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  Πρόλογος: 

Η παρούσα εργασία συντάχτηκε με αφορμή την επιθυμία μου να εξερευνήσω 

την μουσική ανάπτυξη των μικρών παιδιών, έτσι ώστε να μπορώ να διδάσκω τους 

μικρούς μαθητές μου με μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση για την ανάπτυξη τους. Στην 

παρούσα εργασία παρουσιάζονται ξεχωριστά διάφορες φιλοσοφικές μέθοδοι που 

αναπτύχθηκαν με βάση τη μουσική ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, 

τυπικές σύνηθες μουσικές συμπεριφορές ξεχωριστά για κάθε ηλικία, η  μουσική 

(τονική και ρυθμική) ανάπτυξη των παιδιών όπως και διάφορα ευρήματα για το πως 

πρέπει να διδάσκεται η μουσική σε αυτές τις ηλικίες. Η παρούσα εργασία έχει σκοπό 

να πληροφορήσει τον αναγνώστη για την μουσική ανάπτυξη των παιδιών από 0 – 5 

ετών και πόσο σημαντικές είναι αυτές οι ηλικίες για τη γενικότερη ανάπτυξη τους 

μέσα σε ένα θετικό και ήρεμο περιβάλλον. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα χρήσιμο 

εργαλείο για όποιον θέλει να ενημερωθεί και να μάθει τις αντιδράσεις των παιδιών σε 

αυτές τις μικρές ηλικίες. 

Με την ολοκλήρωση της εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Λήδα 

Στάμου επίκουρη καθηγήτρια μουσικής παιδαγωγικής του Τμήματος Μουσικής 

Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τις πολύτιμες συμβουλές, 

την καθοδήγηση και την συμπαράστασή της, μέσα σε ένα άριστο κλίμα συνεργασίας 

σε όλη τη διάρκεια της συγγραφής της παρούσας εργασίας. Τέλος, θέλω επίσης να 

ευχαριστήσω τους δικούς μου ανθρώπους για τη στήριξη και τη συμπαράσταση ώστε 

να αποδώσω με τον καλύτερο τρόπο και να ολοκληρώσω την παρούσα εργασία. 

        Σοφία Παπουτσάκη, 

         Θεσσαλονίκη 2012     
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                                  Εισαγωγή 

                                         « Η μουσική είναι ένα φαινόμενο 

                                                 που δημιουργείται 

                                             από τον ίδιο τον άνθρωπο, 

                                             και η δημιουργία μουσικής 

                                      είναι μορφή ανθρώπινης συμπεριφοράς» 

                                    (Cady, 1967, όπως αναφέρει η Σέργη 1994) 

Γιατί πρέπει να διδάσκεται η μουσική στα σχολεία μας; Γιατί θεωρούμε ότι 

ένα σχολικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι ισορροπημένο όταν περιλαμβάνει μεταξύ 

των γνωστικών αντικειμένων του και τη μουσική; Γιατί η μουσική παίζει σοβαρό 

ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών; (Παπαζαρής 1999). Η μουσική, σε όλες τις 

εκφάνσεις της, είναι ένας τρόπος ανθρώπινης επικοινωνίας. Στη σύγχρονη εποχή η 

μουσική έχει πάρει τη μορφή μιας διεθνούς γλώσσας που έχει υπερβεί τους 

περιορισμούς που πιθανόν να υπάρχουν στην αντίληψη και τη χρήση μιας ξένης 

γλώσσας για σκοπούς επικοινωνίας. (Σέργη 1994). Η μουσική θεωρείται από πολλούς 

ως το πιο προσφιλές μέσο επικοινωνίας των ανθρώπων. Η ανάγκη για βαθύτερη 

κατανόηση της θετικής επίδρασής της στην παιδική ηλικία και γενικότερα στην 

ανάπτυξη του ανθρώπου, ήταν η αφορμή για την παρούσα εργασία. 

      Τις τελευταίες δεκαετίες σημειώνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τη 

μελέτη για τη μουσική ανάπτυξη και συμπεριφορά του παιδιού, τη σημασία της 

μουσική και την επίδρασή της στο βρέφος ή στο μικρό παιδί, το πώς αυτό δρα και 

ανταποκρίνεται στη μουσική, πως βιώνει τη μουσική μέσα στο ευρύτερο φάσμα της 

ζωής του και πως δημιουργεί και εκφράζεται μέσα από αυτήν.  
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    Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει μέσα από διάφορες μελέτες, 

έρευνες και  μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα, την επίδραση και τη συμβολή της 

μουσικής στη μουσική και γενικότερη  ανάπτυξη των παιδιών από τη γέννηση τους 

μέχρι την ηλικία των πέντε ετών. 
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ΚΕΦ. 1
Ο

: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

1.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ 

ΕΜΒΡΥΑΚΗ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ  

Η μουσική είναι η τέχνη των ήχων. Ο ήχος είναι ένα από τα μέσα με τα οποία 

ο άνθρωπος εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο. Ορίζεται επίσης και ως επιστήμη ή 

τέχνη των ήχων που ενσωματώνει ευχάριστους, εκφραστικούς ή έξυπνους 

συνδυασμούς τόνων από φωνή-φωνές ή όργανα σε μία σύνθεση με λιγότερο ή 

περισσότερο προκαθορισμένη δομή και συνέχεια. Είναι ένα αναπόσπαστο μέρος του 

ανθρώπινου πολιτισμού και ένα κομμάτι της καθημερινής μας ζωής, είναι ο δείκτης 

του πολιτισμικού μας χώρου και μια διεθνής γλώσσα, ένας τρόπος ανθρώπινης 

επικοινωνίας (Σέργη, 1994). 

   Η πρώιμη ενασχόληση με μουσική προσφέρει στον άνθρωπο πολλές μουσικές 

εμπειρίες και τον βοηθάει τόσο στην κοινωνικοποίηση του όσο και στην ανάπτυξη 

ολόκληρης της προσωπικότητας του (Καλογηράτου & Παπαιωάννου, 2008). Ο 

Πλάτωνας ήδη από το 300 π. Χ παρατήρησε ότι η μουσική είναι το πιο ισχυρό 

εκπαιδευτικό βοήθημα (CH VAN DER LINDE, 1999). Τα παιδιά έχουν έμφυτη την 

τάση στη μουσική. Αυτό μπορεί επίσης να ειπωθεί για το παιχνίδι. Τα παιδιά έχουν 

μια φυσική κλίση για να τραγουδήσουν και να παίξουν, και οι δραστηριότητες αυτές 

αποτελούν ζωτικό μέρος της ανάπτυξής τους.  Η ανάπτυξή τους είναι φυσική, 

πνευματική, συναισθηματική και κοινωνική. Ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον 

σημειώνεται όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθώς 

έρευνες αναδεικνύουν την οξεία αντίληψη των μικρών παιδιών καθώς και τη σημασία 

των πρώτων τους μουσικών εμπειριών για τη μετέπειτα ανάπτυξή τους. 
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Οι επιστήμονες αντιμετωπίζουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο σαν ένα σφουγγάρι, 

το οποίο είναι πολύ απορροφητικό κυρίως από τη γέννηση του εμβρύου μέχρι και την 

ηλικία των 12 χρόνων. Στη περίοδο αυτή και ιδιαίτερα στα 3 πρώτα χρόνια της ζωής 

του ανθρώπου τοποθετούνται οι βάσεις για την ανάπτυξη της σκέψης, της ομιλίας, 

της μουσικής και της γενικότερης ανάπτυξης του ανθρώπου (Στάμου και 

Ανδρούτσος, 2009).  

       Σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τις αντιδράσεις των 

εμβρύων σε μουσικά ερεθίσματα, επιβεβαιώνεται ότι ο άνθρωπος αντιδρά στην 

μουσική από την εμβρυακή του ηλικία. Στη συνέχεια από τους πρώτους μήνες της 

ζωής τους τα περισσότερα νεογέννητα αντιδρούν κινητικά κάθε φορά που 

αναγνωρίζουν οικεία τραγούδια. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε πως ήδη από 

τη βρεφική ηλικία τα παιδιά έχουν την ικανότητα να διακρίνουν διάφορα 

χαρακτηριστικά των μουσικών ήχων. Όπως αναφέρει η Σέργη,  έρευνες έχουν δείξει 

πως βρέφη λίγων μηνών διακρίνουν χαρακτηριστικά της μουσικής όπως το τονικό 

ύψος ή τα ρυθμικά μοτίβα.(Καλογηράτου και Παπαϊωάννου, 2008)  

 Έχει διαπιστωθεί ακόμα ότι τα παιδιά που έχουν μουσικά βιώματα  

αντιλαμβάνονται εμπειρικά μουσικές έννοιες από  πολύ μικρή ηλικία. Από πειράματα 

που έγιναν (Moog, 1976, Greenberg, 1976)  σε παιδιά 0-6 χρονών, διαπιστώθηκε πως 

τα παιδιά ανταποκρίνονται πρώτα στον ήχο των λέξεων, στη συνέχεια το ρυθμό και 

τέλος στην τονικότητα που δημιουργεί την μελωδία, ενώ σύμφωνα με τη Zimmerman 

(1978), η σειρά σύμφωνα με την οποία τα παιδιά αντιλαμβάνονται τις μουσικές 

έννοιες είναι η εξής: ένταση του ρυθμού, χροιά, χρόνος, διάρκεια, τονικότητα και 

αρμονία. Επίσης, σύμφωνα με τον Michael(1973), στην ηλικία των 6-7 μηνών τα 

παιδιά μπορούν να διακρίνουν το διάστημα 3
ης  

μικρής (π.χ. σολ-μι), ενώ στην ηλικία 

των 6-12 μηνών αποκτούν την ικανότητα να δημιουργούν ευκρινέστερα τα μουσικά 



 7 

διαστήματα. Ακόμα ο Bernstein (1976), υποστήριξε πως η χρήση του διαστήματος μι-

σολ και του λα στο παιδικό τραγούδι σχετίζεται με τη θέση αυτών των ήχων στην 

αρμονική σειρά, δηλαδή ως ο δεύτερος, τέταρτος και ο πέμπτος υπέρτονος σε μία 

αντίστοιχη κλίμακα (Hargreaves, 2004). Ακόμα, σύμφωνα τους  Shulter- Dyson & 

Gambriel,(1891) τα παιδιά από 0-1 χρονών αντιδρούν απλά στους ήχους. Στην ηλικία 

1-2 χρονών έχουν αυθόρμητη μουσική δημιουργία και τα παιδικά τραγούδια τους δε 

βασίζονται σε διαφορετικά τονικά ύψη αλλά χαρακτηρίζονται από γκλισσάντι του 

ύψους που παράγονται με μία αναπνοή (Hergreaves, 2004), ενώ στην περίοδο 2-3 

χρονών αρχίζουν να αναπαράγουν φράσεις από τα τραγούδια που τους είναι οικεία 

εκτελώντας σωστά το ρυθμό και σε γενικές γραμμές τη μελωδία, χωρίς όμως να 

αποδίδουν με ακρίβεια τα μουσικά διαστήματα. Επιπρόσθετα, στην ηλικία των 3-4 

χρονών αντιλαμβάνονται τη γενική μορφή μιας μελωδίας ή ακόμα και το τονικό ύψος 

αν ασχολούνται με κάποιο όργανο μουσικής. Στην ηλικία των 4-5 χρονών μπορούν 

να διαχωρίσουν τονικά ύψη και να επαναλάβουν με χτυπήματα με απλά ρυθμικά 

σχήματα, ενώ στην ηλικία των 5-6 χρονών αντιλαμβάνονται πλήρως τη δυναμική της 

μουσικής και εύκολα τονικά ή ρυθμικά μοτίβα.(Καλογηράτου και Παπαϊωάννου 

2008· Hargreaves, 2004). 

    Μελέτες που έγιναν σε βρέφη μόλις μιας εβδομάδας, προτείνουν ότι οποιοσδήποτε 

ήχος είναι καλύτερος από την απουσία ήχου (Hargreaves, 2004). Οι ερευνητές 

φαίνεται να συμφωνούν με αυτήν την προσέγγιση και επίσης ασπάζονται την άποψη 

πως τα νεογέννητα βρέφη μπορούν να διακρίνουν ήχους με βάση τη συχνότητα και 

την ένταση (Hargreaves, 2004). Σύμφωνα με τον Bridger (1961), ο οποίος έπαιξε 

διάφορους τόνους σε συγκεκριμένες συχνότητες σε βρέφη ηλικίας μόλις 5 ημερών  

παρατήρησε πως ενώ αρχικά υπήρχε κινητική αντίδραση και αύξηση του καρδιακού 

παλμού, με την εξοικείωση σε αυτούς τους τόνους σταμάτησε να υπάρχει κάποια 
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κινητική αντίδραση. Τότε πρόσθεσε και τόνους διαφορετικής συχνότητας και 

παρατήρησε πως υπήρχε μία καινούργια αντίδραση και πως τα μωρά μπορούσαν να 

διακρίνουν ανάμεσα σε διαφορετικές συχνότητες (Hargreaves, 2004). Επιπλέον 

σύμφωνα με έρευνες των Chang και Trehub (1977) όσον αφορά την αναπαραγωγή 

εξατονικών ατονικών μελωδιών σε βρέφη ηλικίας 5 μηνών με διάφορες μετατροπίες 

τις μελωδίας ώστε η μελωδική γραμμή να μην είναι αναγνωρίσιμη, παρατήρησαν ότι 

τα μωρά αυτής της ηλικίας είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις αλλαγές στη μελωδική 

γραμμή, αλλά γενικά οι αλλαγές  στο τονικό ύψος δεν είναι  τόσο εμφανείς. Σε μία 

δεύτερη μελέτη τους παρατήρησαν ότι οι αλλαγές στο ρυθμικό μοτίβο μιας μελωδίας 

έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τις αλλαγές στη μελωδική γραμμή (Hergreaves, 2004). 

    Έρευνα σχετικά με  την ανάπτυξη του εμβρύου δείχνει ότι η επεξεργασία των 

πληροφοριών μπορεί να αρχίσει μόλις αρχίσουν να λειτουργούν τα αισθητήρια 

συστήματα. Από μία εκτενή ανασκόπηση των ερευνών που σχετίζονται με την 

προγεννητική ακουστική εμπειρία, ο Lecaunet (1996) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 

το ακουστικό σύστημα είναι πλήρως λειτουργικό και ολοκληρωμένο 3-4 μήνες πριν 

την γέννηση και ότι το έμβρυο διεγείρεται από περιβαλλοντικούς ήχους, τη φωνή της 

μητέρας και τα μουσικά ακούσματα. Οι αντιδράσεις του εμβρύου που φανερώνουν 

ότι αντιλαμβάνεται και ακούει τους ήχους είναι οι αλλαγές στον καρδιακό παλμό και 

στην αναπνοή, η έντονη κίνηση των βλεφάρων, των ματιών, του κεφαλιού και των 

άκρων. Βρέθηκε ότι οι αντιδράσεις αυτές είναι πιο συχνές όταν το ηχητικό ερέθισμα 

προέρχεται από τύμπανα, πιθανόν εξαιτίας του υψηλότερου επιπέδου ακουστικής 

πίεσης (Στάμου, 2006). 

  Η προγεννητική εξοικείωση με τον ήχο μπορεί να προδιαθέσει το παιδί να προτιμάει 

τη μητρική φωνή και τη μητρική γλώσσα που το περιβάλλει ή συγκεκριμένα μουσικά 

ερεθίσματα. Οι νευρολογικές  δομές της ανθρώπινης ακρόασης  έχουν την 
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προδιάθεση για την αποτελεσματική επεξεργασία των ακουστικών ερεθισμάτων. 

Έτσι το νεογέννητα 6 μόλις μηνών αντιλαμβάνονται την τμηματική οργάνωση 

μουσικών αποσπασμάτων. Mελέτες έχουν δείξει ότι τα βρέφη μπορούν να 

παρουσιάσουν μορφές διακρίσεων και κατηγοριοποίησης των μουσικών ερεθισμάτων 

και αυτό εμφανίζεται στην ηλικία κυρίως 6- 12 μηνών. Σύμφωνα ακόμα με τον Moog 

(1976), τα βρέφη ανάμεσα στην ηλικία των τριών με έξι μηνών αρχίζουν και 

αντιδρούν ενεργά στη μουσική και δεν την αποδέχονται πλέον παθητικά. Αρχίζουν 

και στρέφονται προς την κατεύθυνση της πηγής, από την οποία παράγεται ο ήχος και 

δείχνουν ευχαρίστηση και έκπληξη, ενώ το επόμενο στάδιο είναι μία συνεχής 

παραγωγή κινήσεων με όλο το σώμα , όπως ρυθμική ταλάντευση ή αναπήδηση 

(Hargreaves, 2004). Επίσης σύμφωνα πάλι με τον Moog (1976), τα παιδιά μέχρι την 

ηλικία των 5 ετών μπορούν όλο και περισσότερο να κάθονται να ακούν προσεκτικά 

μία μουσική και  όχι απαραίτητα να αντιδρούν τυχαία μόνο με αυθόρμητες κινήσεις 

(Hargreaves, 2004). 

Ψυχολόγοι θεωρούν ότι τα αποτελέσματα των ερευνών επιβεβαιώνουν τις 

θεωρίες που υποστηρίζουν την εκπαίδευση κατά τα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού 

ως αναγκαία για την καλλιέργεια και εξέλιξη των υπαρχουσών δυνατοτήτων (Σέργη, 

1994). Η έκθεση σε μουσικά αποσπάσματα κατά τη διάρκεια της προγεννητικής 

περιόδου ή βρεφικής ηλικίας, υπήρξε το επίκεντρο μιας σειράς από πρόσφατες 

μελέτες. Έμβρυα που εκτέθηκαν καθημερινά σε συγκεκριμένα είδη μουσικής για 38 

εβδομάδες είχαν μεγαλύτερη κινητικότητα και επιβραδύνσεις του καρδιακού ρυθμού 

από άλλα έμβρυα που δεν είχαν παρόμοια έκθεση. Δοκιμαστικά πάλι έξι εβδομάδες 

μετά τη γέννηση , τα ίδια μωρά ήταν πιο δεκτικά και πιο ενεργητικά στα μουσικά 

ερεθίσματα. Η Στάμου αναφέρει έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες τα βρέφη προτιμούν 

μία μελωδία την οποία άκουγαν συστηματικά πριν γεννηθούν και η μελωδία αυτή 
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καταπραΰνει την ανησυχία και σταματά το κλάμα τους (Panneton 1987).  Σε μία άλλη 

έρευνα (Wilkin,1995/1996) παρατηρήθηκε ότι τα έμβρυα που άκουγαν τέσσερα 

συγκεκριμένα μουσικά κομμάτια στη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου της 

εγκυμοσύνης εμφάνιζαν επιβράδυνση του καρδιακού παλμού και κινούνταν 

περισσότερο στο άκουσμα των συγκεκριμένων κομματιών σε σύγκριση με έμβρυα 

που δεν είχαν τέτοια ακούσματα. Επιπλέον εμφάνιζαν μεγαλύτερη διάρκεια 

συγκέντρωσης και προσοχής και επιπρόσθετα είχαν περισσότερη κινητικότητα στο 

άκουσμα των συγκεκριμένων κομματιών, μετά τη γέννηση τους, όπως παρατηρήθηκε 

το ίδιο αποτέλεσμα και σε άλλες μελέτες (Feijoo, 1981· Hepper, 1991). Άλλες 

έρευνες επιπρόσθετα (van Rees de Leeuw, 1987) έχουν δείξει ότι πρόωρα βρέφη 

αναπτύσσονται ταχύτερα όταν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη 

θερμοκοιτίδα βλέπουν και ακούν καθημερινά τη μητέρα τους να τους τραγουδάει σε 

σχέση με άλλα πρόωρα έμβρυα τα οποία ακλουθούν μία συμβατική θεραπεία.   

Τέλος, σύμφωνα με τον Shaw, τα βρέφη που εκτίθονταν σε μουσικά ερεθίσματα κατά 

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, έχουν μεγαλύτερη και περισσότερη διάθεση για 

επικοινωνία με τη μητέρα τους μετά τη γέννηση τους σε σύγκριση με  εκείνα που δεν 

έχουν εκτεθεί σε τέτοια ερεθίσματα (Shaw, 1991). 

      Ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό να αναφέρουμε είναι η ρυθμικότητα των 

ήχων που ακούει ένα βρέφος, η οποία έχει επίπτωση στις αντιδράσεις που 

προκαλούνται. Ο χτύπος της καρδιάς της μητέρας ασκεί επιρροή και αποτελεί 

κυρίαρχο στοιχείου του προγεννητικού περιβάλλοντος (Hargreaves, 2004). Σύμφωνα 

με τον Brackbill (1966) ο χτύπος της καρδιάς της μητέρας δεν είναι πιο 

καθησυχαστικός για τα βρέφη από ότι ένας μετρονόμος ή ένα νανούρισμα, ενώ 

σύμφωνα με τον Salk (1962) αυτό δεν ισχύει (Hargreaves, (2004). 
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 Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες για να προσδιοριστούν τα διάφορα στάδια  

μουσικής ανάπτυξης του παιδιού, οι οποίες ήδη έχουν αποδείξει πως το έμβρυο πριν 

την γέννηση του αντιδρά κινητικά σε ακουστικά ερεθίσματα. Σύμφωνα με το μέθοδο 

Tomatis (Καρτασίδου, 2004), η οποία θεωρεί ότι κάθε κύτταρο του εμβρύου είναι ένα 

αυτί, υποστηρίζει πως το ανθρώπινο αυτί δεν είναι μόνο ένα αισθητήριο όργανο, 

αλλά είναι το όργανο που ικανοποιεί την επιθυμία του ατόμου να το χρησιμοποιεί, να 

ακούει και να μαθαίνει (Ευδοκίμου- Παπαγεωργίου, 1999). 

       Έρευνες που αναφέρονται από τη Στάμου (2009) σχετικά με τη μουσική 

ανάπτυξη των νεογέννητων, έχουν δείξει ότι η αντίδραση των βρεφών στον ήχο είναι 

μία από τις πιο ανεπτυγμένες ικανότητές τους. Μετά τη γέννηση τους τα έμβρυα 

έχουν την ικανότητα να διακρίνουν διαφορές όσον αφορά την ένταση και το τονικό 

ύψος, να καταλάβουν από πού προέρχεται ένας ήχος μόλις δέκα λεπτά μετά τη 

γέννηση τους, ενώ δείχνουν προτιμήσεις σε μερικούς ήχους και αναγνωρίζουν τη 

φωνή της μητέρας τους. Έχει βρεθεί επίσης ότι ακόμα και ένα πρόωρο βρέφος είναι 

ικανό να συμμετάσχει ενεργά σε μία ακριβή μελωδική ή ρυθμική επικοινωνία με 

ήχους της φωνής του είτε με τη μητέρα, είτε με άλλο οικείο πρόσωπο, δημιουργώντας 

έτσι μία «γραμμή επικοινωνίας και συναισθηματικής ανταλλαγής» (Trevarthen & 

Malloch 2002). Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ακόμα ότι με την έκθεση του βρέφους σε 

ρυθμικό λόγο και μελωδικό υλικό, υπάρχει αύξηση της ευαισθησίας του στην 

πρόσληψη ήχων ομιλίας και τέλος ταχύτερη γλωσσική ανάπτυξη, παρόλο που στην 

αρχή τα βρέφη παρατηρούν μόνο γενικούς ρυθμούς και μελωδίες. (Στάμου 2009) 

Σύμφωνα με έρευνες και πειράματα του Moog που είχαν σκοπό να 

ερευνήσουν τα στάδια μουσικής ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα το πόλο των 

μουσικών εμπειριών στην ανάπτυξη των παιδιών, φαίνεται ότι τα παιδιά τείνουν να 

συσχετίζουν τα ακουστικά ερεθίσματα με πράγματα, γεγονότα και καταστάσεις που 
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υπάρχουν στο περιβάλλον τους. Έτσι λοιπόν συμπεραίνεται ότι σε αυτήν την ηλικία 

αναπτύσσεται η ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν συγκεκριμένους ήχους. 

Αυτό που είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε είναι ότι όσο το παιδί μεγαλώνει 

χρονολογικά τόσο αυξάνεται αυτή η ικανότητα (Σέργη, 1995). 

 Όσον αφορά την αντίληψη της αρμονίας, το παιδί μέχρι την ηλικία των 6 

χρόνων, δεν έχει την ικανότητα να αντιληφθεί το αρμονικό σχήμα και να αναλύσει 

φθόγγους διαφορετικής τονικότητας όταν τους ακούει ταυτόχρονα, μέχρι και την 

ηλικία των 6, δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα εμπειριών που βασίζονται στην 

αρμονία.( Σέργη, 1995). 

Η Thorn σε μελέτη της για τις επιπτώσεις της θεωρίας του Piaget* για τη 

διατήρηση από το παιδί εννοιών που αφορούν τη μελωδία και το ρυθμό κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η ηλικία και η ωρίμανση είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες για την 

ικανότητα του παιδιού να διατηρήσει μελωδία και ρυθμό. Το παραπάνω συμπέρασμα 

δόθηκε και από άλλες έρευνες όπως σε εκείνη της Serafine.( Σέργη, 1994) 

  Μία επίσης σημαντική έρευνα είναι εκείνη των  Swanwick και  Tillman 

(1986) για τα στάδια μουσικής ανάπτυξης του παιδιού, η οποία αντλεί θεωρητική 

υποστήριξη από τη θεωρία του Piaget και από την έρευνα του Moog. Οι Swanwick 

και Tillman ανέπτυξαν ένα μοντέλο για την μουσική ανάπτυξη των παιδιών από τη 

γέννηση ως την ενηλικίωσή τους, το οποίο περιλαμβάνει 4 επίπεδα. Παρακάτω θα 

αναφερθούν μόνο τα 2 από αυτά, που αφορούν στην προσχολική ηλικία. 

