
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

«Παρουσίαση και συγκριτική ανάλυση των μουσικοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων
Dalcroze, Orff και Kodaly»

Πτυχιακή εργασία
Της

Αικατερίνης Χατζησταύρου 
Α.Μ. 01/02

Επιβλέπουσα: Λελούδα Στάμου, Λέκτορας Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη 2005



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

σελ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ....................................................................................... i

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.................................................................................................................. iv

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

TOY EMILE-JACQUES DALCROZE............................................................................1

1.1. Βιογραφικό σημείωμα του Dalcroze............................................................ 2

1.2. Η μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του Dalcroze........................ ..........5

1.3. Βασικά σημεία της φιλοσοφίας του Dalcroze...............................................6

1.4. Βασικά συστατικά στοιχεία της προσέγγισης του Dalcroze.........................7

α. Ρυθμική............................................................................................. ,10

β. Οι βασικές αρχές του Dalcroze για το ρυθμό.................................. 12

γ. Κίνηση -  Κιναισθησία....................................................................... 16

γ. 1. Η κιναισθησία......................................................................16

γ.2. Η χρήση της κίνησης στη ρυθμική...................................... 18

γ.3. Η γραμματική της κίνησης..................................................20

δ. Η χρήση του αυτοσχεδιασμού...........................................................22

ε. Η ανάπτυξη της εσωτερικής ακοής................................................... 25

στ. Σολφέζ Dalcroze.................................................................... ........ 25

στ.1. Μελωδικό σολφέζ.......................................................... ...25

στ.2. Ρυθμικό σολφέζ................................................................29

1.5. Η προσέγγιση του Dalcroze στην ελληνική πραγματικότητα............... .. 31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

TOY CARL ORFF............... _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..... .....................,,..... . ..........._ _ 3 3

2.1. Βιογραφικό σημείωμα του Carl Orff..........................................................34



2.2. Βασικά σημεία της φιλοσοφίας του Orff................................................... 36

2.3. Βασικά συστατικά στοιχεία της μουσικοκινητικής αγωγής του Orff........38

α. Ο ρυθμός...........................................................................................40

α.1. Ο ρυθμικός λόγος................................................................41

α.2. Η ρυθμική κίνηση...............................................................43

α.3. Οι ηχηρές κινήσεις.............................................................45

β. Δημιουργική -  Εκφραστική κίνηση.................................................. 46

γ. Τραγούδι -  Φωνή.............................................................................. 47

δ. Τα όργανα Orff..................................................................................51

δ.1. Ρυθμικά κρουστά με ακαθόριστο τονικό ύψος...................52

δ.2. Ρυθμικά κρουστά με καθορισμένο τονικό ύψος.................53

δ.3. Μελωδικά όργανα...............................................................53

δ.4. Αυτοσχέδια όργανα............................................................54

ε. Ο αυτοσχεδιασμός............................................................................ 56

2.4. Βοηθητικά στοιχεία ενορχήστρωσης.........................................................58

2.5. Η προσέγγιση του Orff στην ελληνική πραγματικότητα............................61

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ TOY ZOLTAN 

KODALY________ _________________________ _______________ _________ .63

3.1. Βιογραφικό σημείωμα του Kodaly.............................................................64

3.2. Βασικές αρχές της φιλοσοφίας του Kodaly............................................... 66

3.3. Στόχοι της μουσικής αγωγής του Kodaly...................................................67

3.4. Βασικά συστατικά στοιχεία στη μέθοδο του Kodaly................................. 68

α. Το σχετικό σύστημα sol-fa................................................................69

β. Κινήσεις-σύμβολα του χεριού.......................................................... 72

γ. Οι ρυθμικές συλλαβές.......................................................................74



δ. Η χρήση της κίνησης......................................................................... 76

ε. Η εκμάθηση μουσικών οργάνων........................................................76

στ. Η χρήση του αυτοσχεδιασμού.........................................................77

ζ. Η ανάπτυξη της εσωτερικής ακοής................................................... 78

η. Μουσικό υλικό που χρησιμοποιείται κατά τη διδασκαλία................79

θ. Η μουσική ανάγνωση και γραφή...................................................... .80

3.5. Βασικά στοιχεία μελέτης στη μέθοδο του Kodaly..................................... 80

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ DALCROZE, ORFF, KODALY .84

4.1. Φιλοσοφία -  Στόχοι................................................................................... 85

4.2. Μουσικό υλικό που χρησιμοποιείται κατά τη διδασκαλία.........................86

4.3. Εκμάθηση μουσικών οργάνων...................................................................88

4.4. Μουσική δημιουργικότητα -  Αυτοσχεδιασμός..........................................90

4.5. Κίνηση......................................................................................... ............... 91

4.6. Η εσωτερική ακοή......................................................................................92

4.7. Μουσική ανάγνωση και γραφή................................................................... 93

4.8. Τραγούδι -  Μελωδία.............................................................................. 94

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ......................................................................................................... 96



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται μεμονωμένα και συγκριτικά τρεις βασικές 

μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις των Dalcroze, Orff και Kodaly που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στο μάθημα της μουσικής στο Σχολείο και στο Ωδείο για να το κάνουν πιο 

δημιουργικό και ουσιώδες για τα παιδιά. Τα κίνητρα που με ώθησαν στη δημιουργία της 

συγκεκριμένης μελέτης ήταν η ανάγκη που ένοιωθα να γνωρίσω βαθύτερα τις τρεις 

μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν στη 

μουσική διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η καθοδήγηση που είχα καθ’ όλη τη διάρκεια της 

μελέτης μου από την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου κ. Στάμου Λελούδα, Λέκτορα του 

Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Επιπλέον, 

σημαντικές εμπειρίες απέκτησα από το μάθημα της Μουσικής Προπαιδείας και της 

Μουσικής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που διδάσκονταν από την κ. Στάμου 

Λελούδα και από το σεμινάριο της «Μουσικοκινητικής αγωγής» της κ. Μελίδου Μαρίας στο 

Δημοτικό Ωδείο Αμπελοκήπων της Θεσσαλονίκης.

Αικατερίνη Χατζησταύρου 

Θεσσαλονίκη 2005



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:

Η ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΤΟΥ

EMILE-JACQUES DALCROZE

ι



1.1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ TOY DALCROZE

Ο Emile Jacques Dalcroze γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου 1865 στη Βιέννη. Το

πραγματικό του όνομα ήταν Emile Henri Jacques και αργότερα προστέθηκε και το 

Dalcroze. Η μητέρα του, Julie Jacques, ήταν καθηγήτρια μουσικής και δίδασκε 

σύμφωνα με τον Πεσταλοτζιανό τρόπο εκπαίδευσης. Όπως είναι φυσικό άσκησε 

βαθιά επίδραση στη μουσική του εκπαίδευση.

Το 1871 σε ηλικία 6 ετών ο Jacques αρχίζει τις μουσικές του σπουδές με 

μαθήματα πιάνου. Οι συναυλίες της Κυριακής, όπου πηγαίνει μαζί με τους γονείς 

του, με διευθυντή ορχήστρας τον Johann Straus, εκείνη την εποχή, ασκούν μεγάλη 

επίδραση στη μουσική του σκέψη και εκπαίδευση. Σε ηλικία 10 ετών, το 1876, η 

οικογένεια του μετακομίζει στη Γενεύη και γράφεται στο Conservatoire της Γενεύης, 

όπου πολύ γρήγορα διακρίνεται το μουσικό του ταλέντο. Είναι πολύ καλός πιανίστας 

και του αρέσει να αυτοσχεδιάζει στο πιάνο. Το 1881 σε ηλικία 16 ετών γράφει την 

πρώτη του όπερα «La Soubrette» και παίζεται στο Conservatoire της Γενεύης. Το 

1884 σε ηλικία 19 ετών, πηγαίνει στο Παρίσι όπου συνεχίζει τις μουσικές του 

σπουδές με πολύ σημαντικούς δασκάλους της εποχής, όπως τον Leo Delibes και τον 

Gabriel Faure στη σύνθεση. Παράλληλα σπουδάζει δραματική τέχνη με μέλη της 

Comedie Francaise. Επίσης, δέχεται μαθήματα από τον Ελβετό μουσικοσυνθέτη 

Mathis Lussy, ο οποίος σπούδασε και ασχολήθηκε εκτενώς με τον μουσικό ρυθμό και 

τον τρόπο απόδοσης του. Πολλές από τις ιδέες του Dalcroze για τη Ρυθμική 

βασίστηκαν σε μελέτες του Lussy.

Το 1886 σε ηλικία 21 ετών του προτείνουν να πάει στο Αλγέρι, όπου 

εργάζεται ως βοηθός διευθυντού ορχήστρας και ως δάσκαλος χορωδίας. Έδειξε 

έντονο ενδιαφέρον για την αραβική, ντόπια μουσική με την ιδιαίτερη πολυρυθμία που 

διαθέτει. Την ίδια εποχή εκδίδονται και τα πρώτα του τραγούδια όπου αναγκάζεται να 

αλλάξει το επίθετο του προσθέτοντας το «Dalcroze» για να μην συγχέεται με τον
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γνωστό συνθέτη Jacques που ζούσε στην πόλη Bordeaux της Γαλλίας. Το 1887 σε 

ηλικία 22 ετών πηγαίνει στη Βιέννη όπου αρχίζει να σπουδάζει Πιάνο, Αρμονία, 

Αντίστιξη και Σύνθεση. Μαθήματα Σύνθεσης αρχίζει με τον Anton Bruckner και τον 

Robert Fuchs. To 1892 επιστρέφει στη Γενεύη όπου η επιτροπή του Conservatoire 

τον διορίζει καθηγητή Αρμονίας, Σολφέζ, Ορθοφωνίας και Σύνθεσης.

Μέσα από τη διδασκαλία του Σολφέζ και της Αρμονίας παρατηρεί ότι οι 

μαθητές του δεν μπορούν να ακούσουν πραγματικά τις αρμονίες (συγχορδίες) που 

γράφουν και ότι πολλοί απ’ αυτούς αντιμετωπίζουν την Αρμονία σα μια υπόθεση 

μαθηματικών. Συγκεκριμένα παρατηρεί ότι διαβάζουν μουσική χωρίς να την 

αντιλαμβάνονται, γράφουν μουσική χωρίς να την ακούν ή να τη νοιώθουν και 

παίζουν μουσική χωρίς να την κατανοούν. Κατά τη γνώμη του όλα αυτά τα 

προβλήματα οφείλονται στο μονόπλευρη διδασκαλία της μουσικής θεωρίας και 

πράξης. Ο παραδοσιακός, δηλαδή, τρόπος διδασκαλίας της μουσικής μέχρι τότε έδινε 

ιδιαίτερη προσοχή στη διανοητική και θεωρητική πλευρά της μουσικής, στοχεύοντας 

στην άρτια εκμάθηση και εφαρμογή των κανόνων της θεωρίας και της τεχνικής 

παιξίματος του μουσικού οργάνου ή του τραγουδιού, παραλείποντας τη διδασκαλία 

της συναισθηματικής και πρακτικής πλευράς της μουσικής, που αναπτύσσει την 

αίσθηση του ρυθμού και του ήχου στον άνθρωπο και γενικότερα τη μουσικότητά του. 

Αυτή η πρακτική είχε σαν αποτέλεσμα οι μαθητές να μην αντιλαμβάνονται τη 

μουσική ως μέσο έκφρασης των συναισθημάτων τους και αν και εξελίσσονταν 

τεχνικά δεν έφταναν ποτέ στο σημείο να ταυτιστούν και να εκφραστούν με τη 

μουσική που εκτελούσαν. Η κατάσταση αυτή μπορεί να παρομοιαστεί με την 

κατάσταση στην οποία «οι άνθρωποι γνωρίζουν το λεξιλόγιο της γλώσσας τους, 

μπορούν να το γράψουν αλλά δεν μπορούν να το εκφέρουν πλήρως από μόνοι τους». 

(Juntunen & Hyvonen, 2004, σελ. 208)
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Αφού εντόπισε τα ελαττώματα της παραδοσιακής μεθόδου διδασκαλίας της 

μουσικής, άρχισε να εξετάζει τα ενδεχόμενα ενσωμάτωσης των φυσικών κινήσεων 

του σώματος στη διδασκαλία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε σε ακουστικές και φωνητικές 

ασκήσεις και στο τραγούδι, με σκοπό την ανάπτυξη της μουσικότητας και την 

ευαισθητοποίηση του αυτιού. Ανέπτυξε τεχνικές συνδυασμού ακοής -  φυσικής 

απόκρισης, τραγουδιού -  φυσικής απόκρισης και σύνθεσης -  φυσικής απόκρισης. 

