπορεί να γίνει από 

 έναν μόνο άνθρωπο, όσο ταλαντούχος κι αν είναι αυτός. Σε αυτή τη συνολική προσπάθεια, η 

 συμβολή του καθενός ξεχωριστά είναι ίσης σημασίας”. (Silvay, 2003) 
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    4.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
 
4.1.Διδάσκοντας τεχνική 
 
 Ενώ ο Kodaly αποτελεί τη βασική επιρροή ως προς το θεωρητικό κομμάτι, κατά τη 

διδασκαλία της τεχνικής, έμφαση δίνεται στη φυσική κίνηση των χεριών χωρίς να υπάρχει ένταση 

και σφίξιμο. Για παράδειγμα, στο βιολί οι νεαροί εκτελεστές ενθαρρύνονται ώστε να 

χρησιμοποιούν μεγάλες κινήσεις στο δοξάρι αντί για μικρές και σύντομες (Mitchell, 1998). 

 
 Η χρήση του σχετικού ΣΟΛ-ΦΑ στη διδασκαλία των εγχόρδων αποτελεί καινοτομία της 

μεθόδου. Ευνοεί το παίξιμο στο σωστό τόνο, δίνει σχήμα στη μελωδία και διευκολύνει τη 

μεταφορά σε διαφορετικές τονικότητες, και βοηθάει ώστε τα δάχτυλα του χεριού να κινούνται 

ελεύθερα και ανεξάρτητα σε όλες τις νότες. Οι μαθητές παίζουν τα σύντομα κομμάτια της μεθόδου 

από μνήμης, μεταφέροντας τα σε διαφορετικές χορδές και χρησιμοποιώντας διαφορετική 

δαχτυλοθεσία. Ο συσχετισμός της κίνησης των δακτύλων με τις συλλαβές του σολφέζ είναι μια 

λογική πρoσέγγιση γιατί τα παιδιά αναγνωρίζουν πιο εύκολα τα τονικά ύψη από τις συγκεκριμένες 

θέσεις και δαχτυλοθεσίες. Η χρήση του σχετικού ΣΟΛ-ΦΑ και η συστηματική  χρήση μεταφορών 

απομακρύνει το φόβο του παιξίματος στις ψηλότερες θέσεις. Σε ένα έγχορδο όργανο για 

παράδειγμα, ο μαθητής θα έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί με την ταστιέρα οριζόντια (αλλαγή 

θέσεων) αλλά και κάθετα (κίνηση από μια χορδή στην άλλη), παίζοντας έτσι σε όλη την ταστιέρα 

και σε όλες τις πιθανές θέσεις (Silvay, 2002). 

 

 Από τα πρώτα κιόλας μαθήματα, ο δάσκαλος διδάσκει το σταθερό ρυθμό, τις δυναμικές και 

το φραζάρισμα και όλα αυτά εκτελούνται με φυσικές αβίαστες κινήσεις. Παράλληλα ευνοείται η 

μουσική εκτέλεση και η εσωτερίκευση των μουσικών εννοιών.   Στα μικρά παιδιά, ο δάσκαλος 

αρχικά οδηγεί την κίνηση του δοξαριού και δείχνει τη σωστή στάση του σώματος και τη σωστή 

τοποθέτηση του αριστερού χεριού, αποτρέποντας τις κακές συνήθειες προτού 

εδραιωθούν.(Μitchell, 1998) 

 

 Η μέθοδος εισάγει τεχνικές που δεν χρησιμοποιούνταν στην συμβατική διδασκαλία. Οι πιο 

χαρακτηριστικές είναι το pizzicato του αριστερού χεριού με όλα δάχτυλα, η χρήση φυσικών 

αρμονικών, η μεταφορά μελωδίας σε διαφορετικές τονικότητες και οι ασκήσεις-παιχνίδια για το 

κράτημα του δοξαριού. Τα στοιχεία αυτά αναπτύσουν την τεχνική και στα δύο χέρια εξίσου και 

διασφαλίζουν το παίξιμο στο σωστό τόνο.  

 

 Η εκτέλεση αρμονικών χρησιμοποιείται συστηματικά από τα πρώτα κιόλας στάδια της 
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μεθόδου ως εργαλείο για την ανάπτυξη της τεχνικής και της αποφυγής αρκετών τεχνικών 

προβλημάτων. Οι αρμονικοί είναι εξυπνα προσαρμοσμένοι στις παραδοσιακές μελωδίες που 

διδάσκονται τα παιδιά.  

 Στόχοι της εκτεταμένης χρήσης των αρμονικών είναι: 

 -να βοηθήσει στην τεχνική αλλαγής θέσεων στο αριστερό χέρι 

 -να αναπτύξει την ανάλαφρη κίνηση του αριστερού χεριού στην ταστιέρα 

 -να αποτρέψει την άσκηση πίεσης στο βραχίονα του οργάνου (ένα συνηθισμένο πρόβλημα 

στους αρχάριους). 

 -να εκπαιδεύσει τα δάχτυλα και το αυτί για τις μικρές προσαρμογές των δαχτύλων για το 

διόρθωμα του τόνου 

 -να παράγει σωστό έλεγχο του δοξαριού και σωστό χειρισμό του βάρους του χεριού  

 -να βοηθήσει στην τεχνική του βιμπράτο 

 -να προάγει γενικά την ελευθερία στις κινήσεις και το παίξιμο (Pretto, 2002) 

 

 Eπιπλέον, εφ' όσον το όργανο είναι κουρδισμένο, είναι εύκολο για ένα παιδί να παίξει 

φυσικούς αρμονικούς και να παράγει όμορφο ήχο. Αυτό στα πρώτα στάδια βοηθάει το μαθητή στο 

κούρδισμα του οργάνου και  επίσης αυξάνει την αυτοπεποίθησή του καθώς οι αρμονικοί είναι 

ευκολότεροι στην εκτέλεση από τις “κλειστές” νότες (χρειάζονται πολύ λιγότερη πίεση από τα 

δάχτυλα του αριστερού) (Doman, 2010). 

 

 To pizzicato είναι άλλη μια συνήθης τεχνική των έγχορδων οργάνων που χρησιμοποιείται 

στην μέθοδο από τα πρώτα στάδια. Η διδασκαλία του pizzicato του αριστερού χεριού 

συγκεκριμένα παρουσιάζει, σύμφωνα με τον Silvay, τα εξής πλεονεκτήματα : 

 

 -η εκτέλεσή του από όλα τα δάχτυλα αναπτύσσει την τεχνική δεξιότητα του αριστερού 

 χεριού  ενώ δυναμώνει όλα τα δάχτυλα και ιδιαίτερα το μικρό, που χρειάζεται περισσότερη 

 προσοχή και εξάσκηση. 

 -η εκτέλεση από το τέταρτο (μικρό) δάχτυλο φέρνει το χέρι στη σωστή του θέση προς το 

 όργανο 

 -το pizzicato του αριστερού σε όλες τις χορδές προετοιμάζει το παιδί για την κίνηση πάνω-

 κάτω στην ταστιέρα, που απαιτείται στις αλλαγές θέσεων και αναπτύσσει ελευθερία και 

 ευκινησία κατά την αλλαγή. 

 -η εναλλαγή μεταξύ δεξιού και αριστερού χεριού ευνοεί το συντονισμό ανάμεσα στα δύο 

 χέρια και τις δύο πλευρές του σώματος (Pretto, 2002). 
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 Σαν αποτέλεσμα οι μαθητές σπάνια έχουν πρόβλημα να βρίσκουν νότες με το τέταρτο 

δάχτυλο, καθώς το έχουν χρησιμοποιήσει εκτεταμένα στο pizzicato. Παράλληλα αναπτύσσεται η 

ανεξαρτησία των δαχτύλων, αφού χρησιμοποιείται το καθένα ξεχωριστά κατά την εκτέλεση της 

συγκεκριμένης τεχνικής. Αυτό βοηθάει μακροπρόθεσμα στα κομμάτια όπου χρησιμοποιούνται όλα 

τα δάχτυλα (Doman, 2010). Τέλος, ο “κρουστός” χαρακτήρας του pizzicato είναι επίσης χρήσιμος 

στην ανάπτυξη της αίσθησης του ρυθμού στο σώμα και στα δύο χέρια (Pretto, 2002). 

− 

 H μέθοδος Colourstrings περιλαμβάνει όλο το τεχνικό υλικό που καλύπτουν οι άλλες 

παραδοσιακές μέθοδοι. Αυτές περιλαμβάνουν τεχνικές όπως μοτίβα των δαχτύλων του 

αριστερού χεριού, τεχνικές για το δοξάρι και βιμπράτο, αλλά προσαρμοσμένες για μικρότερες 

ηλικίες με μοναδικό , συστηματικό και δημιουργικό τρόπο. Κάθε φορά που διδάσκεται ένα 

νέο στοιχείο, αυτό εισάγεται μέσω των ήδη γνωστών παραδοσιακών μελωδιών 

(υποσυνείδητα), στη συνέχεια από κάποια άσκηση διαμορφωμένη από τον Silvay 

(ημισυνειδητά) και τελικά παρουσιάζεται σε κάποιο παραδοσιακό τραγούδι ή μελωδία που 

έχει δημιουργηθεί ειδικά για τη μέθοδο (συνειδητά). Η πορεία αυτή έχει εξαιρετικά 

αποτελέσματα, και όταν τα παιδιά φτάνουν στο τελικό, ή ακόμη και στο ημί-συνειδητό 

στάδιο μάθησης, έχουν συνείδηση του τί προσπαθούν να καταφέρουν και το εκφράζουν στο 

δάσκαλό τους πριν αυτός το πει. Σύμφωνα  με παιδαγωγούς που εφαρμόζουν το σύστημα 

αυτό, πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα διαδικασία, που είναι εύκολο να επιτευχθεί τόσο από 

τον μαθητή όσο και από τον δάσκαλο ( Pretto, 2002). 