Το 1
ο
 επίπεδο που αφορά την ηλικία 0-4 χρονών είναι το επονομαζόμενο 

αισθητηριακό στάδιο. Σε αυτό το επίπεδο τα παιδιά εξερευνούν τον ήχο και 

πειραματίζονται με τους διαφορετικούς τρόπους παραγωγής του (ηλικία των τριών). 

Επίσης ενδιαφέρονται για την τεχνική πλευρά του παιξίματος των μουσικών 
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οργάνων. Στο 2
ο
 επίπεδο, το επονομαζόμενο «στάδιο προσωπικής εκφραστικότητας» 

(4-9 χρονών) , τα παιδιά έχοντας πια συνηθίσει τις εναλλαγές στο ρυθμό και στις 

δυναμικές προσπαθούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους μέσα από τη μουσική. 

Ακόμα σε αυτό το επίπεδο τα παιδιά αναπαράγουν τα πρώτα ρυθμικά 

σχήματα.(Καλογηράτου και Παπαϊωάννου, 2008) 

Σύμφωνα με τη Σέργη, οι έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τη μουσική 

ανάπτυξη του παιδιού αναφέρονται σε 2 κυρίως μορφές μουσικής ανάπτυξης, την 

ψυχοκινητική  που αφορά τη ρυθμική κίνηση, τα ρυθμικά χτυπήματα, και την 

εκτέλεση μουσικών οργάνων, και την νοητική, η οποία αναφέρεται στην ικανότητα 

για αντίληψη της έντασης, του ήχου, της τονικότητας, και της διάρκειας καθώς και 

του ρυθμού, της μελωδίας και της αρμονίας.( Σέργη, 1994) 

Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω θα μπορούσαμε να πούμε πως τα στάδια 

μουσικής ανάπτυξης ενός παιδιού είναι τα εξής: 

1
ο
 στάδιο, 0-5 χρονών βρεφική και προσχολική ηλικία: Τα παιδιά σε αυτήν 

την ηλικία  αναγνωρίζουν ήχους, ανταποκρίνονται σε μουσικά ερεθίσματα και 

αρχίζουν να μιμούνται και να αναπαράγουν ήχους και τραγούδια της αρεσκείας τους. 

Επίσης αρχίζουν και αναπτύσσονται ρυθμικά και συντονίζονται στο ρυθμό.  

2
ο
 στάδιο, (5-10 χρονών) σχολική ηλικία: Το παιδί έχει πλέον συνηθίσει τις 

εναλλαγές στο ρυθμό και τη μελωδία και περνάει στο βαθύτερο στόχο της μουσικής 

που είναι η έκφραση συναισθημάτων. Επίσης κατανοεί καλύτερα τις μουσικές 

έννοιες όπως το ρυθμό, τη μελωδία, την αρμονία και διακρίνει μουσικά στυλ. 

    Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τα στάδια μουσικής ανάπτυξης ενός παιδιού 

σύμφωνα με τον Laufer, όπως αναφέρει η Καρτασίδου (2004): 



 14 

 «Στη μήτρα: Η φυσιολογική δομή για την ακουστική ανάπτυξη ξεκινάει ήδη 

από τον 4
ο
 με 5

ο
 μήνα της σύλληψης. Το έμβρυο αντιδρά ήδη με κινήσεις 

όλου του σώματος σε ακουστικά ερεθίσματα. 

 0-6 εβδομάδων: Το βρέφος αντιλαμβάνεται ηχητικά κύματα. Ιδιαίτερα 

αντιδρά στην ανθρώπινη φωνή. Σε έντονα ακουστικά ερεθίσματα το βρέφος 

αντιδρά με μυϊκές κινήσεις, ενώ σε αδύναμα ερεθίσματα οι κινήσεις του δεν 

είναι τόσο χαρακτηριστικές. 

 6-8 εβδομάδων: Το βρέφος αρχίζει να αντιλαμβάνεται διαφοροποιημένα την 

τονικότητα, την ένταση και τη χροιά. Καταφέρνει να ξεχωρίσει και να 

ταξινομήσει το ίδιο από το διαφορετικό. Κάθε είδος μουσικής επιδρά 

ευεργετικά. 

 4- 6 μηνών: Η ακουστική ικανότητα παίρνει τη μορφή αφουγκράσματος. Το 

παιδί διαφοροποιεί της ηχητικές μορφές. Το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται 

σε ότι του προκαλεί ευχαρίστηση. 

 Μετά τον 6
ο
 μήνα: Τα συνεχή ακούσματα θέτουν τις προϋποθέσεις για 

κινητικές και ηχητικές απαντήσεις. Επαναλαμβανόμενες κινήσεις 

ολοκληρώνονται από το παιδί με τη συνοδεία της μουσικής, όπου ο 

προσωπικός ρυθμός δεν συντονίζεται με τη μουσική. η χαρά και η 

ευχαρίστηση, εκδηλώνεται με φωνητικές εκφράσεις. 

 8-10 μηνών: Το παιδί όλο και πιο ξεκάθαρα ξεχωρίζει ακουστικά γεγονότα 

που του αρέσουν από αυτά που δεν του αρέσουν. Οι πρώτες επιδόσεις 

συντονισμού μουσικής και κίνησης επιτυγχάνονται με τραγουδοπαιχνίδια. 

Εντοπίζεται μία διαφοροποίηση των φωνητικών ενεργειών σε τραγουδιστά 

και λεκτικά λαλίσματα. 
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 2 ετών: Το παιδί παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερες φάσεις εντατικού 

αφουγράσματος και αντιδρά με μία πληθώρα κινήσεων στη μουσική: 

πηδήματα, κυκλική κίνηση, κίνηση γύρω από τον άξονα κ.λπ. Επιπλέον 

προστίθενται επιμέρους σωματικές κινήσεις και γίνεται επίσης συνδυασμός 

κινήσεων. Με την πάροδο του χρόνου επιτυγχάνονται μικροπρόθεσμοι  

συντονισμοί με το μουσικό τέμπο. Το παιδί τραγουδά με συλλαβές σε 

μικρομελωδικές φράσεις, οι οποίες παρουσιάζουν ελαφρές ομοιότητες με το 

διατονικό σύστημα. 

 3 ετών: Οι φάσεις αφουγράσματος χωρίς κίνηση μπορούν να κρατήσουν 

περισσότερο από πέντε λεπτά. Οι κινήσεις παρουσιάζουν μία ποικιλομορφία. 

Εμφανίζονται οι πρώτες κινήσεις με την κούκλα ή με το αρκουδάκι. Τα 

τραγουδίσματα ποικίλουν από τη μορφή Potpourri μέχρι τα φανταστικά 

τραγούδια. Η τονικότητα εκτείνεται από 5 μέχρι 12 νότες. Ο κεντρικός τόνος 

στα παιδικά τραγούδια είναι η φα# και το ρυθμικό μοτίβο 2/4.  

 4 ετών: Η σχέση αργά- γρήγορα γίνεται πιο συνειδητή και πραγματοποιούνται 

οι πρώτες επαφές με χορευτικές κινήσεις (σε οργανωμένη μορφή). Το 

τραγούδι εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στην καθημερινή ζωή και με την 

εκμάθηση νέων τραγουδιών αναπτύσσεται η τονικότητα. 

 5-6 ετών: Στο 6
ο
 έτος της ηλικίας αρχίζει να γίνεται αντιληπτή η έννοια της 

παύσης. Προτιμάται ακόμα  ρυθμός 2/4. Η τονικότητα κυμαίνεται στα πλαίσια 

της οκτάβας με συνεχείς εξελίξεις. Με ανάλογη αρμονική συνοδεία 

επιτυγχάνεται η αναγνώριση της αρμονικής αλλαγής» (Καρτασίδου, 2004). 

  Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε,  πως όσον αφορά την τονικότητα τα παιδιά 

στην ηλικία των τεσσάρων χρονών δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσουν την ελάσσονα 

από τη μείζονα τονικότητα, αν και αντιλαμβάνονται τις συναισθηματικά 
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διαφοροποιημένες αντιδράσεις. Το αίσθημα της τονικότητας αναπτύσσεται γύρω 

στην ηλικία των 5- 8 χρονών και σταθεροποιείται σταδιακά. Μόνο όμως μέσα από 

την εξάσκηση και την ακρόαση μπορεί να αναπτυχθεί η αντίληψη της τονικότητας 

και της αρμονίας. Όλα τα παραπάνω είναι βασικά δεδομένα της μουσικής ανάπτυξης, 

η οποία είναι πολυδιάστατη, καθώς αναφέρεται στην ακουστική, φωνητική και 

κινητική ικανότητα (Καρτασίδου, 2004).   

Πρέπει ακόμα να τονίσουμε πως ο «μουσικός πολιτισμός»,  η κουλτούρα 

μέσα στον οποίο γεννιέται ένα παιδί είναι καθοριστικής σημασίας για τη μουσική 

γλώσσα που θα αναπτύξει. Αυτό συμβαίνει διότι τα μουσικά ακούσματα του κάθε 

παιδιού  εντυπώνονται κυριολεκτικά μέσα του δημιουργώντας ένα μουσικό 

υπόβαθρο, πάνω στο οποίο θα αρχίσει να βασίζεται για να αναπτύξει  σταδιακά την 

κατανόησή του για τη μουσική. Γι αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική η έκθεση του 

παιδιού σε μουσικά ερεθίσματα από πολύ μικρή ηλικία, και μάλιστα στα μουσικά 

ερεθίσματα στα οποία θα ήθελε κανείς να αναπτύξει το παιδί μία φυσική σχέση 

αποδοχής και κατανόησης, όπως εκείνη που έχει με τη μητρική του γλώσσα (Στάμου. 

2009). 

      Σύγχρονες έρευνες (Gordon, 1987) έχουν δείξει ότι τα τρία πρώτα χρόνια της 

ζωής ενός παιδιού είναι τα πιο σημαντικά για τη σχέση του με τη μουσική. Σύμφωνα 

με αυτές τις έρευνες, ένα παιδί θα πρέπει να ξεκινά την ενασχόληση του με τη 

μουσική από την ηλικία 0, προκειμένου να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις μουσικές του 

δυνατότητες. Συμφωνά ακόμη με τις έρευνες αυτές η πιο κρίσιμη περίοδος για την 

ανάπτυξη του μουσικού δυναμικού  (ή «μουσικού ταλέντου») ενός παιδιού είναι από 

τη γέννηση του μέχρι την ηλικία των τριών χρόνων, η δεύτερη πιο σημαντική 

περίοδος είναι από την ηλικία 3-5 ετών και η τρίτη πιο σημαντική η ηλικία 5-8 ετών 

(Στάμου, 2009). Το μουσικό δυναμικό σταθεροποιείται γύρω στην ηλικία των 9 ετών, 
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πράγμα που έχει σχέση με την πλαστικότητα του εγκεφάλου, η οποία μειώνεται όσο 

μεγαλώνουμε. Σύμφωνα με τη Στάμου (2009) αυτό δεν σημαίνει ότι μετά την ηλικία 

των εννέα ετών το άτομο δεν θα μπορεί να αναπτυχθεί μουσικά, αλλά σημαίνει ότι 

όσο νωρίτερα εκτεθεί ένα παιδί στα επιθυμητά μουσικά ερεθίσματα πριν την ηλικία 

των 9 ετών, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η επίδραση του περιβάλλοντός αυτού στη 

μουσική του δεκτικότητα και στην επιτυχία του στον τομέα της μουσικής. (Στάμου, 

2009) 

     Η ανάπτυξη και σταθεροποίηση της μουσικής δεκτικότητας σχετίζεται με τη 

μείωση της πλαστικότητας του εγκεφάλου όσο το άτομο μεγαλώνει. Τις τελευταίες 

δεκαετίες έχουν γίνει πολλές έρευνες για το πώς αναπτύσσεται και λειτουργεί ο 

εγκέφαλος. Δύο από τα πιο σημαντικά ευρήματα είναι ότι ο εγκέφαλος 

σχηματοποιείται με βάση τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και ότι τα εγκεφαλικά 

κύτταρα χρειάζεται να δεχτούν συγκεκριμένα ερεθίσματα σε συγκεκριμένες χρονικές 

περιόδους, προκειμένου αναπτυχθούν οι διάφορες ικανότητες.  

   Σύμφωνα με τη Στάμου (2009): 

 «Οι επιστήμονες έχουν καταλήξει στην άποψη ότι ο εγκέφαλος περνάει 

τέσσερεις περιόδους βασικών αλλαγών στη δομή του κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης 

ζωής. Η πρώτη περίοδος τοποθετείται στη διάρκεια της εμβρυακής ανάπτυξης, η 

δεύτερη αμέσως μετά την γέννηση, η τρίτη ανάμεσα στην ηλικία των τεσσάρων και 

δώδεκα χρονών και τέλος η τέταρτη στα χρόνια που ακολουθούν. Ξεκινώντας μόνο από 

μερικά κύτταρα, τους λεγόμενους νευρώνες,  στο έμβρυο πολλαπλασιάζονται με 

εκπληκτικό ρυθμό. Περίπου 200 δισεκατομμύρια εγκεφαλικών κυττάρων 

δημιουργούνται μέσα σε λίγους μήνες. Τα γονίδια διασύνδεουν τους νευρώνες  σε 

κυκλώματα που ρυθμίζουν την αναπνοή, ελέγχουν τον καρδιακό παλμό, κανονίζουν τη 
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θερμοκρασία του σώματος και παράγουν αντανακλαστικά, από την πρώτη κιόλας 

εβδομάδα της εμβρυακής ανάπτυξης» (Στάμου, 2009) . 

   Ωστόσο, ο εγκέφαλος παράγει το διπλάσιο αριθμό από αυτόν που τελικά θα 

χρησιμοποιήσει και θα κρατήσει. Όπως αναφέρει η ειδικευμένη πάνω σε θέματα 

μουσικής των παιδιών η Sharon Begley (1996), τα δισεκατομμύρια νευρώνες που 

δημιουργούνται στον εγκέφαλο που μοιάζουν με Pentium τσιπς σε έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή προτού η εταιρία «φορτώσει» μέσα σε αυτόν τα λειτουργικά 

προγράμματα (Software). Ο στόχος των κυττάρων είναι να φτιάξουν δίκτυα για 

συγκεκριμένες λειτουργίες μέσα από τη σύνδεσή τους με άλλα κύτταρα. Ανάλογα με 

την ισχύ και την ποσότητα των ερεθισμάτων που δέχονται τα κύτταρα από το 

περιβάλλον, οι συνδέσεις αυτέ ισχυροποιούνται  ενώ άλλες νεκρώνονται λόγω 

έλλειψης αλληλεπίδρασης με το εξωτερικό περιβάλλον. Όπως επίσης παρατηρεί η 

παιδίατρος και νευροβιολόγος Harry Ghugani από το Wayne State University των 

ΗΠΑ «οι πρώτες εμπειρίες είναι πολύ ισχυρές που μπορούν πραγματικά να αλλάξουν 

τελείως το πώς τελικά θα εξελιχθεί ένα άτομο. Θα μπορούσα να πούμε αλλιώς πως ο 

εγκέφαλος χρησιμοποιεί τον εξωτερικό κόσμο για να σχηματοποιηθεί. Τα δίκτυα 

αυτά αρχίζουν να μειώνονται περίπου προς το τέλος του πρώτου χρόνου ζωής , 

σταθεροποιούνται γύρω στην ηλικία των 12 χρονών και παραμένουν ως το 72
ο
 έτος 

της ηλικίας. Τα δίκτυα αυτά οφείλουν την ύπαρξη τους  σε αυτά που ένα παιδί 

μαθαίνει κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής του. (Στάμου, 2009) 

      Η  μουσική ανάπτυξη ενός παιδιού θα μπορούσε να παρομοιαστεί με τη γλωσσική 

ανάπτυξη της μητρική του γλώσσας. Κατά τη διάρκεια της γλωσσικής ανάπτυξης  

μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι τα βρέφη αρχικά εκτίθενται στην γλώσσα, ακούν 

δηλαδή τη γλώσσα να ομιλείται γύρω τους, δέχονται δηλαδή παθητικά τους ήχους 

γύρω τους.  Είναι η περίοδος που τα παιδιά απορροφούν ακουστικά το λεξιλόγιο που 
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θα αναπτύξουν στη συνέχεια. Στη συνέχεια υπάρχουν τυχαίες και αργότερα σκόπιμες 

αποκρίσεις στη γλώσσα που ομιλείται γύρω από το βρέφος. Το βρέφος 

πειραματίζεται με το λόγο και παράγει την ακατανόητη ομιλία , με τη λανθασμένη 

μίμηση λέξεων όπου δεν συνειδητοποιεί τα λάθη του. Αργότερα το βρέφος 

σχηματίζει λέξεις με νόημα, κάτω από την καθοδήγηση των ενηλίκων και μετά 

αρχίζει και συνειδητοποιεί to σωστό και το λάθος στην ομιλία του και μιμείται 

σωστά. Τέλος αρχίζει και αυτοσχεδιάζει, δηλαδή αρχίζει και φτιάχνει μόνο του 

ολοκληρωμένες προτάσεις, και αρκετά αργότερα αναπτύσσει την ανάγνωση και τη 

γραφή. 

Η μέθοδος της «μητρικής γλώσσας» για τη μουσική ανάπτυξη του παιδιού 

στηρίζεται στην παραπάνω ακολουθία. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν μουσική με τον 

ίδιο αβίαστο τρόπο που μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα, ιδέα που κατά καιρούς 

έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και προβληματισμού. (Suzuki, 1973· 

Stamou1998, 1999, 2001a, 2002b, 2006a·Gordon 2003). Όπως στην ανάπτυξη της 

ομιλίας τα παιδιά περνούν από κάποια στάδια, έτσι γίνεται και με την μουσική τους 

ανάπτυξη. Η ταχύτητα και ευκολία που περνούν αυτά τα στάδια, εξαρτάται από το 

επίπεδο της μουσικής τους δεκτικότητας και την ποιότητα του μουσικού 

περιβάλλοντος στο οποίο εκτίθενται. Όσο πλουσιότερο μουσικά και ρυθμικά είναι το 

περιβάλλον του παιδιού κατά τα 2 πρώτα χρόνια της ζωής του, τόσες περισσότερες 

συνάψεις, ή αλλιώς «μόνιμους δρόμους» θα δημιουργήσει ο εγκέφαλος για τη 

μουσική και τόσο ευκολότερη και φυσική θα είναι η μουσική του μάθηση καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ζωής του (Στάμου, 2006, 2009). 

Σύμφωνα με τη Θεωρία Μουσικής Μάθησης (Gordon 2003) , τα παιδιά 

πρέπει να εκτεθούν σε μελωδίες και ρυθμούς για αρκετό χρονικό διάστημα κατά το 

πρώτο στάδιο της μουσικής τους ανάπτυξης, να αναπτύξουν δηλαδή ένα  ρεπερτόριο 
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μουσικών ακουσμάτων. Αυτό είναι το επονομαζόμενο στάδιο προσαρμογής και 

αρχίζει από την ηλικία 0 έως 2-4 χρονών.  Αν το μουσικό περιβάλλον στο στάδιο 

αυτό είναι επαναλαμβανόμενο, χαρούμενο και παιγνιώδες, το παιδί θα αρχίσει έναν 

ηχητικό- μουσικό πειραματισμό, που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το δεύτερο 

στάδιο.  

          Στο δεύτερο στάδιο, το στάδιο μίμησης (ηλικία 2-4 εώς 3-5), το παιδί αρχικά 

είναι στη φάση της λανθασμένης μίμησης, στην οποία δεν μπορεί να καταλάβει τη 

διαφορά μεταξύ σωστού και λανθασμένου. Με τη συνεχή επανάληψη της ακρόασης 

των μουσικών ερεθισμάτων- μελωδικών μοτίβων, το παιδί συνειδητοποιεί τη διαφορά 

ανάμεσα στη δική του απόκριση και αυτή του ενήλικου προσώπου. Αν το παιδί 

ενισχύεται συνεχώς με μουσικά ερεθίσματα, θα οδηγηθεί σταδιακά στη σωστή 

μίμηση με ακρίβεια στα σύντομα μουσικά μοτίβα ή φράσεις. Με τη συνεχή 

επανάληψη της ακρόασης των μουσικών ερεθισμάτων, το παιδί θα συνειδητοποιήσει  

τη διαφορά ανάμεσα στη δική του απόκριση και αυτή ενός ενήλικου προτύπου. Στη 

συνέχεια αφού καταλάβει τη διαφορετικότητα της απόκρισης του, θα οδηγηθεί 

σταδιακά στο στάδιο της σωστής μίμησης, όπου εκεί το παιδί μπορεί να μιμηθεί  με 

ακρίβεια σύντομα μουσικά ή ρυθμικά μοτίβα ή φράσεις. 

Αφού το παιδί περάσει από το στάδιο της σωστής μίμησης, προχωρά στο 

επόμενο στάδιο, το επονομαζόμενο στάδιο της αφομοίωσης (ηλικία 3-5 έως 4-6 

ετών). Κατά το στάδιο αυτό, στην αρχή το παιδί μπορεί να μιμείται σωστά μουσικές 

φράσεις αλλά υπάρχει έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στο τραγούδι του ή το ρυθμικό 

του λόγο με την αναπνοή και την κίνηση του. Το παιδί θα οδηγηθεί στην σωστή, 

συντονισμένη κίνηση μέσα από την παρατήρηση ενός καθαρού μοντέλου (Στάμου 

2008- 2012).  
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Σημαντικά είναι τα ευρήματα σχετικά με τις φάσεις εκμάθησης ενός 

τραγουδιού στα παιδιά ηλικίας 5 ετών. Σύμφωνα με έρευνα των Ντέιβοντσον 

διακρίνονται τέσσερεις βασικές φάσεις όσον αφορά την εκμάθηση ενός τραγουδιού 

στα παιδιά ηλικίας 5 ετών. Η πρώτη φάση ονομάζεται «τοπολογική». Σε αυτή τη 

φάση δίνεται έμφαση στο γενικό περίγραμμα και όχι στις λεπτομέρειες. Η επιτυχία 

απόκτησης του παλμού είναι η πρώτη σημαντική πρόοδος που σημειώνεται και 

σηματοδοτεί τη δεύτερη φάση. Στη δεύτερη φάση την επονομαζόμενη «ρυθμική 

επιφάνεια», το παιδί μπορεί να αναπαράγει τον επιφανειακό ρυθμό του τραγουδιού σε 

συντονισμό με τον παλμό και τραγουδά κατά προσέγγιση τη μελωδία, αλλά δεν 

κρατά την ίδια τονικότητα μέσα στις  φράσεις. Στην τρίτη φάση, τη φάση του «ύψους 

μελωδικής γραμμής», γίνεται προσπάθεια για την απόκτηση της σταθερότητας της 

τονικότητας πράγμα που είναι ακόμη αρκετά δύσκολο για το παιδί. Τέλος, στην 

τέταρτη φάση την λεγόμενη «τονική σταθερότητα», επιτυγχάνεται η τονική 

σταθερότητα (παρόλο που τα διαστήματα ακόμη δεν είναι σωστά), επίσης 

επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός του παλμού από τον επιφανειακό ρυθμό και αρχίζει να 

υπάρχει η ικανότητα της έκφρασης (π.χ. αργό τέμπο στα λυπητερά μέρη) 

(Hargreaves, 2004). 

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε γενικά πως ο έλεγχος του τονικού 

ύψους  αναπτύσσεται σταδιακά , από τις πρώτες «μετατοπίσεις» στις ακριβείς 

αναπαραγωγές της τονικότητας, και ότι τα διαστήματα επεκτείνονται με το πέρασμα 

του χρόνου και της ηλικίας και αποκτούν και ενδιάμεσους φθόγγους. Όλα τα 

παραπάνω βέβαια εξαρτώνται και από το μουσικό περιβάλλον του κάθε παιδιού και 

την αλληλεπίδρασή του με αυτό. 
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1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Η λέξη «ρυθμός» προέρχεται από το ρήμα «ρέω», υποδηλώνει δηλαδή, κάτι 

το οποίο κινείται συνεχώς, κάτι που βρίσκεται σε συνεχή ροή. Σύμφωνα με τη Huff 

(1972), «ο ρυθμός είναι χρονικά μοτίβα ενέργειας που γίνονται αντιληπτά μέσω των 

αισθήσεων της ακοής, της όρασης και της αφής» (Πολλάτου & Λιάπα & Διγγελίδης 

& Ζαχαροπούλου, 2005). Ο «ρυθμός» είναι ελληνική λέξη και αναφέρεται στην 

έμμετρη κίνηση στο χρόνο. 

     Σύμφωνα με τη Κυνηγού- Φλάμπουρα (1993), τα βασικά στοιχεία του ρυθμού 

είναι ο χρόνος (η αίσθηση της μικρής ή της μεγάλης διάρκειας), ο χώρος (η αίσθηση 

του περιβάλλοντος), η δυναμική (η ένταση δηλαδή σε κάθε μορφή κίνησης) και 

τέλος, η φόρμα (η οργανωμένη εξέλιξη της αρχικής ιδέας) (Κυνηγού- Φλάμπουρα, 

1993).   