Έπειτα χρησιμοποίησε τα αποτελέσματα των πειραματισμών του για να αναπτύξει 

την εσωτερική ακοή (Choksy & others, 2001), δηλαδή «την ικανότητα να 

προκαλούνται μουσικά αισθήματα και εντυπώσεις μέσω της σκέψης και του 

γραψίματος της μουσικής χωρίς τη βοήθεια ενός μουσικού οργάνου», (σελ. 43) 

Ύστερα από πολλούς πειραματισμούς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μουσική 

εκμάθηση και κατανόηση θα πρέπει να στηρίζονται κατά κύριο λόγο στο συνδυασμό 

της μουσικής και της κίνησης του σώματος. Επιπλέον, από τα τρία στοιχεία της 

μουσικής, τονικό ύψος, ρυθμός και δυναμική ενέργεια, παρατήρησε ότι τα δύο 

τελευταία εξαρτώνται από την κίνηση και βρίσκουν την καλύτερη εφαρμογή τους στα 

μυϊκά συστήματα.

Δουλεύοντας εντατικά και ερευνητικά με τους μαθητές του Ωδείου άρχισε να 

δημιουργεί μια δική του μέθοδο διδασκαλίας, την οποία αρχικά ονόμασε «Ρυθμική 

Γυμναστική» (Gymnastique Rythmique) και έπειτα «Ρυθμική» (Rythmique). 

(Ζαχαριάδη,1998) Η μέθοδός του παρουσιάζεται για πρώτη φορά το 1905 σε μια 

διεθνή συνάντηση μουσικοπαιδαγωγών στο Soleure της Ελβετίας ενώ το 1906 την 

εφαρμόζει επίσημα στο Ωδείο της Γενεύης. Το 1911 ιδρύει την πρώτη σχολή 

Ρυθμικής στην κηπούπολη Hellerau κοντά στη Δρέσδη με την υποστήριξη δύο 

γνωστών παιδαγωγών, των αδελφών Dohm. Το 1912 με μια ομάδα μαθητών του 

περιοδεύουν στην Αγγλία και παρουσιάζουν μέσα από διαλέξεις τη μέθοδο του. Έτσι,
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το 1913 ιδρύεται στο Λονδίνο η Σχολή Ρυθμικής Dalcroze υπό τη διεύθυνση των 

Ingram. Με το ξέσπασμα του Λ' Παγκοσμίου Πολέμου ο Dalcroze επιστρέφει στη 

Γενεύη και δεν ξαναπηγαίνει πια στο Hellerau. Το 1915 ιδρύεται το Ινστιτούτο 

Dalcroze όπου διδάσκεται από τότε η μέθοδός του. Το 1930 ανακηρύσσεται επίτιμος 

διδάκτωρ της Μουσικής στο Πανεπιστήμιο του Chicago. Με εξαίρεση τη δίχρονη 

απουσία του στο Παρίσι, εργάστηκε στο Ινστιτούτο του μέχρι το θάνατό του την 1η 

Ιουλίου του 1950.

1.2. Η ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ TOY DALCROZE

Η Ρυθμική Dalcroze είναι μια μέθοδος μουσικής διδασκαλίας η οποία έχει ως 

πυρήνα της την αρχή ότι ο ρυθμός είναι το πρωταρχικό στοιχείο της μουσικής και ότι 

η πηγή για όλους τους μουσικούς ρυθμούς μπορεί να εντοπιστεί στους φυσικούς 

ρυθμούς του ανθρώπινου σώματος. Η διδασκαλία του Dalcroze στηρίζεται στην 

καλλιέργεια της ικανότητας του κάθε ατόμου να ακούει προσεκτικά και να βρίσκει 

τρόπους να εκφράζει, συνήθως μέσω της κίνησης του σώματος ή της φωνής, αυτό 

που ακούει, αισθάνεται, καταλαβαίνει και γνωρίζει. Η κίνηση λοιπόν, όπως και ο 

λόγος, λειτουργεί ως μέσον μετάφρασης της σκέψης. Όταν ακούμε μια μουσική 

εκτέλεση, δεν πρέπει να παραμένουμε μόνο στις ακουστικές εντυπώσεις και 

συγκινήσεις, αλλά πρέπει να συμμετέχουμε με όλο μας το σώμα, ενεργοποιώντας τις 

μυϊκές αισθήσεις. (Juntunen & Hyvonen, 2004) Ο Dalcroze συχνά ενθάρρυνε τους 

μαθητές του να ανακαλύπτουν τη μουσική μέσα από τον ίδιο τους τον εαυτό και να 

εκφράζουν μουσικά τα συναισθήματά τους αυτοσχεδιάζοντας στο πιάνο, όπως 

ακριβώς εκφράζουν μία σκέψη μέσω του λόγου, ένα σύνθημα μέσω της χειρονομίας 

ή μια εικόνα μέσω της ζωγραφικής.
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1.3. ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ TOY DALCROZE

Τα κύρια σημεία της φιλοσοφίας και οι στόχοι της μουσικοπαιδαγωγικής 

προσέγγισης του Dalcroze συνοψίζονται, σύμφωνα με την V. Hogemead (2004), στα 

εξής:

- Ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να αντιλαμβάνεται τη μουσική και να μπορεί να 

ανταποκρίνεται σ’ αυτήν. Στις μικρές ηλικίες ο στόχος αυτός μπορεί απλά να 

επιτευχθεί με το παίξιμο ενός μουσικού παιχνιδιού και την ανταπόκριση του παιδιού 

στο σωστό ρυθμό. Στις μεγαλύτερες όμως ηλικίες οι μαθητές μαθαίνουν να ακούν μία 

μουσική φράση και έπειτα βαδίζοντας να την αναπαράγουν κινητικά όσο πιο πιστά 

μπορούν στην αρχική ιδέα.

- Οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν μια εσωτερική αίσθηση της μουσικής: την 

εσωτερική ακοή με τη βοήθεια της οποίας αποθηκεύουν στη μνήμη τους κινητικά 

αισθήματα, παραστάσεις και ήχους και την εσωτερική μυϊκή αίσθηση με την οποία 

αναπτύσσουν την ικανότητα συστολής και χαλάρωσης των μυών σε καθορισμένο 

χρόνο (ανάλογα με την ταχύτητα και το τέμπο του ήχου), χώρο (ανάλογα με την 

διάρκεια του ήχου) και ενέργεια (ανάλογα με την δυναμική του ήχου).

- Η ανάπτυξη στενής επικοινωνίας μεταξύ του αυτιού, του ματιού, του σώματος και 

του εγκεφάλου. Σύμφωνα με τον Dalcroze (Bachmann, 1991) το σώμα θα πρέπει να 

είναι αδιαχώριστος συνεργάτης του εγκεφάλου: σώμα και πνεύμα πρέπει να εκτελούν 

αρμονικά τις λειτουργίες τους, όχι μόνο χωριστά αλλά και ταυτόχρονα σε 

συνεργασία. Επειδή η κίνηση παίζει σημαντικό ρόλο στις ασκήσεις του Dalcroze, οι 

μαθητές συμμετέχουν ενεργά και προσεκτικά τόσο στην ακρόαση όσο και στην 

απόκριση. Έτσι δημιουργούνται σταθερές και δυνατές σχέσεις ανάμεσα στο αυτί που 

ακούει, το μάτι που βλέπει τα σύμβολα, τον εγκέφαλο που συλλαμβάνει και αναλύει
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και το σώμα που εκτελεί τις εντολές που δέχεται από τον εγκέφαλο. Ο πειραματισμός 

και η παρατήρηση πρέπει να προηγούνται της απόκτησης των γνώσεων.

- Η ανάπτυξη μιας τράπεζας ακουστικών και κινητικών εικόνων, οι οποίες μπορούν 

να ερμηνευτούν σε σύμβολα και στη συνέχεια να παρασταθούν. Αυτό είναι το κλειδί 

της μουσικής ανάγνωσης. Αρχικά ο Dalcroze ξεκίνησε με απλές κινήσεις των χεριών, 

παρόμοιες μ’ αυτές του μαέστρου, για την κατανόηση του μέτρου, των τονισμών και 

της δυναμικής και έπειτα επινόησε τις κινήσεις ολόκληρου του σώματος και των 

ποδιών που αντιστοιχούσαν στις αξίες.

- Η εξωτερίκευση της δημιουργικότητας μέσω της κίνησης και της φωνής και η 

καλλιέργεια της φαντασίας. Εδώ βρίσκεται και η αναγκαιότητα του αυτοσχεδιασμού. 

Τα παιδιά μαθαίνουν να εκφράζουν μέσω του σώματός τους τα συναισθήματά και τις 

εντυπώσεις που τους δημιουργεί το άκουσμα της μουσικής και να αυτοσχεδιάζουν 

διάφορες κινητικές φιγούρες.

- Η εξισορρόπηση, ο συντονισμός και η τελειοποίηση του σωματικού οργάνου στο 

σύνολο των φυσικών, πνευματικών και καλλιτεχνικών ικανοτήτων του. Συγκεκριμένα 

ο Dalcroze υποστήριζε ότι «η μουσική δεν ακούγεται μόνο από το αυτί, αλλά και από 

ολόκληρο το σώμα.» (Caldwell, 1991, σελ.72) Χωρίς συντονισμό είναι αδύνατο για 

το σώμα να οργανώσει τους μεγάλους και μικρούς μύες για να λειτουργήσει 

κατάλληλα . Επιπλέον, η έλλειψη συντονισμού μπορεί να προκαλεσει υπερένταση 

στο σώμα και να μειώσει την απόδοση.

1.4. ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ TOY DALCROZE

Τα μέσα της μουσικοπαιδαγωγικής προσέγγισης του Dalcroze είναι: α) ο 

Ρυθμός, β) η Μουσική και γ) η Κίνηση.
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Ο ΡΥΘΜΟΣ είναι το κεντρικό στοιχείο στη θεωρία Dalcroze που ρυθμίζει την 

ισορροπία ανάμεσα στο σώμα, το μυαλό και τα συναισθήματα που υφίστανται σε 

συγκεκριμένο χώρο, χρόνο και με ειδική ενέργεια. (Λιάτσου, 2003) Ο Ρυθμός είναι 

λέξη με ρίζα ελληνική και προέρχεται από το ρήμα «ρέω». Έχει λοιπόν μέσα του το 

χαρακτηριστικό της συνεχόμενης κίνησης, της ροής. Επιπλέον περιέχει και άλλο ένα 

χαρακτηριστικό: την επανάληψη, την περιοδικότητα. Φαινόμενα που παρουσιάζουν 

τα δύο αυτά βασικά χαρακτηριστικά του ρυθμού είναι ο χτύπος της καρδιάς και η 

αναπνοή τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει κάθε άνθρωπος στο σώμα του.

Ο μουσικός ρυθμός είναι η σφραγίδα κάθε μουσικής δημιουργίας και αν 

αλλάξει, αλλάζει όλο το έργο, όλη η δομή και όλο του το νόημα. Αυτός είναι η βάση 

πάνω στην οποία συντελείται η «δημιουργία των ήχων». (Κεφάλου-Χορς, 2001) Τα 

στοιχεία του μουσικού ρυθμού είναι η δύναμη, ο χρόνος, ο χώρος και η φόρμα και 

όλα αυτά αποτελούν το διδακτικό υλικό της Ρυθμικής.

Για το Ρυθμό, η έκφραση του Μουσικού Χρόνου απορρέει από τον τομέα της 

διάρκειας, του μέτρου και της οργάνωσης των ρυθμικών αξιών. Οι κινητικές 

αισθήσεις αποτελούν την πειραματική βάση της συνειδητοποίησης του ρυθμού, ενώ 

οι μυϊκές αισθήσεις συνδυαζόμενες με τις ακουστικές αισθήσεις, όχι μόνο ενισχύουν 

τη συνείδηση του ρυθμού αλλά καθιστούν διαυγέστερη την παρουσίαση του. Το 

αίσθημα του μουσικού ρυθμού δεν είναι μόνο κινητικής φύσης αλλά και 

συναισθηματικής. Βασίζεται δε στην αντίληψη της εκφραστικότητας της μουσικής. 