 
4.2.Υλικό της μεθόδου Colourstrings – Βιβλία και CD 
 
 
 Το πρόγραμμα Colourstrings περιλαμβάνει τρία στάδια σε αντιστοιχία με τα βιβλία της 

μεθόδου. Πρόκειται για μια σειρά βιβλίων που έχουν τη μορφή παραμυθιών, μέσα από τα οποία το 

παιδί ταξιδεύει στην “Moυσικοχώρα” με τους ήρωες της. Μέσα από τις ιστορίες αυτές, εισάγονται 

από το πρώτο κιόλας στάδιο βασικές μουσικές έννοιες όπως και το ρυθμικό και μελωδικό υλικό 

(παραδοσιακό) που θα χρησιμοποιηθεί αργότερα στα βιβλία των οργάνων. Το ταξίδι ξεκινά ήδη 

από την ηλικία των 3-6 μηνών, και φτάνοντας στα 5-6 έτη, το παιδί είναι έτοιμο ώστε να 

προχωρήσει στη διδασκαλία του οργάνου (Pretto, 2002). 

 
1.LITTLE RASCALS (τα μικρά καθάρματα) 
 
 
 Το στάδιο αυτό αποτελείται από μια σειρά ιστοριών για μικρά παιδιά, που προορίζονται για 

διάβασμα, τραγούδι και ακρόαση μουσικής στο σπίτι μαζί με τους γονείς (Pretto, 2002). 
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  Στην ηλικία αυτή, τα βιβλία με εικόνες, ιστορίες και παραμύθια  παίζουν σημαντικό ρόλο. 

¨Οπως έχει αποδειχτεί, τα παιδιά που διαβάζουν συστηματικά παραμύθια, δείχνουν μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον αργότερα για τα σχολικά βιβλία και μεγαλώνωντας έχουν περισσότερη οικειότητα με 

τη λογοτεχνία και την επιστήμη. Σύμφωνα με τον Silvay, τα παραμύθια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν παρομοίως για να εισάγουν τα μικρά παιδιά στον κόσμο της μουσικής. Τα πρώτα 

βιβλία εξυπηρετούν το σκοπό αυτό. Σε κάθε ιστορία, υπάρχει μια υποτυπώδης μορφή μουσικής, η 

οποία όμως δεν διδάσκεται ευθέως, αλλά εισάγεται με τρόπο ευχάριστο και διασκεδαστικό. Οι εφτά 

ιστορίες είναι : 

 
 
-H ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ   ( θόρυβος και μουσική ) 
 
-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΓΙΣΣΩΝ  ( υψηλό και χαμηλό τονικό ύψος ) 
 
-ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΛΟΧΝΕΣ   ( διάρκεια φθόγγων, μακρύς και σύντομος ήχος ) 
 
-Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΞΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΠΙΤΟΥ   ( ρυθμός, μέτρο, παλμός, tempo ) 
 
-ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΟΥ  ( δυναμικές, δυνατά-απαλά ) 
 
-ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ  (συναισθήματα) 
 
-ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΛΟΟΥΝ  ( ηχοχρώματα των διάφορων μουσικών οργάνων ) 
 
 
 Oι ιστορίες αυτές δεν αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη ηλικία, αλλά μπορούν να τις ακούσουν 

από νήπια έως και παιδιά σχολικής ηλικίας, γιατί σκοπός τους είναι να προετοιμάσουν το παιδί 

συναισθηματικά για την ενασχόληση με τη μουσική. Το βιβλίο συνοδεύεται από ένα CD με την 

ανάλογη μουσική και προορίζεται για τις ώρες που περνά όλη η οικογένεια μαζι. Επίσης, οι γονείς 

ή οι παιδαγωγοί που παρατηρούν ότι τα παιδιά δείχνουν ενδιαφέρον για τις μικρές αυτές ιστορίες, 

μπορούν να προχωρήσουν στο βιβλίο ασκήσεων που συνοδεύει τις ιστορίες.(silvay) 

 
 Παράλληλα, το παιδί εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του μέσω των ιστοριών. Ο λόγος είναι το πιο 

σημαντικό μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους, ενώ η καλλιτεχνική του μορφή είναι το 

τραγούδι. Το παιδί γρήγορα συνειδητοποιεί την ομορφιά του τραγουδιού και σύντομα η φωνή, το 

μουρμουρητό ή το κλάμα του μπορεί να πάρουν τη μορφή μελωδίας. Ετσι, αρχίζει να τραγουδά 

τραγούδια τα οποία έχει ακούσει ή να αποδίδει ορισμένους τόνους. Αν και η σωστή φωνή δεν είναι 

η μόνη ένδειξη μουσικού ταλέντου, το τραγούδι θα πρέπει να ενθαρρύνεται από μικρή ηλικία, όχι 

μόνο μέσω της ακρόασης μουσικής, αλλά και τραγουδώντας τακτικά μελωδίες στο σπίτι και στο 

σχολείο. Είναι πολύ σημαντικό το είδος του τραγουδιού. Ενα τραγούδι θα πρέπει να έχει το 
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καταλληλο κείμενο και από μουσική άποψη να έχει την κατάλληλη φόρμα, έκταση, διαστήματα, 

ρυθμό και tempo ώστε να το τραγουδήσει ένα παιδί. Με γνώμονα όλα τα παραπάνω έχει γίνει η 

επιλογή των τραγουδιών που πλαισιώνουν τα βιβλία της μεθόδου. 

 
 
2.SINGING AND RHYTHM RASCALS (καθάρματα του τραγουδιού και του ρυθμού) 
 
 Η σειρά αυτή είναι σχεδιασμένη για παιδιά ηλικίας 3 έως 7 ετών. Στο στάδιο αυτό μπαίνουν 

οι βάσεις για τα μελλοντικά βήματα στη διδασκαλία του οργάνου, πάντα μέσα από τη φιλοσοφία 

του συνδυασμού πρακτικής, πνευματικής, μουσικής και συναισθηματικής γνώσης. 

Χρησιμοποιούνται χαρακτήρες από τον φανταστικό κόσμο των παιδιών, που είναι ήδη γνωστοί από 

το προηγούμενο στάδιο (Pretto, 2002).  

  
 Κατά τον σχεδιασμό της σειράς αυτής, κεντρική ιδέα ήταν το οικογενειακό περιβάλλον. 

Καθώς το παιδί θαυμάζει τις όμορφες εικόνες του βιβλίου, ο γονέας ή ο παιδαγωγός τραγουδάει μια 

μικρή, σύντομη και εύκολη μελωδία. Εικόνα και τραγούδι συνδιάζονται μέσα από την συχνή 

επανάληψη, ωσότου το παιδί ανακαλώντας μια εικόνα στη μνήμη του, θυμάται και τη μελωδία 

στην οποία αντιστοιχεί. Τα τραγούδια ξεκινούν από το συνδιασμό δύο τόνων (κατιόν διάστημα 

τρίτης μικρής) και σταδιακά προστίθεται μία καινούρια νότα σε κάθε μάθημα, μέχρι να σχηματιστεί 

η πεντατονική (συμφωνα με το σύστημα Kodaly) και αργότερα η μείζονα και η ελάσσονα σκάλα. 

(Pretto, 2002). Παράλληλα, τα “καθάρματα του ρυθμού”  εισάγουν τα παιδιά στις βασικές ρυθμικές 

αξίες και σε συνδιασμούς με απλά ρυθμικά σχήματα (Silvay, 2002). 

 
Το υλικό που χρησιμοποιείται αποτελείται από : 
 
-6 βιβλία που περιέχουν εικόνες-τραγούδια 

-6 CD με τη σχετική μουσική (σε παραδοσιακούς τόνους) που “ντύνει” κάθε ιστορία. 

-6 βιβλία ασκήσεων, όπου μέσα από ασκήσεις-παιχνίδια, το παιδί αρχίζει πλέον συνειδητά να 

εξασκεί αυτά που μέχρι πρότινος μάθαινε υποσυνείδητα.(pretto) 

 
H σειρά “καθάρματα του τραγουδιού και του ρυθμού” περιλαμβάνει τις παρακάτω ιστορίες : 
 
 
-Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ 
 
-ΤΟ ΚΟΥΦΟ ΞΩΤΙΚΟ 
 
-ΤΟ ΦΘΟΝΕΡΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ 
 
-Η ΜΑΓΙΚΗ ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
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-ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ 
 
-Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΝΑ 
 
-Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΚΩΝ 
 
Στις ηχογραφήσεις, συμμετέχουν παιδιά περιπου 4-5 ετών, ενώ τις ιστορίες αφηγούνται 

επαγγελματίες ηθοποιοί. Τα βιβλία μαζί με τα CD και τα τετράδια ασκήσεων αποτελούν μια 

ενότητα. Παρ' όλα αυτά είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν και το καθένα 

ανεξάρτητα και όχι με συγκεκριμένη σειρά, καθώς όλα είναι χρήσιμα και ευχάριστα.(silvay) 

 
Στο μουσικό ινστιτούτο του Ελσίνκι, όπου ξεκίνησε να εφαρμόζεται η μέθοδος, τα μαθήματα είναι 

εβδομαδιαία. Σ' αυτά, αναπτύσσονται εξίσου όλα τα βασικά στοιχεία της μουσικής, τόσο σε 

πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο. Κάθε εβδομαδιαίο μάθημα περιλαμβάνει : 

 
α)τραγούδι, που είναι ένας ευχάριστος τρόπος ώστε να εξασκηθεί το μουσικό αυτί του παιδιού 

 

β)ρυθμικά παιχνίδια, που αναπτύσσουν την εσωτερική αίσθηση του ρυθμού, βοηθούν στην 

ανάπτυξη του συντονισμού, που είναι βασικός για την εκτέλεση ενός μουσικού οργάνου 

 

γ) θεωρία, που αυξάνει τη μουσική νοημοσύνη (Pretto, 2002) 
 
 
 
 
 
4.3.Η μουσική διδασκαλία στις σχολές Colourstrings 
 
 H περιγραφή των σταδίων διδασκαλίας που ακολουθεί βασίζεται σε προγράμματα των 

σχολών Colorstrings που λειτουργουν σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλια. Συγκεκριμένα 

βασίζεται στο πρόγραμμα του διεθνούς κέντρου Colourstrings του Λονδίνου (colourstings.co.uk), το 

οποίο αποτελεί πρότυπο για ολόκληρο το δίκτυο σχολών της Αγγλίας, του αντίστοιχου Ινστιτούτου 

Colourstrings στην Αυστραλία (colourstrings.com.au, ladidahmusic.com.au) και της σχολής 

Colourstrings του Vancouver στον Καναδά (colourstringsvan.com ). 