    Ο ρυθμός συμβάλλει σε κάθε δραστηριότητα του ανθρώπου και δίνει στην ζωή μία 

αρμονική ισορροπία. Εάν παρατηρήσουμε δίπλα μας, τα πάντα διακατέχονται από 

ρυθμό, όπως οι κινήσεις των πλανητών κ.α. Η αξία του ρυθμού και της κίνησης είναι 

μεγάλη, αφού πρόκειται για βιωματική και σωματική εμπειρία, η οποία περιλαμβάνει 

την εμπειρία του σώματος και τις εμπειρίες που πηγάζουν μέσα από το σώμα, 

σύμφωνα με την Καρτασίδου (2004).  Δραστηριότητες που περιέχουν ρυθμό – 

μουσική και κίνηση βοηθούν το παιδί να ενεργοποιεί όλο του το Είναι και του δίνουν 

τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται από πολύ μικρή ηλικία βασικές μουσικές έννοιες 

(Σέργη, 1995). Σύμφωνα με διάφορες μελέτες και έρευνες, έχει αποδειχθεί πως ο 

άνθρωπος και κυρίως το παιδί δυσκολεύεται να αντιληφθεί και να αποδώσει το ρυθμό 

αν δεν τον έχει πρώτα βιώσει (Σέρδαλης, 1998). Επίσης σύμφωνα με τις θεωρήσεις 

της εξελικτικής ψυχολογίας, η κίνηση στην ανάπτυξη του παιδιού είναι πολύ 
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σημαντική, αφού είναι ο τρόπος που φέρνει διαφορετικές αισθήσεις στη σύνθεση της 

εμπειρίας (Ward, 2000, σύμφωνα με την Καρτασίδου, 2004). Ο ρυθμός είναι εκείνος 

που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά και γενικότερα στον άνθρωπο να νιώσει την 

ελευθερία των κινήσεων, την αρμονία και την αυτονομία. Άλλωστε τα βασικά 

στοιχεία της μουσικής προέρχονται μέσα από την κίνηση, τα οποία είναι ο παλμός, η 

αναπνοή, και η κίνηση (Καρτασίδου, 2004). 

Η Weikart (1989) υποστήριξε πως η ρυθμική ικανότητα είναι επίκτητη μέσω 

της συμμετοχής σε κινητικές δραστηριότητες που απαιτούν ακριβή απόκριση σε 

ρυθμικό ερέθισμα. Όταν η κίνηση υποτάσσεται σε ένα ρυθμό έχει σαν αποτέλεσμα 

ένα σύνολο από ελεγχόμενες ενέργειες. Στην αρχή τα αισθητήρια όργανα μεταδίδουν 

στον εγκέφαλο την αρχική δόνηση, ο εγκέφαλος επεξεργάζεται, κατανοεί και 

καταγράφει αυτή τη λήψη στη μνήμη και δίνει εντολή στους μύες ώστε να 

πραγματοποιήσουν την κίνηση μέσα στο χώρο και το χρόνο. Με τις κινήσεις 

ολόκληρου του σώματος μπορούμε να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε το 

ρυθμό.(Κυνηγού- Φλάμπουρα, 1993). 

Ο ρυθμός βασίζεται στην κατανόηση των αλληλένδετων πτυχών των 

διαχρονικών φαινομένων του ήχου, δηλαδή το ρυθμικό σχήμα και το μέτρο. Το 

ρυθμικό σχήμα εκλαμβάνεται ως ένα σύμπλεγμα από ήχους, ενώ το μέτρο είναι η 

οργάνωση αυτών σε μία «επιφάνεια» (Στάμου, 1995). 

Τα παιδιά είναι από τη φύση τους ρυθμικά στις κινήσεις τους και το καθένα 

έχει το δικό του φυσιολογικό ρυθμό. Μέσα τους υπάρχει η αίσθηση του ρυθμού, την 

οποία η εξάσκηση μπορεί να αφυπνίσει και να εξελίξει. Οι φυσιολογικοί σωματικοί 

ρυθμοί, όπως προαναφέρθηκε είναι ο σφυγμός, η αναπνοή και ο χτύπος της καρδιάς. 

Θα μπορούσαμε όμως να αναφέρουμε ως φυσιολογικό σωματικό ρυθμό και την 
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ταχύτητα των αντανακλαστικών. «Το βάδισμα είναι το φυσιολογικό «κατ’ αρχήν» για 

να ξεκινήσει η μύηση του παιδιού στο ρυθμό» σύμφωνα με την Κυνηγού - 

Φλάμπουρα(1993). Το κανονικό βήμα δίνει την αίσθηση του μέτρου και της 

διαίρεσης του χρόνου σε ίσα μέρη και ισούται με την αξία των τετάρτων στη 

μουσική. Κινούμαστε με βάση την ταχύτητα του ήχου που ακούμε. Επίσης οι χτύποι 

της καρδιάς δίνουν την αίσθηση του μουσικού μέτρου με τη διαφορά ότι εδώ η 

θέληση είναι ανεξάρτητη με την ενέργειά μας και ο κάθε παλμός δεν επηρεάζει την 

ταχύτητα της κίνησης που εκτελούμε. Η αναπνοή θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε 

πως έχει μια κανονικότητα στο ρυθμό. Είναι και αυτή ένα δείγμα μέτρου που τείνει 

περισσότερο να εκφράζει τη φράση στη μουσική (Κυνηγού- Φλάμπουρα, 1993). Άρα, 

η μουσική προέρχεται από το σώμα, όπου ξεκινάει από την κίνηση του βαδίσματος 

και της ομιλίας και στη συνέχεια υπάρχει μία στενή σχέση της κίνησης με το λόγο και 

τη γλώσσα, εννοώντας τη «σωματική» και όχι τη λεκτική γλώσσα, που δίνει τη 

δυνατότητα ανάπτυξης ενός ψυχοσωματικού διαλόγου. Η μουσική είναι μία «ηχούσα 

κίνηση». Η σχέση μεταξύ μουσικής, ρυθμού και κίνησης με το σώμα είναι δυναμική 

και οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα από αυτά θα επηρεάσει δομικά και τα άλλα  

(Καρτασίδου, 2004).   

Ο ρυθμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής. Όπως έχει αναφερθεί 

στο προηγούμενο κεφάλαιο οι πρώτες αντιδράσεις των εμβρύων είναι κινητικές στα 

ακουστικά ερεθίσματα.  Τα βρέφη αφού γεννηθούν είναι σε θέση διαφοροποιήσουν 

σταθερές και ασταθείς κινητικές δομές. Για να αναπτυχθεί η ρυθμική ικανότητα 

πρέπει πρώτα να αναπτυχθεί το νευρικό σύστημα, για να ακολουθήσει ο 

συγχρονισμός της μουσικής με τις σωματικές κινήσεις, ο οποίος είναι αρκετά 

δύσκολος μέχρι την ηλικία των τεσσάρων. 
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 «Όσο περισσότερα μουσικά ρυθμικά ερεθίσματα δέχεται ένα βρέφος, τόσο 

μεγαλύτερες πιθανότητες έχει μεγαλώνοντας να είναι σε θέση να μιμείται και να 

παράγει ρυθμούς, είτε με τη φωνή του, είτε πάνω σε μουσικά όργανα, καθώς και να 

ακολουθεί το ρυθμό μιας μουσικής», σύμφωνα με Στάμου (1995). 

Η επαφή των παιδιών με το ρυθμό υπάρχει ήδη πριν από τη γέννησή τους. Ο 

ρυθμός φαίνεται να είναι η πρώτη τους εμπειρία αίσθησης μέσα στη μήτρα. Ήδη από 

τα πρώτα στάδια της ζωής τους, πριν δηλαδή κλείσουν τον πρώτο του χρόνο,  

εκδηλώνονται οι ρυθμικές τους δεξιότητες μέσω διαφορετικών κινήσεων που 

φαίνονται να ακολουθούν τον παλμό, όπως το νεύμα του κεφαλιού, ταλάντευση κ.α. 

(Καλογηράτου και Παπαιωάνου, 2008). Το έμβρυο μπορεί να διακρίνει ήχους, όπως 

ο ρυθμός της καρδιάς και της αναπνοής, μέσω της παλμικής κίνησης. Ο ρυθμικός 

χτύπος της καρδιάς έχει μεγάλη σημασία για το βρέφος. Η έρευνα του Moog  (1976) 

πάνω στις αντιδράσεις των βρεφών 18-24 μηνών σε τραγούδια έδειξε ότι περίπου 1 

στα 10 βρέφη, μπορούσε να συντονίσει για σύντομο χρονικό διάστημα τις κινήσεις 

του στο ρυθμό. Τα χρονικά διαστήματα αυτά γίνονται όλο και μεγαλύτερα με την 

πάροδο του χρόνου, παρόλο που ο Moog βρήκε μία περίοδο, περίπου τριών με 

τεσσάρων ετών, όπου τα παιδιά δεν είχαν καμία αξιοσημείωτη πρόοδο στο 

συντονισμό ανάμεσα στην κίνηση και το ρυθμό. Φαίνεται πως εκείνη την περίοδο 

είναι πιο φανερή η ανάπτυξη στους άλλους τομείς της μουσικής, ιδιαίτερα σε αυτούς 

που αφορούν το φανταστικό παιχνίδι σε αντιδιαστολή με το παιχνίδι μίμησης 

(Hargreaves, 2004). Επίσης τα μικρά παιδιά κινούνται ρυθμικά όταν αναγνωρίζουν 

κάποιο τραγούδι που τους είναι οικείο.  

Έρευνες έχουν δείξει πως τα βρέφη μπορούν να διακρίνουν τον ομαλό από 

τον σύνθετο χτύπο της καρδιάς (Spliegler, 1967). Άλλες μελέτες πάλι βρήκαν ότι τα 

βρέφη 5 μηνών μπορούν να αναγνωρίσουν αλλαγές στον απλό ρυθμό (π.χ. αν το 
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ρυθμικό σχήμα είναι μικρού μήκους ή σύντομο) (Shuter- Dyson και Gabriel, 1987). 

Ακόμη και αν τα παιδιά φαίνεται να έχουν αντίληψη του ρυθμού και να μπορούν να 

διακρίνουν αλλάγες στον απλό ρυθμό, η ρυθμική τους ανάπτυξη πετυχαίνεται 

σταδιακά. Η αντίληψη του μέτρου φαίνεται να υπάρχει πρώτη φορά στα 2 χρόνια της 

ζωής του παιδιού, αρχικά σε μικρά μέρη και αργότερα σε όλο και μεγαλύτερα 

τμήματα (Dowling και Harwood, 1986). Αυτό που πρέπει να τονιστεί εδώ είναι πως 

οι ικανότητες που έχει κάθε παιδί σχετίζονται με την ηλικία του, το στάδιο ανάπτυξής 

του αλλά και τον προσωπικό ρυθμό ανάπτυξης. 

Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας αντιδρούν αυθόρμητα με κινητικές 

αντιδράσεις που προέρχονται από διάφορα μέρη του σώματος, σε αντίθεση με παιδιά 

μικρότερης ηλικίας όπου οι κινήσεις γίνονται με όλο το σώμα. Σύμφωνα με την 

Καραδήμου – Λιάτσου (2003), τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, έχουν την ικανότητα 

να αναπαράγουν σταθερά μοτίβα με παλαμάκια  ή με χτύπημα των ποδιών. Ακόμα τα 

παιδιά στην ηλικία των τεσσάρων με έξι ετών χρησιμοποιούν αυθόρμητα στο 

τραγούδι τους τα μέτρα 2/4 και 4/4, γι αυτό τους αρέσουν τα τραγούδια με έντονο 

ρυθμό σε διπλό χρόνο, ενώ το μέτρο ¾ γίνεται περισσότερο αποδεκτό κατά την 

ακρόαση σε στιγμές ηρεμίας (Σέργη, 1995). Ακόμα είναι σημαντικό να αναφέρουμε 

πως σύμφωνα με παλιότερες έρευνες (Moorhead & Pond, 1978), διαπιστώθηκε πως 

τα μοτίβα που παρήγαγαν αυθόρμητα τα παιδιά ήταν μονότονα, στην αρχή περιοδικά 

και χωρίς τονισμούς,  ενώ κάποια στιγμή εισάγονταν και ακανόνιστοι τονισμοί αλλά 

εξακολουθούσαν να βασίζονται στον υποκείμενο παλμό (Hargeaves, 2004). Η 

Pflerderer (1964) μελέτησε την ικανότητα μουσικής αντίληψης των παιδιών, 

παρουσιάζοντας στα παιδιά την ίδια μελωδία δύο φορές ερμηνευμένη  σε 

διαφορετικές ταχύτητες, όπου τα παιδιά έπρεπε να κρίνουν αν αυτές οι δύο μελωδίες 

ήταν ίδιες. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως από τα παιδιά στην ηλικία των πέντε ετών 
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(προεννοιολογικό στάδιο) απάντησαν σωστά μόνο το 50% των περιπτώσεων, ενώ 

στην ηλικία των 8 (στάδιο των συγκεκριμένων συλλογισμών) η πλειοψηφία έδωσε τις 

σωστές απαντήσεις. 

Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τον Moog (1976) βρέφη ηλικίας 18- 24 

μηνών μπορούν να συγχρονίσουν την κίνησή τους με τη μουσική.  Επίσης στην 

ηλικία των 2 χρόνων φαίνεται ότι τα παιδιά μπορούν να ταιριάζουν της κινήσεις τους 

με τη μουσική για μικρό χρονικό διάστημα. Ακόμα το να μιμούνται τα παλαμάκια 

κάποιου ενήλικα και να βαδίζουν στον παλμό της μουσικής είναι καθήκοντα τα οποία 

παιδιά 3- 4 χρονών δύσκολα φέρουν εις πέρας (Rainbow, 1980). Ωστόσο όμως, τα 

παιδιά σε αυτήν την ηλικία μπορεί να αντιλαμβάνονται το ρυθμό αλλά να μην 

μπορούν να τον αναπαράγουν μέσω της κίνησης. Όπως φαίνεται, είναι πιο εύκολο για 

τα παιδιά να αναπαράγουν ένα ρυθμό αν τον πουν με λόγια πριν τον αναπαράγουν με 

παλαμάκια. Ακόμα, τους είναι ακόμα πιο εύκολο να επαναλάβουν ένα ρυθμό με 

λόγια παρά να τον δουν γραμμένο σε πεντάγραμμο με νότες (Rainbow & Owen, 

1979). Στην ηλικία των 5 ετών, τα παιδιά μπορούν να συγχρονίσουν την κίνηση τους 

με το ρυθμό με λιγότερη ακρίβεια όμως από ότι θα το έκανε ένας ενήλικας (Gerard & 

Auxiette, 1992). 

Οι Conversely & Ramsey (1983) παρατήρησαν στα παιδιά ένα αναπτυξιακό 

άλμα όσον αφορά την αντίληψη του ρυθμού στη μελωδία μεταξύ 3 – 4 χρονών. Οι 

ίδιοι παρατήρησαν αντίστοιχη πρόοδο στην αντίληψη των μελωδικών διαστημάτων 

στην ηλικία των 4 με 5 ετών. Ακόμα εδώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως 

σύμφωνα με τον Gembris (2002) η αντίληψη του ρυθμού στα παιδιά προηγείται της 

μελωδικής αντίληψης.  
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Στις ηλικίες τριών έως πέντε χρονών, τα παιδιά αρχίζουν να διακρίνουν την 

έννοια του γρήγορου και του αργού όσον αφορά το tempo. Στην ηλικία κυρίως των 

τεσσάρων χρονών τα παιδιά είναι σε θέση να αναγνωρίσουν με τους κατάλληλους 

όρους το αργό και το γρήγορο tempo και μπορούν να δείξουν το ρυθμό με 

ταυτόχρονη κίνηση του σώματός τους. Για τα παιδιά αυτής της ηλικίας το γρήγορο 

και το αργό tempo φαίνεται να είναι η κεντρική πτυχή της μουσικής τους αντίληψης 

(Young, 1982). Επίσης τα παιδιά σε αυτή την ηλικία προτιμούν ρυθμούς στους 

οποίους  να μπορούν να αναγνωρίσουν την κεντρική δομή (Zennati, 1993). Ακόμα τα 

παιδιά στην ηλικία των 4 ετών φαίνεται να προτιμούν απλούς ρυθμούς χωρίς δέκατα 

έκτα και όγδοα ή παρεστιγμένα όγδοα, ενώ στην ηλικία των 5 ετών τα παιδιά δεν 

φαίνεται να έχουν πρόβλημα με τους πολύπλοκους και σύνθετους ρυθμούς. Αυτό 

μπορεί να σχετίζεται με το γεγονός ότι τα παιδιά στην ηλικία των 5 ετών στην ουσία 

έχουν περισσότερο ανεπτυγμένη ρυθμική αντίληψη (Pouthas, 1996 και Dowling, 

1999). 

  Πολλές μελέτες πρώτου τύπου έδειξαν ότι τα μικρά παιδιά έχουν μεγάλη 

δυσκολία στο να κρατήσουν το ρυθμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρόμοια 

έρευνα με εκείνη του Moog (1976) και των Rainbow και Owen (1979),που 

αναφέρονται παρακάτω είναι αυτή των Williams, Sievers & Hattwick (1993) 

σύμφωνα με την Καρτασίδου (2004) όπου παρατήρησαν ότι μόνο το 25% των 

παιδιών ηλικίας 3 ετών που έλαβαν μέρος στην έρευνα κατάφερε να χτυπήσει με 

παλαμάκια έναν απλό ρυθμό, ενώ το ποσοστό ανέβαινε καθώς αυξανόταν η ηλικία 

των παιδιών. Επίσης, φάνηκε ότι τα παιδιά μπορούσαν να αναπαράγουν πιο 

περίπλοκα ρυθμικά μοτίβα μόνο αν αυτά συνδέονταν με κάποιο κείμενο. Μετά τα 6 

χρόνια ζωής παρατηρήθηκε μία αλματώδης καλυτέρευση των μουσικών- ρυθμικών 

δεξιοτήτων, κατανόηση της τονικής διάρκειας και της παύσης (Καρτασίδου, 2004). 
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Έρευνες του Petzold (1966) και Thackray (1972) έδειξαν παρεμφερείς αναπτυξιακές 

προόδους αυτής της ικανότητας σε μεγαλύτερα παιδιά, κάνοντας χρήση πιο 

περίπλοκων ασκήσεων και πιο αυστηρών κριτήριων βαθμολόγησης (Hargreaves, 

2004), ενώ ο Rainbow (1976) υποστηρίξε πως η απόδοση ποικίλει ανάλογα με τη 

φύση των ασκήσεων (Hargreaves, 2004). 

Δουλεύοντας με παιδιά ηλικίας 5- 7 χρονών ο Davidson και ο Colley (1987), 

διερεύνησαν ποια ήταν η επίδραση του μουσικού κειμένου όσον αφορά το μήκος και 

την πολυπλοκότητα του, στην παραγωγή των παιδιών όσον αφορά τη σημειογραφία 

και την ανάγνωση του ρυθμού. Για τα παιδιά της ηλικίας των 5-6 ήταν πιο δύσκολο 

να διαχωρίσουν το κείμενο από τη ρυθμική δομή από ότι για τα παιδιά στην ηλικία 

των 7. Έργα χωρίς κείμενο- σημειογραφία παρατηρήθηκε ότι τράβηξαν περισσότερο 

το ενδιαφέρον των παιδιών, όπου τα μεγαλύτερα έτειναν να χρησιμοποιούν λόγια 

κατά την προσπάθεια τους να αποδώσουν τη σημειογραφεία των έργων, ενώ τα 

μικρότερα έτειναν να λειτουργούν σωστότερα, διότι βασίζονταν περισσότερο στην 

μνήμη τους για το τραγούδι (Jordan – Decarbo & Nelson, 2002). Όταν ανακαλούσαν 

τα ρυθμικά μοτίβα σε ένα οικείο τραγούδι, τα μικρά παιδιά ήταν δυνατόν να 

παρακολουθήσουν ένα μόνο ρυθμικό χαρακτηριστικό, ή τον παλμό ή το μοτίβο, ενώ 

τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούσαν να παρακολουθήσουν και τα δύο. Ανεξάρτητα από 

το κείμενο η ρυθμική αντίληψη των παιδιών μειωνόταν όσο το κείμενο δυσκόλευε.  

(Jordan – Decarbo & Nelson, 2002). Από  τα παραπάνω λοιπόν καταλαβαίνουμε πως 

τα παιδιά σταδιακά αναπτύσσουν την αντίληψη του ρυθμού μέσα τους. Σε κάθε 

περίπτωση υποδεικνύεται πως στα μικρότερα παιδιά μόνο τα οπτικά μέσα 

αποδεικνύονται κουραστικά, ενώ όταν  υπάρχουν συνδυαστικά οπτικά και ακουστικά 

μέσα το ενδιαφέρον αυξάνεται (Persellin, 1992).  
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Ενώ στις μελέτες του 1970 φαίνεται πως η αντίληψη του μέτρου δεν 

αναπτυσσόταν μέχρι την ηλικία των 7 χρόνων και σταθεροποιούταν μέχρι την ηλικία 

των 9, πιο νέες έρευνες αποδεικνύουν πως τα παιδιά στην ηλικία των 5 χρονών 

μπορούν ήδη να διατηρήσουν ένα δοσμένο μέτρο. Η ανάπτυξη των ρυθμικών 

ικανοτήτων θα μπορούσε σίγουρα να οφείλεται και στην επιρροή από τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ), τα οποία θα μπορούσαν επιταχύνουν την διαδικασία 

αντίληψης της γενικής μουσικής στους διάφορους πολιτισμούς. Τέλος ερευνητικές 

μέθοδοι και μετρήσεις έχουν γίνει πιο εξελιγμένες (Gembis, 2002). 

Σε έρευνες (Grieshaber 1987) όπως αναφέρει η Σέργη (1995, σελ. 95), 

παρατηρήθηκε αδυναμία στον κινητικό συντονισμό που βελτιωνόταν με την αύξηση 

της χρονολογικής ηλικίας. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε πως η ηλικία παίζει 

καθοριστικό ρόλο για τη ρυθμική αντίληψη του παιδιού.(Σέργη, 1995) Σε παρόμοια 

συμπεράσματα κατέληξαν και έρευνες όπως εκείνες της Thorn (1976) για τη 

διατήρηση των ρυθμικών εννοιών, της Zenatti (1976), της Serafine (1979), της 

Pflederer (1964). Το βασικό συμπέρασμα από όλες τις παραπάνω έρευνες είναι ότι η 

ικανότητα διατήρησης του ρυθμού έχει άμεση σχέση με την χρονολογική ηλικία και 

την ωρίμανση. Σύμφωνα με τη Zennati (1976)τα παιδιά παρουσίαζαν μεγάλη 

βελτίωση όταν παρατηρούσαν τον εξεταστή να χτυπά το ρυθμό μία δεύτερη φορά. 

(Hergreaves, 2004). Η Zennati, βρήκε επίσης ότι η επίδοση ποικίλε ανάλογα με τον 

τρόπο παρουσίασης των ρυθμικών μοτίβων, τα παιδιά στη ηλικία των 4-5 είχαν 

καλύτερη επίδοση όταν ο ρυθμός παίζονταν στο πιάνο.  Πολλές έρευνες έδειξαν πως 

τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας συναντούν δυσκολίες στο να κρατήσουν το ρυθμό 

για μεγάλο διάστημα. Η αγωγή του ρυθμικού αισθήματος είναι βασικό μέρος της 

γενικότερης αγωγής του παιδιού. Η αγωγή του ρυθμικού στοιχείου πρέπει να αρχίζει 

από πολύ μικρή ηλικία όπου η κίνηση είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής ενός 
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μικρού παιδιού και στο εύπλαστο κορμί δουλεύονται οι αισθητικές αντιδράσεις. Η 

ρυθμική αγωγή είναι για το παιδί ο παράγων της ισορροπίας του κεντρικού του 

συστήματος.(Κυνηγού- Φλάμπουρα 1993). 

Σε ότι αφορά στην επίδραση του φύλου στη ρυθμική ,υπάρχει διχογνωμία. 

Έρευνες όπως των Gardner (1966), High (1987), Huff (1972), Kuhlman και 

Schweinhart (1999), Smoll (1973- 1975) και Thomas και Moon (1976), κατέληξαν 

ότι τα αγόρια και τα κορίτσια δεν διαφέρουν στη χωρική- χρονική κινητική απάντηση 

σε ένα ρυθμικό ερέθισμα, ενώ κάποια άλλοι μελετητές υποστηρίζουν ότι τα κορίτσια 

υπερτερούν στις επιδόσεις από ότι τα αγόρια. 

Τα παιδιά κατανοούν σταδιακά τις αντιθέσεις και τις διαφοροποιήσεις του 

ρυθμικού στοιχείου, αλλά και την εκφραστικότητα. 

             Οι προσεγγίσεις και οι δείκτες για να εξετάσει κάποιος την ανάπτυξη των 

ρυθμικών ικανοτήτων των παιδιών είναι οι εξής: 

 Η ικανότητα να διακρίνουν τους πανομοιότυπους από τους 

διαφορετικούς ρυθμούς 

 Η προτίμηση σύνθετων ή απλών ρυθμών από τα παιδιά  

 Η ικανότητα αναπαραγωγής των ρυθμών μέσα από χτυπήματα με τα 

χέρια (παλαμάκια) 

 Η  ικανότητα να κινούνται καθώς παίζουν το ρυθμό και  

 Μέσα από τη διερεύνηση της ρυθμικής δομής των αυτοσχέδιων 

τραγουδιών των παιδιών (Gembis, 2002).  

               Άλλες πάλι έρευνες όπως εκείνη των Eerola, luck, Toiviainen (2006) που 

εξέτασαν  σωματικό συγχρονισμό των παιδιών της προσχολικής ηλικίας με μία οικεία 
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μουσική που είχε εναλλαγές στο ρυθμό, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τα παιδιά 

φάνηκαν να παρουσιάζουν μία από τους 3 τύπους κύριας κίνησης (πήδημα, κυκλική 

κίνηση και λίκνισμα. 

Οι πιο σημαντικοί παράγοντες σύμφωνα με τον Groves (1969) στη ρυθμική 

ανάπτυξη των παιδιών είναι η χρονολογική ηλικία, ο βαθμός ωρίμανσης και η έμφυτη 

ικανότητα παρά η άσκηση.  