(Ζαχαριάδη, 1998)

Η ΜΟΥΣΙΚΗ που προέρχεται από την μελωδική και ρυθμική οργάνωση των 

ήχων. Η μελωδική καταγραφή και οι παραλλαγές της, ο τρόπος διάταξης των 

μουσικών φράσεων, οι τονισμοί, οι παύσεις, η αρμονική ένταση μέσω των αρμονικών 

συνδέσεων, αναπτύσσουν την ευαισθησία του μουσικού αισθήματος που σε
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συνδυασμό με το ρυθμό εκφράζεται με τη σωματική κίνηση. Από τα στοιχεία που ο 

Dalcroze εντόπισε στη Μουσική, τον ήχο, το ρυθμό και τη δυναμική, παρατήρησε ότι 

τα δύο τελευταία εξαρτιόνταν αποκλειστικά απ’ την κίνηση και το μυϊκό σύστημα 

του ατόμου. Αλλαγές στο tempo (allegro, andante) και την δυναμική (forte, piano, 

crescendo, diminuendo) μπορούσαν να εκφραστούν από το σώμα ενώ η ένταση των 

μουσικών αισθημάτων του ατόμου εξαρτιόνταν από την ένταση των φυσικών του 

συναισθημάτων. (Choksy & others, 2001)

Η ΚΙΝΗΣΗ που σχετίζεται με την κίνηση του σώματος που προκαλούν τα 

μουσικά ακούσματα. Η κίνηση είναι το σημαντικό μέσο για τη συνείδηση του χώρου, 

του χρόνου και της ενέργειας και επιπλέον βασίζεται και εξαρτάται κατά κύριο λόγο 

από την ανάπτυξη των σωματικών ικανοτήτων.

Η διδασκαλία της μεθόδου Dalcroze, σύμφωνα με το δημιουργό της, 

περιλαμβάνει τρεις κλάδους μελέτης: α) τη Ρυθμική (Eurhythmies), που στοχεύει 

στην ανάπτυξη του μουσικού ρυθμού μέσα από κινητικές (σωματικές) ασκήσεις, β) 

το σολφέζ (Μελωδικό-Ρυθμικό) που μέσω των ρυθμικών και ακουστικών ασκήσεων 

αναπτύσσει την ευαισθησία του αυτιού στα διάφορα στοιχεία των μουσικών 

ακουσμάτων, και γ) τον Αυτοσχεδιασμό που με τη βοήθεια των δύο προηγούμενων 

κλάδων αναπτύσσει την ικανότητα της ελεύθερης δημιουργίας και σύνθεσης από τις 

πιο απλές μέχρι τις πιο πολύπλοκες μορφές. Η Ρυθμική είναι ο μόνος όρος που 

αναπτύχθηκε για πρώτη φορά και αποκλειστικά από τον Dalcroze και αποτέλεσε τον 

βασικό κλάδο μελέτης της μεθόδου του, δίχως να αναμειχθεί με άλλα μουσικά 

μαθήματα. Αντιθέτως, το σολφέζ και ο Αυτοσχεδιασμός, αν και προϋπήρχαν του 

Dalcroze, απέκτησαν μια νέα μορφή διδασκαλίας και ενσωματώθηκαν στη 

διδασκαλία της Θεωρίας και της Αρμονίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι
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κλάδοι, παρ’ όλες τις διαφορές που παρουσιάζουν μεταξύ τους, αποτελούν μιαν 

αδιάσπαστη ενότητα.

Σχετικά με άλλες μεθόδους μουσικής εκπαίδευσης, η εφαρμογή της μεθόδου 

του Dalcroze δεν στηρίζεται μόνο στη γνώση ειδικών για τη μέθοδο βιβλίων, 

τραγουδιών ή άλλων μέσων διδασκαλίας αλλά προϋποθέτει τη βιωματική εμπειρία 

και κατανόηση, πράγμα που σημαίνει ότι όχι μόνον οι μαθητές αλλά και οι 

εκπαιδευτές της μεθόδου Dalcroze πρέπει να περνούν από μία σειρά βιωματικών 

μαθημάτων που στηρίζονται σε ορισμένες βασικές αρχές και στρατηγικές 

χαρακτηριστικές της μεθόδου αυτής. Τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτών διαφέρουν 

μεταξύ τους σημαντικά με αποτέλεσμα, τα στοιχεία Dalcroze να προσεγγίζονται με 

διαφορετικό τρόπο κατά τη μετάδοσή τους στους μαθητές, έχοντας όμως κοινό και 

ενιαίο στόχο διδασκαλίας. (Landis & Carder, 1990)

α. ΡΥΘΜΙΚΗ

Η Ρυθμική Dalcroze είναι ένας τρόπος διδασκαλίας της μουσικής, όχι μόνο 

της θεωρίας αλλά και της ουσίας της. Ναι μεν διδάσκει τους κανόνες που την διεπουν 

αλλά συγχρόνως βοηθάει το άτομο, αρχίζοντας από την προσχολική κιόλας ηλικία, να 

βιώσει κάθε στοιχείο του ήχου και κατ' επέκταση της μουσικής μέσα από την κίνηση 

του σώματός του. Στην Ελλάδα επικράτησε μία σύγχυση σχετικά με τη μετάφραση 

του αγγλικού όρου «Eurhythmies», καθώς θα μπορούσε να μεταφραστεί ως «καλός 

ρυθμός ή ευρυθμία». Τελικά όμως επικράτησε ο όρος Ρυθμική που αντιπροσώπευε το 

γαλλικό Rythmique. (Ανδρούτσος, 1995) Η Ρυθμική μελετά και αναλύει ξεχωριστά 

αλλά και στο σύνολό τους, κάθε στοιχείο του ρυθμού. Εκτός από τρόπος διδασκαλίας 

είναι και τρόπος αγωγής καθώς μαθαίνει στο άτομο να λειτουργεί όχι μόνο 

πνευματικά αλλά συγχρόνως σωματικά και ψυχικά. Επίσης, η Ρυθμική στηρίζει την
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διδασκαλία της στον βιωματικό και ενεργητικό τρόπο μάθησης της μουσικής, όπου 

κυρίαρχο ρόλο παίζει η κίνηση του σώματος. (Κεφάλου-Χορς, 2001)

Η Ρυθμική στη μέθοδο Dalcroze είναι το πρώτο και βασικό στάδιο της 

μουσικής εκπαίδευσης. Ο Franc Martin, μαθητής και συνεργάτης του E.J.Dalcroze, 

ύστερα από διεξοδική μελέτη της Ρυθμικής, τόνισε ότι «η Ρυθμική δεν είναι μια 

ειδικότητα ή ένα επάγγελμα αλλά μια στάση ζωής που έχει στόχο την εναρμόνιση 

σώματος και πνεύματος, την ενότητα και την ακεραιότητα του ατόμου». (Λιάτσου, 

2003, σελ. 26) Ο Dalcroze ασχολήθηκε περισσότερο από μια δεκαετία με την έρευνα 

της Ρυθμικής και ήδη από το 1898 εξέφρασε το παρακάτω του όνειρο: «Ονειρεύομαι 

μια μουσική παιδεία όπου το ίδιο το σώμα θα παίζει το ρόλο του ενδιάμεσου ανάμεσα 

στους ήχους και τη σκέψη και θα γίνει το άμεσο όργανο της έκφρασης των 

συναισθημάτων». (Λιάτσου, 2003, σελ. 27)

Η Ρυθμική απευθύνεται σε κάθε άτομο ανεξαρτήτως ηλικίας και ιδιότητας και 

εμπλουτίζει τις γνώσεις του με ενεργητικό και βιωματικό τρόπο. Ιδιαίτερα στις μικρές 

ηλικίες, η Ρυθμική με τη μουσική καλλιεργεί στο παιδί το ρυθμικοκινητικό στοιχείο, 

που είναι η βάση για τη σωστή και φυσιολογική του ανάπτυξη. 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)

Ο Ρυθμός είναι το σημαντικότερο στοιχείο της Ρυθμικής του Dalcroze. 

Σύμφωνα με τη Bachmann (1991),

Ο Ρυθμός είναι προϊόν μία αυθόρμητης και έμφυτης διάχυσης, η οποία 

συνδυασμένη με το μέτρο, παρουσιάζει την ανομοιότητα και την ποικιλία μέσα 

στην ενότητα, όπου ο ρόλος του μέτρου είναι να αποδίδει ενότητα μέσα στην 

ανομοιότητα. Το Μέτρο έχει σχέση με τη σκέψη και το συλλογισμό, ενώ ο 

Ρυθμός με τη διαίσθηση και την ενόραση. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η
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εφαρμογή της μετρικής κανονικότητας στις συνεχείς κινήσεις, οι οποίες έχουν 

δημιουργηθεί από το ρυθμό, διότι εξασφαλίζει τη φυσικότητα και την ποιότητα 

αυτών των κινήσεων. (σελ.95)

Ο Dalcroze πίστευε ότι η ρυθμική κίνηση είναι ο βασικός τρόπος διδασκαλίας 

των μουσικών ιδεών. Έτσι, δίδασκε τα μουσικά στοιχεία -  ρυθμός, μελωδία, αρμονία, 

δυναμική και μουσική φόρμα - καθοδηγώντας πάντα τους μαθητές του να μάθουν να 

βιώνουν τις έννοιες αυτές μέσα από την κίνηση. Τα παιδιά ενθαρρύνονταν να 

χρησιμοποιούν την φαντασία τους και να προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους να 

κινηθούν ελεύθερα παράλληλα με τη μουσική που άκουγαν και να αυτοσχεδιάζουν, 

έτσι ώστε να γνωρίσουν καλύτερα το σώμα τους και τις ικανότητές του. Επίσης, η 

εμπλοκή του σώματος στη διαδικασία της ρυθμικής αγωγής εντείνει την προσοχή του 

μαθητή και την αυτοσυγκέντρωσή του τη στιγμή που ακούει τη μουσική. (Juntunen & 

Hyvonen, 2004)

β. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ TOY DALCROZE ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΘΜΟ

Ο Dalcroze ασχολήθηκε διεξοδικά με το φαινόμενο του ρυθμού 

συμπεριλαμβάνοντας στη μελέτη του και ρυθμικές παραδόσεις εξω-ευρωπαϊκών 

πολιτισμών. Κατέληξε σε 34 σημεία-βασικές αρχές για το ρυθμό. Καθένα απ’ αυτά τα 

στοιχεία του ρυθμού μπορεί να αποτελέσει τη βάση για να δημιουργηθούν άπειρες 

ασκήσεις για οποιαδήποτε ηλικία. Στην προσχολική βέβαια ηλικία μπορούν να γίνουν 

μόνο πολύ απλές ασκήσεις, οι οποίες όμως προοδευτικά γίνονται πιο σύνθετες όσο τα 

παιδιά μεγαλώνουν και εξασκούνται περισσότερο. Όλα τα μαθήματα Ρυθμικής, 

σύμφωνα με τον Dalcroze, πρέπει να βασίζονται σε ένα ή περισσότερα από τα 34 

στοιχεία του ρυθμού. Έτσι, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ο καθηγητής της 

Ρυθμικής κατά το σχεδιασμό του μαθήματος, είναι να αποφασίσει ποια ρυθμικά
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στοιχεία θα διδάξει και με ποιον τρόπο έτσι ώστε να συνδέονται με την φυσική- 

σωματική και συναισθηματική κατάσταση των μαθητών. (Choksy & others, 2001)

Παρακάτω ακολουθούν τα βασικότερα στοιχεία του ρυθμού που, σύμφωνα με 

τον Dalcroze, πρέπει να μελετώνται με ιδιαίτερη βαρύτητα:

• Η έννοια του τέμπο: Χρόνος, Χώρος, Δύναμη-Ενέργεια, Βάρος, Ισορροπία 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί να διαμορφωθεί «ρυθμός» είναι η ύπαρξη 

τριών στοιχείων: του χώρου, του χρόνου και της δύναμης-ενέργειας. Ανάμεσα στο 

χρόνο και το χώρο υπάρχει μια ειδική σχέση. Το αργό δηλαδή τέμπο (lento, adagio) 

συνδυάζεται με αργές και πλατιές κινήσεις, το μέτριο τέμπο (andante, allegretto) με 

μέτριες κινήσεις και το γρήγορο τέμπο (allegro, presto) με γρήγορες και μικρές 

κινήσεις. Όλα τα τέμπο θα πρέπει να διδάσκονται μέσα από κινητικές ασκήσεις. Από 

τα πρώτα κιόλας μαθήματα τα παιδιά διδάσκονται διάφορα τέμπο μέσα από κινητικές 

ασκήσεις και παιχνίδια ή μέσα από την εξιστόρηση παραμυθιών, όπου τα παιδιά 

αναπαριστούν το περιεχόμενό του παραμυθιού που διαβάζει ο δάσκαλος. Αρχικά τα 

παιδιά διδάσκονται το αργό και το γρήγορο τέμπο ξεχωριστά και συνδυαστικά και 

στη συνέχεια αφού κατοχυρωθούν αυτά τα δύο, δουλεύονται τα ενδιάμεσα τέμπο. 