 
 1o Στάδιο : 0-3 ετών 
 
 Στο πρώτο αυτό στάδιο τα παιδιά μαθαίνουν να απολαμβάνουν τη μουσική με το βοήθεια 

ενός ενήλικα-συνοδού. Ο ενήλικος συμμετέχει ενεργά σε όλα τα τραγούδια, τις ρίμες, τα μουσικά 

παιχνίδια και τη χρήση μικρών κρουστών οργάνων. Αυτό σημαίνει ότι συχνά μπορεί να κινεί ή να 

χτυπάει απαλά το παιδί ώστε να νιώσει τον παλμό, να το καθοδηγεί στο χορό ή να το βοηθάει να 
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παίξει στα μικρά κρουστά. Δραστηριότητες όπως παιχνίδια και τραγούδια αφής, ευχάριστες ρίμες, 

τραγούδια με συνοδεία κίνησης και κυκλικοί χοροί, αναπτύσουν τη γνώση του σώματος, την 

αυτοπεποίθηση , την εμπιστοσύνη και την ικανότητα συγκέντρωσης. 

 

 Στόχοι της διδασκαλίας στο στάδιο αυτό είναι : 

 

−α) ανάπτυξη αίσθησης του παλμού και του τονικού ύψους. 

−β) το χτίσιμο ενός ρεπερτορίου από τραγούδια, που περιλαμβάνουν τα τραγούδια της μεθόδου, 

διάφορες ρίμες και παραδοσιακά τραγούδια της εκάστοτε περιοχής. 

−γ) Χτίσιμο ρεπερτορίου από ρίμες και μουσικά-κινητικά παιχνίδια-δραστηριότητες 

−δ) ακρόαση της μουσικής ως μια ξεχωριστή δραστηριότητα 

−ε) χορός και παίξιμο κρουστών οργάνων με σκοπό την εκτέλεση του παλμού 

−στ) ανάπτυξη της ομιλίας και της ικανότητας συντονισμού 

−διασκέδαση και χαρά του να μοιράζονται τη μουσική με άλλους    

−ζ) Καθώς το παιδί μεγαλώνει, το υλικό γίνεται πιο απαιτητικό και χρειάζεται περισσότερη 

ανεξάρτητη δράση από το παιδί. Ως προς τη ρυθμική αγωγή , έμφαση δίνεται προς το παρόν στον 

παλμό. 

 

 2o Στάδιο : 3-4 ετών 

 

 Στόχοι της διδασκαλίας στο στάδιο αυτό είναι : 

α) η συγκέντρωση στην ανάπτυξη και κατανόηση του μελωδικού ρυθμού (ρυθμός των λέξεων) 

β) η αύξηση της έκτασης που χρησιμοποιείται στο τραγούδι 

γ) η ανάπτυξη του σόλο τραγουδίσματος 

δ) η συνεργασία με άλλα παιδιά σε ομάδες ή δυάδες 

ε) η ανεξαρτησία σκέψης και δράσης 

στ) το ξεκίνημα δραστηριοτήτων σύνθεσης 

ζ) ο χορός σε κύκλο ή αλυσίδα 

η) η διδασκαλία των ρυθμικών συλλαβών (τα, τι-τι κλπ), και εφαρμογή τους σε ήδη γνωστά 

τραγούδια και ρίμες 

θ) η ανάπτυξη της εσωτερικής ακοής μέσα από σχετικά παιχνίδια 

ι) η ικανότητα διάκρισης μεταξύ διαφορετικών tempo, δυναμικών και άλλων μουσικών στοιχείων 

όπως ψηλό/χαμηλο, μακρύ/βραχύ κ.α. 

κ) η απόδοση έκφρασης μέσω κινήσεων σε μουσικές με διαφορετικό ύφος 
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 3o Στάδιο : 4-5 ετών 

 

 Με μεγαλύτερη πλέον συγκέντρωση, κοινωνικότητα και αυτοπεποίθηση, οι μαθητές 

συνεχίζουν τη μουσική τους ανάπτυξη με τις εξής δραστηριότητες :  

 

- τραγουδούν πιο σύνθετα κομμάτια πολλές φορές σόλο,  

- ακούν, νιώθουν και αναγνωρίζουν απλά ρυθμικά μοτίβα,  

- παίζουν παιχνίδια που απαιτούν ακουστική ικανότητα και διάκριση,  

- χορεύουν πιο σύνθετους χορούς (σε κύκλο ή αλυσίδα) και παίζουν παιχνίδια που αναπτύσουν την 

ικανότητα συντονισμού  

- παίζουν παιχνίδια που απαιτούν το κάθε παιδί να κάνει κάτι ανεξάρτητο από την υπόλοιπη ομάδα, 

όπως το να παίξει ένα ξεχωριστό ρόλο, να χτυπήσει ένα ρυθμό, να κρατήσει ένα ostinato ή να 

παίξει ένα μουσικό μέρος από ένα σύνολο 

- κρατούν με ακρίβεια τον παλμό ενός κομματιού χρησιμόποιώντας το σώμα ή μουσικά όργανα. 

- κάνουν ακρόαση μουσικής, ζωντανής ή ηχογραφημένης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα  

 

 Επιπλέον στόχοι είναι : 

−α) η αύξηση της συγκέντρωσης σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο με πιο σύνθετα τραγούδια, ρίμες, 

παιχνίδια 

−β) η εισαγωγή σε απλή μορφή σημειογραφίας. Τα παιδιά μαθαίνουν πώς να σημειώνουν αυτά που 

έχουν ήδη μάθει με απλοποιημένο τρόπο (με ρυθμικές καρτέλες ή και νότες που γράφονται αρχικά 

σε μια γραμμή). Ετσι η γνώση περνάει από το υποσυνείδητο στο συνειδητό επίπεδο. 

−γ) η εισαγωγή της χειρονομικής του Curwen. Tα παιδιά μαθαίνουν τα σύμβολα και τα 

χρησιμοποιούν για να αναπτύξουν περισσότερο την εσωτερική ακοή. 

−δ) ο αυτοσχεδιασμός και η σύνθεση  

−ε) η ανάγνωση από μια απλοποιημένη παρτιτούρα και επινόηση μιας απλής ρυθμικής συνοδείας 

σε ένα ήδη γνωστό τραγούδι (βάσεις για τη μουσική δωματίου) 

−στ) το τραγούδι σε δύο φωνές (π.χ. Κανόνας) 

−ζ) η δραστηριότητα και η συνεργασία στα πλαίσια ομάδας ή και ρόλος του αρχηγού ομάδας 

−η) η διεύρυνση της μελωδικής έκτασης των τραγουδιών 

−θ) η γνωριμία με τα όργανα της ορχήστρας 

− 

 Ολα τα παραπάνω προετοιμάζουν τα παιδιά για τη διδασκαλία των οργάνων αργότερα. Η 
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έμφαση εξακολουθεί να δίνεται στη χαρά και την ευχαρίστηση. 

 

 4o Στάδιο : 5-6 ετών και πάνω 

 

 Την τάξη αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν όσα παιδιά έχουν παρακολουθήσει τις δύο 

προηγούμενες τάξεις. Παράλληλα με αυτή, τα παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν τα μαθήματα 

μουσικών οργάνων. Δεν είναι βέβαια απαραίτητο το παιδί να μαθαίνει κάποιο όργανο για να 

παρακολουθήσει αυτή την τάξη. Στο στάδιο αυτό συνεχίζεται η ανάπτυξη και βελτίωση των 

προηγούμενων ικανοτήτων. Κάθε παιδί μαθαίνει να διαβάζει νότες στο πεντάγραμμο, να εφαρμόζει 

το σχετικό σολ-φα με τη βοήθεια της χειρονομικής και να παίζει σε κουρδισμένα όργανα. Τα παιδιά 

αυτού του επιπέδου επιτυγχάνουν υψηλή αυτοπεποίθηση στο να τραγουδούν σωστά, να 

αναλαμβάνουν το ρόλο αρχηγού ή να αποτελούν μέρος μιας ομάδας,  να κατανοούν τη μουσική σε 

βάθος και να εφαρμόζουν αυτά που γνωρίζουν σε άγνωστες καταστάσεις. 

 

 Διδασκαλία μουσικών οργάνων 

 

 Τα μαθήματα του οργάνου ξεκινούν όταν το παιδί είναι έτοιμο μουσικά και έχει εκφράσει 

την επιθυμία να μάθει ένα μουσικό όργανο. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την ηλικία 

στην οποία θα ξεκινήσει. Σίγουρα τα παιδιά που θα προχωρήσουν στην εκμάθηση ενός οργάνου 

πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον δύο χρόνια του προσχολικού προγράμματος της 

μεθόδου. Η πιο συνηθισμένη ηλικία για την έναρξη οργάνου είναι μεταξύ 5 και 7 ετών. 

 

 Η εισαγωγή πολλών οικείων τραγουδιών στο μάθημα του οργάνου, δημιουργεί την επιθυμία 

στο παιδί να τα παίξει σε ένα μουσικό όργανο και διευκολύνει τη μουσική ανάγνωση από το 

πεντάγραμμο. Η αρχική χρήση μιας μόνο γραμμής του πενταγράμμου απλοποιεί τη μουσική 

εικόνα, η οποία προχωράει συστηματικά μέχρι να συμπληρωθούν οι πέντε γραμμές. Το πολύχρωμο 

διδακτικό υλικό απευθύνεται σε πολλές από τις αισθήσεις κάνοντας πιο βαθιά την κατανόηση. 

 

 Η εκπαίδευση της εσωτερικής ακοής αποτελεί κεντρικό μέρος της διδασκαλίας του 

οργάνου. Αυτή αναπτύσσει την ικανότητα του παιδιού να ακούει εσωτερικά, έτσι ώστε να μπορεί 

να οπτικοποιεί σε σημειογραφία τις νότες που ακουεί, αλλά και να αναπαράγει ακουστικά τις νότες 

που βλέπει στο πεντάγραμμο (να φανταζεται πως θα ακούγεται αυτό που βλέπει). 