Η ρυθμική ικανότητα επηρεάζει τις κινητικές δεξιότητες καθώς επίσης 

συμβάλλει και στην ανάπτυξη της γλώσσας και της ανάγνωσης. Η ικανότητα των 

παιδιών να νιώθουν και να εκφράζουν το ρυθμό είναι βασική όχι μόνο για την 

κίνηση, επηρεάζοντας τη μουσική, αλλά και για τη ροή του λόγου και την απόδοση 

σε καθημερινές συνήθειες. 

Ο ρυθμός βοηθάει τα παιδιά να αντιληφθούν έννοιες που δεν αφορούν 

αποκλειστικά τη μουσική, αλλά που έχουν να κάνουν με μαθηματικά ή ακόμα και με 

τη γλώσσα. Με τη βοήθεια του ρυθμού τα παιδιά αντιλαμβάνονται καλύτερα τα 

λεκτικά μοτίβα (π.χ. το μοτίβο των δύο τετάρτων ταιριάζουν με τις δισύλλαβες λέξεις 

ώ-ρα κ.τ.λ.). Όπως λοιπόν μπορούμε να συμπεράνουμε από τα παραπάνω, η συμβολή 

της ρυθμού στη γενικότερη και συνολική ανάπτυξη του ατόμου είναι καθοριστική και 

πολύπλευρη. Με την ανάπτυξη του ρυθμού τα υγιή παιδιά βοηθούνται να στο να 

εξελιχθούν ομαλά, και τα παιδιά με γενικότερες ειδικές ανάγκες (π.χ. κωφάλαλα 

παιδιά, νευρωτικά, βραδύγλωσσα παιδιά κ.α.) να ισορροπήσουν και να αυξήσουν τις 

μειωμένες ικανότητές τους. (Κυνηγού- Φλάμπουρα, 1993). 

Τα όρια ανάμεσα στην παιδαγωγική και στη ρυθμική είναι δυσδιάκριτα. Στις 

αρχές του 20
ου

 αιώνα υπάρχει ένας προβληματισμός όσον αφορά την επίτευξη της 
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ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού και έτσι γίνεται η ενοποίηση ων τεχνών της 

μουσικής του λόγου και της κίνησης. 

Η ρυθμική είναι η μουσική εκπαίδευση που ενώνει το ρυθμό και την κίνηση, 

μέσα στο χώρο και το χρόνο. Δεν είναι όμως ένα πρακτικό – μουσικό – μετρικό 

μάθημα, αλλά είναι μία βιωματική μέθοδος που μετατρέπει την κινητική αντίδραση 

σε μουσική πράξη και το αντίθετο, της οποίας εμπνευστής είναι o Emile  Jaques 

Dalcroze. Ρυθμική, η οποία βοηθάει το παιδί και κάθε άνθρωπο να ανακαλύψη τις 

εκφραστικές και δημιουργικές του ικανότητες, επομένως είναι η πειθαρχεία του 

αισθήματος του ρυθμού των μυών και των φυσικών λειτουργιών του ατόμου, και το 

σώμα είναι το μέσο με το οποίο πραγματοποιείται ο ρυθμός. Ο ρυθμός για τον 

Dalcroze  παίζει τον πρωταρχικό ρόλο. Σύμφωνα με τη θεωρία του, ο ρυθμός είναι ο 

συνδυασμός  χώρου, χρόνου και ενέργειας και εκφράζεται με την κίνηση. Σύμφωνα 

με τη σειρά που πρέπει να κατακτώνται οι διάφορες έννοιες είναι: αίσθηση του 

χώρου, οι αντιδράσεις των αισθήσεων, η μελέτη του μέτρου και του ρυθμού, η 

μελέτη και η απόδοση των όρων της μουσικής μέσα από την κίνηση, ο 

αυτοσχεδιασμός και τέλος τα κρουστά και η ορχήστρα (Καλογηράτου & 

Παπαιωάννου, 2008). Ο Dalcroze μέσω της ένταξης της κίνησης στη μουσική θέλησε 

να μεταφέρει στους μαθητές του μία σωματική επαφή και συμπεριφορά με τη 

μουσική, σύμφωνα με την Καρτασίδου (2004). Παρατήρησε ότι στο ρυθμό 

εντάσσονται κάποια στοιχεία του σώματος και της μουσικής και σε αυτό στήριξε τη 

διδασκαλία του. Σύμφωνα με τη Scheiblauer, (1945, σύμφωνα με την Καρτασίδου, 

2004) μία μαθήτρια του Dalcroze, η ρυθμική είναι μία εκπαίδευση που ξεκινά από 

την κίνηση και στηρίζεται στη μουσική. όπως λοιπόν καταλαβαίνουμε, σ’ αυτήν την 

περίπτωση η μουσική δεν αποτελεί το σκοπό αλλά είναι κυρίως το μέσο. 
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Σύμφωνα με τον Kodaly η γνώση και η αίσθηση του ρυθμού αναπτύσσονται 

μέσα από την συμμετοχή των παιδιών σε ρυθμικές δραστηριότητες. Και επιπλέον η 

αίσθηση του ρυθμού μπορεί να αναπτυχθεί και να υποστηριχθεί με κινήσεις- βήματα, 

ποικιλία κινήσεων- ενώ συγχρόνως το παιδί τραγουδάει.  

Στη συνέχεια ο Orff ανακάλυψε από νωρίς την ευεργετική δύναμη του 

ρυθμού. Στη μέθοδό του αναπτύσσεται η άποψη πως η εκμάθηση της μουσικής 

γίνεται μέσα από την ρυθμισμένη κίνηση του σώματος και από τον ρυθμό που 

δημιουργείται από τις λέξεις. Η επεξεργασία του ρυθμού στη μέθοδό του ξεκινάει με  

τέταρτα και όγδοα και όχι με ολόκληρα, διότι οι αξίες τετάρτου και ογδόου 

αντιστοιχούν σε ρυθμούς του ανθρώπινου οργανισμού και σε κινήσεις του σώματος.  

Σε έρευνα του Moore (1984), διαπιστώθηκε ότι η ομάδα παιδιών προσχολικής 

ηλικίας που εκπαιδεύτηκε επί 10 εβδομάδες με τη μέθοδο Orff, παρουσίασε 

σημαντική βελτίωση στην ρυθμική ανταπόκριση σε σχέση με την ομάδα ελέγχου που 

εκπαιδεύτηκε με το δασκαλοκεντρικό τρόπο. 

Όσον αφορά τη μουσικοκινητική αγωγή είναι ο συνδυασμός μουσικής και 

κίνησης, όπως προαναφέρθηκε. Η κίνηση είναι το μέσο για τη μουσική ανάπτυξη των 

παιδιών. 

Με τη μουσικοκινητική τα παιδιά βιώνουν μέσα από το σώμα τους  και την 

κίνησή τους, τους νόμους της μουσικής, του λόγου και του χορού. Αυτό που πρέπει 

να αντιληφθεί ένας παιδαγωγός είναι πως το κάθε παιδί έχει το δικό του ατομικό 

ρυθμό και με το δικό του τρόπο βλέπει, ακούει και προσλαμβάνει έννοιες. Έτσι 

λοιπόν καταλαβαίνουμε πως η μουσικοκινητική αγωγή επιστρατεύει σώμα και 

πνεύμα, ενώ επιτρέπει στα παιδιά να αποκτήσουν σταδιακά τον έλεγχο των μυών του 

σώματος και θέτει τα θεμέλια για τη σωστή κινητική ανάπτυξή τους.  
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«Καθώς η κίνηση είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής των παιδιών, η ένωσή 

τους με τη μουσική οδήγησε τη διδασκαλία της μουσικής σε νέα μονοπάτια. Τα 

μουσικοκινητικά προγράμματα αποδείχθηκαν αποτελεσματικά στη βελτίωση της 

ρυθμικής ικανότητας τόσο των παιδιών της προσχολικής ηλικίας όσο και των παιδιών 

του δημοτικού και του γυμνασίου. Η μουσικοκινητική αγωγή βοηθά τα παιδιά όχι 

μόνο να ανακαλύψουν τη δομημένη ρυθμισμένη κίνηση , αλλά και να βελτιώνουν την 

ποιότητα δεξιοτήτων μετακίνησης, τις συντονιστικές τους ικανότητες και τη σχολική 

του ετοιμότητα» όπως ισχυρίζεται η Παυλίδου (1998) όπως αναφέρουν οι Πολλάτου, 

Λιάπα, Διγγελίδης και Ζαχαροπούλου (2005). 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε οι ρυθμικές δεξιότητες εμφανίζονται πρώτες, πριν 

δηλαδή από την ανάπτυξη των μελωδικών δεξιοτήτων, και αναπτύσσονται ως 

αντίδραση του βρέφους προς τη μουσική. Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης οι διάφορες 

ρυθμικές δεξιότητες εμφανίζονται με διαφορετικές τύπους μιμήσεις όπως είναι η 

ταλάντευση, το νεύμα του κεφαλιού, παλινδρομική κίνηση κτλ. (Hergreaves, 2004). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα στις έρευνες του Moog (1976) το παραπάνω 

συμπέρασμα ότι οι ρυθμικές μιμήσεις εμφανίζονται πρώτα από ότι οι μιμήσεις του 

τονικού ύψους ή της μελωδικής γραμμής επαληθεύεται και μπορεί να εξηγηθεί με 

βάσει των «πρωτόγονων» χαρακτηριστικών του ρυθμού. Ακόμα ο Bentley (1966), 

παρατήρησε πως τα στοιχεία που μοιράζονται τα παιδιά κατά το ομαδικό τραγούδι 

είναι περισσότερο ρυθμικά παρά ταυτοφωνίες, ο Revesz (1953), τόνισε πως η κίνηση 

και η μουσική πρέπει να εξετάζονται παράλληλα και όχι μεμονωμένα κατά την 

προσχολική ηλικία, ενώ οι Shuter- Dyson και Gabriel (1981) υποστηρίζουν πως οι 

απόψεις ποικίλουν για το αν οι ρυθμικές δεξιότητες προϋπάρχουν των μελωδικών.  Ο 

λόγος που διίστανται οι απόψεις των ερευνητών είναι γιατί μάλλον οι συγγραφείς - 

ερευνητές έχουν εργαστεί σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης (Hergreaves, 2004).   
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 1.2 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 1.2.1 ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ EDWIN GORDON 

Στις μέρες μας, υπάρχουν σημαντικές θεωρίες μουσικής ανάπτυξης που έχουν 

επηρεάσει τη μουσική εκπαίδευση (Humphreys, 2002). Μια από αυτές τις θεωρίες  

που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στον τόπο που αντιλαμβάνεται κανείς τη μουσική 

αγωγή των παιδιών, είναι εκείνη του Edwin Gorgon. Ο Gorgon, μουσικοπαιδαγωγός 

και ερευνητής των ΗΠΑ, είναι από τους ελάχιστους ερευνητές που στήριξε θεωρίες 

και αναλυτικά προγράμματα για τη διδασκαλία της μουσικής πάνω σε ερευνητικά 

ευρήματα για την ανάπτυξη των μουσικών ικανοτήτων (Στάμου, 2001· Στάμου 2008- 

2012). Διερευνά τη μουσική ανάπτυξη των μικρότερων και μεγαλύτερων παιδιών εδώ 

και 40 χρόνια και ανέπτυξε τη Θεωρία της Μουσικής Μάθησης (Music Learning 

Theory), και το Jump Right In Music Curriculum για την προσχολική ηλικία κ.α. 

(Στάμου, 2001). Έχει ακόμα συντάξει 4 τεστ μουσικής δεκτικότητας  α) το Audie για 

ηλικίες 3 – 5 ετών, β) το Primary Measures of Music Audiation  για ηλικίες 5 – 8 

ετών, που έχει σταθμιστεί στην ελλάδα (Stamou et al, 2006) και το Intermediate 

Measures of Music Audiation για ηλικίες 5 – 9 ετών, γ) το Music Aptitude Profile για 

ηλικίες 9 – 15 ετών και δ) το Advanced Measures of Music Audiation για άτομα άνω 

των 15 ετών, το οποίο έχει επίσης σταθμιστεί στην Ελλάδα (Stamou ef. Al, 2007). 

Μέσω της έρευνας του ο Gorgon προβάλει μία ανάλυση της διαδικασίας με 

την οποία οι άνθρωποι κάθε ηλικίας μαθαίνουν μουσική. Ο Gorgon πιστεύει πως για 

την προβολή και κατανόηση της διαδικασίας σε ένα θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο οι 

δάσκαλοι μπορούν να σχεδιάσουν μία αποτελεσματική διδασκαλία, πρέπει να 

κατανοείται τι χρειάζεται οι μαθητές να γνωρίζουν στο κάθε ειδικό επίπεδο για τη 

μάθηση προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο (Runfola & Swanwick, 
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2002). Η θεωρία της μουσικής μάθησης του Gordon βασίζεται σε διάφορες 

προϋποθέσεις, η πρώτη εκ των οποίων είναι ότι η μάθηση έχει δύο βασικές 

λειτουργίες: τη διάκριση και την επαγωγή (Gordon, 1976· Hupmphreys, 2002· 

Runfola & Swanwick, 2002). O Gordon πιστεύει πως κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι 

σε θέση να διακρίνει έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει επαγωγικά (θεωρία του 

ψυχολόγου Gagne (1965)  στο Humphreys, 2002).  

Όσον αφορά τη λειτουργία της διάκρισης υπάρχουν κάποια στάδια τα οποία  

θα περιγραφούν παρακάτω: το πρώτο στάδιο είναι το επονομαζόμενο «ακουστικό/ 

προφορικό» στάδιο, κατά το οποίο το παιδί πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσει την 

εσωτερική ακοή, δηλαδή να ακούσει «εσωτερικά» τη μουσική και μετά να την 

τραγουδήσει ή να την ερμηνεύσει σε κάποιο μουσικό όργανο (Humphreys, 2002). 

Σύμφωνα με τον Gordon (1976), «μέσα από την εκτέλεση…, το άτομο αρχίζει να 

αναγνωρίζει ακουστικά μελωδικά και ρυθμικά σχήματα τα οποία έχει διδαχθεί με 

βάση τη μίμηση. Ως αποτέλεσμα, το άτομο αποκτά την ικανότητα να τα διακρίνει και 

επομένως αποκτά ένα λεξιλόγιο μελωδικών και ρυθμικών σχημάτων και ένα ακόμη  

πιο εκλεπτυσμένο αίσθημα τονικότητας και ρυθμού» (σελ.9-10).  

Το δεύτερο στάδιο, «η λεκτική σύνδεση», περιλαμβάνει τη σύνδεση κάποιων 

τονικοτήτων και μέτρων με συγκεκριμένες ονομασίες, όπως επιπλέον και συλλαβές 

για κάθε μελωδικό και ρυθμικό σχήμα. Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται είναι εκείνο 

που αποκτήθηκε κατά το ακουστικό – προφορικό επίπεδο (Humphreys, 2002· 

Gordon, 1976· Runfola & Swanwick, 2002). «Η μερική σύνθεση», το τρίτο δηλαδή 

στάδιο, περιλαμβάνει το συνδυασμό σε ολοκληρωμένα μουσικά σύνολα των μερών 

που έμαθε το άτομο στα 2 πρώτα στάδια. Ενώ το τέταρτο στάδιο, «η σύνδεση με το 

συμβολισμό» όπως λέγεται, περιλαμβάνει το συνδυασμό συλλαβικών ονομάτων με 

συγκεκριμένες νότες και ρυθμούς. Το τελευταίο στάδιο, το επονομαζόμενο «τελική 
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σύνθεση», είναι και το ανώτερο επίπεδο διάκρισης από τα παραπάνω που 

παρουσιάστηκαν. Το άτομο εδώ με βάση τη μίμηση μαθαίνει να συνδυάζει «γνωστά 

μελωδικά και ρυθμικά σχήματα σε κατανοητά σύνολα για τη δημιουργία ενός πιο 

σύνθετου αισθήματος τονικότητας και μέτρου, σε συνδυασμό με τη μουσική φόρμα 

και το στυλ, όπως κάποιος διαβάζει και γράφει μουσική» (Gordon, 1976, σελ. 13-14).  

Όπως και στη λειτουργία της διάκρισης, έτσι και στη λειτουργία της επαγωγής 

υπάρχουν κάποια στάδια τα οποία θα παρουσιαστούν παρακάτω. Στο πρώτο στάδιο, 

αυτό της γενίκευσης, το άτομο αναγνωρίζει ηχητικά σχήματα παρόμοια με εκείνα που 

αναγνώριζε κατά τη λειτουργία της διάκρισης, δηλαδή το άτομο αποκτά την 

ικανότητα να γενικεύει σχήματα που έμαθε νωρίτερα με το αυτί. Έτσι σύμφωνα με τη 

θεωρία του Gordon, η γενίκευση εξαρτάται από τη διάκριση (Humphreys, 2002· 

Runfola & Swanwick, 2002). Το δεύτερο στάδιο είναι η «δημιουργία – 

αυτοσχεδιασμός». Σύμφωνα με τον Gordon (1976), το στάδιο της δημιουργικότητας -  

αυτοσχεδιασμού απαιτεί γνώση του περιεχομένου, η οποία ουσιαστικά παρέχεται 

κατά τη διάκριση» (σελ.17), δηλαδή, αυτά τα μελωδικά και ρυθμικά  σχήματα που 

έμαθε το άτομο κατά τη λειτουργία της διάκρισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 

να ακουστούν στην εκτέλεση (Humphreys, 2002). Το τρίτο στάδιο, το όγδοο δηλαδή 

και τελευταίο κατά σειρά στάδιο της Θεωρίας της Μουσικής Μάθησης είναι η 

«θεωρητική κατανόηση», η οποία είναι για τη  μουσική ότι είναι για τη ομιλούμενη 

γλώσσα η γλωσσολογία και η σημασιολογία. Ο Gordon  θεωρεί πως η διδασκαλία της 

γλωσσολογίας της μουσικής θα πρέπει να είναι τελευταία και όχι πρώτη, όπως είναι 

γίνεται από εκπαιδευτικούς στη Δύση (Humphreys, 2002· Runfola & Swanwick, 

2002). 

Η Θεωρία της Μουσικής Μάθησης έχει επηρεάσει πολλούς εκπαιδευτικούς 

και μουσικοπαιδαγωγούς στην βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη, και αποτελεί τη 
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βάση για τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου διδακτικού υλικού (Humphreys, 2002). 

Ο ίδιος ο Gordon εξακολουθεί να επεκτείνει και να εξηγεί τη θεωρία του μέσα από 

εργαστήρια και δημοσιεύσεις (Humphreys, 2002). 

Ο Gordon είναι ίσως περισσότερο γνωστός για τη δουλειά του σχετικά με τη 

μουσική δεκτικότητα (Humphreys, 2002). Οι λέξεις «ταλέντο» και «μουσική 

ικανότητα» που συχνά χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την μουσικότητα που 

εκδηλώνεται σε έναν άνθρωπο είτε τυπικά είτε άτυπα, δεν έχουν συγκεκριμένο νόημα 

και συνεπώς συγχέουν τη μουσική δεκτικότητα με το επίτευγμα.  Στο σημείο αυτό 

είναι σημαντικό να διακρίνουμε τη μουσική δεκτικότητα από τα μουσικά 

επιτεύγματα. «Η δεκτικότητα είναι ένα μέτρο της δυνατότητάς μας να μάθουμε, ενώ 

το επίτευγμα είναι ένα μέτρο αυτού που ήδη έχουμε μάθει» σύμφωνα με τον Gordon 

(1979, μτφρ Στάμου 2006, σελ.4· Στάμου, 2001· Imara, 2002). Ωστόσο καμία από τις 

δύο έννοιες δεν ακυρώνει η μία την άλλη.  Ενώ κάποιος που εκδηλώνει υψηλά 

μουσικά επιτεύγματα πρέπει να έχει και υψηλή μουσική δεκτικότητα, κάποιος που 

εκδηλώνει υψηλή δεκτικότητα δεν έχει απαραίτητα υψηλά επιτεύγματα. Η ανάπτυξη 

της μουσικής δεκτικότητας λαμβάνει χώρα κατά τα πρώτα χρόνια κυρίως της ζωής 

του ανθρώπου, από τη γέννηση δηλαδή μέχρι περίπου την ηλικία των 9 ετών (Gordon 

1979). Σύμφωνα με τον Gordon ένα άτομο έχει πολύ υψηλά επίπεδα μουσικής 

δεκτικότητας μόλις γεννηθεί. Από τη στιγμή της γέννησης του το παιδί πρέπει να 

δέχεται συνεχώς πλούσια και ποικίλα μουσικά ερεθίσματα  ώστε να αποτραπεί η 

καθοδική πορεία του μουσικού δυναμικού του (Στάμου, 2001). Σύμφωνα με Στάμου 

(2006), έρευνες που έχει κάνει ο ίδιος ο Gordon (1986, 1987, 1990) έχουν δείξει πως 

η πρώτη πιο κρίσιμη περίοδος για την ανάπτυξη της μουσικής δεκτικότητας ενός 

παιδιού είναι από τη γέννηση του μέχρι την ηλικία των τριών ετών, η δεύτερη πιο 
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σημαντική περίοδος η ηλικία των 3 – 5 χρονών και η τρίτη πιο σημαντική η ηλικία 

των 5 – 8 χρονών (Στάμου, 2006).   

Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες έρευνες με αντικειμενικές πληροφορίες 

όσον αφορά τη μουσική δεκτικότητα, τα χαρακτηριστικά και την προέλευσή της, τη 

λειτουργία της και την ανάπτυξή της. 

Αρκετοί ψυχολόγοι που ασχολήθηκαν με το μουσικό ταλέντο του ανθρώπου 

υποστήριξαν στις αρχές του 20
ου

 αιώνα  πως αυτό είναι καθαρά κληρονομικό 

φαινόμενο και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και η διδασκαλία δεν είχαν καμία 

απολύτως επιρροή. Άλλο ρεύμα ψυχολόγων αργότερα, υποστήριξε πως το μουσικό 

ταλέντο εξαρτάται εξ’ ολοκλήρου από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Κατά τα 

τέλη του 20
ου

 αιώνα, οι μουσικοί ψυχολόγοι ανανέωσαν το ενδιαφέρον τους για την 

προέλευση του μουσικού ταλέντου, που τώρα πια ονομάζεται «μουσική 

δεκτικότητα». Έτσι λοιπόν κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η μουσική δεκτικότητα 

είναι παράγωγο τόσο της φύσης όσο και της ανατροφής, όπου και τα δύο παίζουν 

πολύ σημαντικό ρόλο χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρη η αναλογία του καθενός 

(Gordon 1979). Το σίγουρο είναι πως οι πρώιμες μουσικές εμπειρίες αποτελούν 

σημαντικούς παράγοντες που  επιδρούν στη γενικότερη μουσική ανάπτυξη του 

παιδιού (Gordon, 1980, όπως αναφέρει η Μπουντλή, 2008). Η έρευνα έχει δείξει πως 

οι δύο πιο σημαντικοί παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη υψηλής μουσικής 

ικανότητας και μουσικών επιτευγμάτων είναι η γονική συμμετοχή και η ενασχόληση 

του παιδιού με τη μουσική πριν την ηλικία των 9 ετών (Gordon, 1967· Στάμου, 

2006).  

Το επίπεδο της μουσικής δεκτικότητας με το οποίο γεννιέται το παιδί δεν μπορεί 

να καθοριστεί με ακρίβεια με βάση τη γενεαλογία. Το σίγουρο πάντως είναι, 
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σύμφωνα με τον Gordon (1979), ότι αν οι πρώιμες περιβαλλοντικές επιρροές είναι 

αρνητικές το επίπεδο αυτό δεν μπορεί να πραγματωθεί με τη μορφή επιτευγμάτων. Οι 

περιβαλλοντικές επιρροές πρέπει να προσφέρουν στο παιδί άτυπες μουσικές 

ευκαιρίες πειραματισμού και ακρόασης με τη μουσική και πάντα με την ενθάρρυνση 

και τον ενθουσιασμό από το μέρος των ενηλίκων(Gordon 1979· Στάμου, 2001). Η 

μουσική δεκτικότητα σταθεροποιείται περίπου στην ηλικία των 9 ετών, παραμένει 

δηλαδή ουσιαστικά  ίδια στο υπόλοιπο της ζωής, και αυτό έχει να κάνει με την 

πλαστικότητα του εγκεφάλου, η οποία μειώνεται σημαντικά όσο μεγαλώνει το άτομο. 