Επιπλέον διδάσκονται οι διακυμάνσεις του τέμπο που είναι το accelerando 

(επιτάχυνση) και το ritartando (επιβράδυνση). Στις ασκήσεις αυτές δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στο να μπορούν τα παιδιά να επιστρέφουν στο αρχικό τέμπο μετά από 

accelerando και ritartando. Στην κίνηση οι διακυμάνσεις του τέμπο εκφράζονται με το 

μέγεθος του βήματος ή κάποιας άλλης κινητικής έκφρασης.(Ανδρούτσος, 1995) Στην 

προσχολική ηλικία διδάσκονται κυρίως μουσικοί ρυθμοί που εντοπίζονται στην 

καθημερινή και οικεία ζωή των παιδιών και αντιστοιχούν με τους φυσικούς ρυθμούς 

της κίνησης του σώματός τους.

13



Εξερευνώντας το χώρο και το χρόνο μια πιθανή σειρά κινητικών ασκήσεων 

που βοηθούν στην κατανόηση του τέμπο και των διακυμάνσεών του μπορεί να είναι η 

εξής: α) περπάτημα, β) τρέξιμο, γ) κίνηση με σταδιακή επιβράδυνση ή επιτάχυνση, 

ritartando ή accelerando αντίστοιχα, δ) χοροπήδημα με ένα ή δύο πόδια, ε) 

περπάτημα στις μύτες των ποδιών και στ) περπάτημα προς τα πίσω. Η άσκηση 

διαφορετικής ποσότητας ενέργειας και βάρους και η αίσθηση ισορροπίας που 

προκαλείται κάθε φορά ανάλογα με το τέμπο προσδίδει πλαστικότητα στην ρυθμική 

έκφραση.

Το τέμπο οικοδομείται από τους χτύπους οι οποίοι έχουν μια καθορισμένη 

χρονική διάρκεια. Η ποιότητα της χρονικής τους διάρκειας εξαρτάται από τον 

χαρακτήρα του χτύπου, αν για παράδειγμα είναι σταθερός, ή σωστά δομημένος και 

κατανοήσιμος κατά τη μουσική ακρόαση. Επιπλέον οι χτύποι περιλαμβάνουν το 

βάρος που επιστημονικά ορίζεται ως «η έλξη του σώματος από τη γη» (σύμφωνα με 

το νόμο της βαρύτητας). Για παράδειγμα σε μιαν ορχηστρική ακρόαση η αίσθηση του 

βάρους (του χτύπου) γίνεται περισσότερο αισθητή από τα μπάσα όργανα της 

ορχήστρας. Επίσης, όταν το βάρος έχει σταθερότητα τότε επιτυγχάνεται και η 

ισορροπία, η οποία είναι ζωτικό στοιχείο του ρυθμού. (Caldwell, 1995) Απώτερος 

λοιπόν στόχος της μεθόδου του Dalcroze είναι να επιτύχει την ισορροπία ανάμεσα σε 

όλα τα στοιχεία που αποτελούν τον κτύπο: χρονική διάρκεια, δύναμη-ενέργεια και 

βάρος. (Jefferson, 2000)

• Η έννοια του ρυθμικού παλμού

Σύμφωνα με τον Dalcroze (Mark, 1986), οι μουσικοί ρυθμοί παραλληλίζουν τους 

ρυθμούς της ζωής. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ρυθμικό παλμό, ο οποίος 

παραλληλίζει τον παλμό της καρδιάς. Από την βρεφική κιόλας ηλικία γίνεται αισθητή 

η ύπαρξη του παλμού και εκφράζεται αρχικά με την κίνηση ολόκληρου του σώματος,
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έπειτα με παλαμάκια και σε πιο προχωρημένη ηλικία με χτυπήματα ποδιών και 

χεριών συγχρόνως. Η Θεωρία του Dalcroze διακρίνει τρία στάδια στον ρυθμικό 

παλμό: την κρούση, τη μετάκρουση και την ανάκρουση. Ο Choksy και οι συνεργάτες 

του (1991), για να διευκολύνουν την κατανόηση των όρων αυτών, τους παρομοιάζουν 

με την ανθρώπινη αναπνοή σε ήρεμη κατάσταση. Υποστηρίζουν δηλαδή ότι η 

ανάκρουση, σαν προετοιμασία για την απελευθέρωση ενέργειας, αντιστοιχεί στην 

εισπνοή, η μετάκρουση στο κράτημα του αέρα στα πνευμόνια και η κρούση στην 

απελευθέρωση της ενέργειας μέσω της εκπνοής.

• Η έννοια της Δ υναμικής

Η Δυναμική στη Ρυθμική του Dalcroze είναι η ενέργεια που χρησιμοποιούμε για 

να αποδώσουμε μια κίνηση. (Ανδρούτσος, 1995) Υπάρχουν κινήσεις με έντονο 

δυναμικό επίπεδο που απαιτούν μεγάλα ποσά ενέργειας και βάρους και κινήσεις με 

ασθενέστερο δυναμικό επίπεδο που απαιτούν μικρότερα ποσά ενέργειας και βάρους. 

Αρχικά οι έννοιες που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της έννοιας της 

Δυναμικής από τους μαθητές είναι το piano και το forte και αργότερα οι παραλλαγές 

του, pianissimo, fortissimo, mezzo piano, mezzo forte. Στη συνέχεια ακολουθούν οι 

διακυμάνσεις της δυναμικής όπως είναι το crescendo, diminuendo, subito forte, subito 

piano, όπου οι μαθητές πρέπει να μπορούν να εκφράζουν μέσω της κίνησης τις 

σταδιακές ή απότομες αλλαγές της δυναμικής και να ελέγχουν την ενέργεια και το 

βάρος που απαιτούνται, δίχως όμως να χάνουν τον έλεγχο του ρυθμού. (Ανδρούτσος, 

1995)
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γ. ΚΙΝΗΣΗ -  ΚΙΝΑΙΣΘΗΣΙΑ 

γ. 1. Η κιναισθησία

Μέσα από τα μαθήματα της Ρυθμικής ο Dalcroze ένοιωθε ότι κάτι ακόμα 

πολύ σημαντικό έλειπε από τη μέθοδό του. Προσπαθούσε να βρει τον κρίκο που 

συνέδεε τις απαντήσεις και ξεκινούσε με την ακρόαση και τελείωνε με την κίνηση. 

Συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν αρκετό για τα παιδιά το ότι καταλάβαιναν το ρυθμό ή 

ότι παρείχαν το μυϊκό σύστημα για να τον εκφράσουν. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν 

μπορούσαν να συνδυάσουν τους παράγοντες αυτούς για να επιτύχουν μια γρήγορη, 

ακριβή, οικονομική και εκφραστική απόδοση του ρυθμού. Έπρεπε δηλαδή να υπάρχει 

ένα σύστημα επικοινωνίας μεταξύ του εγκεφάλου, ο οποίος συλλαμβάνει και αναλύει 

τις πληροφορίες, και των μυών που τις εκτελούν.

Σύμφωνα με τις αρχές που διεπουν τη φυσιολογία της μάθησης και τη 

ψυχολογική της βάση, όταν το σώμα κινείται το αίσθημα της κίνησης μετατρέπεται 

σε αισθητήριες εντυπώσεις που μέσω του νευρικού συστήματος φθάνουν στον 

εγκέφαλο, ο οποίος με τη σειρά του μετατρέπει την αισθητήρια πληροφορία σε 

γνώση. Ο εγκέφαλος μετατρέπει τα ερεθίσματα σε αισθητήρια πληροφορία όσον 

αφορά την κατεύθυνση, το βάρος, τη δύναμη, την ποιότητα του τονισμού, την 

ταχύτητα, τη διάρκεια, τα σημεία άφιξης και αναχώρησης των ερεθισμάτων, τις 

θέσεις των άκρων του σώματος και τις αλλαγές του κέντρου βάρους. Στη συνέχεια ο 

εγκέφαλος επεξεργάζεται τις πληροφορίες και μέσω του νευρικού συστήματος δίνει 

διαταγές στο σώμα να κινηθεί. Οι διαταγές αυτές συντελούν στο να βρεθούν οι 

καλύτεροι τρόποι για να κινηθεί το σώμα μέσω των διανοητικών φαινομένων της 

προσοχής, της αυτοσυγκέντρωσης, της μνήμης, του αυτοελέγχου και της φαντασίας. 

(Choksy & others, 2001)
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Η διαδικασία αυτή ονομάζεται Κιναισθησία. Αυτή ήταν το εργαλείο του 

Dalcroze με το οποίο βοηθούσε τους μαθητές του να ελέγχουν τις γρήγορες 

επικοινωνίες μεταξύ των εξωτερικών αισθήσεων της ακοής, της όρασης, της αφής, 

και της κίνησης, και των εσωτερικών λειτουργιών του εγκεφάλου που ελέγχει τη 

μνήμη, τον αυτοέλεγχο, την κρίση και τη φαντασία. Σύμφωνα με τον Dalcroze 

(Choksy, 2001) «η σύνδεση αυτή θα οδηγούσε στην αναλυτική διαδικασία που είναι 

αναγκαία, ώστε να αναπτυχθεί, να διορθωθεί και να εκφραστεί τέλεια μια μουσική 

εκτέλεση, καθώς και το διάβασμα, το γράψιμο και ο αυτοσχεδιασμός. Με αυτόν τον 

τρόπο οι εξωτερικές δυνάμεις του σώματος και οι εσωτερικές διαδικασίες του 

εγκεφάλου θα εναρμονίζονταν και θα συνεργάζονταν», (σελ. 46)

Από τα πρώτα κιόλας μαθήματα ο Dalcroze εισήγαγε το παιδί στη διαδικασία 

του πειραματισμού με διάφορους μουσικούς ρυθμούς μέσω της κίνησης του σώματός 

του. Οι βασικοί ρυθμοί που αυτοσχεδίαζε ο Dalcroze στο πιάνο έμοιαζαν με 

φυσικούς ρυθμούς του κίνησης του σώματος, όπως περπάτημα, τρέξιμο, χοροπήδημα 

και αιώρηση. Ο δάσκαλος συνήθως ζητούσε από το παιδί να ξεκινήσει μια 

συγκεκριμένη κίνηση και εκείνος, παρατηρώντας το τέμπο και την ένταση της 

απόκρισης του παιδιού, αυτοσχεδίαζε στο πιάνο στο ίδιο τέμπο και με την ίδια 

δυναμική. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν την φαντασία τους και να 

προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους να κινηθούν ελεύθερα παράλληλα με τη μουσική 

που ακούν και να αυτοσχεδιάζουν, έτσι ώστε να γνωρίσουν καλύτερα το σώμα τους 

και τις ικανότητές του. Επίσης, η εμπλοκή του σώματος στη διαδικασία της ρυθμικής 

αγωγής εντείνει την προσοχή του μαθητή και την αυτοσυγκέντρωσή του τη στιγμή 

που ακούει τη μουσική. (Juntunen & Hyvonen, 2004)

Αρχικά ο Dalcroze επέλεγε να διδάξει στους μαθητές του τους τρόπους με 

τους οποίους θα εκπαιδεύσουν τους μύες τους να χαλαρώνουν και να συσπώνται σε
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καθορισμένο χρόνο (ανάλογα με το tempo του ήχου), χώρο (ανάλογα με την διάρκεια 

του ήχου) και με ειδική ενέργεια (ανάλογα με την δυναμική του ήχου). Όταν ύστερα 

από έναν μεγάλο αριθμό ασκήσεων οι μαθητές αποκτούσαν την ακρίβεια και την 

άνεση στην κίνηση του σώματος τους, ο Dalcroze εφάρμοζε μια νέα σειρά ασκήσεων 

που είχαν ως στόχο να ενισχύσουν τον τρόπο με τον οποίο αισθάνονταν το μέτρο σε 

σχέση με το ρυθμό. Αυτοσχεδίαζε λοιπόν στο πιάνο και παρότρυνε τους μαθητές του 

βαδίζοντας να ανταποκρίνονται σε ό,τι ακούν, ελέγχοντας τις κινήσεις του σώματός 

τους, έτσι ώστε να εκφράζουν την ταχύτητα, τις διάρκειες και τους τονισμούς που 

άκουγαν στη μουσική. (Ανδρούτσος, 1995)

Είναι βεβαίως απαραίτητο να τονιστεί ότι, δεν υπάρχει μόνο ένας κινητικός 

τρόπος για να εκφραστεί μια μουσική ιδέα μέσω της κίνησης, όπως αντίστοιχα δεν 

υπάρχει μοναδική κίνηση που να αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο μουσικό 

φαινόμενο. Κάθε μαθητής διαθέτει τις δικές του φυσικές χαρακτηριστικές κινήσεις 

ανάλογα με τη σωματική του διάπλαση, διαφορετικές προηγούμενες μουσικές 

εμπειρίες και διαφορετική ψυχολογική κατάσταση και ευαισθησία. Όλα αυτά τα 

στοιχεία του προσδίδουν την μοναδικότητα. Οι μαθητές διδάσκονται ο ένας απ’ τον 

άλλον δίχως να φοβούνται ότι η προσπάθεια τους θα κοροϊδευτεί ή θα κριθεί 

λανθασμένη. Ο κάθε μαθητής αισθάνεται τη μουσική όσο mo βαθιά μπορεί και 

προσπαθεί να την εκφράσει μέσω της κίνησης του σώματός του. Έτσι, το σώμα 

μετατρέπεται σε μουσικό όργανο και συνεπώς ο μαθητής γίνεται ένα με τη μουσική. 