 

 Στις περισσότερες σχολές Colourstrings, κατά τον πρώτο χρόνο διδασκαλίας του οργάνου 

τα μαθήματα γίνονται σε δυάδες παιδιών, εφ' όσον έχουν την ίδια ηλικία και το ίδιο επίπεδο 
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γνώσεων στη μουσική. Ο γονέας είναι απαραίτητο να παρακολουθεί όλα τα μαθήματα του πρώτου 

έτους. Τα μαθήματα αυτά είναι εβδομαδιαία, και μαζί με αυτα το παιδί παρακολουθεί και ένα 

ομαδικό μάθημα. Τόσο τα ατομικά όσο και τα ομαδικά μαθήματα διαρκούν 30 λεπτά. 
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5.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ COLOURSTRINGS ΓΙΑ ΒΙΟΛΙ 
 
 
 Στo παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται και αναλύεται το υλικό που προορίζεται για τη 

διδασκαλία των οργάνων. Ενδεικτικά, έχει επιλεχθεί το υλικό για τη διδασκαλία του βιολιού, καθώς  

αποτελεί το όργανο από το οποίο ξεκίνησε η μέθοδος. Η ανάλυση αφορά τόσο τη διδασκαλία 

γενικών μουσικών εννοιών όσο και τεχνικών στοιχείων του οργάνου.  Η ιδανική ηλικία για να 

διδαχθούν τα συγκεκριμένα βιβλία είναι μεταξύ τεσσάρων και επτά ετών, εκεί δηλαδή όπου 

τοποθετείται η αφετηρία της εκμάθησης τουυ οργάνου. Είναι σχεδιασμένα, όπως και τα υπόλοιπα 

βιβλία της μεθόδου, ώστε να ανταποκρίνονται στη φαντασία των μικρών παιδιών και δεν 

απευθύνονται απαραίτητα σε μεγαλύτερους μαθητές.  

 

 Κάθε βιβλίο αποτελείται από 3-4 κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο εισάγει ουσιαστικά μια 

συγκεκριμένη μουσική έννοια ή τεχνική, και ανακεφαλαιώνει τα ήδη γνωστά στοιχεία. Οι μουσικές 

έννοιες που διδάσκονται σε αυτό το στάδιο είναι προσεκτικά επιλεγμένες, καθώς τα παιδιά στην 

ηλικία αυτή δεν μπορούν να αφομοιώνουν πολλά καινούρια στοιχεία μαζί. Για παράδειγμα, θα ήταν 

λάθος να συνδιαστούν από την αρχή στο ίδιο μάθημα πολλά στοιχεία ταυτόχρονα, όπως ο ρυθμός, 

η στάση του σώματος, ο σωστός τόνος και στοιχεία σημειογραφίας. Η απόδοση ενός παιδιού συχνά 

στερείται ακρίβειας και μουσικότητας, όταν πρεπει να εστιάσει την προσοχή του σε πολλα 

πράγματα ταυτοχρονα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στα βιβλία Α-D, η διδασκαλία γίνεται 

προοδευτικά, εισάγοντας ένα στοιχείο σε κάθε ενότητα.  

 
 
 
5.1.Τεύχος 1o (Book A) 

 

 Το πρώτο βιβλίο (Βook A) της μεθόδου για βιολί εστιάζει στις βασικές τεχνικές παιξίματος 

του συγκεκριμένου οργάνου. Στόχος του είναι η ανάπτυξη μιας σωστής στάσης εκτέλεσης και η 

εισαγωγή των βασικών κινήσεων των χεριών. Σε εαυτό το στάδιο δεν επιδιώκεται το παίξιμο στο 

σωστό τόνο, ώστε όλη η προσοχή να στρέφεται στην απόκτηση της σωστής τοποθέτησης του 

οργάνου και στη στάση του σωματος. 

 

 Σε ολόκληρο το πρώτο τεύχος  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά νότες στις ανοιχτές χορδές 

και αρμονικές. Οι πρώτες μελωδίες αποτελούνται μόνο από τις καθαρές 5ες των τεσσάρων  

ανοιχτών  χορδών. Σταδιακά σχηματίζονται πεντατονικές μελωδίες (sol-mi, la-sol, la-sol-mi, sol-

mi-do, la-sol-mi-do), οι οποίες προκύπτουν από το συνδιασμό των αρμονικών με τις ανοιχτές 

χορδές. Η σειρά με την οποία χρησιμοποιούνται τα παραπάνω διαστήματα είναι όμοια με αυτή στη 
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μέθοδο Kodaly. 

 

 Ως προς το ρυθμό, στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου δίνεται έμφαση στην εμπέδωση των 

βασικών ρυθμικών αξιών. Αφού γίνει κατανοητός ο βασικός παλμός (αξίες τετάρτων), εισάγεται η 

διαφορά ανάμεσα στον μακρύ και σύντομο ήχο (διαφορά τετάρτου και ογδόων). Τα όγδοα 

παρουσιάζονται πάντα σε ζευγάρι. Στα πρώτα κεφάλαια διδάσκονται : το τέταρτο (τα), το ζευγάρι 

ογδόων (τί-τι), το μισό (τα-α) και η παύση του τετάρτου. Οι όροι “τέταρτο”, “όγδοο”, “μισό” κ.λ.π. 

αποφεύγονται σε αυτό το στάδιο, και προτιμώνται οι ρυθμικές συλλαβές (“τά”, “τί-τι” κ.λ.π.). Το 

σημάδι των μέτρων δεν παρουσιάζεται ακόμη, ωστόσο οι      σύντομες μελωδίες είναι γραμμένες σε 

μέτρο 2/4 ή 4/4. Για τα πολύ μικρά παιδιά συστήνεται να αντιστοιχίζουν τα ρυθμικά σχήματα με 

ονόματα ή παιδικές ρίμες. Κάθε ρυθμική άσκηση εκτελείται με ποικίλους τρόπους, όπως ομιλία, 

παλαμάκια, παίζεται με pizzicato αλλά και arco, καθώς και με σιωπηλή ανάγνωση, κάτι που βοηθά 

στην ανάπτυξη της εσωτερικής ακοής. Επίσης είναι καλό, η σιωπηλή ανάγνωση να εναλλάσεται με 

ηχηρή ή με παίξιμο στο όργανο.   

 

 Από άποψη τεχνικής, στο πρώτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται κυρίως το pizzicato με το δεξί 

και το αριστερό χέρι και λιγότερο το δοξάρι. Στο αριστερό χέρι το pizzicato εκτελείται με όλα τα 

δάχτυλα (αριθμημένο pizzicato). Η τεχνική του δοξαριου μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης από τα 

πρώτα μαθήματα, αλλά συστήνεται στο δάσκαλο να καθοδηγεί ο ίδιος την κίνηση του παιδιού με 

το χέρι του.  

 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο το παιδί αρχίζει να χειρίζεται πιο ανεξάρτητα το δαξάρι. Το pizzicato 

του αριστερού χεριού χρησιμοποιείται στις περισσότερες ασκήσεις σε συνδιασμό με το arco. Οι 

αρμονικοί οκτάβας (φλαουτάτο) εισάγονται επίσης στο δεύτερο κεφάλαιο του Βοοk  A. Η χρήση 

τους προετοιμάζει τεχνικά για το vibrato και τη μετακίνηση σε υψηλότερες θέσεις. Ακόμη 

ενεργοποιεί τον αντίχειρα και τον βοηθά να κινείται ανεξάρτητα  Για τα παιδιά οι νότες αυτές 

ονομάζονται “μαγικές”. Επίσης, στο δεύτερο κεφάλαιο εισάγονται ασκήσεις που συνδιάζουν 

περισσότερες από μια χορδές, ενώ μέχρι το σημείο αυτό κάθε άσκηση περιοριζόταν σε μια χορδή. 

Αρχικά οι ασκήσεις γίνονται μόνο σε γειτονικές χορδές και σταδιακά σε όλες.  

 

 Στο τρίτο κεφάλαιο αρχίζουν να χρησιμοποιούνται οι φυσικές αρμονικές νότες στην πρώτη 

θέση. Στο σημείο αυτό, ο μαθήτης χρειάζεται πλέον να φροντίσει ώστε οι νότες που παίζει να είναι 

στο σωστό τόνο, καθώς οι αρμονικοί δεν ακούγονται σωστοί αν παιχτούν εκτός θέσης ή χωρίς την 

κατάλληλη τεχνική από το δοξάρι. Το παιδί, καθώς προσπαθεί να παίξει έναν καθαρό αρμονικό, 

μπαίνει στη διαδικασία να ψάξει τη σωστή θέση του δακτύλου ώστε να παραχθεί ο σωστός τόνος, 
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κάνοντας μικρές κινήσεις προς τα πάνω και  προς τα κάτω. Αυτή η κίνηση είναι εύκολο αργότερα 

να  μεταφερθεί στις ασκήσεις με κλειστές (πατημένες) νότες. Ακόμη, η μικρή πίεση του δακτύλου 

που ασκείται στη χορδή, κατά την εκτέλεση των αρμονικών, προετοιμάζει το αριστερό χέρι ώστε 

να παίζει αργότερα τις κλειστές νότες με περισσότερη άνεση. Η χαλαρή κίνηση των δακτύλων είναι 

πολύ σημαντική γιατί επιτρέπει στον αντίχειρα να υποστηρίζει το αριστερό χέρι, αλλά και να μην 

ασκεί επιπλέον πίεση, ένα λάθος που γίνεται πολύ συχνά. Αυτή ακριβώς η φυσική και χαλαρή 

τοποθέτηση και κίνηση των δαχτύλων είναι η βάση για ολοκληρη την τεχνική του αριστερού 

χεριού (Silvay, 2008). 

 

 Ηδη από το πρώτο αυτό τεύχος, περιλαμβάνεται υλικό για εκτέλεση από δύο βιολιά. 

Υπάρχουν στο τέλος από κάθε κεφάλαιο απλά ντουέτα, που χρησιμοποιούν κυρίως ανοιχτές χορδές 

ώστε να να είναι εύκολα για το παιδί. Στόχος τους είναι κυρίως η εμπέδωση των ρυθμικών αξίων 

και η ανάπτυξη της αίσθησης του παλμού. Επίσης, ο μαθητής μπορεί να παίξει και τις δύο φωνές 

σόλο, παίζοντας για παράδειγμα την πρώτη φωνή με δοξάρι και τη δεύτερη με pizzicato, ή το 

αντίθετο. Μια τέτοια παρααλλαγή αναπτύσσει τον έλεγχο τον κινήσεων και στα δύο χέρια, καθώς  

και την ικανότητα μουσικής ανάγνωσης. 

 

 Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου, όπως και σε όλα τα τεύχη, περιλαμβάνει στο τέλος δύο άδειες 

σελίδες που ονομάζονται σελίδες δημιουργικότητας. Σε αυτές ο δάσκαλος μπορεί να γράψει 

μελωδίες από την χώρα ή την περιοχή του, που να περιλαμβάνουν το υλικό που έχει ήδη διδαχθεί. 