Το ότι η μουσική δεκτικότητα σταθεροποιείται στην  ηλικία περίπου των 9 ετών δεν 

σημαίνει πως το άτομο μετά την ηλικία αυτή δεν μπορεί να μάθει μουσική, αλλά θα 

μάθει μουσική χρησιμοποιώντας εγκεφαλικές δομές και το μουσικό δυναμικό που 

ανέπτυξε για τη μουσική μέχρι την ηλικία των 9 ετών (Στάμου, 2006). Ο Gordon 

θεωρεί πως κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται άμουσος και πως όλοι έχουν έστω ένα 

ελάχιστο ποσοστό μουσικής δεκτικότητας, αν και οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν τη 

μέση μουσική δεκτικότητα (Gordon 1979· Στάμου, 2001). Ακόμα θεωρεί πως οι 

μουσικές ικανότητες είναι φυσιολογικά κατανεμημένες στον ανθρώπινο πληθυσμό, 

το οποίο σημαίνει πως το 68% των ανθρώπων έχουν τη μέση μουσική ικανότητα, ενώ 

μόνο το 14% έχουν χαμηλή μουσική δεκτικότητα και 14% υψηλή μουσική 

δεκτικότητα. Ενώ περίπου το 2% έχουν εξαιρετικά χαμηλή μουσική δεκτικότητα , 

ένα άλλο 2% έχουν εξαιρετικά υψηλή. Επομένως, σύμφωνα με την προηγούμενη 

παραδοχή κανείς άνθρωπος δεν είναι εντελώς άμουσος, όπως κανείς δεν είναι 

παντελώς μη ευφυής  (Gembris, 2002). Η έρευνα αποκαλύπτει πως περίπου το 40% 

των παιδιών που έχουν υψηλό επίπεδο μουσικής δεκτικότητας δεν εντοπίζονται ή δεν 

αναγνωρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους (Στάμου, 2001). 
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Σημαντικό εύρημα από έρευνες του Gordon (1986) είναι πως η μουσική 

δεκτικότητα είναι μεταβαλλόμενη ως την ηλικία περίπου των 8 – 9 ετών όπως ήδη 

αναφέρθηκε. Τα παιδιά που είναι στο στάδιο της μεταβαλλόμενης μουσικής 

δεκτικότητας μπορούν να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε ένα μόνο στοιχείο της 

μουσικής (Στάμου, 2001). Ένα ακόμα σημαντικό εύρημα στις έρευνες του 

Gordon(1986) είναι ότι τα παιδιά ενδιαφέρονται περισσότερο για την ομοιότητα και 

την ανομοιότητα παρά για το μουσικό περιεχόμενο των μοτίβων που ακούν (Στάμου, 

2001).  

Ο Gordon μελέτησε τη φύση και τα χαρακτηριστικά της αναπτυσσόμενης 

μουσικής δεκτικότητας, μέσα από την κατηγοριοποίηση και τον καθορισμού του 

βαθμού δυσκολίας στην ακουστότητα των μελωδικών μοτίβων σε διάφορες 

τονικότητες και ρυθμικών μοτίβων σε ίδια ή διαφορετικά μέτρα (Στάμου, 2001). Η  

«ακουστότητα» (απόδοση του όρου «audiation», Παπαζαρής, 1999) είναι η ικανότητα 

του ατόμου να ακούει και να αισθάνεται μέσα του τη μουσική χωρίς αυτή 

πραγματικά να ακούγεται (Παπαζαρης, 1999). Ο όρος «ακουστότητα» επινοήθηκε 

από τον ίδιο τον Gordon και σχετίζεται με τις ηλικίες όπου τα παιδιά έχουν περάσει 

από το στάδιο του μουσικού πειραματισμού και δέχονται τυπική μάθηση. Η 

προπαρασκευαστική ακουστότητα ωστόσο είναι ένας τύπος ακουστικότητας που 

σχετίζεται με τα παιδιά που βρίσκονται στο στάδιο του μουσικού πειραματισμού 

(Στάμου, 2009). Ο βαθμός ακουστότητας ενός ατόμου είναι η ένδειξη του επιπέδου 

της μουσικής δεκτικότητάς του (Στάμου, 2001). Έρευνες έχουν δείξει πως η 

ικανότητα ακουστότητας διαμορφώνεται στην προσχολική ηλικία.  

    Τα τρία στάδια της προπαρασκευαστικής ακουστότητας είναι τα εξής  (Gordon, 

2003): 
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 Η προσαρμογή: το παιδί προσπαθεί να αφομοιώσει το μουσικό συντακτικό 

μέσω της συνεχόμενης κίνησης με ολόκληρο το σώμα και την ελεύθερη 

αναπνοή για να τραγουδήσει σωστά μελωδικά και ρυθμικά μοτίβα. Το στάδιο 

αυτό είναι από την βρεφική ηλικία μέχρι την ηλικία περίπου των 2 ετών 

(Στάμου, 2009, Κουθούρη, 2010). Όταν επιτύχει τα παραπάνω περνάει στο 

επόμενο στάδιο της μίμησης 

 Η μίμηση:  σε αυτό το στάδιο ανήκουν οι ηλικίες από 2 – 4 ετών. Το στάδιο 

της μίμησης περιλαμβάνει τη λανθασμένη μίμηση, όπου το παιδί δεν ακούει 

τη διαφορά ανάμεσα στη σωστή από τη λανθασμένη απόκριση, και την σωστή 

μίμηση, δηλαδή το σπάσιμο του κώδικα, όπου το παιδί μπορεί να μιμηθεί 

σωστά. (Στάμου, 2009, Κουθούρη, 2010).  

 Η αφομοίωση: το τελευταίο στάδιο που διαρκεί συνήθως από την ηλικία των 

4 – 6 χρονών. Αρχικά το παιδί αποκρίνεται σωστά στο τραγούδι αλλά δεν 

μπορεί να συντονίσει το τραγούδι με τις κινήσεις και την αναπνοή του, 

πράγμα που διορθώνεται σταδιακά (Στάμου, 2009, Κουθουρη, 2010). Η 

ταχύτητα με την οποία τα παιδιά περνούν από το ένα στάδιο στο άλλο 

εξαρτάται από το επίπεδο της μουσικής τους δεκτικότητας και από το πόσο 

πλούσιο μουσικά είναι το περιβάλλον στο οποίο εκτίθενται και ζουν (Gordon, 

2003, Στάμου, 2006). 

Σύμφωνα με τη θεωρία της μάθησης, τα παιδιά μπορούν με τον ίδιο αβίαστο και 

φυσικό τρόπο να μάθουν τη μουσική όπως μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα, κάτι 

που σε στο πέρασμα των χρόνων αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας (Στάμου, 2009· 

Gordon, 2003· Stamou, 1998, 1999, 2001a, 2001b, 2005).  Με τρόπο ανάλογο με 

αυτό της γλωσσικής ανάπτυξης, τα παιδιά περνούν από συγκεκριμένα στάδια κατά τη 
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διάρκεια της μουσικής τους ανάπτυξης (Στάμου, 2006, 2009· Gordon, 2003). 

Σύμφωνα με τη Θεωρία της Μουσικής Μάθησης, τα παιδιά πρέπει να εκτεθούν σε 

μελωδίες και ρυθμούς, έτσι ώστε να αναπτύξουν το ακουστικό μουσικό τους 

ρεπερτόριο μέσα σε ένα περιβάλλον επαναλαμβανόμενο, χαρούμενο και παιγνιώδες. 

Το παιδί στη συνέχεια θα αρχίσει έναν ακατανόητο (για τα δεδομένα των ενηλίκων) 

ηχητικό/ μουσικό πειραματισμό (music babble). Σύντομα το παιδί θα ξεκινήσει να 

μιμείται, αρχικά λανθασμένα και αργότερα σωστά, και ακόμη αργότερα θα μπορεί να 

συντονίσει την κίνηση και την αναπνοή με το τραγούδι του όπως έχει ήδη 

προαναφερθεί (Στάμου, 2009· Gordon, 2003).   

Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα στάδια μουσικής ανάπτυξης 

παραμένουν τα ίδια άσχετα από την ηλικία του αναπτυσσόμενου μουσικά ατόμου. Ο 

δάσκαλος θα πρέπει να γνωρίζει πως κάθε άτομο έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης 

που μπορεί να μην συμπίπτει με τους ρυθμούς άλλων ατόμων της ίδιας χρονολογικής 

ηλικίας (Στάμου, 2009· Gordon, 2003). Η άτυπη διδασκαλία που δέχεται ένα άτομο 

να έγκειται στην αρχή στο ότι το άτομο δεν πιέζεται να συμμετέχει ή να αποκριθεί, 

όμως παρακινείται να διαδράσει με το μουσικό περιβάλλον με όποιον τρόπο 

αισθάνονται άνετα (Στάμου, 2009· Gordon, 2003).  

Σύμφωνα με τον Gordon (2003) και τη Θεωρία της Μουσικής Μάθησης, η 

διδασκαλία των μικρών παιδιών πρέπει να χαρακτηρίζεται από ποικιλία ύφους, 

μέτρων και τονικοτήτων. Αυτό που είναι σημαντικό κατά τη διδασκαλία για τη 

μουσική ανάπτυξη των παιδιών είναι η ποικιλία και η αντίθεση μεταξύ των μουσικών 

κομματιών που ακούν τα παιδιά και όχι η παρουσία συγκεκριμένων τονικοτήτων, 

μέτρων, αρμονιών και στυλ στη μουσική (Gordon, 2003· Στάμου, 2009). 
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Ο Gordon δημιούργησε, μετά από πολλές μελέτες, μία συστηματική μέθοδο 

εκμάθησης της μουσικής, που στηρίζεται στην ανάπτυξη της εσωτερικής ακοής. Η 

μέθοδος του είναι καθαρά παιδοκεντρική (Βαρελάς, 2001), πράγμα στο οποίο 

συμφωνεί και η Σαββίνου (2009).  

Η Θεωρία της Μουσικής Μάθησης προσφέρει ένα βασικό θεωρητικό υπόβαθρο 

για τη μελέτη της μουσική συμπεριφοράς και απόδοσης των παιδιών, ενώ αποτελεί 

βασικό εργαλείο αξιολόγησης της διδασκαλίας, διότι αναλύει τα στάδια μουσικής 

ανάπτυξης και τις μουσικές συμπεριφορές των παιδιών (Gordon, 2006· Στάμου, 

2009). 
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  1.2.2 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ KEITH SWANWICK 

 Στο βιβλίο του «A Basis for Music Education» ο Swanwick (1979) διατυπώνει  

ιεραρχικές κατηγορίες των ιεραρχικών εκπαιδευτικών στόχων για τη μουσική. Αυτές 

περιλαμβάνουν την απόκτηση δεξιοτήτων, την αναγνώριση και την παραγωγή 

εκφραστικών χειρισμών και την εμφάνιση των κανόνων. Ο Swanwick ανέπτυξε αυτή 

την προσέγγιση, η οποία είναι επηρεασμένη από τη θεωρία του Piaget. Υποστήριξε, 

ότι το παιχνίδι, η μίμηση και η φαντασία είναι απαραίτητα ψυχολογικά στοιχεία σε 

όλη την καλλιτεχνική δέσμευση (Swanwick, 2002, 1983,1988). Ειδικά σε μουσικούς 

όρους, αυτά προσδιορίζονται με την αντίληψη και τον έλεγχο του ηχητικού υλικού, 

την προβολή και τον εντοπισμό εκφραστικού χαρακτήρα και την ευαισθητοποίηση 

της αλληλεξάρτησης μεταξύ των εκφραστικών χειρισμών, δηλαδή της δυναμικής 

δομής. Αυτό είναι το θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο στηρίχθηκε ο Swanwick.  

Σύμφωνα με αυτόν, η μουσική είναι πολυεπίπεδη ανθρώπινη εμπειρία, όπου τα 

επίπεδα δεν αλληλεπιδρούν μόνο κάθετα αλλά και πλάγια (Swanwick, 2002).  

 Παρακάτω εμφανίζεται το σπειροειδές- θεωρητικό σχήμα για τα στάδια της 

μουσικής ανάπτυξης των παιδιών από τη βρεφική ως την πρώτη σχολική ηλικία 

σύμφωνα με τους Swanwick και Tillman (1986): 
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Το μοντέλο αυτό, το οποίο θα αναλυθεί παρακάτω με περισσότερη 

λεπτομέρεια, αποτελεί αναφορά για πολλούς θεωρητικούς- μελετητές και ερευνητές 

στο χώρο της μουσικής παιδαγωγικής (Παπαπαναγιώτου, 2002). Ο Swanwick και 

Tillman (1985) ανέλυσαν πάνω από 700 μουσικές δημιουργίες παιδιών ηλικίας 3 – 9 

ετών. Αφού άντλησαν θεωρητική υποστήριξη, από τη θεωρία του Piaget και 

συμπλήρωσαν τα στοιχεία τους από έρευνες του Moog και την προσέγγιση του Ross, 
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ανέπτυξαν το συγκεκριμένο μοντέλο, στο οποίο διακρίνονται τέσσερα επίπεδα 

μουσικής ανάπτυξης, όπου κάθε επίπεδο περιλαμβάνει δύο στάδια  

(Παπαπαναγιώτου, 2002· Swanwick, 2002). Παρακάτω θα αναλυθούν μόνο τα 2 

πρώτα επίπεδα, αφού αυτά είναι που σχετίζονται με την βρεφική – πρώτη σχολική 

ηλικία. 

Πίνακας: Στάδια μουσικής ανάπτυξης κατά Swanwick και Tillman (1986). 

Ηλικία 

0 - 4  

Επίπεδο 

Εξερεύνησης- 

Υλικά 

(material) 

Χαρακτηριστικά 

Αισθητηριακό στάδιο (sensory): Μέχρι την ηλικία 

των 3 περίπου χρονών, τα παιδιά επικεντρώνονται 

περισσότερο στην εξερεύνηση ήχου, τον πειραματισμό 

για την παραγωγή του και ενθουσιάζονται με τα ακραία 

επίπεδα δυναμικής. Η φόρμα και η έκφραση στη 

μουσική είναι κάτι που ακόμα δεν τα ενδιαφέρει. 

Στάδιο επιδέξιων χειρισμών (manipulative): Προς 

την ηλικία των 4 – 5 ετών τα παιδιά αρχίζουν να 

δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την τεχνική παιξίματος 

των μουσικών οργάνων. Χρησιμοποιούν τεχνικές όπως 

glissando, tremolo και τρίλιες. Οι συνθέσεις τους 

αρχίζουν να είναι μεγαλύτερες από ότι συνηθίζεται στις 

μικρότερες ηλικίες, με πολλές επαναλήψεις λόγω της 

χαράς τους για την ικανότητα χειρισμού του οργάνου 

και με σταθερό ρυθμό. 
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4 – 9  Έκφραση 

(expression) 

Στάδιο προσωπικής εκφραστικότητας (personal 

expressiveness): Μεταξύ των 4 – 6 ετών τα παιδιά στις 

συνθέσεις τους χρησιμοποιούν περισσότερο εναλλαγές 

του ρυθμού και της δυναμικής με έναν αρκετά 

ανοργάνωτο τρόπο.  Οι εκφραστικές αυτές φράσεις 

φαίνεται ότι προέρχονται από τα ίδια τα συναισθήματα 

των παιδιών χωρίς να έχουν στοιχεία δομής και χωρίς 

τα παιδιά να μπορούν πάντα να τα επαναλάβουν. 

Συμβατικό στάδιο (vernacular): Σε αυτό το στάδιο 

εμφανίζονται τα πρώτα μελωδικά και ρυθμικά σχήματα 

που τα παιδιά είναι σε θέση να επαναλάβουν. Οι 

συνθέσεις τους είναι συνήθως σύντομες και 

αποτελούνται κυρίως από 2, 4 ή 8 μέτρα και η 

ικανότητα οργάνωσης των μέτρων είναι πλέον εμφανής. 

Επειδή τα παιδιά δανείζονται συμβατικά εκφραστικά 

στοιχεία από τη μουσική που ακούγεται στο περιβάλλον 

τους, οι συνθέσεις τους είναι συνήθως «προβλέψιμες». 

(Παπαναγιώτου, 2002· Swanwick, 2002). 

 Στην περίοδο όπου τα παιδιά προσεγγίζουν το επίπεδο που κατά τους 

Swanwick και Tillman χαρακτηρίζεται ως επίπεδο έκφρασης, αυτό που είναι 

σημαντικό είναι να έχουν πλούσιες εμπειρίες ακρόασης της μουσικής 

(Παπαναγιώτου, 2002). Όπως έχει ειπωθεί και από τον ίδιο τον Swanwick (1988): 

«σε αυτήν την περίοδο ανάπτυξης ο στόχος του μαθήματος πρέπει να είναι η 

ανάπτυξη συμβατικών μέσων έκφρασης, δηλαδή στοιχείων που θα είναι 



 50 

αναγνωρίσιμα από τους υπόλοιπους ακροατές» (Swanwick, 1988· Παπαπαναγιώτου, 

2002). Σε έρευνες του, ο Swanwick (1988) τονίζει πως κάθε άνθρωπος έχει το δικό 

του τρόπο να μάθει, σε σχέση πάντα με την ηλικία του, το επίπεδο τον χαρακτήρα του 

κτλ. (Swanwick, 1988· Μαρκέα, 2001). 

 Σύμφωνα με την Δογάνη (2009), το παιχνίδι του παιδιού με τους ήχους, που 

μπορεί να αναλυθεί μέσα από τα αναπτυξιακά στάδια που προκύπτουν από στις 

θεωρίες του Piaget, είναι αποτέλεσμα της αφομοίωσης του νέου μουσικού υλικού και 

της απόκτησης νέας γνώσης μέσω της διαδικασίας της προσαρμογής. Αυτό σημαίνει  

ότι το παιδί εξοικειώνεται με τους ήχους και τη μουσική ακολουθώντας 

προκαθορισμένα στάδια ανάλογα με τη μουσική του ανάπτυξη, τα οποία 

περιγράφονται στο μοντέλο του Swanwick και Tillman (1986 ·Δογάνη 2009). 

 Κατά τον Swanwick (1994) η μουσική γνώση είναι δύο ειδών: 

 Η προτασιακή (propositional): είναι το είδος της γνώσης που μεταφέρεται 

μέσω της πληροφορίας και  

 Η άμεση (direct): η άμεση γνώση που εμπλέκει την ανάλυση. Περιλαμβάνει 3 

επίπεδα, τα οποία ορίζει ως: 

    Υλικά: ορίζονται ως τα υλικά της μουσικής τα οποία περιλαμβάνουν 

την ακουστική διάκριση, δηλαδή την ικανότητα του παιδιού να 

ταξινομεί, να αναγνωρίζει και να διευθετεί τους ήχους, τον έλεγχο 

χειρισμού των οργάνων και την επάρκεια της σημειογραφίας. 

    Έκφραση και φόρμα: όταν μιλάει γι αυτούς τους δύο όρους 

αναφέρεται στους συγκεκριμένους τρόπους ερμηνείας πέρα από τους 

οποίους κάθε κομμάτι που ανήκει σε ένα μουσικό ιδίωμα χάνει την 



 51 

ταυτότητά του (π.χ. πως ερμηνεύεται ο Μπαχ). Κάθε κομμάτι 

αποτελείται από στοιχεία που επαναλαμβάνονται, μεταλλάσσονται 

και εμφανίζονται καινούργια σε αντίθεση με άλλα. 

   Αξία: Έχει να κάνει με το πόσο θετικοί ή αρνητικοί είμαστε σε 

κάποιο είδος μουσικής. Αυτό έχει να κάνει βέβαια με πολλά 

πράγματα, όπως το φύλο, το κοινωνικό πλαίσιο, την ηλικία και 

φυσικά τα μουσικά ακούσματα του καθενός (Swanwick, 1994). 

Η μίμηση αποτελεί βασικό μέρος της θεωρίας του Swanwick και του 

αναπτυξιακού μοντέλου του (Κουτσουπίδου, 2008). Εξετάζοντας το τραγούδι των 

παιδιών 5 χρονών, οι Swanwick και Tillman υποστηρίζουν ότι μέσα από το τραγούδι 

τους τα παιδιά επιδεικνύουν μία διαισθητική μουσική ικανότητα για την κατανόηση 

της φόρμας, που παρατηρείται στις δημιουργίες των μεγαλύτερων παιδιών 

(Swanwick & Tillman, 1986· Σίμου, 2009). Εάν σύμφωνα με τις σύγχρονες  

προσεγγίσεις  η επαφή των παιδιών αρχίζει με την εξερεύνηση του ήχου μέσα από 

την εκτέλεση, τη σύνθεση και την ακρόαση, τότε συνάγεται ότι τα παιδιά πρέπει να 

ενθαρρύνονται από το περιβάλλον τους σε εξερεύνηση (Swanwick, 1979, 

Σίμου,2009).  

Στην μουσική εκπαίδευση άρχισε να δίνεται έμφαση στο βίωμα του καθενός 

στη μουσική εμπειρία, παρά στη μουσική γνώση κυρίως από το 1960 και έπειτα 

(Σαββίδου, 2009). Ο Swanwick (1994) όρισε τη μουσική γνώση ως  τη γνώση μέσα 

από τη γνωριμία με τη μουσική ή από τις εμπειρίες και όχι μέσα από θεωρητικές 

προσεγγίσεις (Swanwick, 1994·Διονυσίου, 2008). Ο Swanwick βλέπει τη μουσική 

πράξη ως τοποθετημένη σε συγκεκριμένα κοινωνικά ή πολιτισμικά πλαίσια 

(Swanwick, 1999, Humphreys, 2002). 
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 Η προσέγγιση του Swanwick (1979) που αφορά τη διαπλοκή των μουσικών 

δραστηριοτήτων της ακρόασης, της εκτέλεσης και της σύνθεσης επηρέασε σε μεγάλο 

βαθμό τα προγράμματα σπουδών των σχολείων κάποιων χωρών (Σαββίδου, 2009). Ο 

Swanwick (1979) θεώρησε μεγάλη ανάγκη να υπάρχει δημιουργικότητα μέσα στην 

τάξη (Swanwick, 1979, Κουτσουπίδου, 2009). Oι Swanwick και Tillman (1986) 

θεωρούν τον αυτοσχεδιασμό ως πολύτιμο και απαραίτητο στάδιο σε μία διαδικασία 

αποκρυστάλλωσης μουσικών ιδεών (Swanwick & Tillman, 1986, Κανελόπουλλος, 

2009). Η κατανόηση του αυτοσχεδιασμού ως καθημερινή πρακτική άρρηκτα 

συνδεδεμένη με τις γενικότερες λειτουργίες της μουσικής έχει μεγάλη σχέση με το 

ρόλο του αυτοσχεδιασμού στις προφορικές παραδόσεις (Κανελλόπουλος, 2009, 

Swanwick, 1999). Σύμφωνα με το Swanwick (1999), το σημαντικότερο πράγμα στη 

διδασκαλία της μουσικής είναι να βοηθήσουμε το μαθητή να και καλλιεργήσει και να 

αναπτύξει μία προσωπική σχέση με τη μουσική, να βρει τα δικά του «μουσικά 

μονοπάτια» (Swanwick, 1999, Διονυσίου, 2009). 

Στο βιβλίο του «Teaching Music Musically», ο Swanwick (1999) σημειώνει 

τρεις βασικές αρχές για να χαρακτηρίζεται από μουσικότητα η διδασκαλία της 

μουσικής, οι οποίες είναι οι εξής: 

 Ενδιαφέρον για τη μουσική ως κώδικα επικοινωνίας: η μικρότερη 

σημαντική μονάδα είναι η φράση ή το μέρος, όχι το διάστημα ή το 

μέτρο. Όταν είμαστε προσκολλημένοι στο τονικό ύψος των 

διαστημάτων ή στις ρυθμικές αξίες, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε 

τη μουσική ως έκφραση, ως κώδικα επικοινωνίας. Πρέπει να 

βοηθάμε τους μαθητές να έχουν εγρήγορση, να ακούν ουσιαστικά τις 

μουσικές φράσεις (Swanwick, 1999· Διονυσίου, 2009). 
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 Ενδιαφέρον για το μουσικό κώδικα επικοινωνίας των μαθητών : ο 

δάσκαλος πρέπει να γνωρίζει το επίπεδο μουσικής ανάπτυξης των 

μαθητών, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα τους και να δείχνει 

σεβασμό στο περιβάλλον των μαθητών, είτε το οικογενειακό, είτε 

κοινωνικό. Έτσι μόνο θα μπορέσει να έρθει ο δάσκαλος κοντά με 

τους μαθητές του  (Swanwick, 1999· Διονυσίου, 2009). 

  Μουσική ευχέρεια/ ροή πάνω από όλα (fluently first and last): η τρίτη 

και τελευταία αρχή σημαίνει ότι η άνεση στη μουσική, η προφορική 

κατανόηση και ευχέρεια προηγείται του μουσικού αλφαβητισμού, 

όπως συμβαίνει σε όλους τους μουσικούς λαϊκούς πολιτισμούς εκτός 

του δυτικού. Μία αποτελεσματική διαδικασία στο μάθημα της 

μουσικής είναι: «άκου, άρθρωσε, μετά διάβασε και γράψε». Στο 

μάθημα πρώτος στόχος είναι η μουσική ευχέρεια, η μουσική 

έκφραση του μαθητή(Swanwick, 1999· Διονυσίου, 2009). 

Παρόλο που το αναπτυξιακό μοντέλο του Swanwick και Tillman (1986) 

αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την έρευνα της μουσικής δημιουργικότητας 

από εξελικτική σκοπιά, δέχτηκε έντονη κριτική μετά από χρόνια λόγω της 

υποθετικής κατανομής κάποιων δεξιοτήτων  και των γενικεύσεων που το 

χαρακτηρίζουν χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κοινωνικό και πολιτισμικό 

υπόβαθρο του κάθε παιδιού (Κουτσουπίδου, 2009). 
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1.3 ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑΔΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ* 

Τα παιδιά αναπτύσσουν μουσική κατανόηση και ικανότητες επικοινωνίας 

μέσα από τις βιωματικές τους εμπειρίες. 

Στο κεφάλαιο αυτό έχουν καταγραφεί τυπικές μουσικές αντιδράσεις και 

συμπεριφορές των παιδιών σε διάφορα στάδια της παιδικής ηλικίας, αν και πρέπει να 

γνωρίζει κανείς ότι όλα τα παιδιά της ίδιας ηλικιακής ομάδας δεν βρίσκονται στο ίδιο 

επίπεδο ή στάδιο μουσικής ανάπτυξης, εξαιτίας ατομικών διαφορών που μπορεί να 

οφείλονται σε διάφορους παράγοντες. Παρακάτω θα δοθούν σχετικές πληροφορίες 

που αφορούν στις ηλικίες από τη γέννηση ως αυτή των 5 χρονών.  

  ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ 0-18 ΜΗΝΩΝ. 