(Juntunen & Hyvonen, 2004)

γ.2. Η χρήση της κίνησης στη Ρυθμική

Αντίθετα με το χορό, όπου η κίνηση είναι συγκεκριμένη και σχεδιασμένη από 

πριν σύμφωνα με τις ιδέες του χορευτή ή του χορογράφου, ο Dalcroze και οι μαθητές

18



του αυτοσχέδιαζαν από μόνοι τους κινήσεις, στάσεις και χειρονομίες για να 

εκφράζουν τις ταχύτητες, τις διάρκειες, τις δυναμικές, τους τονισμούς και άλλα 

στοιχεία που συγκροτούν το μουσικό ρυθμό. (Choksy, 2001) Ο Dalcroze 

χρησιμοποιούσε ένα ειδικό λεξιλόγιο κινήσεων που γινόταν κατανοητό από τους 

περισσότερους μαθητές και ενήλικες, χωρίς να είναι απαραίτητη κάποια ειδική 

εκπαίδευση. Πολλές από αυτές τις κινήσεις εντοπίζονταν στην καθημερινή ζωή των 

παιδιών, στα παιχνίδια τους και ειδικότερα στο μάθημα της Γυμναστικής στο 

σχολείο.

Το ειδικό λεξιλόγιο του Dalcroze διαχώριζε τις κινήσεις σε δύο κατηγορίες: 

στις «επιτόπου κινήσεις» και στις «κινήσεις στο χώρο». Στις «επιτόπου κινήσεις» 

ανήκαν τα ρυθμικά παλαμάκια, η αιώρηση, τα γυρίσματα, η διεύθυνση, τα λυγίσματα 

ή σκυψίματα και οι ταλαντεύσεις που συνόδευαν την ομιλία και το τραγούδι. Στις 

«κινήσεις στο χώρο» ανήκαν το περπάτημα, το τρέξιμο, το σύρσιμο, η αναπήδηση, το 

γλίστρημα και το χοροπήδημα. (Ανδρούτσος, 1995)

Ο Dalcroze συνδύαζε τα δύο είδη κινήσεων και έτσι δημιουργούσε άπειρους 

ρυθμικούς σχηματισμούς από τον πιο απλό μέχρι τον πιο πολύπλοκο. Επιπλέον, η 

υψηλή, μεσαία ή χαμηλή θέση του σώματος κατά τη διάρκεια της κίνησης μπορούσε 

να εκφράσει τις αλλαγές του τονικού ύψους και γενικότερα την πορεία της μελωδικής 

γραμμής. Οι μαθητές που είχαν αποκτήσει αρκετές μουσικές εμπειρίες μέσα από τα 

μαθήματα της Ρυθμικής, μπορούσαν να συνδυάσουν διάφορα μέρη του σώματος 

τους, όπως κεφάλι, χέρια, πόδια, φωνή, λειτουργώντας το καθένα αυτόνομα και 

εκφράζοντας κάποιο χαρακτηριστικό στοιχείο της μουσικής που άκουγαν. Έτσι, 

συνδυάζοντας δύο και παραπάνω μέρη του σώματος τους εξέφραζαν συγχρόνως 

πολλά στοιχεία της συγκεκριμένης μουσικής.
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γ.3. Η γραμματική της κίνησης

Η «Γραμματική της κίνησης», σύμφωνα με την Bachmann (1991), 

περιλαμβάνει ορισμένες κινητικές ασκήσεις που, σύμφωνα με τον Dalcroze, 

αποδίδουν αυτονομία στο σώμα και την κίνησή του και παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

Ρυθμική. Οι ασκήσεις είναι οι εξής:

1. «Ασκήσεις για την ανάπτυξη της μυϊκής ελαστικότητας». Οι ασκήσεις αυτές 

αναπτύσσουν την ικανότητα του ατόμου να μπορεί να κάνει το σώμα του να 

επιστρέφει στο σημείο απ’ όπου ξεκίνησε η κίνηση. Αναπτύσσουν την 

ευλυγισία του σώματος και την αυτόματη αντίδραση του στο άκουσμα της 

μουσικής και κάνουν ξεκάθαρα τα σημεία αλλαγής της κίνησης με εμφανή 

την κατεύθυνσή της.

2. «Ασκήσεις σύσπασης και χαλάρωσης των μυών του σώματος» σε διάφορες 

στάσεις. Η μεταφορά από την μια στάση στην άλλη γίνεται σταδιακά ή 

ξαφνικά και σε ένα ή περισσότερα μέλη σώματος ή και σε ολόκληρο το σώμα.

3. «Ασκήσεις αναττνοής». Οι ασκήσεις αυτές διδάσκουν τις τεχνικές αναπνοής 

πριν από κάθε κίνηση ή δραστηριότητα, καθώς και τον τρόπο με τον όποίο το 

άτομο πρέπει να χειρίζεται την ενέργεια που έχει μέσα στο σώμα του και την 

οποία πρέπει να αποβάλλει για την πραγμάτωση της δραστηριότητας.

4. «Μελέτη των σημείων εκκίνησης και ολοκλήρωσης της χειρονομίας». Το άτομο 

πρέπει να αποκτήσει την αίσθηση του ξεκινήματος των μυϊκών κινήσεων και 

την αίσθηση της ολοκλήρωσης τους. Θα πρέπει δηλαδή τα σημεία εκκίνησης 

και περάτωσης της κίνησης να γίνονται εμφανή και με απόλυτη ακρίβεια.

5. «Μελέτη των χειρονομιών μόνων τους και σε ακολουθία (σειρά)». Αρχικά 

μελετώνται όλες οι χειρονομίες μία προς μία χωριστά και έπειτα σε σειρά 

κάνοντας ορισμένες αλλαγές όσον αφορά τον προσανατολισμό τους στο
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χώρο. Τέτοιου είδους αλλαγές είναι για παράδειγμα η αλλαγή των αρθρώσεων 

της χειρονομίας μέσα στο παιχνίδι, το λύγισμα ή το τέντωμα διαφόρων μελών 

του σώματος, οι συνεχείς ή διακοπτόμενες κινήσεις, η κίνηση σε ευθεία 

γραμμή ή καμπύλη και η μετακίνηση μέσα ή έξω από το κέντρο του κύκλου.

6. «Μελέτη των διαφορετικών θέσεων του σώματος». Το άτομο μαθαίνει πώς να 

καταλαμβάνει τον προσωπικό του χώρο, αποκτώντας νοητά την αίσθηση της 

«γραμμής», του σχήματος του χώρου και της κατεύθυνσης προς την οποία 

πρέπει να κινηθεί χρησιμοποιώντας μία μόνο θέση (στάση) ή μια σειρά 

θέσεων (στάσεων), δίνοντας σ’ αυτήν την περίπτωση ποικίλες κατευθύνσεις 

σε διαφορετικά μέλη του σώματος.

7. «Μελέτη του περπατήματος και των “καλλωπισμών” του». Μελέτη των 

σημείων εκκίνησης, της χρονικής διάρκειας του βήματος (μήκος βήματος), 

των διαφορετικών τρόπων σταματημάτων και επαναπροσανατολισμού, των 

τρόπων προσπέρασης εμποδίων. Μελέτη των αλμάτων-αναπηδήσεων με ή 

χωρίς προετοιμασία, του χοροπηδήματος και του τρεξίματος.

8. «Μελέτη των σημείων επαφής και υποστήριξης και των συσχετιζόμενων 

αντιστάσεων τους» πραγματικών ή φανταστικών. Τέτοια σημεία επαφής είναι 

η επαφή των χεριών και των ποδιών έναντι κάποιων αντικειμένων που είναι 

σταθερά και αμετακίνητα από τη θέση τους ή που μετακινούνται και 

αλλάζουν θέση, οι αντιστάσεις που προκαλούνται κατά το σπρώξιμο ή το 

τράβηγμα ενός αντικειμένου και το πέταγμα της μπάλας στον αέρα ή στον 

τοίχο. Το άτομο μαθαίνει διάφορες θέσεις του σώματος για τις παραπάνω 

ποικίλες καταστάσεις.
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9. «Ασκήσεις για τη χρήση του χώρου» .Οι ασκήσεις γίνονται ατομικά ή σε 

ομάδες. Το άτομο εξοικειώνεται με τις γεωμετρικές διαστάσεις του χώρου 

τόσο της επίπεδης επιφάνειας όσο και της κεκλιμένης.

10. «Ασκήσεις που υποδηλώνουν την έκφραση των πράξεων και των 

συναισθημάτων» πραγματικών ή φανταστικών. Το άτομο δηλαδή μαθαίνει να 

κινείται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να εκφράζει κάποιο πραγματικό 

συναίσθημα, όπως χαρά, λύπη ή κάποιο φανταστικό που στη συνέχεια να 

αναγνωρίζεται από τα υπόλοιπα άτομα.

δ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ο αυτοσχεδιασμός είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος της 

μουσικοπαιδαγωγικής προσέγγισης του Dalcroze. Στόχος του Dalcroze ήταν να 

μάθουν τα παιδιά να συνθέτουν από μόνα τους μουσική χρησιμοποιώντας με 

συνδυαστικό, επινοητικό, αυθόρμητο, προσωπικό και επιδέξιο τρόπο τα υλικά που 

αφορούν την κίνηση όπως είναι ο ρυθμός και τα υλικά που αφορούν τον ήχο όπως 

είναι το τονικό ύψος, η κλίμακα και η αρμονία. Ο Dalcroze δε δίδασκε ποτέ στους 

μαθητές του τον αυτοσχεδιασμό μέσω της μίμησης, αλλά τους άφηνε να 

αυτοσχεδιάζουν ελεύθερα, καθώς ενδιαφερόταν να αναπτύξει τη δημιουργική τους 

φαντασία. Ο Dalcroze αυτοσχεδίαζε στο πιάνο μεταβάλλοντας συχνά και γρήγορα 

τους ρυθμούς και τα μουσικά στυλ και εναρμονίζοντάς τα πάντα με την κίνηση των 

μαθητών.

Σημαντικό και αναπόσπαστο στοιχείο της Ρυθμικής του Dalcroze είναι ο 

αυτοσχεδιασμός τόσο του δασκάλου όσο και του μαθητή. Ο δάσκαλος πρέπει να έχει 

την ικανότητα να αυτοσχεδιάζει στο πιάνο οποιασδήποτε στιγμή του μαθήματος, 

ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος. Δεδομένου ότι ο αυτοσχεδιασμός δεν είναι η

22



ερμηνεία ενός μουσικού κομματιού αλλά το αποτέλεσμα μια σύνθεσης της στιγμής, 

θα πρέπει ο δάσκαλος να έχει, εκτός από γνώσεις, εκφραστικότητα, και άψογη 

τεχνική. (Ανδρούτσος, 1995)

Ο Dalcroze αυτοσχεδίαζε τη μουσική για τα μαθήματα που δίδασκε. Το ίδιο 

κάνουν και οι καλοί δάσκαλοι της Ρυθμικής οι οποίοι αυτοσχεδιάζουν ακόμη και 

σήμερα τη μουσική, είτε με κάποιο μουσικό όργανο είτε με τη φωνή τους. Ο 

αυτοσχεδιασμός επιτρέπει στο δάσκαλο να παρουσιάζει ένα στοιχείο ή συνδυασμό 

στοιχείων με συγκεκριμένη ή τυχαία σειρά. Επιπλέον του επιτρέπει να παρουσιάζει 

ρυθμικές ιδέες διαφόρων στυλ, ποικιλία μουσικών φράσεων καθώς και οποιαδήποτε 

ποικιλία κινήσεων με legato και staccato. Απότομες αλλαγές του ρυθμού και απότομα 

σταματήματα και ξεκινήματα συνηθίζονται κατά τον αυτοσχεδιασμό για να 

προκαλέσουν την «αποτελεσματική έκπληξη» των παιδιών και συνάμα να εντείνουν 

την προσοχή τους και την ενεργή συμμετοχή τους στο μάθημα. Ακόμη, η χρήση του 

αυτοσχεδιασμού δίνει τη δυνατότητα στο δάσκαλο να προχωρά σταδιακά την 

εκμάθηση των εννοιών, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο σύνθετες, ανάλογα με τις 

ικανότητες των παιδιών και τις διαθέσεις τους. (Choksy & others, 2001) Αντίθετα, η 

ηχογραφημένη μουσική συνηθίζεται σε πιο προχωρημένα μαθήματα, όπου έχουν 

κατανοηθεί πλέον απομονωμένα και σε συνδυασμό τα βασικά στοιχεία της μουσικής. 