Με τον τρόπο αυτό εφαρμόζεται η πεποίθηση του  Kodaly ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να ξεκινά τη 

μουσική του παιδεία από τη μουσική της χώρας του και στη συνέχεια να μαθαίνει την ξένη 

μουσική. Οι σελίδες δημιουργικότητας είναι επίσης σχεδιασμένες για να συνθέτει το παιδί δικές 

του δημιουργίες, πάντα χρησιμοποιώντας το ήδη γνωστό υλικό. 

 

 Σημειογραφία : Ξεκινώντας στα πρώτα κεφάλαια, κάθε ήχος αναπαρίσταται από μια 

παύλα. Ετσι, αντί για νότες στρογγυλού σχήματος έχουμε παύλες, οι οποίες είναι χρωματιστές, 

ώστε να δείχνουν ποια χορδή αντιπροσωπεύουν. Τό είδος αυτό σημειογραφίας ονομάζεται pipe-

writing. Επίσης, σε όλο το πρώτο τεύχος δεν υπάρχουν καθόλου μέτρα και διαστολές, επειδή οι 

γραμμές των φθόγγων μοιάζουν με τις διαστολές και μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση. Οι νότες 

είναι χωρισμένες σε μικρές ομάδες με κενό μεταξύ τους (εκεί που κανονικά θα υπήρχε διαστολή), 

έτσι ώστε να δειχνούν την αρχή και το τέλος των μουσικών φράσεων. 

 

Σε όλα τα κεφάλαια υπάρχουν συχνά ασκήσεις μουσικής γραφής. Η μουσική ανάγνωση 

συνοδεύεται πάντα με τέτοιες ασκήσεις, ιδιαίτερα όταν κάτι καινούριο εισάγεται. Η πορεία από το 
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pipe-writing, στο συνηθισμένο τρόπο γραφής γίνεται σταδιακά σε αυτό το βιβλίο, αφού το παιδί 

έχει εξοικειωθεί με όλες τις τεχνικές. Σχηματίζοντας τη νότα του μισού, εισάγεται το στρογγυλό 

σχήμα των φθόγγων. Στο τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου τεύχους, χρησιμοποιούνται πλέον οι 

νότες με την κανονική τους μορφή (στρογγυλό σχήμα) και εμφανίζεται η πρώτη γραμμή του 

πενταγράμμου.  

 

Καθώς το book A χρησιμοποιεί αποκλειστικά ανοιχτές χορδές και αρμονικούς, μπορεί να φανεί 

κουραστικό σε κάποια παιδιά, τα οποία ανυπομονούν να παίξουν πιο πλούσια μελωδικά κομμάτια. 

Ο “αργός” αυτός ρυθμός του πρώτου βιβλίου έχει ένα σημαντικό σκοπό ως προς την εδραίωση της 

σωστής στάσης παιξίματος, των κινήσεων των χεριών, της σταθερότητας του παλμού και του 

σωστού τόνου. Στην πραγματικότητα, αφού μπουν σωστά οι βάσεις στο βιβλίο Α, στη συνέχεια η 

μέθοδος του βιολιού προχωράει με πιο γρήγορα βήματα. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθεί και το τεύχος Β (όπου εισάγονται οι κλειστές νότες) παράλληλα με το τέυχος Α, 

αλλά πάντα σύμφωνα με την προτεινόμενη σειρά και ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε παιδιού.  

 
 

5.2.Τεύχος 2o (Book B) 
 
 
 Στο ξεκίνημα του Β' βιβλίου, ο Silvay επισημαίνει ότι είναι καλό να επαναλαμβάνονται 

κατά διαστήματα οι σημαντικότερες ασκήσεις από το βιβλίο Α'. Στο στάδιο αυτό δίνεται έμφαση 

πλέον στην ποιότητα του ήχου. Οι δυναμικές, το σωστό tempo και η έκφραση είναι πλέον στο 

επίκεντρο της προσοχής του μαθητή. (Silvay, 2008). 

 

 To βιβλίο Β είναι μελωδικά πιο πλούσιο από το βιβλίο Α. Εισάγονται σιγά-σιγά οι κλειστές 

νότες, διδάσκοντας μία κάθε φορά, ξεκινώντας από το πρώτο δάχτυλο στη νότα “ρε” μέχρι να 

σχηματιστεί ολόκληρο το πεντάχορδο (ντο-ρε-μι-φα-σολ). Κάθε καινούριος φθόγγος διδάσκεται 

μέσα από τρία βήματα : πρώτα την τραγουδάμε , μετά την ακούμε και μόνο τότε την παίζουμε. Αν η 

νότα που παίξει ο μαθητής δεν ακούγεται στον ίδιο τόνο με αυτήν που τραγούδησε, τότε 

πιθανότατα το παιδί θα προσπαθήσει από μόνο του να τη διορθώσει ώστε να είναι στο σωστό 

τονικό ύψος. Οι κλειστές νότες εξασκόνται επίσης και σε συνδιασμό με τους αρμονικούς οκτάβας 

(κίνηση σηκώματος του χεριού). Οι ασκήσεις αυτές βοηθούν στην μείωση της επιπλέον πίεσης που 

μπορεί να ασκήσει το δάχτυλο στη κλειστή νότα, καθώς οι αρμονικοί απαιτούν πολύ ανάλαφρη και 

απαλή κίνηση. Επίσης η μετακίνηση από την οκτάβα του αρμονικού προς την κλειστή νότα βοηθά 

το παιδί ώστε να αποκτήσει τη σωστή θέση του χεριού και τη σωστή κλίση των δακτύλων, έτσι 

ώστε να επιτυγχάνεται ο επιθυμητός ήχος. (Silvay, 2008). 
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 H εισαγωγή ξεκινά με το λεγόμενο μοτίβο του πρώτου δακτύλου όπου τα υπόλοιπα δάκτυλα 

είναι μαζεμένα πίσω. Αυτό το μοτίβο αντιστοιχεί και στην φυσική θέση των δακτύλων. Η 

ανεξαρτησία των δακτύλων επιτυγχάνεται μέσα από ασκήσεις που χρησιμοποιούν διαφορετικούς 

δακτυλισμούς όπως 0-2, 1-3, 0-3, 0-2-4, 0-4, 1-4. Ο Silvay τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της 

ανεξαρτησίας των δακτύλων. Για παράδειγμα, όταν παίζεται μια μελωδία χρησιμοποιώντας το 

πρώτο και το τρίτο δάκτυλο, πρέπει να δίνεται επίσης προσοχή στην θέση που θα πάρει το δεύτερο 

δάχτυλο που δεν χρησιμοποιείται. Αυτό προετοιμάζει το χέρι για τον επόμενο δακτυλισμό όπου το 

δεύτερο δάκτυλο είναι χαμηλά.  

 

 Στη μέθοδο Colourstrings η διδασκαλία της χρήσης του 4ου δακτύλου κατέχει πολύ 

σημαντική θέση και ξεκινάει πολύ νωρίτερα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Σύμφωνα με 

τον Silvay, η σχέση ανάμεσα στην ανοικτή χορδή, το δεύτερο και το τέταρτο δάκτυλο (ντο-μι-σολ), 

είναι η βάση για το παίξιμο στο σωστό τόνο. Επίσης, στο βιβλίο Β ξεκινούν οι ασκήσεις μεταφοράς 

μελωδίας. Το παιδί μαθαίνει να παίζει μελωδίες εξ' ακοής και ξεκινώντας κάθε φορά με 

διαφορετικό δάκτυλό από μια υψηλότερη θέση της χορδής. Αυτές οι ασκήσεις μεταφοράς 

προυποθέτουν βέβαια ότι οι μελωδίες που επιλέγονται είναι σύντομες για να είναι ήδη εύκολο για 

το παιδί να τις παίξει στην αρχική τους θέση και να μπορεί να τις παίζει απ' έξω. Οι ασκήσεις 

μεταφορών πρέπει να γίνονται πάντα υπό την επίβλεψη του δασκάλου. Οι ασκήσεις αυτές δεν 

έχουν σαν στόχο να διδάξουν μια καινούρια θέση ή έναν καινούριο δακτυλισμό. Ο δάσκαλος 

πρέπει να λαμβάνει υπ' όψην ότι όσο μεγαλύτερο διάστημα παραμένει σ' ενα συγκεκριμένο 

δακτυλισμό, τόσο πιο δύσκολο θα είναι στη συνέχεια για τον παιδί να παίξει με έναν καινούριο. 

 

 Στο τεύχος Β εμφανίζεται το σύμβολο της δίεσης, που παρουσιάζεται με τη μορφή μιας 

σκάλας. Η χρήση της εφαρμόζεται πρώτα στην χορδή μι, παίζοντας φα# με το πρώτο δάκτυλο, έτσι 

ώστε το μοτίβο του πρώτου δακτύλου (ντο-σολ)  να παραμένει το ίδιο για όλες τις χορδές. Οταν 

εισάγεται το τρίτο δάκτυλο ( νότα φα) , εμφανίζεται και η δεύτερη γραμμη του πενταγράμμου. Στα 

παιδιά εξηγείται ότι ο ένας όροφος (πρώτη γραμμή) στον οποίο μένουν είναι οι νότες δεν είναι 

αρκετός για να χωρέσουν κι έτσι πρέπει να χτιστεί και δεύτερος.  

 

 Στο κεφάλαιο 8 του βιβλίου Β' εισάγονται τα μέτρα, οι διαστολές και η ένδειξη του μέτρου 

στην αρχή των κομματιών, όλα δοσμένα με παιγνιώδη χαρακτήρα. Τα μέτρα παρουσιάζονται ως τα 

διαμερίσματα του σπιτιού όπου μένουν οι νότες και οι διαστολές είναι οι εσωτερικοί τοίχοι που τα 

χωρίζουν, ενώ η διπλή διαστολή στο τέλος είναι ο εξωτερικός τοίχος του σπιτιού. Η ένδειξη του 

μέτρου στην αρχή παρουσιάζεται ως ένας αριθμός που μας δείχνει πόσα νότες “τά” μένουν σε κάθε 
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διαμέρισμα. Μέσα από αυτές τις νότες (“τα”) εξηγείται στα παιδιά η ιδέα του ισόχρονου χτύπου 

(παλμός). 