Τα βρέφη ήδη από πολύ νωρίς αρχίζουν να μπαίνουν στον κόσμο της 

εξερεύνησης του ήχου και των διάφορων μουσικών ερεθισμάτων, όπως είναι ήχοι 

μπουρμπουλήθρας ή γουργουρίσματα κτλ. Ανάμεσα στο βρέφος ηλικίας 0-18 μηνών 

και στη μητέρα του ή άλλους ενήλικες  υπάρχει μια μη λεκτική επικοινωνία, η 

λεγόμενη «μωρουδίστικη  ομιλία» (baby talk ή «διαισθητική μητρική ομιλία»), η 

οποία  έχει μουσικά χαρακτηριστικά όπως το τονικό ύψος που είναι συνήθως 

υψηλότερο από την κανονική ομιλία και πιο κοντά στην φωνητική περιοχή του  

βρέφους.  Πολλά μέρη της μωρουδίστικης ομιλίας αντί να τα «μιλάμε» τα 

«τραγουδάμε». Συχνά χρησιμοποιούνται επαναλαμβανόμενα ρυθμικά μοτίβα ή 

ανοδικά μελωδικά σχήματα για να τραβήξουν την προσοχή ή κατιόντα μελωδικά 

σχήματα για να ηρεμήσουν το μωρό.  Επιπλέον, η μωρουδίστικη ομιλία λειτουργεί ως 

πρόκληση για το διάλογο μεταξύ βρέφους και ενήλικα  και η δομή της είναι αρκετά 

απλή ώστε αυτό να μπορεί να επιτευχθεί. Επιπρόσθετα, τα περιγράμματα της 
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μελωδίας είναι συνήθως πιο εκφραστικά από την κανονική ομιλία και περιέχουν πιο 

έντονους ρυθμούς και έμφαση στις λέξεις. Το βρέφος αντιδράει πολύ θετικά σε όλο 

αυτό το αυθόρμητο παιχνίδι της διαισθητικής μητρικής ομιλίας. Τέλος, το μωρό μέσα 

από αυτή την ομιλία έχει την ευκαιρία να συγκρίνει τους ήχους που παράγει η φωνή 

του με τους ήχους που παράγονται από άλλους, καθώς συμμετέχει σε αυτό το 

μιμητικό παιχνίδι που υπάρχει ανάμεσα στον ενήλικα και το βρέφος. .  

Όπως έχουν δείξει οι έρευνες, (Andress, 1996), στα βρέφη αρέσει να τους 

τραγουδούν. Τους αρέσει να ακούν νανουρίσματα, ή τραγούδια που περιέχουν 

εκπλήξεις, ή τραγούδια της κουλτούρας τους, ή ακόμα και τραγούδια που ο πατέρας 

και η μητέρα μοιράζονται με το παιδί άλλα επίσης και παιδικά τραγούδια.  

Όπως ειπώθηκε νωρίτερα, τα βρέφη συμμετέχουν έντονα σε παιχνίδια 

μουσικής μωρουδίστικης ομιλίας όπως είναι τα εξής:  

1) Ο ενήλικας μιμείται τους ήχους που παράγει το βρέφος με τη φωνή τους 

προκαλώντας μεγαλύτερη παραγωγή ήχων από το ίδιο το βρέφος. 

2) Ο ενήλικας ρίχνει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο- παιχνίδι (π.χ. στο νερό του 

μπάνιου του μωρού) κάνοντας  έτσι ένα χαρακτηριστικό συνεχόμενο ήχο από 

πάνω προς τα κάτω, το οποίο και επαναλαμβάνει πολλές φορές. Έτσι το 

βρέφος αφού το ακούσει αρκετές φορές αρχίζει να το μιμείται προσθέτοντας 

δικούς του ήχους κάθε φορά. 

3) Υπάρχει ένας εναλλασσόμενος μουσικός μιμητισμός ανάμεσα στο βρέφος και 

τον ενήλικα. 

4) Ο ενήλικας για να ησυχάσει το βρέφος μιλάει σε χαμηλό τονικό ύψος και 

χαμηλή ένταση. 
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Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι τα βρέφη απολαμβάνουν να τους τραγουδά ο 

ενήλικας  και ταυτόχρονα να χτυπά ρυθμικά ή χαϊδευτικά με την παλάμη του. Το 

βρέφος ανταποκρίνεται με απλά χτυπηματάκια στον παλμό πάνω στο σώμα του.  

Γενικά τα βρέφη ανταποκρίνονται αντιδρούν πολύ θετικά σε ρυθμικά παιχνίδια, όπου 

υπάρχει το στοιχείο της σωματικής επαφής, του τραγουδιού και του παιχνιδιού με 

ρυθμικό λόγο (π.χ. το τραγούδι πάει ο λαγός να πιεί νερό στου μωρού μου το λαιμό, 

με ανοδική κίνηση προς τα πάω ή με το στοιχείο της έκπληξης). Επιπλέον τους 

αρέσουν παιχνίδια μετρήματος π.χ. των δαχτύλων, τα οποία καθοδηγεί ο ενήλικας ή 

παιχνίδια όπου ο ενήλικας καθοδηγεί τα χέρια ή το σώμα του παιδιού σε ρυθμικές 

κινήσεις όπως είναι τα παλαμάκια ή το τρίψιμο των χεριών, καθώς και ο χορός του 

ενήλικα ενώ κρατάει το παιδί. Απολαμβάνουν παιχνίδια αναπήδησης, π.χ. παιχνίδια 

όπου ο ενήλικας κρατά το βρέφος στα γόνατα και «παίζει» μαζί του, τα οποία 

συνοδεύονται από ρυθμικά στιχάκια (π.χ. ντα χτιρ ντι). Είναι πολύ δεκτικά σε 

διάφορα είδη μουσικής σε διάφορα στυλ και από διάφορους πολιτισμούς.  Συχνά τα 

βρέφη ακουμπούν τα χείλη του ενήλικα που τραγουδά γιατί είναι πολύ περίεργα να 

εξερευνήσουν από πού έρχεται ο ήχος ή το τραγούδι. Τους αρέσει επίσης το παιχνίδι 

με το σταμάτημα και το ξανάρχισμα του ήχου ή του τραγουδιού που προκαλείται από 

την τοποθέτηση ή την απομάκρυνση του χεριού τους από τα χείλη του ενήλικα. 

Μπορούν επιπρόσθετα να πειραματίζονται με χτυπήματα όπως π.χ. παλαμάκια τα 

οποία φυσικά συχνά θα είναι καθυστερημένα σε σχέση με αυτά του ενήλικα καθώς 

τραγουδά και χτυπά παλαμάκια στο παλμό. Μπορεί να πηδούν ή να αναπηδούν 

ασυντόνιστα καθώς κρατιούνται τα χέρια του ενήλικα, ο οποίος στηρίζει με τους 

δείκτες των δύο του χεριών το βρέφος όρθιο και εκείνο χωρίς να χάνει την επαφή με 

το έδαφος κάνει κινήσεις αναπήδησης. Τέλος, απολαμβάνουν τον ήχο που παράγουν 

διάφορα μουσικά κρουστά όργανα (π.χ. κουδουνάκια, σείστρα κ.α.) και διάφορα 
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μουσικά κουρδιστά παιχνίδια κλπ. Τα εκπλήσσει και τα ενθουσιάζει το χρώμα των 

μουσικών οργάνων ή των αντικειμένων αυτών, το σχήμα, η κίνηση τους και ο ήχος 

που παράγουν και προσπαθούν με κάθε ευκαιρία να τα αγγίξουν ή ακόμα και να τα 

αρπάξουν. 

         ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ 18 ΜΗΝΩΝ- 3 ΧΡΟΝΩΝ 

    Στην ηλικία αυτή τα παιδιά προσπαθούν να αναπτύξουν την ομιλία, και 

αρχίζουν με προτάσεις όπου κυριαρχούν τα ουσιαστικά. Όσο μεγαλώνουν μειώνεται 

όλο και περισσότερο ο αριθμός των ακατανόητων λέξεων, οι προτάσεις τους έχουν 

νόημα και αποτελούνται από 2 ή 3 λέξεις ενώ συχνά επαναλαμβάνουν κάποιες λέξεις. 

Το λεξιλόγιο τους αυξάνεται με πολύ μεγάλους ρυθμούς. Η ομιλία είναι κυρίως 

εγωκεντρική, όπου το βρέφος απευθύνεται περισσότερο στον εαυτό του παρά σε 

κάποιον ενήλικα. Η ομιλία τους επίσης συνοδεύεται συνήθως από σωματικές 

κινήσεις  και κάνουν χειρονομίες όταν δεν μπορούν να εξηγήσουν κάτι με λέξεις. 

Ακόμα παίζουν με τη γλώσσα, την οποία χρησιμοποιούν ρυθμικά και 

επαναλαμβανόμενα. Επιπρόσθετα τους αρέσει να ακούν επαναλαμβανόμενα μια 

ιστορία  καθώς επίσης συνδέονται και με αντικείμενα, τα οποία μπορούν να 

κρατήσουν στα χέρια τους. 

Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία ανταποκρίνονται αυθόρμητα στα διάφορα 

μουσικά ερεθίσματα.  Αρχίζουν να χορεύουν στο άκουσμα της μουσικής και επίσης 

μπορούν να διακρίνουν ένα μουσικό από ένα μη μουσικό ήχο. Ακόμα 

αυτοσχεδιάζουν και φτιάχνουν μόνοι τους αυθόρμητα τραγούδια καθώς είναι μόνα 

και ασχολούνται με κάτι ή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

Τραγουδούν τραγούδια με μία ή δύο επαναλαμβανόμενες λέξεις ανάλογα 

βέβαια με το στάδιο γλωσσικής ανάπτυξης, στο οποίο βρίσκονται.  Ένα τέτοιο 
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τραγούδι θα μπορούσε να είναι μία αυτοσχέδια μελωδία που χρησιμοποιεί 

επαναλαμβανόμενα μία λέξη. 

Επιπλέον, διασκεδάζουν και απολαμβάνουν τραγούδια όπου υπάρχει 

διακύμανση της φωνής σε συγκεκριμένες λέξεις όπως π.χ. το τραγούδι «ο 

καρακατσάνης». 

Απαιτούν την επανάληψη του ίδιου τραγουδιού ή μελωδίας ή ιστορίας ή το 

χτύπο κάποιου κρουστού οργάνου που παίζει ένας ενήλικας όταν τους φαίνεται 

αστείο. 

Παρατηρείται επίσης πως στα τραγούδια τα παιδιά επαναλαμβάνουν μόνο τα 

βασικά στοιχεία τους, π.χ. δύο βασικές λέξεις ή δύο βασικά μελωδικά στοιχεία και 

συνδυάζουν τα τραγούδια που έχουν μάθει μέχρι τώρα με δικά τους αυτοσχέδια 

μουσικά τραγούδια. 

Τους αρέσουν τραγούδια και ρυθμικά στιχάκια όπου υπάρχει η δυνατότητα να 

αγγίξουν και να ονομάσουν διάφορα μέρη του σώματός τους (π.χ. το τραγούδι 

«κεφάλι, ώμοι, γόνατα και πόδια). 

Είναι περίεργα να εξερευνήσουν τον ήχο που βγάζουν τα διάφορα μουσικά 

όργανα είτε κρούοντας τα είτε τραβώντας τις χορδές όταν πρόκειται για κάποιο 

έγχορδο όργανο ενώ τους αρέσει να συνοδεύουν το τραγούδι του ενήλικα με τυχαία 

πατήματα στο πιάνο ή σε κάποιο άλλο μουσικό όργανο. 

Κινούνται εύθυμα στο ήχο ηχογραφημένης μουσικής με τυχαία βήματα και 

κινήσεις χωρίς να ενδιαφέρονται για το ρυθμικό περιεχόμενο της μουσικής που 

ακούγεται. 
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Ακόμα απολαμβάνουν τα παιχνίδια μίμησης. Σημαντικά τα αντικείμενα- 

σύμβολα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να μοιάζουν με των αντίστοιχων αληθινών 

προσώπων ή αντικειμένων. 

Οι μουσικές τους αποκρίσεις σε διάφορα μουσικά παιχνίδια έρχονται συχνά 

μετά το πέρας της δραστηριότητας, όπως στις παύσεις ανάμεσα στις δραστηριότητες 

του μαθήματος ή στο δρόμο για το σπίτι όπου μπορεί να σιγοτραγουδήσουν το 

τραγούδι που άκουγαν στην τάξη ή να εκτελέσουν κάποια δραστηριότητα που έγινε 

μέσα στην τάξη. 

         ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΟΥ 3 ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Τα παιδιά στην ηλικία των 3 χρόνων είναι σε θέση να χειρίζονται τη γλώσσα 

αρκετά καλύτερα από ότι μικρότερα παιδιά. Το λεξιλόγιό τους είναι αρκετά 

ανεπτυγμένο και έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην χρήση της γλώσσας. Ακόμα 

παρακολουθούν με αρκετό ενδιαφέρον τις συζητήσεις των ενηλίκων. Χρησιμοποιούν 

λέξεις για να αποκτούν τον έλεγχο και συχνά χρησιμοποιούν μία λέξη ως κατηγορία 

παρόμοιων αντικειμένων (π.χ. με τη λέξη σκύλος εννοούν όλα τα ζώα). Σε αυτή την 

ηλικία η επικοινωνία τους είναι κοινωνικοκεντρική, απευθύνονται δηλαδή στον 

συνομιλητή τους και λαμβάνουν υπόψη τους την άποψη του. Συχνά η σκέψη τους 

τρέχει πιο γρήγορα από την ταχύτητα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις λέξεις. 

Επιπλέον τους αρέσουν οι προκλήσεις π.χ. να περπατούν ανάποδα , να τρέχουν αργά 

και γρήγορα με ευκολία και να σταματούν απότομα ενώ μπορούν να συμμορφωθούν 

σε απλές οδηγίες. 

Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά κατανοούν περισσότερο και με μεγαλύτερη 

ικανότητα από πριν τα μουσικά ερεθίσματα και έχουν ικανότητα μουσικής εκτέλεσης, 

τόσο σε ομαδικές απασχολήσεις όσο και σε ατομικό παιχνίδι.  Η επικοινωνία με το 
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παιδί γίνεται ολοένα και αποτελεσματικότερη. Παρακάτω θα εξετάσουμε πως 

αντιδρούν μουσικά τα 3χρόνα παιδιά. 

Ένα τρίχρονο παιδί  είναι σε θέση πλέον το παιδί να αναπαράγει είναι ένα 

γνωστό τραγούδι. Μπορεί να τραγουδήσει αναγνωρίσιμες λέξεις ή μέρη από ένα απλό 

τραγούδι. Βέβαια οι μελωδικές και ρυθμικές αστάθειες παραμένουν, γι αυτό συχνά 

είναι προτιμότερο να απομακρύνομε τα λόγια του τραγουδιού για να προσέξει το 

ρυθμό και τη μελωδία. 

Ακόμα, μπορεί να τραγουδήσει με μουσικότητα ένα τραγούδι αρκεί βέβαια να 

το αρχίσει από τον τόνο που το βολεύει. Σε αυτήν την περίπτωση ο ενήλικας αφήνει 

το παιδί να αρχίσει το τραγούδι και μετά αρχίζει να τραγουδάει μαζί του, δείχνοντάς 

του την ακρίβεια στην εκτέλεση. Είναι βέβαια σημαντικό να πούμε εδώ πως ο  

αρχικός τόνος που θα δοθεί στο παιδί για το τραγούδι δεν πρέπει να είναι στην 

περιοχή της ομιλίας, αλλά στην περιοχή του τραγουδιού, έτσι ώστε το παιδί να 

τραγουδά και όχι να «μιλά» το τραγούδι. 

Στο παιδί σε αυτήν την ηλικία αρέσει να τραγουδά σε ομάδα γιατί 

αναπτύσσεται η ικανότητα του να ταιριάζει τους ήχους που παράγει με αυτούς που 

παράγουν οι άλλοι. Επιπλέον,  το παιδί δεν είναι ακόμα σε θέση να ξεχωρίσει το 

σωστό από το λάθος στη δική του εκτέλεση. Μπορεί να τραγουδήσει ένα τραγούδι με 

πολλές λέξεις αλλά που θα είναι ανακριβές μελωδικά και ασταθές ρυθμικά. Όταν ο 

ενήλικος μιμείται το τραγούδι του παιδιού εκείνο δεν παραδέχεται ότι το τραγούδησε 

έτσι. 

Του αρέσουν τα παιχνίδια ή τα αντικείμενα που μπορούν να συμμετέχουν στο 

τραγούδι του, π.χ. κουκλάκια. 
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Ο αυτοσχεδιασμός μελωδίας και τραγουδιού υπάρχει έντονα και σε αυτή την 

ηλικία αλλά τώρα χαρακτηρίζεται περισσότερο από το αίσθημα μουσικής φράσης. 

Επίσης πολλές φορές συνδυάζει δικές του αυτοσχέδιες μελωδίες με ήδη υπάρχουσες 

από γνωστά τραγούδια. Το τραγούδι του έχει ύφος ανάλογα με το στόχο που έχει το 

κομμάτι, π.χ. θα τραγουδήσει ένα νανούρισμα για να κοιμίσει την κούκλα.  

Επιπρόσθετα του αρέσει η επανάληψη γνωστών τραγουδιών και η «ωρα της 

μουσικής» με άλλα παιδιά.  

Μπορεί και χρησιμοποιεί εκφραστικά τη φωνή του και αυθόρμητα 

χρησιμοποιεί κινήσεις στο άκουσμα της μουσικής διαφόρων στυλ. Μιμείται άνετα τις 

κινήσεις του δασκάλου και του αρέσει να δίνει ιδέες για κίνηση τις οποίες να εκτελεί 

όλη η τάξη. 

Αναπτύσσει σιγά- σιγά « μουσικό λεξιλόγιο»  από μουσικές έννοιες (δυνατά- 

σιγά κτλ), ονομάζει τα όργανα τα οποία έρχεται σε επαφή και γνωρίζει. Παίζει 

παιχνίδια κατηγοριοποίησης των οργάνων (π.χ. ξύλινα κρουστά, δερμάτινα κρουστά 

κ.α.), είναι πιο εύκολο για τα παιδιά αυτής της ηλικίας να κρατούν το ρυθμό 

χτυπώντας τα χέρια στα γόνατα τους. 

Μπορούν να χειριστούν μαλέτες πιο συντονισμένα και έτσι είναι σε θέση να 

κρατούν πιο σταθερά τον παλμό. Ακόμα ανταποκρίνονται σε παιχνίδια ήχου- σιωπής. 

Τους αρέσει να ακούν μουσική και να παρακολουθούν τις κινήσεις κάποιου ενήλικα 

κατά την ακρόαση (π.χ. όταν ο δάσκαλος χρησιμοποιεί γαντόκουκλες για να 

καθοδηγήσει την ακρόαση σε ένα τραγούδι). 

Τέλος, τα παιδιά των τριών χρόνων ακούν τη μουσική ως «όλον». Δεν 

μπορούν να ξεχωρίσουν τα διαφορετικά στοιχεία της μουσικής ή μεμονωμένα τον 

ήχο κάποιων οργάνων όταν υπάρχουν άλλα όργανα που παίζουν ταυτόχρονα. 
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           ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΟΥ 4 ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  

Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία ακόμα προσπαθούν να ξεχωρίσουν την 

πραγματικότητα από την φαντασία. Συχνά θεωρούν πως ότι βλέπουν είναι αληθινό. 

Τους αρέσουν να μιλούν πολύ, να υπερβάλλουν, να κάνουν φανταστικές ιστορίες με 

υπερβολές, και κάνουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Συχνά επίσης κάνουν ερωτήσεις 

μόνο και μόνο για να συνεχίσουν την κουβέντα με το ενήλικο πρόσωπο παρά γιατί 

ενδιαφέρονται πραγματικά για τις απαντήσεις ή τις πληροφορίες που θα δοθούν. 

Τους αρέσουν επιπλέον οι αστείες λέξεις, οι λέξεις που δεν έχουν νόημα, οι 

ομοιοκαταληξίες και γενικά οι λέξεις που είναι περίεργες και διαφορετικές (π.χ. 

ζουζουνοχωριό κ.α.). Πολύ συχνά αναφέρονται σε άσχετα θέματα κατά τη διάρκεια 

κάποιας δραστηριότητας, πράγμα που δείχνει ότι δεν προσέχουν. Τους αρέσει πολύ 

το θεατρικό παιχνίδι και με μεγάλη ικανότητα μπορούν να υποκριθούν  και επίσης 

μπορούν να αναβάλουν ρόλους με μεγάλη αμεσότητα και παίρνουν μέρος σε 

παιχνίδια με φανταστικούς και πραγματικούς χαρακτήρες. Έχουν αρκετό έλεγχο της 

κινητικότητας τους, τρλεχουν συντονισμένα και μπορούν να σταθούν στο ένα πόδι. 

Αναπτύσσουν τη μικρή κινητικότητα, και αυτό φαίνεται από την ικανότητα τους να 

κόψουν κατά μήκος μιας γραμμής και να χειριστούν μικρά αντικείμενα όπως είναι οι 

χάντρες ή κομμάτια από παζλ. Τους αρέσει να δοκιμάζουν τον έλεγχο που μπορούν 

να ασκήσουν σε πρόσωπα και πράγματα, π.χ. πόσο μακριά ή δυνατά μπορούν να 

πετάξουν ένα αντικείμενο ή με πόση σιγουριά μπορούν να πουν «όχι» σε έναν 

ενήλικο. 

Ακόμα μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία λόγω την 

ανεπτυγμένης αντίληψης και των ικανοτήτων τους, δίνεται η δυνατότητα για ποικιλία 

τρόπων με τους οποίους μπορούν να κατανοήσουν τη μουσική. Άρα γίνονται ακόμα 
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πιο ικανοί μουσικοί. Οι μουσικές συμπεριφορές των παιδιών αυτής της ηλικίας είναι 

οι ακόλουθες: 

Αρχικά δείχνουν ότι αντιλαμβάνονται τον παλμό, το τέμπο, την ένταση, το 

τονικό ύψος και τη φόρμα ενός έργου. Τους αρέσει να τραγουδούν τραγούδια με 

μεγάλη ποικιλία, αστεία τραγούδια, τραγούδια που να σχετίζονται με μέρη του 

σώματος ή αναγνώρισης μερών του σώματος (π.χ. κεφάλι, ώμοι..κτλ.)  , τραγούδια 

που να περιέχουν κίνηση , τραγούδια που να συνοδεύονται από παιχνίδια και 

τραγούδια τη φύση και για μηχανές.  

Τραγουδούν ευκολότερα όταν το τραγούδι βρίσκεται στη δική τους φωνητική 

έκταση ( από το Ρε πάνω από το μεσαίο Ντο ως το Λα). Μπορούν όμως να 

τραγουδήσουν και τραγούδια μεγαλύτερης φωνητικής έκτασης (C-d’). Έχουν μεγάλη 

δυσκολία να τραγουδούν τραγούδια με πολλά λόγια και  πολύπλοκη ρυθμική και 

μελωδική δομή. Καλό είναι όταν λοιπόν θέλουμε να μάθουν τα τραγούδια με 

μελωδική ακρίβεια να βγάζουμε τα λόγια. Ωστόσο δεν πρέπει να αποτρέπονται από 

το να τραγουδούν και να το απολαμβάνουν. Πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ότι τα 

τραγούδια αυτά δεν είναι το μοναδικό ρεπερτόριο των παιδιών. 

Εξακολουθούν να αυτοσχεδιάζουν και να δημιουργούν αυτοσχέδια τραγούδια 

και οργανική μουσική, αλλά με μεγαλύτερη απαίτηση και κριτική στάση απέναντι σε 

αυτό που δημιουργούν. Αντιλαμβάνονται πως είναι φτιαγμένα τα τραγούδια που 

ακούν (ακόμα και αν δεν μπορούν τα εκφράσουν λεκτικά). Ακούνε φράσεις του ίδιου 

μήκους και προσπαθούν να δημιουργήσουν και αυτά ισομήκεις φράσεις. Ακόμα πολύ 

συχνά τραβούν τις τελευταίες συλλαβές των λέξεων προκειμένου να δημιουργήσουν 

αυτήν την εντύπωση των ισομηκών φράσεων. Είναι σε θέση και αναπτύσσουν την 

αίσθηση της τονικότητας π.χ. αυτοσχεδιάζουν πάνω στο ξυλόφωνο ενώ ο δάσκαλος 
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παίζει στο πιάνο μια ρυθμική ακολουθία ( C- G- A- G) και επιστρέφουν στην τονική 

(Ντο) με μεγαλύτερη συχνότητα, όπως συχνό είναι το να μην τελειώνουν στην τον 

αυτοσχεδιασμό τους στη νότα ντο. 

Έχουν ανεπτυγμένη φαντασία και μπορούν να εξιστορήσουν μια ιστορία με 

βάση κάποια ερεθίσματα ή να φτιάξουν ένα τραγούδι που να αφηγείται κάποια 

σχετική ιστορία. Επιπλέον τους αρέσει να φτιάχνουν ομοιοκαταληξίες. 

Επιπρόσθετα, μπορούν να ακολουθήσουν τον παλμό ενός τραγουδιού ή 

ρυθμικού λόγου με απλές τοποθετημένες εικόνες στον παλμό (π.χ. «ανέβηκα στην 

πιπεριά»). 

Καταλαβαίνουν ότι η μουσική σημειογραφία βοηθάει το μουσικό να 

ερμηνεύσει ένα κομμάτι. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα πρέπει να τα πιέσουμε ή 

να τα αναγκάσουμε να διαβάσουν ή να καταλάβουν αφηρημένα σύμβολα. 