Στην ηχογραφημένη μουσική οι ρυθμικές, μελωδικές και αρμονικές σχέσεις είναι 

καθορισμένες και δεν μπορούν να δεχτούν μεταβολές από τον δάσκαλο.

Τα «εργαλεία» που χρησιμοποιούνται κατά τον αυτοσχεδιασμό στην 

προσέγγιση του Dalcroze είναι η κίνηση, ο λόγος, οι ιστορίες, τα τραγούδια, τα 

κρουστά, το πιάνο καθώς και οι διάφοροι συνδυασμοί όλων των παραπάνω.

Αφού τα παιδιά εξερευνήσουν αρκετά διάφορες δυνατότητες δημιουργικής 

και εκφραστικής κίνησης και εκτεθούν λεπτομερώς σε πολλές μουσικές ιδέες, στη
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συνέχεια ενθαρρύνονται από το δάσκαλο να εκφραστούν με τους μουσικά 

δημιουργικούς τους τρόπους στα όργανα της τάξης και στο πιάνο που αρχικά παίζει ο 

δάσκαλος και αργότερα οι ίδιοι. Επιπλέον, χρησιμοποιούν μελωδικά και ρυθμικά 

μοτίβα που έχουν αφομοιώσει από το μάθημα του Σολφέζ τόσο για τον φωνητικό και 

κινητικό τους αυτοσχεδιασμό όσο και για τον αυτοσχεδιασμό τους στα όργανα. 

(Campbell, 1991)

Ο Dalcroze εκτός από την ανάπτυξη του κινητικού και του οργανικού 

αυτοσχεδιασμού των μαθητών ενδιαφέρθηκε και για την ανάπτυξη του φωνητικού 

τους αυτοσχεδιασμού, εκπαιδεύοντάς τους στο τραγούδι και τη μουσική ακρόαση. 

Για παράδειγμα, καθώς οι μαθητές κινούνται και αυτοσχεδιάζουν ελεύθερα 

παράλληλα με τη μουσική που αυτοσχεδιάζει ο δάσκαλος στο πιάνο, κάποια στιγμή ο 

δάσκαλος ζητάει από ένα παιδί να κινηθεί προς το πιάνο και να αυτοσχεδιάσει το 

μέρος του φλάουτου στην ψηλή ηχητική περιοχή και το μέρος του τύμπανου στη 

χαμηλή περιοχή, ενώ ο δάσκαλος συνεχίζει να αυτοσχεδιάζει στη μεσαία ηχητική 

περιοχή. Όλη αυτή η δραστηριότητα πραγματοποιείται δίχως να διακοπεί ο παλμός ή 

η ενεργητικότητα της κίνησης από την υπόλοιπη τάξη. (Mark, 1986)

Τα παιδιά χρησιμοποιούν τον αυτοσχεδιασμό σε κάθε μάθημα με διάφορους 

τρόπους. Οτιδήποτε δουν, ακούσουν, αγγίξουν, αισθανθούν ή δοκιμάσουν μπορεί να 

αποτελέσει ερέθισμα για αυτοσχεδιασμό. Στον αυτοσχεδιασμό σημαντικό ρόλο παίζει 

ο τρόπος με τον οποίον ο δάσκαλος αντιμετωπίζει τους πειραματισμούς των παιδιών. 

Πρέπει δηλαδή να παρεμβαίνει τόσο, όσο χρειάζεται, δίχως να ανακόπτει τη 

φαντασία των παιδιών αλλά δίνοντας τους θάρρος και ελευθερία εξερεύνησης και 

έκφρασης.
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ε. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΚΟΗΣ

Το επόμενο βήμα στο πρόγραμμα της Ρυθμικής του Dalcroze είναι να 

αναπτυχθεί στα παιδιά η εσωτερική ακοή, η ικανότητα δηλαδή εσωτερίκευσης 

αισθημάτων κινήσεων και ήχων. Σύμφωνα με τον Dalcroze, η εσωτερική ακοή 

αναπτύσσει την αισθησιοκινητική φαντασία και μνήμη και ενθαρρύνει τους μαθητές 

να αποθηκεύουν στη μνήμη τους κινητικά αισθήματα, παραστάσεις και ήχους. Με 

την εσωτερική ακοή οι μαθητές μπορούν να φαντάζονται το πώς θα ακουγόταν μια 

παρτιτούρα που έχουν μπροστά τους και να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις δίχως 

να χρειάζεται να την δοκιμάσουν σε κάποιο μουσικό όργανο.

Σύμφωνα με τον Dalcroze, αυτό που χαρακτηρίζει ένα καλό αυτί δεν είναι 

μόνο η ικανότητα του ατόμου να μπορεί να ονοματίζει και να αναγνωρίζει τις σχέσεις 

μεταξύ των νοτών που ακούει. Οι ήχοι των νοτών παρουσιάζουν και άλλες ποιοτικές 

διαφοροποιήσεις εκτός από τις απλές διαφορές του τονικού ύψους. Το καλό λοιπόν 

αυτί, εκτός από το τονικό ύψος θα πρέπει επίσης να αντιλαμβάνεται τα διαφορετικά 

επίπεδα της ηχητικής έντασης (μεταξύ των νοτών), της δυναμικής έντασης, της 

ταχύτητας με την οποία διαδέχονται η μία νότα την άλλη, της χροιάς και 

οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων που αφορούν την εκφραστική ποιότητα της μουσικής 

και σχετίζονται με αυτό που λέμε «χρώμα». (Bachmann, 1991, σελ. 78-79)

στ. ΣΟΛΦΕΖ DALCROZE 

στ. 1. Μελωδικό σολφέζ

Αν και το όνομα του Dalcroze έχει συνδεθεί με τη «Ρυθμική», ωστόσο η 

μουσικοπαιδαγωγική του προσέγγιση περιλαμβάνει όχι μόνον τη «Ρυθμική» αλλά και 

το σολφέζ (Μελωδικό-Ρυθμικό) και τον αυτοσχεδιασμό.
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Το Μελωδικό σολφέζ, που στα ελληνικά μεταφράζεται ως Μελωδική 

Μουσική Ανάγνωση, αφορά την απόδοση του τονικού ύψους ενός ήχου, την σχέση 

ανάμεσα σε περισσότερους ήχους, δηλαδή τα διαστήματα, την ανάγνωση των ήχων, 

την ταύτιση ενός συμβόλου ή μιας νότας με τον ακριβή ήχο του στην εσωτερική ακοή 

και τέλος την απόδοση των ήχων αυτών με την φωνή. (Λιάτσου, 2003)

Σύμφωνα με τον Ανδρούτσο (1995) οι κύριοι στόχοι του Dalcroze κατά την 

διδασκαλία του σολφέζ ήταν οι εξής:

Η ανάπτυξη της αντίληψης του απόλυτου τονικού ύψους. Ο Dalcroze έλεγε 

ότι βλέποντας το σύμβολο μίας νότας πρέπει να την ακούμε εσωτερικά. 

Επίσης, μέσα από τις ασκήσεις του σολφέζ οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν 

την ικανότητα να ακούνε ρυθμικά σχήματα, μελωδικά διαστήματα, να 

διακρίνουν τις μουσικές φράσεις και τις δυναμικές εναλλαγές τους καθώς 

βλέπουν μια παρτιτούρα.(Ι^η<ϋ8 & Carder, 1990) Πέρα από την ανάπτυξη της 

εσωτερικής ακρόασης μιας παρτιτούρας, το αυτί πρέπει να εκπαιδευτεί στην 

απόλυτη τονική ακρίβεια του τραγουδιού, πράγμα που συνεπάγεται την 

ανάπτυξη της προσοχής, της αυτοσυγκέντρωσης, της εγρήγορσης και της 

μνήμης.

Η ανάπτυξη των οπτικών ικανοτήτων των μαθητών που είναι απαραίτητες για 

την γρήγορη μουσική ανάγνωση μιας παρτιτούρας.

Η σωστή εξάσκηση της αναπνοής και η σωστή και ισορροπημένη στάση του 

σώματος κατά το τραγούδι. Ειδικότερα, η εξάσκηση της αναπνοής 

πραγματοποιείται μέσα από ασκήσεις χαλάρωσης και σύσπασης των μυών του 

λαιμού και των μυών που βοηθούν στην αναπνοή. Επιπλέον, η αναπνοή 

μελετάται σε σχέση με την θέση του λαιμού, ο οποίος κατά την εκπομπή του 

ήχου της φωνής βρίσκεται σε μια καθορισμένη θέση.
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Αφού τα παιδιά πειραματιστούν αρκετά με τη φωνή και τις κινητικές 

δραστηριότητες, σύμφωνα με τον Dalcroze μπορεί να ξεκινήσει η διδασκαλία του 

Σολφέζ. Στην προσέγγιση του Dalcroze, η διδασκαλία του Σολφέζ ξεκινά με τη 

μελέτη των γραμμών του πενταγράμμου. Αρχικά ξεκινούν με την ανάγνωση κάποιων 

φθόγγων σε μία μόνο γραμμή (γραμμή Ντο) και σταδιακά προσθέτοντας γραμμές 

φτάνουν στην ανάγνωση φθόγγων σε πέντε γραμμές.

Οι μαθητές ονοματίζουν τους φθόγγους ανάλογα με τη θέση τους στη γραμμή 

Ντο. Ο φθόγγος δηλαδή που βρίσκεται κάτω από τη γραμμή Ντο ονομάζεται Σι και ο 

φθόγγος που βρίσκεται από πάνω Ρε. Στην αρχή όλες οι νότες έχουν την ίδια ρυθμική 

αξία. Κατόπιν εισάγονται οι ρυθμοί υποδεικνύοντας διαφορετικές ταχύτητες και 

αξίες στις νότες. Για να αναπτύξει τις οπτικές και διανοητικές ικανότητες των 

μαθητών ο δάσκαλος με τη χρήση ενός χάρακα είτε επαναλαμβάνει την άσκηση είτε 

παραλείπει νότες είτε αλλάζει την κατεύθυνση του διαβάσματος των νότων (από 

δεξιά προς αριστερά και avwupo(pa).(Choksy & others, 2001)

Στη μέθοδο του Dalcroze, σύμφωνα με τον Chocksy (1986), η μουσική 

ανάγνωση με βάση ένα κλειδί εισάγεται από νωρίς ονοματίζοντας τη γραμμή με Ντο, 

Φα ή Σολ. Για παράδειγμα, τα παιδιά μαθαίνουν τα παρακάτω κλειδιά χωριστά:

I— tb — # ------- * ----- φ —— φ ------- φ ------ # ------ φ --------Λ ------1|

\ - f e t— # ------ * ----- # ------- # -------9 ------ φ ------ φ --------« ------1|

|— sol ....Φ------- · ----- φ ------- Φ ------ ρ ------ φ ------ φ ------- Λ------1|

Στη συνέχεια τα παιδιά μαθαίνουν να ονοματίζουν τις νότες χρησιμοποιώντας 

δύο γραμμές. Έτσι, μαθαίνουν και την έννοια του διαστήματος ανάμεσα σε δύο 

γραμμές, δηλαδή του μεσοδιαστήματος. Έπειτα, στις δύο γραμμές εισάγεται και ο 

ρυθμός. Στη συνέχεια εισάγονται σταδιακά η τρίτη, η τέταρτη και η πέμπτη γραμμή 

του πενταγράμμου.
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O Dalcroze χρησιμοποιεί τις διατονικές και χρωματικές συλλαβές που 

αντιστοιχούν σε κάθε φθόγγο και δηλώνουν το απόλυτο τονικό ύψος του, τους 

λατινικούς αριθμούς για να προσδιορίσει τη θέση κάθε τόνου μέσα σε μια κλίμακα, 

και τους αραβικούς αριθμούς για να δείξει το συγκεκριμένο τονικό ύψος μέσα σε μια 

κλίμακα, με νότα αναφοράς το ντο. Αρχικά παρουσιάζεται η κλίμακα Ντο -  μείζονα 

ως η «ιδανική» μελωδία που πρέπει να τραγουδηθεί με συλλαβές ή λατινικούς ή 

αραβικούς αριθμούς και με ρυθμικές αξίες τετάρτων. Έπειτα, οι μαθητές διδάσκονται 

την αλληλουχία τόνων και ημιτονίων στην κλίμακα. Κατόπιν, για να γίνει εξάσκηση 

στην άρθρωση των συλλαβών σε όλο και πιο γρήγορα τέμπο, τραγουδιούνται οι 

συλλαβές με όγδοα, τρίηχα και δέκατα έκτα. Παράλληλα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν κάποιες κινήσεις του σώματος και χειρονομίες, έτσι ώστε οι μυϊκές 

αισθήσεις να βοηθήσουν τις ακουστικές. Στη συνέχεια τραγουδιέται η Ντο μείζονα 

κλίμακα με διάφορους ρυθμικούς συνδυασμούς με αποτέλεσμα να παίρνει τη μορφή 

της μελωδίας.