 

 Το σημάδι της επανάληψης συμβολίζεται από ένα χαμογελαστό πρόσωπο που κοιτάζει πίσω 

στην αρχή του κομματιού. Τα μάτια του προσώπου αντιστοιχούν στις τελείες του σημείου της 

επανάληψης. Εξηγείται στα παιδιά ότι ένας πολύ προσεκτικός συνθέτης ή μουσικός καταλαβάινει 

πότε μια μελωδία επαναλαμβάνεται γι αυτό το λόγο δεν γράφεται δύο φορές. Ακόμη αναλύεται η 

μουσική δομή και φόρμα των κομματιών. Ακόμη και το πιο μικρό παιδί μαθαίνει εύκολα να 

εντοπίζει τις ομοιότητες και τις διαφορές στο μελωδικό και ρυθμικό υλικό που περιέχουν τα 

σύντομα αυτά κομμάτια. Ο μουσικός όρος “Da Capo al Fine” εισάγεται επίσης στο 8ο κεφάλαιο 

μέσα από συμβολικές εικόνες.  

 

 Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει ένα ένθετο το οποίο συνδυάζει τα καινούρια στοιχεία που 

διδάχτηκαν στο βιβλίο Β με τις ήδη γνωστές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στο βιβλίο Α. Ο 

στόχος των επιπλέον αυτών ασκήσεων είναι να ενδυναμώσουν όσα έχουν διδαχθεί μέχρι στιγμής. Η 

διδασκαλία του υλικού αυτού είναι προαιτερική και δεν επηρεάζει τη μετάβαση στο βιβλίο C.  

 

5.3. Τεύχος 3ο (Βοοk C) 
 
 Το βιβλίο C ξεκινάει με τη χρήση του ολοκληρωμένου πλέον πενταγράμμου. Οι γνωστοί 

χαρακτήρες της Μουσικόπολης “εγκαθίστανται” στα διαφορετικά “πατώματα” του “σπιτιού” 

(πεντάγραμμο). H θέση του “πατέρα” και της “μητέρας” είναι μέσα στο πεντάγραμμο ( στις 

ανοιχτές χορδές Ρε και Λα). Η “αρκούδα” (χορδή Σολ) κατοικεί στο “κελάρι”, δηλαδή κάτω από το 

πεντάγραμμο, και το “πουλί” (χορδή Μι) στη σοφίτα. Στα παιδιά εξηγείται ότι επειδή το πουλί 

μένει τόσο ψηλά και η αρκούδα τόσο χαμηλά, χρειάστηκε να προστεθούν και οι υπόλοιπες 

γραμμές. 

 

 Στα βιβλία Α και Β οι γραμμές των φθόγγων γράφονταν πάντα προς τα επάνω. Το βιβλίο C 

προχωράει ακόμη ένα βήμα προς τη συμβατική σημειογραφία και οι νότες γράφονται με τις 

γραμμές προς τα πάνω ή προς τα κάτω σύμφωνα με τους γνωστούς κανόνες. Οι πρώτες δύο 

γραμμές του πενταγράμμου, που χρησιμοποιούνταν στα προηγούνα τεύχη, παραμένουν 

χρωματιστές για να διευκολύνουν την ανάγνωση του πλήρους πενταγράμμου. Σιγά σιγά οι 

χρωματιστές αυτές γραμμές “ξεθωριάζουν”, αλλά η 3η γραμμή (νότα Σι της δεύτερης χορδής) 

παραμένει στο μπλε χρώμα. Αν και οι γραμμές του πενταγράμμου γίνονται σταδιακά μαύρες, οι 

φθόγγοι παραμένουν χρωματιστοί, δείχνοντας πάντα τη χορδή. Το σύμβολο της σκάλας για τη 
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δίεση αντικαθίσταται πλεόν από το κανονικό σημάδι της δίεσης.  

 

 Το βιβλίο C εισάγει αρκετά καινούρια ρυθμικά σχήματα. Οι ποσοτικές σχέσεις μεταξύ των 

αξιών παρουσιάζονται με το σύμβολο της ζυγαριάς. Η πρώτη εικόνα δείχνει π.χ. στη μια μεριά της 

ζυγαριάς το τέταρτο, και στην άλλη μεριά των ζευγάρι των ογδόων. Εξηγείται στα παιδιά ότι η 

ζυγαριά αυτή έχει ισορροπία επειδή οι αξίες των φθόγγων είναι ίσες. Αφού γίνει επανάληψη στα 

βασικά ρυθμικά σχήματα που διδάχθηκαν στα βιβλία Α και Β, το βιβλίο C παρουσιάζει την αξία 

του ογδόου μόνη της (“τι”), το μισό παρεστιγμένο (“τα-α-ά”) και το τέταρτο παρεστιγμένο (“ται-

τι”). 

 

 Ο όρος του tempo αντικαθίσταται μέχρι στιγμής από διάφορες περιγραφικές λέξεις που 

δείχνουν την ταχύτητα αλλά και το χαρακτήρα. Για παράδειγμα ζητείται από το παιδί να παίξει 

γρήγορα ή ζωηρά ή κουρασμένα κ.α. Το βιβλίο C εισάγει επίσης τους όρους Moderato, Allegro και 

Largo ως τις πρώτες ενδείξεις του tempo. 

 

 H ένδειξη του primo και secondo στο τέλος ενός κομματιού συμβολίζεται με την εικόνα 

ενός ζαριού. Την πρώτη φορά η εικόνα δείχνει το ζάρι με τον αριθμό ένα, ενώ τη δεύτερη με τον 

αριθμό δύο. Οι μουσικοί όροι forte, piano, crescendo, diminuendo παρουσιάζονται επίσης στο 

βιβλίο C και μπορούν να εφαρμοστούν στο στάδιο αυτό της διδασκαλίας. Από εκεί και πέρα 

εξαρτάται από τον δάσκαλο να αποφασίσει αν ο μαθητής είναι έτοιμος να εφαρμόσει επιλέον 

μουσικές δυναμικές.  

 

 Μέχρι το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου C οι μελωδίες και οι ασκήσεις χρησιμοποιούν 

τους φθόγγους του πενταχόρδου. Το “ντο” τοποθετείται σχεδόν πάντα σε ανοιχτή χορδή, το “ρε” με 

το πρώτο δάχτυλο κ.οκ. Το κεφάλαιο 11 εισάγει τη νότα “λα” και την προσθέτει στις ήδη γνωστές 

νότες ντο-ρε-μι-σολ, ώστε να σχηματιστεί η πεντατονική σκάλα. Οι μελωδίες από αυτό το σημείο 

παίζονται πλέον σε δυο χορδές. Το “ντο” δεν είναι πλεόν απαραίτητα μια ανοιχτή χορδή. Η έννοια 

του κινητού “ντο” εξηγείται αλλάζοντας τη θέση του συμβόλου του κλειδιού του ντο. 

 

 Από τεχνικής πλευράς, το βιβλίο C επικεντρώνεται κυρίως στη χρήση του δοξαριού. Δίνεται 

προσοχή στην σωστή γωνία δοξαριού-χορδής, στο βάρος και την ταχύτητα που χρειάζεται. 

Εξασκούνται οι κυκλικές κνήσεις του δοξαριού , οι οποίες αναπτύσουν τον έλεγχο του δοξαριού και 

την κατανόηση της σωστής κατεύθυνσης. Στο πρώτο κεφάλαιο διδάσκεται για πρώτη φορά η 

τεχνική του legato παιξίματος. Αρχικά οι ακήσεις του legato χρησιμοποιούν μόνο κοντινούς 

φθόγγους και δάχτυλα, αλλά σταδιακά εισάγονται και μεγαλύτερα διαστήματα. Ο χωρισμός του 
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δοξαριού μέχρι το σημείο αυτό είχε επίτηδες αποφευχθεί, έτσι ώστε να μειωθεί η ένταση και το 

σφίξιμο στην κίνηση του δοξαριού, κάτι μου μπορεί να συμβεί όταν επικεντρώνεται κανείς σ' αυτό.  

Οι αλλαγές στο δοξάρι εισάγονται στι βιβλίο C. Oι γρήγορες αλλαγές στην ταχύτητα του δοξαριού 

εξασκώνται σε όλα τα ήδη γνωστά ρυθμικά σχήματα. Οι ασκήσεις αυτές γίνονται χρησιμοποιώντας 

ανοιχτές χορδές και αρχικά χρησιμοποιώντας όλο το μήκος του δοξαριού, στη συνέχεια μόνο το 

μισό επάνω μέρος ή μόνο το μισό κάτω ή το μεσαίο μέρος. Παρουσιάζονται επίσης και τα σημεία 

που δείχνουν την αλλαγή στο δοξάρι. Ο Silvay υπενθιμίζει ότι οι ασκήσεις αυτές μπορεί να είναι 

πολύ απαιτητικές για ορισμένους μαθητές και σε κάποιες περιπτώσεις είναι καλύτερο ο δάσκαλος 

να τις αφήσει για αργότερα. Στο κεφάλαιο 10, ξεκινούν οι προπαρασκευαστικές ασκήσεις για 

διπλές κλειστές νότες. Πρώτα παίζονται διπλανές ανοιχτές χορδές ταυτόχρονα, ώστε να συνηθίσει ο 

μαθητής τα επίπεδα του αγκώνα που χρειάζονται για τις διπλές χορδές. Αυτές οι ασκήσεις 

προχωρούν σ' ενα επόμενο επίπεδο παίζοντας απλές μελωδίες με τη συνοδεία της προηγούμενης ή 

επόμενης ανοιχτής χορδής. Στο τέλος του τεύχους C εξασκούνται κλειστές νότες σε διαφορετικές 

χορδές.  

 

 

5.4. Tεύχος 4ο (Book D) 
 
 Στο ξεκίνημα του βιβλίου D, εισάγεται στο αριστερό χέρι ο δαχτυλισμός του πενταχόρδου 

της ελάσσονας κλίμακας. Οι πρώτες ασκήσεις προετοιμάζουν την κίνηση του δεύτερου δακτύλου 

από την ψηλότερη θέση στη χαμηλότερη. Τα σημεία της δίεσης, της ύφεσης και της αναίρεσης 

μπαίνουν σε εφαρμογή. Οι ασκήσεις συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις ήδη γνωστές μελωδίες των 

Singing Rascals, οι οποίες ξεκινούν τώρα με το δεύτερο δάχτυλο και προχωρούν αργά μέχρι να 

σχηματιστεί το ελάσσον πεντάχορδο (λα-σι-ντο-ρε-μι). Στο κεφάλαιο 14 εισάγονται οι διατονικές 

μείζονες και ελάσσονες κλίμακες. Η ελάσσονα κλίμακα παίζεται φυσική για να αποφευχθεί η 

σύγχυση. Το πεντάχορδο, το εξάχορδο και η διατονική κλίμακα μπορούν να μεταφερθούν 

ξεκινώντας με ένα άλλο δάχτυλο. Οι προτάσεις αυτές για μεταφορές υπάρχουν στις σελίδες των 

κλιμάκων. Ένας μαθητής που κάνει άντετα τις ασκήσεις μεταφοράς, μπορεί να χρησιμοποιήσει και 

άλλες πιθανές μεταφορές, που μπορεί όμως να απιυών χρήση δακτυλισμών που δεν έχουν διδαχθεί 

ακόμη.  