Εξερευνούν με τεράστιο ενδιαφέρον τον ήχο που παράγει ένα όργανο μουσικής. Στην 

ηλικία των 4 χρόνων τα παιδιά είναι σε θέση να ξεχωρίσουν τα όργανα μιας 

συμφωνικής ορχήστρας όπως έχει αποδειχτεί σύμφωνα με τη Στάμου και να 

αναγνωρίζουν τη χροιά το σχήμα και το μέγεθος του κάθε οργάνου. Ακόμα μπορούν 

να παίξουν απλές συγκεκριμένες νότες π.χ. στο ξυλόφωνο ή στις μεμονωμένες 

μπάρες ΡΕ- ΛΑ στον παλμό ως συνοδεία στο τραγούδι που ήδη ακούγεται. 

Επίσης τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία αναπτύσσουν γρήγορα το «μουσικό» 

τους λεξιλόγιο, όπως απαλά- δυνατά, ψηλά τονικό ύψος – χαμηλό τονικό ύψος, 

γρήγορα – αργά, κοφτός- συνεχόμενος ήχος, μακρύς- σύντομος ήχος, και λέξεις που 

μπορούν να περιγράψουν τη μουσική. 
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Τέλος, συμμετέχουν πολύ θετικά και με μεγάλη ευχαρίστηση στην 

εκφραστική κίνηση της μουσικής. Μπορούν δηλαδή, να εκφράσουν με κινήσεις το 

ύφος ή τις μουσικές ιδέες που γίνονται αντιληπτές στο άκουσμα κάποιου κομματιού, 

εφόσον αυτό έχει χαρακτηριστικά μέρη ή έντονες αντιθέσεις. 

            ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΟΥ 5 ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Τα παιδιά στην ηλικία των πέντε χρονών έχουν αρκετά ανεπτυγμένο 

λεξιλόγιο. Όταν κάνουν ερωτήσεις είναι γιατί πραγματικά τους ενδιαφέρει ή 

απάντηση που θα δοθεί στο θέμα που τα απασχολεί παρά το να συνεχίσουν απλά την 

κουβέντα με κάποιον ενήλικα. Είναι σε θέση να κατηγοριοποιούν και να 

ομαδοποιούν τα διάφορα αντικείμενα με βάση τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. 

Ακόμα προσέχουν αρκετά τη λεπτομέρεια και αντιλαμβάνονται ευκολότερα τις 

διαφορές. Σε σχέση με πιο μικρή ηλικία, τα παιδιά στην ηλικία των 5 χρόνων 

φτιάχνουν ιστορίες που έχουν μεγαλύτερη συνεχεία ως προς το περιεχόμενο. 

Χρησιμοποιούν την φαντασία περισσότερο κατά το παιχνίδι για να ενισχύσουν τις 

ικανότητές τους και τη δύναμη του ρόλους τους. Μπορούν να μιμηθούν πιο άμεσα σε 

σχέση με τα παιδιά μικρότερης ηλικίας. 

Είναι ακόμα πιο ανεπτυγμένη η αντίληψή τους όσον αφορά τις μουσικές ιδέες 

και μπορούν να εκτελούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις μουσικές ιδέες αυτές.  

Αντιλαμβάνονται με μεγαλύτερη ευκολία εικόνες και εισαγωγικά μουσικά σύμβολα.  

Τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία μπορούν να έχουν αρκετά μεγάλο ρεπερτόριο 

τραγουδιών, τα οποία μπορούν να εκτελούν τραγουδώντας ή παίζοντας τα σε κάποιο 

μουσικό όργανο(ως συνοδεία  προς το τραγούδι όπως π.χ. οστινάτι ή απλές 

συνοδείες) μόνα τους, είτε σε ομάδα. Και αυτό εξαιτίας των ανεπτυγμένων 

κοινωνικών ικανοτήτων τους αλλά και της μουσικής τους ικανότητας. Μπορούν και 
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τραγουδούν απλά τραγούδια με σχετική ακρίβεια, να μιμηθούν φωνές ή και νότες των 

άλλων και να απαιτούν την εναλλαγή ανάμεσα στο σόλο και το ομαδικό τραγούδι.  

Μπορούν ακόμα να έχουν έντονη χορευτική κινητικότητα σε απλές ακολουθίες 

κινήσεων σε χορευτικά τραγούδια- δραστηριότητες, ιδιαίτερα όταν το τραγούδι 

υποδεικνύει κινήσεις (π.χ. «γύρω- γύρω όλοι» ή «η μικρή Ελένη»). 

Ανταποκρίνονται και έχουν την ικανότητα να κρατούν τον παλμό σε διάφορα 

μέρη του σώματος και με διάφορες κινήσεις. Μπορούν να αποδώσουν μουσικές ιδέες 

χρησιμοποιώντας  εικόνες και  γραφικά και έτσι μπορούν να οδηγηθούν από την 

εικονική στη συμβατική σημειογραφία. 

Τα παιδιά στην ηλικία των πέντε χρόνων αρχίζουν και κατανοούν τη φόρμα  

και τις βασικές μουσικές έννοιες  (όπως η μελωδία, ο ρυθμός, η χροιά, η δυναμική, η 

φόρμα κ.α.) και καταλαβαίνουν ότι η μελωδία αποτελείται από νότες που κινούνται 

βηματικά ή με πηδήματα προς τα πάνω ή προς τα κάτω, όπως επίσης και ότι ο ρυθμός 

αποτελείται από ήχους μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκειας. Ακόμα μπορούν να 

κατανοήσουν πως το όλο καθορίζεται από τα βασικά μουσικά στοιχεία (π.χ. μπορούν 

να διαφοροποιήσουν την εκκλησιαστική μουσική από τη μουσική για μπαλέτο ή το 

νανούρισμα από το εμβατήριο). Επιπλέον αντιλαμβάνονται τις έννοιες ίδιο, 

διαφορετικό, παρόμοια όταν συγκρίνουν μουσικά μέρη κλπ. 

Εκφράζουν με τη μουσική τις μη- μουσικές ιδέες τους, όπως απόδοση ενός 

ποιήματος  ή παραμυθιού. Επίσης μαθαίνουν να λειτουργούν με βάση τους κανόνες, 

δηλαδή μπορούν να αυτοσχεδιάζουν ακολουθώντας ορισμένους κανόνες, όπως το να 

χρησιμοποιούν μόνο το τρίγωνο και το τύμπανο, να διαφοροποιούν την ένταση κ.α. 

και μπορούν να φτιάξουν εισαγωγές,  καταλήξεις και φινάλε σε φράσεις ή και σε 

κομμάτια. 
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Τέλος, στα παιδιά αυτής της ηλικίας αρέσει ή δραματοποίηση της μουσικής, 

τους γοητεύουν οι ζωντανές μουσικές ερμηνείες άλλων και μπορούν να διακρίνουν 

ακούγοντας ή βλέποντας μεγάλα σύνολα σε ορχήστρες, χορωδίες, μπάντες κ.α.  

*Βασική πηγή για τις πληροφορίες αυτές είναι σχετικές σημειώσεις πανεπιστημιακών παραδόσεων της Στάμου (2009) στο 

μάθημα Μουσική Προπαιδεία, τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  
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ΚΕΦ. 2
Ο

 : ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

2.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ 

ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

Με τον όρο μουσικοπαιδαγωγικό σύστημα εννοούμε ένα σύνολο στοιχείων, 

ιδεών και τεχνικών που εξυπηρετούν τις διδακτικές ανάγκες. Οι 

μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, μέθοδοι ή συστήματα στηρίζονται σε 

συγκεκριμένες αρχές λειτουργίας με ισχυρά θεωρητικά θεμέλια που βασίζονται  στην 

ψυχολογία και την παιδαγωγική. Αυτό που είναι σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι 

τα μουσικά βιώματα θα πρέπει να προηγούνται της θεωρητικής κατανόησης των 

μουσικών εννοιών, πιο σημαντική είναι δηλαδή η κατάκτηση της εξοικείωσης με την 

ίδια τη μουσική πριν από την κατάκτηση των συμβόλων της. 

Είναι χρήσιμο στη συνέχεια να αναφερθούν μεγάλοι μουσικοπαιδαγωγοί που 

συνέβαλαν στη διαμόρφωση μουσικοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται 

σήμερα και σε ωδεία και δημόσια σχολεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και να 

διαφανεί ο τρόπος με τον οποίο αυτά καλλιεργούν τη μουσικότητα και συμβάλλουν 

στη μουσική ανάπτυξη των παιδιών.  

 Jean Jacques Rousseau (1712-1778) 

Είναι από τους πρώτους παιδαγωγούς που πίστευε πως το παιδί είναι 

δημιούργημα με έμφυτη καλοσύνη, που βλέπει, σκέφτεται και αισθάνεται με 

διαφορετικό τρόπο από ότι οι ενήλικες. Τα βιβλία σχολιάζουν τις απόψεις του όσον 

αφορά τις μουσικές εμπειρίες ενός παιδιού και περιγράφουν το είδος της αγωγής που 

θα πρέπει να προσφέρεται σε ένα παιδί με συνηθισμένες ικανότητες.  

     Οι 3 βασικές αρχές για την μουσική αγωγή του Rousseau είναι: 
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1) Η ανάγκη για επαρκή μουσική εμπειρία προτού γίνουν οι προσπάθειες στη 

μουσική ανάγνωση 

2) Η αξία της σύνθεσης από τα παιδιά 

3) Η σημασία της ευχαρίστησης. 

  Ο Rousseau με τα έργα του τόνισε την ανάγκη για ανάπτυξη των αισθήσεων των 

μαθητών (Καλογηράτου & Παπαιωάννου, 2008, Σέργη, 1994). 

 Yorke Trotter (1854-1934) 

      Ένα από τους πρωτοπόρους  στη μουσική αγωγή που μελέτησαν ιδιαίτερα το 

θέμα της διδασκαλίας της μουσικής σε σχέση με την ανάπτυξη του παιδιού. Ο Τrotter 

αναλύει τη φύση της νόησης και τη σχέση με τη μουσική. Μέσα από τη μελέτη για τη 

νόηση του παιδιού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν ομοιότητες ανάμεσα στον 

τρόπο που αναπτυσσόταν ο φυσικός λόγος της μητρικής γλώσσας με τη μουσική 

αγωγή. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στα πρώτα στάδια της μουσικής αγωγής θα 

πρέπει να διδαχθεί η γλώσσα της μουσικής (Καλογηράτου & Παπαιωάννου, 2008, 

Σέργη, 1994). 

Maria Montessori (1870-1952) 

    H Maria Montessori μελέτησε  την ψυχολογική και νοητική ανάπτυξη του 

παιδιού και στις αρχές του 20
ου

 αιώνα οδήγησε την εκπαίδευση σε μαθητοκεντρική 

κατεύθυνση. Μαζί με την συνάδελφό της Anna Maccheroni, εισήγαγαν ένα νέο είδος 

αισθητηριακής εκπαίδευσης, εστιάζοντας στην αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των 

μουσικών φθόγγων, των ηχοχρωμάτων και των ρυθμικών ασκήσεων με συνοδεία 

πιάνου και παιδικών τραγουδιών. Το Μοντεσσοριανό σύστημα κυρίως αναφέρεται 

στην αγωγή των αισθήσεων, των μυών, της ευφυΐας, των κοινωνικών συναισθημάτων 
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και ης ηθικής βουλήσεως. Τα μαθήματα για τη σιωπή που έβαζε τους μαθητές της να 

σταθούν όρθιοι και να αντιληφθούν την έννοια της σιωπής ήταν οι προάγγελοι για 

την ανάπτυξη μελλοντικών μεθόδων και φιλοσοφιών σχετικών με την μουσική 

εκπαίδευση (Καλογηράτου & Παπαιωάννου, 2008· Σέργη, 1994). Η Montessori 

ανέπτυξε μουσικά υλικά και ασκήσεις για ένα ισορροπημένο μουσικό πρόγραμμα, 

ενταγμένο στο γενικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει ακρόαση, παίξιμο 

οργάνων, τραγούδι και ρυθμικές κινήσεις. 

Justine Ward (1879-1979) 

Η Justine Ward  βάσισε τη μέθοδό της στην ιδέα ότι κάθε παιδί θα μπορούσε, 

αφού αποκτήσει  τις μουσικές δεξιότητες, να εκφραστεί με τη μουσική, όπως 

εκφράζεται με τη μητρική του γλώσσα. Αρχές που βάσισε τη μέθοδο της ήταν 

πρώτον, ότι τα στοιχεία της μουσικής υπάρχουν σε κάθε παιδί και περιμένουν να 

ανακαλυφθούν και σταδιακά να αναπτυχθούν και, δεύτερον,  ότι η εργασία και η 

καλλιέργεια αυτής έμφυτης μουσικής ικανότητας ήταν μια λεπτή διαδικασία που 

ταιριάζει καλύτερα στο συνηθισμένο δάσκαλο τάξης. 

      Με τη μέθοδο της Ward  λειτούργησε  ένα σύστημα μουσικής αγωγής που έδινε 

σημασία στις ανάγκες του παιδιού, που χρησιμοποιούσε μέσα από το παιχνίδι, την 

κίνηση και την προσωπική ανακάλυψη με ιδιαίτερη έμφαση στις δημιουργικές 

εργασίες και στον αυτοσχεδιασμό (Καλογηράτου & Παπαιωάννου, 2008· Σέργη, 

1994). 
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Emile Jacques- Dalcroze (1865- 1950) 

        Η προσέγγισή του Dalcroze γεννήθηκε από την παρατήρησή του ότι οι 

μαθητές του συχνά επιδείκνυαν τεχνική αρτιότητα αλλά όχι μουσική κατανόηση κατά 

τη διάρκεια της μουσικής εκτέλεσης. Παρατηρούσε δηλαδή, πως  

αποκωδικοποιούσαν νότες πάνω στο όργανο ή τη φωνή αλλά δεν μπορούσαν να 

εκφραστούν μουσικά, παρατήρησε ακόμα πως δεν μπορούσαν να ακούσουν αρμονίες 

και πως αντιμετώπιζαν την αρμονία ως μία υπόθεση μαθηματικών (Choksy, 2001). Η 

διαπίστωση αυτή έκανε τον Dalcroze να βρει τρόπους να βοηθήσει τους μαθητές του 

να αναπτύξουν ικανότητες όσον αφορά την ακοή, την αίσθηση και τον 

αυτοσχεδιασμό, έτσι ώστε να μπορούν να απομνημονεύουν, να διαβάζουν και να 

γράφουν μουσική (Choksy, 2001).  

Υποστήριζε πως πάντα στη μουσική αγωγή η θεωρία πρέπει να ακολουθεί  

την πράξη. Βάση του Dalcroze ήταν ότι «η μουσική πρέπει να περάσει μέσα από το 

αισθητήριο της ακοής, να φτάσει μέχρι την ψυχή και να την αγκαλιάσει, και στη 

συνέχεια, το σώμα να την αποδώσει στην δική του γλώσσα της κίνησης». 

Η μουσικότητα χρειάζεται το ευαισθητοποιημένο αυτί για να αναπτυχθεί και 

γι αυτό το λόγο ο Dalcroze  έδωσε έμφαση σε ακουστικές και φωνητικές ασκήσεις, 

καθώς και στο τραγούδι (Λιάτσου, 2003). Βασίστηκε στην πεποίθηση πως όλες οι 

πλευρές της μουσικής που επιφέρουν ενεργοποίηση των αισθήσεων είναι ο ρυθμός 

και η κίνηση και ότι από τα τρία στοιχεία της μουσικής, δηλαδή το τονικό ύψος, το 

ρυθμό και τη δυναμική, τα δύο τελευταία εξαρτιόνταν από την κίνηση. Θεωρούσε  

πως όλες οι διαβαθμίσεις του tempo μπορούσαν να βιωθούν, να κατανοηθούν και να 

εκφραστούν με το σώμα. Ο επόμενος του στόχος ήταν να δυναμώσει τον τρόπο με 
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τον οποίο οι μαθητές του αισθάνονταν το μέτρο αλλά και το ένστικτο τους για τη ροή 

της κίνησης σε σχέση με το ρυθμό (Ανδρούτσος, 1994). 

Χαρακτηριστικό της μεθόδου του είναι ο δημιουργικός συνδυασμός της 

μουσικής, του ρυθμού, και του αυτοσχεδιασμού με την κίνηση. Ο Dalcroze  πίστευε 

πως οι αισθήσεις που παρέχουν οι φυσικοί ρυθμοί του σώματος ενδυναμώνουν το 

ένστικτο για ρυθμό, δημιουργώντας μία μουσική συνείδηση. Η προσέγγιση της 

μουσικής αγωγής του ουσιαστικά βασίστηκε σε ένα σύστημα αγωγής, το 

επονομαζόμενο Eurhythmics [ή αλλιώς Ρυθμική, η οποία βασίστηκε στην 

αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση του πνεύματος και του σώματος ενώ 

συμπεριλαμβάνει το Solfege (τραγούδι), και τον αυτοσχεδιασμό (improvisation)] , 

όπου οι μαθητές ασκούνται στη σωματική αντίδραση, ώστε μέσα από τις φυσικές 

κινήσεις του σώματός τους, να αποκτούν και την νοητική αντίληψη των μουσικών 

ρυθμών. (Καλογηράτου, Παπαϊωάννου, 2008). Μέσα από τη μέθοδο αυτή ο Dalcroze 

προσπάθησε να αναπτύξει την ικανότητα εσωτερίκευσης αισθημάτων, κινήσεων και 

ήχων στους μαθητές του και έτσι αναπτύσσονται παράλληλα και η αισθησιοκινητική 

φαντασία και η μνήμη. 

     Η Ρυθμική Dalcrose, είναι μία μέθοδος διδασκαλίας που κύριο χαρακτηριστικό 

και πρωταρχικό στοιχείο της είναι ο ρυθμός και η κίνηση. Ο Dalcrose  στήριξε τη 

διδασκαλία του στην καλλιέργεια της ικανότητας του κάθε ατόμου να ακούει και να 

εκφράζεται μέσω της κίνησης. Η κίνηση λοιπόν, όπως και ο λόγος λειτουργούν ως 

μέσον έκφρασης της σκέψης (Juntunen & Hyvonen, 2004· Χατζησταύρου, 2010). 

     Τα μέσα της μουσικοπαιδαγωγικής προσέγγισης του Dalcrose είναι: 

 Ο ρυθμός: ο ρυθμός είναι το κεντρικό στοιχείο στη θεωρία του, που ρυθμίζει 

την ισορροπία ανάμεσα στο σώμα, το μυαλό και τα συναισθήματα που 
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δημιουργούνται σε συγκεκριμένο χώρο, χρόνο και με ειδική ενέργεια 

(Λιάτσου, 2003). Ο μουσικός ρυθμός είναι η βάση πάνω στην οποία 

συντελείται η «δημιουργία των ήχων», σύμφωνα με την Κεφάλου- Χορς 

(2001). Ο Dalcrose θεωρούσε πως «μόνο μέσα από την εμπειρία του ρυθμού 

μέσω της κίνησης μπορούν να γίνουν κατανοητά τα στοιχεία της μουσικής, 

ενώ ο ρυθμός είναι η θεμελιώδη δύναμη σε όλες τις τέχνες και ιδιαίτερα στη 

μουσική», σύμφωνα με τη Στεφανίδου (2005). 

 Η μουσική: η μουσική, η οποία προέρχεται από τη μελωδική και ρυθμική 

οργάνωση των ήχων. Από τα στοιχεία που ο Dalcrose  εντόπισε στη μουσική, 

δηλαδή τον ήχο το ρυθμό και την δυναμική, παρατήρησε πως τα δύο 

τελευταία εξαρτώνται αποκλειστικά από την κίνηση και το μυϊκό σύστημα 

(Choksy, 2001). 

 Η κίνηση: η κίνηση είναι το σημαντικότερο μέσο για τη συνειδητοποίηση του 

χώρου, του χρόνου και της ενέργειας και βασίζεται στην ανάπτυξη των 

σωματικών ικανοτήτων. Ο Dalcrose σύμφωνα με τον Ανδρούτσο (2004), 

χρησιμοποιούσε ένα ειδικό λεξιλόγιο κινήσεων σύμφωνα με το οποίο οι 

κινήσεις χωρίζονται σε δύο τύπους: α) κινήσεις επί τόπου (παλαμάκια, 

αιωρήσεις, ταλαντεύσεις, κάμψεις του κορμού, κ.α.) και β) κινήσεις στο χώρο 

(περπάτημα, τρέξιμο, αναπήδηση, γλίστρημα, καλπασμός, σύρσιμο κ.α.) 

(Ανδρούτσος, 2004). 

     Η διδασκαλία της μεθόδου Dalcroze, περιλαμβάνει τρεις κλάδους μελέτης, οι 

οποίοι είναι οι εξής: 

 Η Ρυθμική (ή αλλιώς Eurhythmics) είναι ένας τρόπος διδασκαλίας, όπου από 

την προσχολική ηλικία κιόλας το άτομο πρέπει να βιώσει κάθε στοιχείο του 
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ήχου και της μουσικής μέσα από της κινήσεις του σώματος, στοχεύει δηλαδή 

στην ανάπτυξη του μουσικού ρυθμού μέσα από κινητικές ασκήσεις 

(Χατζησταύρου, 2010). Η Ρυθμική μελετά κάθε στοιχείο του ρυθμού. 

Ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, η Ρυθμική με τη μουσική καλλιεργεί στο παιδί 

το ρυθμοκινητικό στοιχείο, που το βοηθάει στην σωστή και φυσιολογική 

ανάπτυξή του. Εξασκεί τα διάφορα μέρη του σώματός του να κινούνται 

αυτόνομα και ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα στον παλμό της μουσικής που το 

παιδί ακούει (Κεφάλου- Χορς, 2001). 

 Το Solfege (τραγούδι) στοχεύει αρχικά στην ανάπτυξη της αντίληψης του 

τονικού ύψους και η τονική ακρίβεια κατά το τραγούδι. O Dalcroze έλεγε 

πως όταν βλέπουμε το σύμβολο μίας νότας θα πρέπει να την ακούμε 

εσωτερικά (Lantis & Carder, 1990). Σύμφωνα με τον Dalcroze, η εσωτερική 

ακοή αναπτύσσει τη φαντασία και τη μνήμη και παρότρυνε τους μαθητές του 

να αποθηκεύουν κινητικά αισθήματα, παραστάσεις και ήχους (Choksy, 

2001). Άλλοι στόχοι ήταν η ανάπτυξη των οπτικών ικανοτήτων των μαθητών 

που είναι απαραίτητες για τη γρήγορη ανάγνωση της παρτιτούρας και τέλος η 

εξάσκηση της αναπνοής και η σωστή ισορροπημένη στάση του σώματος 

κατά το τραγούδι.  

 Ο αυτοσχεδιασμός είναι το τελευταίο μέρος της μουσικοπαιδαγωγικής 

προσέγγισης του Dalcroze. Στόχος του ήταν τα παιδιά να μπορούν να 

συνθέτουν μόνα τους μουσική με επινοητικό και αυθόρμητο τρόπο. 

Σημαντικό στοιχείο της Ρυθμικής είναι ο αυτοσχεδιασμός και του μαθητή 

αλλά και του δασκάλου. Τα «εργαλεία» που χρησιμοποιούνται κατά τον 

αυτοσχεδιασμό είναι η κίνηση, ο λόγος, οι ιστορίες, τα τραγούδια, τα 
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κρουστά και το πιάνο, καθώς επίσης και ο συνδυασμός των παραπάνω 

(Choksy, 2001). 

Η Ρυθμική είναι ο μόνος όρος που αναπτύχθηκε για πρώτη φορά αποκλειστικά 

από τον Dalcroze και αποτέλεσε το βασικό κλάδο μελέτης της μεθόδου του. Καθώς ο 

αυτοσχεδιασμός και το Solfege προϋπήρχαν και πριν τον Dalcroze, μαζί του 

απέκτησαν νέα μορφή. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως παρόλες τις διαφορές 

που μπορεί να έχουν μεταξύ τους αυτοί οι τρεις κλάδοι, αποτέλουν μία αδιάσπαστη 

ενότητα (Χατζησταύρου, 2010). 

     Συνοψίζοντας, οι στόχοι της μεθόδου του Dalcroze , σύμφωνα με τον Ανδρούτσο 

(2004) είναι να αναπτύξει το παιδί και κατ’ επέκταση το άτομο τη μουσικότητα σε 

όλο του το είναι, να δημιουργήσει την αίσθηση της λειτουργικότητας και της 

ισορροπίας του σώματος, αφού θα έχει ευαισθητοποιήσει και διεγείρει όλες τις 

αισθήσεις. Επίσης στόχος της μεθόδου είναι να αναπτύξει τη δημιουργική φαντασία  

και να βοηθήσει στην ανάπτυξη του ρυθμικού αισθητηρίου και κατ’ επέκταση στην 

εκμάθηση των στοιχείων και των νόμων που διέπουν τη μουσική, μέσω του σώματος 

(Ανδρούτσος, 2004). 

H εφαρμογή της μεθόδου του Dalcrose  προϋποθέτει τη βιωματική εμπειρία 

και κατανόηση, πράγμα που σημαίνει πως όχι μόνο οι μαθητές αλλά και οι 

εκπαιδευτές πρέπει να περνούν σειρά βιωματικών μαθημάτων που στηρίζονται σε 

ορισμένες βασικές αρχές και στρατηγικές χαρακτηριστικές της μεθόδου αυτής  

(Χατζησταύρου, 2010). 
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Joltan Kodaly (1882-1967) 

O Joltan Kodaly ήταν μουσικολόγος, εθνομουσικολόγος, συνθέτης  και 

μουσικοπαιδαγωγός και άρχισε την παιδαγωγική του εργασία από το τέλος της 

δεκαετίας του 1940 (Δαμιανού, 1990). Ο Kodaly χρησιμοποίησε το παραδοσιακό 

υλικό της Ουγγαρίας για την μουσικοπαιδαγωγική του μέθοδο. Κυρίως από το 1925 

έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στη μουσική προετοιμασία των παιδιών (Χατζησταύρου, 

2010). Δημιούργησε τη μέθοδό του για να γίνει η μουσική εκπαίδευση προσιτή σε 

όλο το λαό της Ουγγαρίας (Λιάτσου, 2003). 