Με το σύστημα του «Σταθερού Ντο», ο Dalcroze μπορούσε πλέον να 

υποδείξει στα παιδιά όλες τις κλίμακες με την προσθήκη των σημείων αλλοίωσής 

τους. Αυτό που έκανε λοιπόν ήταν να συγκρίνει τη Ντο μείζονα κλίμακα με τις 

υπόλοιπες και να βρίσκει τις διαφορές που εντοπίζονται στα διαστήματα που 

περιέχουν. Επιπλέον, με το σύστημα αυτό μπορούσε να αναπτύξει στα παιδιά την 

αίσθηση της αναμονής και της λύσης της εβδόμης προς την τονική με ανοδικές και 

καθοδικές πορείες της κλίμακας. Για παράδειγμα, στη Σολ μείζονα κλίμακα που 

τραγουδιέται στην οκτάβα c-c', πρώτον δημιουργείται η αίσθηση ότι η εβδόμη (φα#) 

πρέπει να λυθεί στην τονική (σολ) και δεύτερον ότι η κλίμακα πρέπει να καταλήξει 

στη τονική (σολ) για να ολοκληρωθεί η μελωδία. Στη συνέχεια τα παιδιά και ο
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δάσκαλος εξετάζουν τις διαφορές του ηχητικού χρώματος ανάμεσα στις δύο 

κλίμακες, Ντο και Σολ μείζονα.

Ένα άλλο στοιχείο που μπορεί να διδάξει ο δάσκαλος μέσα από το Σολφέζ 

είναι οι αλλαγές της δυναμικής έντασης. Για παράδειγμα, στην ανοδική πορεία της 

μελωδίας διδάσκεται το crescendo ξεκινώντας με piano και καταλήγοντας σε forte, 

και στην καθοδική πορεία το diminuendo ξεκινώντας με forte και καταλήγοντας σε 

piano. Τα παιδιά μαθαίνουν τα σύμβολα του crescendo και του diminuendo. Στη 

συνέχεια μπορούν να εισάγουν και κάποιες συνοδευτικές κινήσεις που να 

παριστάνουν οπτικά τις έννοιες του crescendo και diminuendo.

Επιπλέον, η μελέτη των κλιμάκων γίνεται με τη διάσπασή τους σε δίχορδα και 

τρίχορδα. Αφού τα παιδιά εξασκηθούν αρκετά στις διατονικές μορφές των διχόρδων 

και τριχόρδων, τότε μπορούν να εισαχθούν στην έννοια του χρωματισμού με τη 

μορφή διχόρδων και τριχόρδων και εν τέλει να ανακαλύψουν ολόκληρη την 

χρωματική κλίμακα.

στ.2. Ρυθμικό σολφέζ

Ο Dalcroze συμπεριέλαβε στην προσέγγισή του ειδικές Ρυθμικές ασκήσεις 

που θα βοηθούσαν τους μαθητές στη μουσική ανάγνωση και γραφή μιας 

παρτιτούρας. Στο Ρυθμικό Σολφέζ παρουσιάζονται τα διάφορα διαστήματα της 

κλίμακας, διατονικά και χρωματικά, με συγκεκριμένες ρυθμικές διάρκειες. Ο ρυθμός 

εξετάζεται μέσα από δίχορδα, τρίχορδα και τετράχορδα και σε παλμό τετάρτων, 

ογδόων και τριήχων. Για παράδειγμα, το δίχορδο (διάστημα δευτέρας) τραγουδιέται 

σε μέτρο 4/4 και με παλμό τετάρτων. Αρχικά παρουσιάζονται στα παιδιά διαστήματα 

δευτέρας μεγάλης και στη συνέχεια διαστήματα δευτέρας μικρής, εφόσον όμως είναι 

σε θέση να ακούσουν τη μεταξύ τους διαφορά. Αφού εμπεδώσουν τα παιδιά τα δύο
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αυτά διαστήματα, ο δάσκαλος μπορεί να δείξει με μια χειρονομία ή ένα λεκτικό 

σύνθημα ποιο από τα δύο πρέπει να τραγουδούν κάθε φορά και καθώς συνεχίζεται η 

δραστηριότητα αυτή να ανακατεύονται τα διαστήματα.

Φ - i  j i  *

Carder, 1990, σελ. 3 3

Στη συνέχεια προστίθεται τρίχορδο ( διάστημα τρίτης μεγάλης, μικρής) το 

οποίο τραγουδιέται, χρησιμοποιώντας ενδιάμεσά του τις τονικές σχέσεις (της 

δευτέρας) που έχουν ήδη μαθευτεί. Το μέτρο που επιλέγεται για το διάστημα της 

τρίτης είναι τα 5/4 και οι ρυθμικές διάρκειες είναι οι ακόλουθες:

Στην Ντο μείζονα κλίμακα το πρώτο τρίχορδο αποτελείται από τα τονικά ύψη 

C-D-E, το δεύτερο D-E-F, το τρίτο E-F-G, το τέταρτο F-G-A, το πέμπτο G-A-B, το 

έκτο A-B-C. Κάθε τρίχορδο μπορεί να παρουσιαστεί σε τρεις τύπους ανάλογα με το 

είδος των διαστημάτων της δευτέρας που περιέχει, μεγάλα ή μικρά. Για παράδειγμα ο 

πρώτος τύπος είναι C-D-E (2 δευτέρες μεγάλες), ο δεύτερος C-D-Eb (Ιδευτέρα 

μεγάλη και 1 μικρή) και ο τρίτος C-Db-Eb (1 δευτέρα μικρή και 1 μεγάλη).

Στο ρυθμικό Σολφέζ του Dalcroze η μελέτη των διαστημάτων ολοκληρώνεται 

με το τετράχορδο (διάστημα τετάρτης). Όπως και με το τρίχορδο, έτσι και εδώ 

μελετούνται όλοι οι τύποι που μπορούν να προκύψουν από τις αλλαγές των 

διαστημάτων με μέτρο 5/4 και παλμό τετάρτων. Για παράδειγμα, στη Ντο μείζονα

Carder, 1990, σελ.33
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κλίμακα ο πρώτος τύπος τετραχόρδου είναι C-D-E-F, ο δεύτερος C-D-Eb-F, ο τρίτος 

C-Db-Eb-F και ο τέταρτος Cb-Db-Eb-F. Τα μεγαλύτερα διαστήματα διδάσκονται 

μέσα από τους συνδυασμούς διχόρδων, τριχόρδων και τετραχόρδων. (Landis & 

Carder, 1990, σελ. 33-34)

1.5. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ TOY DALCROZE ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η διάδοση και εφαρμογή της μουσικοπαιδαγωγικής προσέγγισης του Dalcroze 

στην Ελλάδα είναι σχετικά περιορισμένη, διότι δεν υπάρχουν πολλοί 

μουσικοπαιδαγωγοί πλήρως καταρτισμένοι για να μπορούν να τη διδάξουν. Η 

προσέγγιση του Dalcroze εισήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1926. 

(Ανδρούτσος, 1995)

Στην προσέγγιση Dalcroze, το πιάνο είναι το βασικό εργαλείο, πράγμα που 

καθιστά δύσκολη την εφαρμογή της στα σχολεία, αλλά ακόμα και στα ωδεία. Στην 

Ελλάδα τα σχολεία, και κατά ένα μεγαλύτερο ποσοστό τα δημόσια σχολεία δεν 

διαθέτουν πιάνο. Ένας ακόμα παράγοντας που δυσκολεύει την εφαρμογή της 

μεθόδου αυτής είναι το ότι ο μουσικοπαιδαγωγός θα πρέπει να έχει άψογες τεχνικές 

ικανότητες στο πιάνο. Έτσι ότι όχι μόνο πρέπει να ερμηνεύει πολύ καλά εκφραστικά 

ένα μουσικό έργο, αλλά επίσης πρέπει ανά πάσα στιγμή να μπορεί να αυτοσχεδιάζει, 

να παρακολουθεί και να συμμετέχει στις δραστηριότητες των παιδιών για να κρατάει 

σε εγρήγορση το ενδιαφέρον τους. Παρ’ όλα αυτά, η προσέγγιση Dalcroze, μπορεί να 

εφαρμοστεί και με ηχογραφημένη μουσική, έτσι ώστε ο δάσκαλος να μπορεί να

Carder, 1990, σελ. 3 4
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συμμετέχει στις κινητικές δραστηριότητες που αρχικά στοχεύουν στη συνείδηση του 

χώρου και του χρόνου.

Επιπλέον, ο χώρος που διαθέτουν τα σχολεία και τα ωδεία για το μάθημα της 

μουσικοκινητικής αγωγής πρέπει να είναι ειδικά διαμορφωμένος. Στο κέντρο, 

δηλαδή, πρέπει να υπάρχει κενός χώρος για να κινούνται άνετα τα παιδιά και στο 

πάτωμα μοκέτα. Απαραίτητο μουσικό όργανο για το μάθημα είναι το πιάνο και 

ορισμένα κρουστά οργανάκια (τυμπανάκι, ντέφι, πιατίνια, μαράκες) για τη ρυθμική 

συνοδεία της κίνησης. Τα παιδιά και ο δάσκαλος θα πρέπει να έρχονται στο μάθημα 

με άνετα ρούχα και παπούτσια, όπως για παράδειγμα είναι οι φόρμες, ενώ τα 

παπούτσια να τα βγάζουν για να κινούνται ελεύθερα και με μεγαλύτερη 

εκφραστικότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Η ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΤΟΥ 

CARL ORFF
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2.1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ TOY CARL ORFF

Ο Carl Orff (1895-1982) γεννήθηκε και σπούδασε στη Γερμανία. Υπήρξε 

σημαντικός συνθέτης και μουσικοπαιδαγωγός. Σπούδασε πιάνο, εκκλησιαστικό 

όργανο και βιολοντσέλο ενώ παράλληλα συνέθεσε και πολλά τραγούδια. Η μουσική 

του συνδυάζεται σχεδόν πάντα με κίνηση και λόγο, ενώ τα δημοφιλέστερα έργα του 

είναι όπερες και ορατόρια. Σπούδασε μουσική στην Μουσική Ακαδημία του 

Μονάχου όπου ήρθε σε επαφή με τις παιδαγωγικές ιδέες του Jacques-Dalcroze και 

του Laban καθώς και με σημαντικούς εκπροσώπους του χορού όπως της Mary 

Wigman, Dorothee Gunter και Isadora Duncan.

To 1924, σε συνεργασία με τις Dorothee Gunter, Mary Wigman και Gunild 

Keetman, o Orff ίδρυσε την Σχολή Gunter στο Μόναχο, όπου πρωτοποριακοί 

χορευτές και μουσικοί επιμόρφωναν νέους δασκάλους σε σύγχρονους τρόπους 

διδασκαλίας της κίνησης και του ρυθμού. Συγκεκριμένα, ο Orff είχε την επιμέλεια 

του μουσικού υλικού που θα διδάσκονταν στις τάξεις, ενώ η Dorothee Gunther ήταν 

υπεύθυνη για τη θεωρητική μουσική κατάρτιση των μαθητών και για ότι είχε σχέση 

με το χορό. Η Keetman ανακάλυψε νέους τρόπους παιξίματος; των ξυλοφώνων και 

συνέθεσε τα πρώτα μουσικά κομμάτια γι’ αυτά τα όργανα σε στυλ Orff. 