 

 Στο βιβλίο D εισάγονται καινούρια ρυθμικά σχήματα όπως : ο συνδιασμός ογδόου με 

τέταρτο παρεστιγμένο (“τι-ται”), ο συνδιασμός τετάρτου παρεστιγμένου με όγδοο (“ται-τι”). 

Επίσης διδάσκεται η παύση του ογδόου, το ολόκληρο (“τα-α-α-ά”), η ομάδα τεσσάρων δεκάτων-

έκτων (“τι-ρι-τι-ρι”), και οι συνδιασμοί ογδόου με δύο δέκατα-έκτα (“τι-τιρι”), όπως και το 
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αντίθετο (“τιρι-τι”). Οι νέες αυτές αξίες εφαρμόζονται πρώτα σε ασκήσεις με ανοιχτές χορδές, με 

τον ίδιο τρόπο που παίχτηκαν στο τεύχος C. Πρώτα με όλο το μήκος του δοξαριού και στη συνέχεια 

με το πάνω μέρος, το μεσαίο και το κάτω μέρος. Ο βασικός παλμός παραμένει ο ίδιος κάθε φορά 

που διδάσκεται μια καινούρια αξία, και μόνο η ταχύτητα του δοξαριού αλλάζει. Οι παύσεις του 

ολόκληρου , του μισού, του τετάρτου και του ογδόου διδάσκονται στο κεφάλαιο 14 μέσα από 

σύμβολα και ζωγραφιές. Εκτός από τις ρυθμικές αξίες, διδάσκονται ο μουσικός όρος νότα fermata 

και η έννοια της άρσης. Η έννοια της άρσης διδάσκεται με την εικόνα μιας μελωδίας μέσα σε ένα 

κύκλο. Η εικόνα δείχνει ότι η άρση είναι μια νότα από το τελευταίο μέτρο αν και σημειώνεται στο 

πρώτο μέτρο. Η νότα fermata παρουσιάζεται μέσα από την την εικόνα ενός τραγουδιστή όπερας 

που απολαμβανει τόσο πολύ τις νότες αυτές ώστε να θέλει να επεκτείνει την αξία τους. 

 

 Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου D εισάγεται το παίξιμο αρπισμάτων και συγχορδιών. 

Τα αρπίσματα παίζονται πρώτα σε τρεις ανοιχτές χορδές, ξεκινώντας και με ψηλό και με χαμηλό 

δοξάρι, και έπειτα με αρμονικούς, που επιτρέπουν τη χαλάρωση και στα δύο χέρια. Στο τέλος 

παίζονται χρησιμοποιώντας κλειστές νότες. Τα ίδια βήματα εφαρμόζονται και στα αρπίσματα σε 

τέσσερις χορδές. Η εικόνα ένος κύκλου χρωματισμένου με τα χρώματα των τεσσάρων χορδών 

διαδοχικά αναπαριστά την κυκλική κίνηση που χρειάζεται να κάνει το δοξάρι για το arpeggio. Οι  

συγχορδίες παίζονται πρώτα σε τρεις ανοιχτές χορδές και έπειτα χρησιμοποώντας κλειστές νότες. 

Εδώ ο στόχος είναι να εντοπίσει ο μαθητής το κατάλληλο επίπεδο των χορδών ώστε να παιχτούν 

και οι τρεις ταυτόχρονα. Οι συγχορδίες σε τέσσερις χορδές παίζονται χωρισμένες σε τμήματα. Για 

τις δύο χαμηλότερες χορδές απαιτείται χαμηλή ταχύτητα και “λίγο” δοξάρι. Για τις δύο υψηλότερες 

χορδές χρειάζεται περισσότερο δοξάρι και μεγαλύτερη ταχύτητα. Αν και οι συγχορδίες παίζονται 

συνήθως με κίνηση του δοξαριού προς τα κάτω, συστήνεται να παίζονται και με τον αντίθετο 

τρόπο.  

 

 Στο βιβλίο D, γίνεται ακόμη ένα βήμα προς τη συμβατική σημειογραφία. Τα χρώματα 

σταδιακά “ξεθωριάζουν” και στο τέλος του βιβλίου είναι πλέον όλα ασπρόμαυρα. Μετά το τέλος 

του βιβλίου D, συστήνεται να ξεκινάει το βιβλίο των κλιμάκων και η μετάβαση στα απόλυτα 

ονόματα ων φθόγγων.    
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5.5. Τεύχος 5ο και 6ο (Books E and F), Yellow Pages 
 
 
 Τα βιβλία της διδασκαλίας των οργάνων συνοδεύονται από επιπλέον υλικό που 

περιλαμβάνει κομμάτια μουσικής δωματίου για όλα τα επίπεδα. H σειρά “Violin Rascals” 

αποτελείται από επτά τεύχη με μουσική για βιολί με συνοδεία πιάνου. Η σειρά “Champer music for 

young string players” περιλαμβάνει έργα για τρίο και κουαρτέτο εγχόρδων καθώς και για ορχήστρα 

δωματίου. Επίσης υπάρχουν οι σειρές, που έχουν διασκευαστεί από τον Laslo Rossa, τα 

“Colourstrings violin duos”, σχεδιασμένα για να παίζονται από τον δάσκαλο και τον μαθητή, και η 

σειρά “Colourfull music for strings” για σολίστα και συνοδεία ορχήστρας. Οι σειρές αυτές 

χρησιμοποιούνται παράλληλα με τα βασικά βιβλία των οργάνων. Το επίπεδό τους προχωρα 

σταδιακά , χρησιμοποιώντας τα ρυθμικά, μελωδικά και τεχνικά στοιχεία που διδάσκονται στο 

βασικό βιβλίο.  

 

 Τα βιβλία E και F επικεντρώνονται στην ανάπτυξη του αριστερού χεριού, χρησιμοποιώντας 

καινούριoυς δακτυλισμούς, νέες θέσεις και διπλές κλειστές νότες. H σειρά “Yellow pages” , 

αποτελούμενη από τρία βιβλία , καλύπτει όλη την τεχνική του δεξιού χεριού, εξασκώντας όλες τις 

τεχνικές του δοξαριού, αλλά και επιπλέον ρυθμικά σχήματα, καινούρια μέτρα όπως επίσης και 

νότες-στολίδια. Τα βιβλία Ε και F μαζί με τις Yellow Pages συστήνεται να διδάσκονται παράλληλα.  

Εχουν σχεδιαστεί με τον ίδιο τρόπο όπως τα προηγούμενα βιβλία (Α-D), εισάγοντας ένα καινούριο 

στοιχείο κάθε φορά, και χρησιμοποιώντας ασκήσεις, παραδοσιακές μελωδίες, αποσπάσματα από 

κλασσικά κομμάτια και μουσική δωματίου. Το καινούριο υλικό που παρουσιάζουν μπορεί να 

διδαχθεί σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και αν η διδασκαλία του βασικού υλικού (βιβλία Α-D) δν 

έχει ολοκληρωθεί.  

 Μετα την ολοκλήρωση του παραπάνω υλικού, ο δάσκαλος μπορεί να προχωρήσει στη 

διδασκαλία του συμβατικού ρεπερτορίου όπως ασκήσεις, κλασσικά κομμάτια, concertinos και 

σονάτες. To υλικό της μεθόδου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ανεξάρτητες ενότητες, αλλά 

συστήνεται ότι είναι προτιμότερη η διδασκαλία όλων των σταδίων (Little Rascals, Singing Rascals, 

Instrumental Rascals).    
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  KEΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
  

 Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να παρουσιαστούν οι απόψεις της γράφουσας σχετικά 

ε τα βασικά σημεία της μεθόδου που πααρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Επίσης στο 

παρόν κεφάλαιο εξετάζεται κατά πόσο η μέθοδος Colourstrings είναι εφαρμόσιμη στην Ελλάδα, 

ανάλογα με τα σημερινά δεδομένα της μουσικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. 

 

 Οπως διαφάνηκε από την παρουσίαση της μεθόδου στα προηγούμενα κεφάλαια, πρόκειται 

για μια μέθοδο η οποία εφαρμόζεται αποκλειστικά από ειδικά καταρτισμένους μουσικούς, οι οποίοι 

είτε παρακολουθούν ειδικά σεμινάρια ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία, 

είτε έχουν διδαχθεί και ίδιοι με την ίδια μέθοδο, οπότε μπορούν άνετα και να την εφαρμόσουν. 

Επίσης πρόκειται για μία μέθοδο όπου πρωταγωνιστεί το οπτικό υλικό, και είναι αναγκαίο να 

χρησιμοποιούνται τα ειδικά βιβλία που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Επομένως για να 

εφαρμοστεί θα ήταν απαραίτητο αφ 'ενός να προσαρμοστεί το υλικό της στην ελληνική γλώσσα και  

κουλτούρα, αφ' ετέρου να βρει υποστηρικτές διδάσκοντες οργάνων, πρόθυμους να ακολουθήσουν 

την εκπαίδευση που χρειάζεται ώστε να την διδάξουν, πράγμα δύσκολο καθώς προκειται για μια 

μέθοδο άγνωστη στην Ελλάδα. Με βάση όλα τα παραπάνω η εφαρμογή της μεθόδου φαίνεται να 

είναι  μια δύσκολη υπόθεση , ιδιαίτερα ως προς το πρακτικό κομμάτι, τη διδασκαλία δηλαδή του 

οργάνου. Είναι λοιπόν φανέρο ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις ώστε εκπαιδευτές της μεθόδου να 

έρθουν στην Ελλάδα και να ενεργήσουν σχετικά σεμινάρια κατάρτισης.   