 Βασικές αρχές του  Kodaly, όπως αναφέρει η Σέργη (1994), είναι ότι η 

μουσική αγωγή που έχει σκοπό την ανάπτυξη της μουσικότητας είναι δικαίωμα κάθε 

παιδιού (Σέργη, 1994, Χατζησταύρου, 2010).  Επίσης παρομοίαζε την μουσική με τη 

μητρική γλώσσα και θεωρούσε πως όπως ένα παιδί γνωρίζει τη μητρική του γλώσσα 

θα μπορούσε να γνωρίζει και μία μουσική γλώσσα. Επιπρόσθετα πίστευε πως η 

εκμάθηση της μουσικής θα πρέπει να αρχίζει από πολύ μικρή ηλικία (Παπαζαρής 

(1991)· Χαρακτηριστικά έλεγε ότι: «η ηλικία ανάμεσα 3 και 7 χρονών είναι 

εκπαιδευτικά πιο σημαντική από οποιαδήποτε άλλη… σε αυτά τα χρόνια κανονίζεται 

αποφασιστικά το μέλλον του ανθρώπου για όλη του τη ζωή» ενώ θεωρούσε πως το 

πρώτο φυσικό - μουσικό όργανο κάθε παιδιού είναι η φωνή του και πως το τραγούδι 

είναι το καλύτερο θεμέλιο για κάθε μουσική καλλιέργεια (Δαμιανού, 1990). Με την 

παραπάνω αποδοχή του έφτιαξε μία φωνητική μέθοδο, όπου η διδασκαλία της 

αποτελείται από μία σειρά υλικού διδασκαλίας  παρμένο από την παραδοσιακή 

Ουγγρική μουσική με ασκήσεις που ο ίδιος επινόησε. 
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Η πεντατονική καθώς είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Ουγγρικής 

παραδοσιακής μουσικής, αποτέλεσε τη βάση της μεθόδου του κυρίως στην 

προσχολική ηλικία.  

Οι στόχοι της μουσικοπαιδαγωγικής του προσέγγισης, όπως αναφέρει η 

Χατζησταύρου (2010) είναι οι εξής: 

 Η ανάπτυξη της έμφυτης μουσικότητας  των παιδιών. Σε μερικά παιδιά η 

έμφυτη αυτή μουσικότητα υπάρχει εξαρχής σε μεγαλύτερο βαθμό, ενώ σε 

αυτά που δεν υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό μπορεί να αναπτυχθεί με 

μεγαλύτερη εξάσκηση (Choksy, 2001). 

 Η καλλιέργεια της ικανότητα των παιδιών να γνωρίσουν τη μουσική τους 

γλώσσα, να μπορούν δηλαδή να γράφουν, να διαβάζουν και να δημιουργούν 

χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο της μουσικής (Davries, 2001). 

 Η γνωριμία και η επαφή των παιδιών με τη μουσική κληρονομιά της χώρας 

τους. Σύμφωνα με τον Kodaly (Δαμιανού, 1990) «κάθε λαός έχει ένα μεγάλο 

αριθμό τραγουδιών που είναι κατάλληλα για διδασκαλία».  

 Να φέρει σε επαφή τα παιδιά με μουσικές δημιουργίες μεγάλων συνθετών 

στον κόσμο και να τα κάνει μέσω της ακρόασης, της μελέτης, της ανάλυσης 

και της εκτέλεσης να την εκτιμήσουν. (Χατζησταύρου, 2010). 

 Τα εργαλεία της μεθόδου του Kodaly είναι τα παρακάτω: 

1. Το τονικό σολ- φα ή κινητό ντο. Είναι ένα σύστημα συλλαβών , στο 

οποίο θεωρείται το ντο τονικό κέντρο για όλα τα τραγούδια σε μείζονα 

τρόπο και το λα σε όλα τα τραγούδια στον ελάσσονα τρόπο. Έτσι 

μπορούμε να δώσουμε την προσοχή μας στη σχέση των διαστημάτων 

στο τονικό σύστημα και όχι μεμονωμένα στα τονικά ύψη, δηλαδή τα 



 78 

ονόματα των φθόγγων δεν αντιπροσωπεύουν απόλυτα τα τονικά ύψη 

αλλά τις βαθμίδες της κλίμακας.  Αυτό το σύστημα χρησιμοποιήθηκε 

αρχικά από τον Guido d Arezzo τον 11
ο
 αιώνα και χρησιμοποιήθηκε 

τροποποιημένο από την Sara Glover και αργότερα από τον John 

Curwen το 19
ο
 αιώνα. (Δαμιανού, 1990· Ανρούτσος, 2004· 

Χατζησταύρου, 2010· Στεφανίδου, 2005). 

2. Οι κινήσεις σύμβολα του χεριού (ή αλλιώς χειρονομική): η 

«χειρονομική» αναπτύχθηκε από τον John Curwen στην Αγγλία το 

1870 και στην συνέχεια προσαρμόστηκε και χρησιμοποιήθηκε στα 

ουγγρικά σχολεία. Πρόκειται για ένα σύστημα όπου κάθε κίνηση του 

χεριού αντιστοιχεί σε μία νότα και έχει στόχο τη σίγουρη 

απομνημόνευση των νοτών και των μελωδικών διαστημάτων.  

3. Ρυθμικές συλλαβές: ο ρυθμός σε αυτή τη μέθοδο διδάσκεται με ένα 

σύστημα μοτίβων και με μία σειρά από συλλαβές που 

χρησιμοποιούνταν από την προσχολική ηλικία, το οποίο επινοήθηκε 

από τον Γάλλο Emile Cheve το 1800 και σύμφωνα με αυτό τα παδιά 

χρησιμοποιούσαν μία μικρή διαφορετική συλλαβή για κάθε ρυθμική 

αξία (Χατζησταύρου, 2005· Λιάτσου, 2003· Στεφανίδου, 2005). Τα 

ρυθμικά μοτίβα που χρησιμοποιούσε ο Kodaly στη διδασκαλία του 

ήταν παρμένα από γνωστά παραδοσιακά τραγούδια. Οι βασικές 

ρυθμικές συλλαβές που χρησιμοποιούνταν είτε μεμονωμένα είτε 

συνδυαστικά είναι τα εξής: 

Ta 1 τέταρτο 

Ti ti  2 όγδοα 
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Ta a  1 μισό 

Ta a a 1 μισό παρεστιγμένο 

Ta a a a 1 ολόκληρο  

Ti ri ti ri  4 δέκατα έκτα 

Ta- i Τέταρτο παρεστιγμένο και όγδοο 

Ti ta i Όγδοο και τέταρτο παρεστιγμένο 

 

Tri o la Τρίηχο 

Ti – ti ri  Όγδοο και 2 δέκατα έκτα 

Ti ri – ti  2 δέκατα έκτα και όγδοο 

SYn co pa Όγδοο τέταρτο όγδοο 

     

Η κίνηση κατά τον Kodaly  είναι ένα βοηθητικό μέσο για την κατανόηση του 

ρυθμού. Στο νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, χρησιμοποιούνται 

παιχνιδοτράγουδα που συνδέονται με αυθόρμητες κινήσεις και κινητικές αντιδράσεις 

(Landis & Garde, 1990). Ο Kodaly θεωρούσε πως οι κινήσεις του σώματος επίσης 

τονίζουν την τονική σχέση ανάμεσα σε δύο ήχους. Στη μέθοδό του η κίνηση δεν έχει 

κεντρικό ρόλο αλλά αποτελεί σημαντικό βοήθημα (Στεφανίδου, 2005). 

Όσον αφορά την εκμάθηση κάποιου μουσικού οργάνου, ο Kodaly  θεωρούσε 

πως για να ξεκινήσει κάποιο παιδί να παίζει κάποιο μουσικό όργανο, πρέπει πρώτα να 

εξασκηθεί σε αρκετές ασκήσεις Solfege, μελωδικές και ρυθμικές (Χατζησταύρου, 

2010), ενώ υποστήριζε πως το πρώτο μουσικό όργανο που πρέπει να μαθαίνουν να 

εξασκούν τα παιδιά είναι η φωνή τους, με τη βοήθεια της οποίας αποκτούν 

μουσικότητα και μουσική γνώση (Σέργη, 1994). Ακόμα υποστήριξε πως η καλύτερη 
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συνοδεία της παιδικής φωνής δεν είναι το πιάνο αλλά μία ακόμη φωνή παιδιού ή 

ενήλικα (Σέργη, 1994). 

Ακόμα όσον αφορά τον αυτοσχεδιασμό στη μέθοδο Kodaly, υποστηρίχθηκε 

από τον ίδιο η άποψη πως όταν τα παιδιά μπορούν να τραγουδούν και να χορεύουν 

τους παραδοσιακούς χορούς του τόπου τους, τότε είναι σε θέση να αυτοσχεδιάσουν 

(Χατζησταύρου, 2005). Στη μουσική αγωγή του Kodaly, τα παιδιά για τις 

δημιουργικές τους εργασίες χρησιμοποιούν μελωδικά και ρυθμικά μοτίβα που ήδη 

γνώριζουν, ενώ κατά τον αυτοσχεδιασμό τους πρέπει να έχουν ένα καθορισμένο 

μοντέλο γύρω από το οποίο θα κινηθούν, ώστε να μην αναλωθούν σε τυχαία 

εξερεύνηση με τους ήχους (Campell, 1991). 

Στόχος στην του Kodaly για τη μέθοδό του ήταν να αναπτύξει το παιδί από τα 

πρώτα στάδια της μουσικής αγωγής την ακοή του μέσα από το τραγούδι, χωρίς 

ενόργανη συνοδεία. 

Η ανάπτυξη της εσωτερικής ακοής επίσης κατέχει σημαντική θέση στη 

μουσική αγωγή του Kodaly (Campell, 1991). Ο Kodaly θεώρησε πως η εσωτερική 

ακοή είναι μία ικανότητα που μπορεί να διδαχτεί συστηματικά (Landis & Garder, 

1990). 
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Carl Orff (1895- 1982) 

O Carl Orff  ήταν γνωστός Γερμανός συνθέτης και μουσικοπαιδαγωγός που 

γεννήθηκε το 1895. Μαζί με την συνεργάτιδά του Gunild Keetman, ανέπτυξαν μία 

μέθοδο μουσικοκινητικής αγωγής,  τη γνωστή σε εμάς Orff- Schulwerk.  

Η μέθοδος αυτή βασίστηκε στην ενότητα «μουσική, κίνηση και λόγος», στην 

προσωπική δημιουργία, την αυτενέργεια και το παιχνίδι. Η μουσική είναι μία 

αρμονική σχέση ανάμεσα στην κίνηση (έκφραση του σώματος), το λόγο (έκφραση 

της σκέψης) και τους ήχους (έκφραση των συναισθημάτων) (Κυμινού- Πριντάκη, 

1998). Η αίσθηση, το βίωμα και η δημιουργία θα πρέπει να προηγούνται  της 

γνωστικής κατανόησης της μουσικής. Σύμφωνα με τον Orff, η μουσική δεν 

μαθαίνεται αλλά ανακαλύπτεται και είναι μία γλώσσα επικοινωνίας, αποτέλεσμα της 

διανοητικής, συναισθηματικής και φυσικής συνεργασίας, προσφέρονται δυνατότητα  

ποικιλόμορφης έκφρασης (Κυμινού- Πριντάκη, 1998). 

Τα βασικά σημεία της φιλοσοφίας της μεθόδου είναι τα εξής (Χατζησταύρου, 

2005· Ανδρούτσος. 2004): 

 Η αναφορά στα ιδεώδη της αρχαίας ελληνικής παιδείας, της 

αναγεννησιακής παράδοσης και των ανατολικών παραδόσεων, που 

υποστηρίζουν τη φυσική ενότητα μουσικής, κίνησης και λόγου (Ματέυ, 

1987).  

 Η ανάπτυξη της κοινωνικότητας των παιδιών μέσα από παιδικά 

παιχνίδια κυρίως παραδοσιακά. 

 Η ανάπτυξη στα παιδιά της αντίληψης της φόρμας της μουσικής,  
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 Η ανάπτυξης της αντίληψης ότι η μουσική είναι μία τέχνη την  οποία 

μπορεί κανείς να κατανοήσει μέσω της δημιουργικής ενασχόλησης μαζί 

της (Ανδρούτσος, 1995). 

 Η ανάδειξη της πολυμορφίας της έκφρασης (Κυμινού- Πριντατάκη, 

1998) 

 Η ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών (Χατζησταύρου, 2005, 

Ανδρούτσος, 2004). 

 Η ανάπτυξη της ικανότητας για μουσική εκτέλεση, η οποία προορίζεται 

για την προσωπική ευχαρίστηση του παιδιού.  

 Η ανάπτυξη στα παιδιά μίας θετικής αυτοεικόνας. (Ανδρούτσος, 2004) 

Ο Orff  πίστευε ότι κάθε παιδί είναι δυνατόν να αποκτήσει μουσικότητα με 

την κατάλληλη αγωγή (Σέργη, 1994). Τα βασικά συστατικά στοιχεία της 

μουσικοκινητικής αγωγής του Orff είναι τα εξής: 

Α) Ο ρυθμός: Ο ρυθμός παίζει τον πρωταρχικό ρόλο στη μουσικοκινητική 

αγωγή Orff, αφού είναι το στοιχείο που ενώνει τη γλώσσα, τη μουσική και την 

κίνηση (Τσαφταρίδης, 1997). Η αίσθηση και κατανόηση του ρυθμού γίνεται 

μέσα από απλές και πιο σύνθετες δραστηριότητες όπου συμμετέχει ολόκληρο 

το σώμα. Χαρακτηριστικά στοιχεία στην επαφή με το ρυθμό: 

  Ο Ρυθμικός λόγος: Σύμφωνα με τον Orff,  το σταδιακό πέρασμα από 

τα λεκτικά μοτίβα στις ρυθμικές δραστηριότητες και έπειτα στο 

τραγούδι είναι η πιο φυσική πορεία της μουσικής ανάπτυξης του 

παιδιού. Ο ρυθμός του λόγου μπορεί να βοηθήσει το παιδί να 

κατανοήσει το μουσικό ρυθμό  (Ανδρούτσος, 2004· Χατζησταύρου, 

2005). 
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 Η Ρυθμική κίνηση: Η μελέτη της κίνησης ξεκινά με την απλή, φυσική 

κίνηση κατά τις δραστηριότητες των παιδιών. Μετά το στάδιο των 

ελεύθερων πειραματισμών ακολουθεί το στάδιο της ρυθμικής κίνησης 

που βάζει τα θεμέλια της εκφραστικής, δημιουργικής κίνησης 

(Ανδρούτσος, 2004). 

 Οι ηχηρές κινήσεις: Είναι χτυπήματα σε διάφορα μέρη του σώματος 

που μπορούν ρυθμικά να χρησιμοποιηθούν σαν συνοδεία σε 

τραγούδια ή κομμάτια λόγου, όπου ψηλά το χτύπημα του ποδιού στο 

πάτωμα, το χτύπημα των χεριών στους μηρούς, παλαμάκια διάφορων 

ειδών και χτυπήματα δακτύλων  (Ανδρούτσος, 2004). 

      Β) Η δημιουργική – εκφραστική κίνηση: Εδώ έχουμε συνειδητή προσπάθεια για 

έκφραση μέσω της κίνησης διότι, « η δημιουργική κίνηση είναι μία οπτική 

αναπαράσταση των μουσικών εννοιών» (Landis & Garder, 1990). 

   Γ) Τραγούδι – φωνή: Το τραγούδι, το οποίο είναι ο συνδυασμός μουσικής και 

λόγου είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέσα έκφρασης του παιδιού και εισάγεται στα 

παιδιά αφού πρώτα έχουν βιώσει την έννοια του ρυθμού. Ως αρχή για την εκμάθηση 

μελωδιών προτείνεται η χρήση της πεντατονικής κλίμακας, ως η πιο κατάλληλη για 

τη μουσική ανάπτυξη των μικρών παιδιών (Ανδρούτσος, 2004· Χατζησταύρου, 

2005). Το πρώτο διάστημα που μαθαίνουν τα μικρά παιδιά είναι το κατιόν διάστημα 

3
ης

 μικρή, το οποίο συναντάται σε πολλά παιδικά τραγούδια. Σταδιακά εισάγονται και 

οι νότες λα, ρε και ντο και σχηματίζεται η πεντατονική κλίμακα (Κουθούρη, 2010).  

   Δ) Τα όργανα Orff: Σύμφωνα με τον Orff, το πρώτο όργανο που μαθαίνουν να 

χειρίζονται τα παιδιά είναι το σώμα τους και η φωνή τους. Τα όργανα Orff 

φτιάχτηκαν με τη βοήθεια του Maendler το 1928 κάτω από την καθοδήγηση του Orff 
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και είναι τα ρυθμικά κρουστά στα οποία περιλαμβάνονται μεταλλικά, ξύλινα και 

μεμβρανοειδή κρουστά, τα ρυθμικά κρουστά με συγκεκριμένο τονικό ύψος στα οποία 

περιλαμβάνονται τύμπανα όλων των μεγεθών, τα μελωδικά κρουστά, στα οποία 

περιλαμβάνονται τα ξυλόφωνα, μεταλλόφωνα, και τα γκλόγκενσπιλς ή καμπανόφωνα 

και τέλος τα αυτοσχέδια μουσικά όργανα (Ανδρούτσος, 2004) 

    Ε) Ο αυτοσχεδιασμός: Αυτοσχεδιασμός υπάρχει σε κάθε δραστηριότητα όσον 

αφορά την κίνηση, το λόγο, της ηχηρές κινήσεις το τραγούδι και την εκτέλεση σε 

όργανα. Οι μαθητές δημιουργούν ρυθμικά και μελωδικά συνοδευτικά μοτίβα (όπως 

ostinati και bordun), εισαγωγές και καταλήξεις (codas), κ.α. Ο αυτοσχεδιασμός στη 

μέθοδο αυτή επιδιώκει να καλλιεργεί την δημιουργικότητα των μαθητών (Στάμου 

2008-2012). 

 

 

 

 

 

 

 



 85 

ΚΕΦ. 3
Ο

: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 0-5 ΕΤΩΝ 

 Η μουσική είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της ανατροφής και της εξέλιξης 

των μικρών παιδιών και οι επίδρασή της είναι πολύ θετική στην ποιότητα της ζωής 

τους. Η επιτυχής εμπειρία στη μουσική βοηθάει τη συναισθηματική και διανοητική 

ανάπτυξη των παιδιών. Η διδασκαλία της μουσικής στις μικρές ηλικίες δημιουργεί 

ένα θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται η μελλοντική μάθηση της μουσικής. Η εμπειρία 

αυτή θα πρέπει να ενσωματωθεί μέσα στις καθημερινές δραστηριότητες και στο 

παιχνίδι των παιδιών, γιατί έτσι αναπτύσσονται η υπομονή, η χαρά της μουσικής 

δημιουργίας και το αίσθημα της συμμετοχής (Παπαζαρής & Κωτσογιαννη, 2007). 

 Από τα ερευνητικά ευρήματα που παρουσιάστηκαν, συνάγεται ολοφάνερα ότι 

η μουσική εμπειρία των μικρών παιδιών πρέπει να βασίζεται στο παιχνίδι και να 

περιλαμβάνουν κίνηση, τραγούδι, εξάσκηση στο ρυθμό, ακρόαση, εκτέλεση σε 

όργανα και μουσική δημιουργία. Πάνω σε όλα αυτά πρέπει να δίνονται στα παιδιά τα 

καλύτερα μουσικά πρότυπα και οι καλύτερες ποιοτικά δραστηριότητες (Παπαζαρής 

& Κωτσογιαννη, 2007). 

 Τα παιδιά έχουν διαφορετικές μουσικές εμπειρίες και δυνατότητες ανάλογα με 

την οικογένεια και γενικά το ευρύτερο περιβάλλον τους καθώς και το έμφυτο 

μουσικό δυναμικό του. Κάθε παιδί όμως έχει τη δυνατότητα για επιτυχείς, σημαντικές 

αλληλεπιδράσεις με τη μουσική. η ανάπτυξη της δυνατότητας αυτής είναι δικαίωμα  

κάθε παιδιού. Τα παιδιά φέρνουν τα δικά τους ενδιαφέροντα και τις δικές του 

ικανότητες στο μουσικό μαθησιακό περιβάλλον και είναι σε θέση να αναπτύξουν 

δεξιότητες κριτικής σκέψης μέσω των μουσικών ιδεών (Παπαζαρής & Κωτσογιαννη, 

2007). 
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 Όσον αφορά την διδασκαλία της μουσικής στα παιδιά στην προσχολική 

ηλικία, σημαντικός στόχος είναι η ανάπτυξη της μελωδικής και της ρυθμικής 

ετοιμότητας των παιδιών, της ικανότητας του παιδιού να τραγουδάει σωστά και να 

κινείται ή να παίζει σωστά ρυθμικά. 

 Όπως έχει δείξει η έρευνα η κίνηση, η οποία είναι μία φυσική – αυθόρμητη 

αντίδραση στη μουσική εμφανίζεται από πολύ μικρή ηλικία. Κατά τη διάρκεια του 

20
ου

 αιώνα, πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν με το πώς μπορεί η κίνηση να 

χρησιμοποιηθεί μέσα στο περιβάλλον της προσχολικής μουσικής αγωγής, τα 

αποτελέσματα των οποίων έδειξαν ότι η κίνηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη 

μουσική ανάπτυξη του παιδιού. (Στάμου, σημειώσεις 2008 – 2012).  

 Το μάθημα της μουσικής βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν τη δημιουργικής 

τους ικανότητας μέσα από τον πειραματισμό, τη μίμηση, την ανταλλαγή ιδεών και 

την καλλιέργεια της φαντασίας τους, μέσα σε ένα κατάλληλο περιβάλλον 

διδασκαλίας και μάθησης. Τα παιδιά χρειάζονται χρόνο για να εξερευνήσουν υλικά, 

ιδέες και δραστηριότητες. Πρέπει επίσης να νιώθουν σιγουριά και αυτοπεποίθηση για 

να δοκιμάσουν νέες εμπειρίες (Κουτσουπίδου, 2009). 

 Στη μουσική αγωγή ο ρόλος του παιχνιδιού είναι καθοριστικός . Αξίζει εδώ 

να επισημάνουμε πως το παιδί κατά τη διάρκεια των διάφορων μουσικών 

δραστηριοτήτων καλλιεργεί την ακουστική του ευαισθησία, μαθαίνει να 

συγχρονίζεται, αποκτά περισσότερη συγκέντρωση, λειτουργεί η φαντασία του, 

συμμετέχει συναισθηματικά, μαθαίνει να έχει αντοχή και επιμονή κ.α. Επίσης 

σύμφωνα με τη Σέργη (1994) η αγωγή μέσα από τη μουσική θα αναπτύξει θετικά την 

προσωπικότητα του παιδιού και θα συμβάλλει στην απόκτηση των κατάλληλων 

δεξιοτήτων μάθησης.  
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 Όσον αφορά την διδασκαλία της μουσικής στα παιδιά προσχολικής ηλικίας , 

αυτή πρέπει να είναι παιγνιώδης και σε ένα περιβάλλον όπου το παιδί δεν πιέζεται να 

συμμετάσχει. Τα χαρακτηριστικά αυτής της άτυπης μουσικής διδασκαλίας είναι ότι η 

μουσική προσεγγίζεται βιωματικά και κατανοείται ενστικτωδώς. Το «λάθος» δεν 

υποδεικνύεται άμεσα ή έμμεσα, ενώ οι μουσικές αντιδράσεις του παιδιού 

ενθαρρύνονται και δεν δίνεται έμφαση στην τεχνική. Οι δραστηριότητες πρέπει να 

είναι επαναλαμβανόμενες και να παρέχουν γενικά μια «ρουτίνα» στη διαδικασία του 

μαθήματος. Μέσα στο μαθήματα είναι καλό να χρησιμοποιούμε υλικά για να 

προσελκύουμε την προσοχή των παιδιών και να κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα την 

επανάληψη. Η αντίθεση βοηθάει τα παιδιά να μαθαίνουν μέσα από αυτή. Γενικά στο 

μάθημα πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες για ηχητική εξερεύνηση (φωνή, όργανα) και 

να υπάρχει συνεχιζόμενη μουσική διδασκαλία (κασέτα για το σπίτι κτλ.), ενώ οι 

γονείς θα πρέπει να εκπαιδεύονται (Στάμου, 2008- 2012). 

  Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ενεργητική σχέση με τη μουσική στα 

πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη μετέπειτα 

ανάπτυξή τους, επιδρώντας θετικά στην αισθησιοκινητική, στη γνωστική και στην 

κοινωνική τους ανάπτυξη. (Καλογηράτου & Παπαϊωάννου, 2008,  σελ.27). Ένα 

μάθημα μουσικής αγωγής, θα πρέπει να περιλαμβάνει κίνηση, τραγούδι, χρήση 

μουσικών οργάνων, ακρόαση, δημιουργικότητα, καθώς και μουσική ανάγνωση και 

γραφή. 

Τα πρώτα χρόνια της ζωής είναι πολύ σημαντικά για την μουσική ανάπτυξη 

των παιδιών μελλοντικά. Αυτό υποδεικνύει την ανάγκη για μία νέα εκπαιδευτική 

πολιτική, που επιπρόσθετα θα δίνει έμφαση και θα φροντίζει τη δημιουργία 

ποιοτικών μουσικών προγραμμάτων σε κέντρα προσχολικής αγωγής κ.α. (Στάμου, 

2009). 
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