 

 Οσον αφορά στο θεωρητικό μέρος της μεθόδου Colourstrings, τα πράγματα φαίνονται να 

είναι θετικότερα. Οπως έχει ήδη αναφερθεί, η φιλοσοφία της μεθόδου βασίζεται εξ΄ολοκλήρου 

στην προσέγγιση Kodaly, η οποία είναι αρκετά διαδεδομένη στην Ελλάδα και έχει πολλούς 

υποστηρικτές μουσικούς παιδαγωγούς.  Για την διάδοση του συστήματος στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 

1987 η Ελληνική Εταιρεία Κόνταλυ  και   από   το 1989  λειτουργούν το Ωδείο Kodaly και το 

Ελληνικό Ινστιτούτο Kodaly  . Σύμφωνα με το Ελληνικό ινστιτούτο Κοdaly 

(http://www.kodaly.gr/index.php/common/institute-kodaly/) ήδη υπάρχουν πάνω από 10 Έλληνες 

διπλωματούχοι του Ουγγρικού Ινστιτούτου Κόνταλυ και περί τους 50 πτυχιούχοι του αντίστοιχου 

Ελληνικού, ενώ εκατοντάδες Έλληνες μουσικοί και εκπαιδευτικοί έχουν παρακολουθήσει τα 

ενημερωτικά Σεμινάρια που έχουν οργανώσει οι αρμόδιοι φορείς.  

 

 Eπίσης η σημασία του μαθήματος της προπαιδείας, αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο. 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι γονείς ανακαλύπτουν την σπουδαιότητα της 
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ενασχόλησης με τη μουσική από τη νηπιακή ηλικία και στρέφουν τα παιδιά τους προς αυτή την 

κατεύθυνση. Η αξία αυτή κατέχει κεντρική θέση στη φιλοσοφία του Kodaly. Επιπλέον, στην 

πλειοψηφία των ωδείων και μουσικών σχολών που υπάρχουν στην Ελλάδα, η διδασκαλία που 

ακολουθείται στο μάθημα της προπαιδείας χρησιμοποιεί πολλά από τα στοιχεία της μεθόδου του  

Kodaly.  

 

 Ωστόσο, ακόμη και στη θεωρητική εφαρμογή της μεθόδου Colourstrings, υπάρχουν ακόμη 

πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να διδάσκεται ολοκληρωμένα. Μια βασική πρόκληση  

από άποψη μεθοδολογίας είναι η αναγκαιότητα της χρήσης του συστήματος του σχετικού sol-fa.  

Όλο το πραπαρασκευαστικό στάδιο της μεθόδου στηρίζεται σε αυτό και μόνος ένας διδάσκων που   

είναι πρόθυμος να μελετήσει το συγκεκριμένο σύστημα θα είναι σε θέση να διδάξει τη μέθοδο. 

Αντιθέτως όσοι χρησιμοποιούν το παραδοσιακό σύστημα, συναντούν δυσκολίες στην εφαρμογή της 

μεθόδου.  

 

 Η χρήση της μεθόδου προϋποθέτει μια βαθιά κατανόηση της φιλοσοφίας της. Γι αυτό το 

λόγο, ο δάσκαλος πρέπει πρώτα να εξοικειωθεί με την ιδεολογία και όλα τα στοιχεία της μεθόδου 

πριν ξεκινήσει να τη διδάσκει. Αυτή η διαδικασία προετοιμασίας απαιτεί αρκετό χρόνο, ίσως 

περισσότερο σε σχέση με άλλες μεθόδους. Το ιδανικό μιας παιδοκεντρικής μεθόδου απαιτεί από το 

δάσκαλο πλήρη αφοσίωση και ένα πηγαίο ενδιαφέρον για την διδασκαλία. Για να αποκτήσει 

κάποιος τη δυνατότητα να διδάξει τη μέθοδο, είναι απαραίτητο να παρακολουθήσει τα σχετικά 

σεμινάρια που οργανώνονται σε διαφορα μέρη του κόσμου.    

 

 Ως προς το ρεπερτόριο , όπως προαφέρθηκε, η μέθοδος Kodaly υποστηρίζει την χρήση 

παραδοσιακών τραγουδιών στη διδασκαλία. Στο κομμάτι αυτό υπάρχει ανάγκη αναπροσαρμογής 

του ρεπερτορίου της μεθόδου για τα πρώτα χρόνια, ώστε να πηγάζουν τα τραγούδια από τη 

μουσική παράδοση της Ελλάδας. Eιδικά στη χώρα μας υπάρχει μεγάλη και πλούσια μουσική 

κληρονομιά από παραδοσιακά τραγούδια που παρουσιάζουν ποικιλομορφία στο ρυθμό, τη μορφή 

και τις κλίμακες πάνω στις οποίες βασίζονται. Ιδιαίτερα τα μεικτά μουσικά μέτρα που συναντώνται 

σε πολλά δημοτικά τραγούδια, όπως 5/8, 7/8, 9/8 μπορούν να αποτελέσουν ανεκτίμητο διδακτικό 

υλικό.  

 

 Ο ρόλος του γονέα στη μουσική διδασκαλία είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην προσέγγιση 

Kodaly. Από την εμπειρία της γράφουσας  στην μουσική εκπαίδευση, παρατηρείται ότι 

ενθαρρύνεται η συμμετοχή των γονέων στη διδασκαλία του οργάνου, κυρίως όμως όσον αφορά τα 

έγχορδα με δοξάρι (βιολί, βιολοντσέλο). Αυτό συμβαίνει ίσως λόγω των τεχνικών ιδιαιτεροτήτων 
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που έχουν τα όργανα αυτά ως άταστα. Κατά τη γνώμη της υποφαινόμενης, η παρουσία του γονέα 

στο μάθημα του οργάνου είναι αναγκαία και θα πρέπει να καθιερωθεί για όλα τα κλασσικά ή και μη 

όργανα, καθώς το καθένα έχει τις δικές του δυσκολίες  και απαιτήσεις. Επιπλέον ο γονέας θα 

πρέπει να επιβλέπει τη μελέτη του παιδιού στο σπίτι και να κρατά ένα βοηθητικό ρόλο σ' αυτήν, 

σύμφωνα με όσα έχουν διδαχθεί στην τάξη και με τις οδηγίες του δασκάλου. Οπως είναι λογικό ένα 

παιδί προσχολικής ή πρώιμης σχολικής ηλικίας δεν είναι εύκολο να συγκρατήσει όλες τις οδηγίες 

που παίρνει από τον δάσκαλο στο μάθημα και να έχει την απαραίτητη συγκέντρωση ώστε να τις 

εφαρμόζει σε όλη τη διάρκεια της μελέτης. Εκτός όμως από το πρακτικό κομμάτι, η παρουσία του 

γονέα είναι απαραίτητη και σε ψυχολογικό επίπεδο, ώστε να ενθαρρύνει το παίδι να εκφραστεί και 

να εξελιχθεί μουσικά.  

 

 Τέλος, ως προς τις ομαδικές δραστηριότητες που προτείνει η μέθοδος (μουσική δωματίου 

και ορχήστρα), θα μπορούσε να καθιερωθεί το μάθημα της μουσικής δωματίου ως υποχρεωτικό 

από τα πρώτα κιόλας χρόνια εκμάθησης, και όχι μόνο στα ανώτερα επίπεδα, όπως ισχύει σήμερα 

σε ωδεία και μουσικές σχολές. Προς το παρόν, η σύμπραξη μαθητών σε ομαδικό παίξιμο γίνεται 

μόνο περιστασιακά. Αντί γι αυτό θα μπορούσε να καθιερωθεί μια εβδομαδιαία συνάντηση 

ορχήστρας ή μικρότερων μουσικών συνόλων. 
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Επίλογος 
 
 Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη περιγραφή της 

μεθόδου colourstrings, κατανοώντας τη φιλοσοφία πάνω στην οποία στηρίζεται και εξετάζοντας τη 

μεθοδολογία της. Ανακεφαλαιόντας τα θετικά αποτελέσματα της μεθόδου, αυτά είναι η άνεση στη 

μουσική ανάγνωση,η  άρτια τεχνική των δύο χεριών, το αναπτυγμένο μουσικό ένστικτο, το παίξιμο 

στο σωστό τόνο, η ικανότητα καλλιτεχνικής έκφρασης (π.χ. χρωματισμοί, φράσεις), και η 

δημιουργικότητα που καλλιεργείται μέσα από τις δραστηριότητες της μεταφοράς (transporto), του 

αυτοσχεδιασμού και της σύνθεσης. 

 
 Είναι εντυπωσιακό το πόσο συστηματική είναι η μέθοδος. Η τεχνική και τα θεωρητικά 

στοιχεία διδάσκονται μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού. Κάθε νέο στοιχείο εισάγεται έτσι 

ώστε να διεγείρει το ενδιαφέρον του παιδιού και την διάθεσή του για γνώση. Επίσης όλο το υλικό 

της μεθόδου έχει εφαρμοστεί σε πολλές γενιές μαθητών πριν δημοσιευτεί και έτσι έχει εξεταστεί η 

αποτελεσματικότητα του. Καθώς καμία μέθοδος δεν είναι χωρίς κενά, και κατάλληλη για κάθε 

μαθητή η δάσκαλο, σύμφωνα με τον Silvay ο κάθε δάσκαλος μπορεί να τροποποιήσει το υλικό 

ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών του. 

 

 Ακόμη και αν η μέθοδος δεν χρησιμοποιηθεί σαν σύνολο, οι μουσικοί διδάσκαλοι μπορούν 

να δανειστούν πολλά σημαντικά γενικότερα στοιχεία από αυτήν. Για παράδειγμα, έχει αποδειχτεί 

ότι τα παιδιά μαθαίνουν σε βάθος κάτι το οποίό διδάσκεται μέσω του συνδιασμού πολλών 

αιισθήσεων. Επίσης, η συμμετοχή του παιδιού από νωρίς σε σύνολα μουσικής δωματίου και 

ορχήστρες συμβάλλει στην κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη και αυξάνει τη μουσική 

τους αντίληψη και την ευαισθησία προς τους αλλους.  Ολοκληρώντας, σύμφωνα με τον Silvay , 

στόχος  του δασκάλου πρέπει να είναι η δημιουργία όχι μόνο άρτιων τεχνικά εκτελεστών, αλλά 

ολοκληρωμένων μουσικών, ενώ βαθύτερα επιθυμία του είναι μέσω της μεθόδου colourstrings, η 

μουσική να έχει θετική επίδραση στη ζωή κάθε μικρού παιδιού.  
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