(Ανδρούτσος, 1995) Μέσα από τη συνεργασία όλων αυτών εκδόθηκε το πρώτο 

βιβλίο (1930) με τον τίτλο «Schulwerk». Πάνω στην ανάπτυξη της καριέρας του Orff 

και της γνωριμίας της μεθόδου του στον κόσμο ήρθε ο πόλεμος που έκλεισε και 

κατεδάφισε τη Σχολή του με αποτέλεσμα να καταστραφούν όλα τα υλικά και τα 

όργανα.

Μετά το 1945 και το τέλος του πολέμου ο Orff συνέχισε το συνθετικό και 

μουσικοπαιδαγωγικό του έργο. Το 1949 δημιουργήθηκε το εργαστήρι κατασκευής 

οργάνων Orff από τον Klauss Becker, γνωστό ως «Studio 49» που λειτουργεί μέχρι
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και σήμερα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ο Orff εξέδωσε 5 τεύχη με τίτλο 

«Μουσική για παιδιά» που προορίζονταν για τη μουσική στα σχολεία. Τα βιβλία του 

απέκτησαν παγκόσμια φήμη και μεταφράστηκαν σε 18 γλώσσες. Το υλικό που 

χρησιμοποιήθηκε δεν παρέμεινε το ίδιο σε όλες τις γλώσσες αλλά διασκευάστηκε 

ανάλογα με το ρυθμικό και μελωδικό υλικό της κάθε χώρας. (Λιάτσου, 2003)

Από το 1950 ως το 1955 ο Orff δίδασκε σύνθεση στη Σχολή Staatliche 

Hochschule Fur Musik του Μονάχου. To 1955 ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ της 

μουσικής από το πανεπιστήμιο του Tubingen και το 1972 από το πανεπιστήμιο του 

Μονάχου. Το 1963 ιδρύθηκε στο Salzburg το Ινστιτούτο Orff όπου διδάσκεται η 

μουσικοπαιδαγωγική του μέθοδο μέχρι και σήμερα.

Το δημοφιλέστερο έργο του Orff είναι η σκηνική Καντάτα «Carmina 

Burana». Πρωτοπαίχθηκε το 1937 και θεωρήθηκε σταθμός για τη μουσική του 

εικοστού αιώνα. (Σέργη, 1994) Στο έργο αυτό ο Orff μελοποιεί λαϊκά ποιήματα σε 

λατινική γλώσσα του 13ου αιώνα.

Η μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του Carl Orff εισήχθη στην Ελλάδα από 

την Πολυξένη Ματέϋ το 1962, με βάση την εμπειρία που είχε αρχίσει ως μαθήτρια 

του Orff στη σχολή Gunther και αργότερα ως συνεργάτης του στα διεθνή σεμινάρια 

της μεθόδου στο Salzburg, στον Καναδά, στη Γαλλία και στην Ολλανδία. Από το 

1962 ενσωματώθηκε στη σχολή χορού της Ματέϋ το πρόγραμμα του «Orff- 

Schulwerk» και έτσι έγινε ευρύτερα γνωστό. Όταν η Πολυξένη Ματέϋ εισήγαγε το 

«Orff-Schulwerk» στην Ελλάδα αντιμετώπισε το πρόβλημα της μεταφοράς του 

ονόματος στα ελληνικά. Ο όρος σύστημα απορρίφθηκε αφού δεν πρόκειται γιαμια 

σειρά από καθορισμένα βήματα. Έτσι, έδωσε μια περιφραστική μετάφραση του όρου: 

«Παιδαγωγικό Έργο Orff» και αργότερα «Μουσικοκινητική Αγωγή Orff». Το
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«Παιδαγωγικό έργο Orff» το συναντάμε σήμερα σε τριάντα περίπου γλώσσες. 

(Τσαφταρίδης, 1997)

2.2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ TOY ORFF

Ο Orff μελετώντας παιδαγωγικές ιδέες της εποχής του, προσπάθησε να 

δημιουργήσει ένα μουσικοπαιδαγωγικό σύστημα που να περιέχει νέους τρόπους 

εκπαίδευσης της μουσικής στα σχολεία. Τα κύρια σημεία-στόχοι της 

μουσικοπαιδαγωγικής προσέγγισης που δημιούργησε ο Orff είναι τα εξής:

- Η μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής Παιδείας, της αναγεννησιακής παράδοσης και των 

ανατολικών μουσικών παραδόσεων. Ο Orff αναφερόταν συχνά στο τι σήμαινε 

«μουσική» στην αρχαία Ελλάδα: ένωση ήχου, κίνησης και λόγου. Του άρεσε να 

αναφέρει αυτό που είχε διατυπώσει ο Πλάτωνας πριν από 2.500 χρόνια, ότι: «Οποιος 

συνδυάζει τη μουσική με τη γυμναστική και τις προσφέρει με μέτρο στην ψυχή, 

αυτός πολύ ορθά μπορούμε να πούμε πως είναι μουσικότατος και αρμονικότατος». 

(Ματέϋ, 1987)

- Η μουσική εκπαίδευση πρέπει να ακολουθεί τα στάδια ανάπτυξης του ανθρώπου. 

Τα παιδιά δηλαδή πρέπει να ξαναζήσουν την ιστορική εξέλιξη της μουσικής για να 

μπορέσουν να αναπτύξουν την μουσικότητα μέσα στους ίδιους τους εαυτούς τους. Ο 

Orff χρησιμοποιεί τον όρο «στοιχειακή μουσική» για να αναφερθεί και στα δύο: στη 

μουσική του πρωτόγονου ανθρώπου και τη μουσική των μικρών παιδιών. Η μουσική 

των μικρών παιδιών, είναι απλή και ακαλλιέργητη αλλά φυσική και ικανή για 

περαιτέρω ανάπτυξη όπως αυτή του πρωτόγονου ανθρώπου. (Mark, 1986, σελ. 119) 

Επιπλέον, πίστευε ότι είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο να βρεις παιδιά με παντελή 

έλλειψη μουσικότητας και ότι κάθε παιδί είναι δυνατόν να αποκτήσει μουσικότητα 

μέσα από την κατάλληλη αγωγή.
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- Να αναπτύξει στα παιδιά την κοινωνικότητα. Ένας τρόπος για αναπτυχθεί η 

αίσθηση της κοινωνικότητας είναι τα παιδικά παιχνίδια μέσα από τα οποία τα παιδιά 

νοιώθουν ότι είναι μέρος της κοινωνίας ή του συνόλου της τάξης και συμμετέχουν 

ενεργά ώστε να παραχθεί κάποιο έργο (μουσικό, κινητικό, λεκτικό) ή να επιτευχθεί 

κάποιος στόχος.

- Να αναπτύξει στα παιδιά την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τον τρόπο οργάνωσης 

της μουσικής, ότι δηλαδή η μουσική έχει αρχή, τέλος και συγκεκριμένη μουσική 

φόρμα. Τα παιδιά μαθαίνουν το μουσικό λεξιλόγιο με τη χρήση του οποίου 

κατευθύνουν και καθοδηγούν τις μουσικές δραστηριότητες.

- Να αναπτύξει στα παιδιά την αίσθηση ότι η μουσική είναι μία τέχνη με την οποία 

μπορούν να έρθουν σε επαφή άμεσα, να μάθουν και να αφομοιώσουν στοιχεία μέσω 

της δημιουργικής ενασχόλησης μαζί της, έτσι ώστε κάποια στιγμή να δημιουργήσουν 

το δικό τους έργο τέχνης. (Ανδρούτσος, 1995) Σύμφωνα με τους μελετητές Bergethon 

και Boardman (Mark, 1986) «ένας από τους στόχους του προγράμματος του Orff 

είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν ένα λεξιλόγιο ρυθμικών, μελωδικών και 

αρμονικών μοτίβων το οποίο να χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν την δική 

τους μουσική».(σελ. 120)

- Να αναδείξει την πολυμορφία της έκφρασης, πράγμα που χαρακτηρίζει τη 

«μουσικοκινητική» του Orff. Εδώ συναντιέται όλο το φάσμα της καλλιτεχνικής 

δημιουργίας, μουσική, χορός, εικαστική δημιουργία και λόγος. Σύμφωνα με τον 

Regner, «το σύστημα Orff εκμεταλλεύεται όλα τα σημεία επαφής, τη μουσική που 

μπορεί να γίνει χορός, το χορό για τον οποίο πρέπει να γραφτεί μουσική, το 

περιβάλλον ενός κειμένου, τα όργανα που πρέπει να μιλήσουν, το λόγο που πρέπει να 

ηχήσει». (Κυμινού-Πριντάκη, 1998)
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- Να βοηθήσει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών γιατί οι δυνάμεις του 

κάθε ατόμου είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Σύμφωνα με τον 

Orff, η συστηματική ανάπτυξη των απαραίτητων τεχνικών για την σωστή ομιλία, το 

τραγούδι, το μουσικό όργανο και το χορό πρέπει να είναι μέρος οποιουδήποτε 

προγράμματος σπουδών. Από τη στιγμή που θα αναπτυχθούν οι μουσικές και 

κινητικές ικανότητες, τα παιδιά θα απελευθερωθούν και έτσι θα μπορέσουν να 

αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν.

-Ν α  αναπτύξει στα παιδιά την ικανότητα για μουσική εκτέλεση. Η προσωπική 

ικανοποίηση που νοιώθει το παιδί από την πιο απλή έως την πιο πολύπλοκη μουσική 

εκτέλεση είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη για την μουσική του ανάπτυξη. Η 

μουσική εκτέλεση στη μέθοδο του Orff δεν προορίζεται για το ακροατήριο, αλλά για 

την προσωπική ευχαρίστηση του παιδιού.

- Να αναπτύξει στα παιδιά μια θετική αυτοεικόνα. Όταν το παιδί αισθανθεί ευχάριστα 

για τη συμβολή του στην ομάδα ή σε μεγαλύτερο σύνολο, ένα αναμενόμενο 

αποτέλεσμα είναι η αύξηση της πίστης του στην προσωπική του αξία και η ανάπτυξη 

του αυτοσεβασμού του. (Choksy & others, 2001)

2.3. ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

TOY ORFF

Τα βασικά στοιχεία της μουσικοκινητικής αγωγής του Orff είναι τα εξής:

1) ο ρυθμός, 2) η δημιουργική -  εκφραστική κίνηση, 3) το τραγούδι και η φωνή, 4) η 

γνωριμία και το παίξιμο με τα όργανα Orff και αυτοσχέδια όργανα και 5) ο 

αυτοσχεδιασμός

Σύμφωνα με τον Frazee (1987), η μουσικοκινητική αγωγή του Orff 

περιλαμβάνει ορισμένες τεχνικές που επιτρέπουν στα παιδιά να αναπτύξουν τις
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μουσικές τους δεξιότητες (ακουστικές, λεκτικές, κινητικές) και γνώσεις. Αυτές είναι 

οι εξής:

• Η ταυτόχρονη μίμηση, στην οποία τα παιδιά αποκρίνονται με το ίδιο ρυθμικό, 

λεκτικό ή μελωδικό σχήμα ταυτόχρονα με το δάσκαλο.

• Η ηχώ, στην οποία τα παιδιά αποκρίνονται με το ίδιο σχήμα μετά την 

παρουσίασή του σχήματος από τον δάσκαλο.

• Οι ερωταποκρίσεις (ερώτηση-απάντηση), στις οποίες τα παιδιά αποκρίνονται 

στο σχήμα του δασκάλου με την εκτέλεση ενός διαφορετικού σχήματος.

• Ο πειραματισμός, στον οποίο τα παιδιά εξετάζουν πιθανές τρόπους εκτέλεσης 

του σχήματος του δασκάλου (δυνατότερα / απαλότερα, ψηλότερα / 

χαμηλότερα, γρηγορότερα / σιγανότερα)

• Η ρύθμιση, στην οποία δίνονται στα παιδιά τα διάφορα συστατικά του 

μουσικού περιεχομένου και καλούνται να τα οργανώσουν με τρόπο που να 

τους ικανοποιεί και να αντιπροσωπεύσει τις μουσικές τους πεποιθήσεις.

• Η εξερεύνηση, στην οποία τα παιδιά καλούνται να αναπτύξουν την φαντασία 

τους διανθίζοντας μουσικά και ηχητικά κάποια ερεθίσματα όπως μια εικόνα, 

μια ζωγραφιά, μια γραφική παρτιτούρα, ένα ποίημα και μια ιστορία.

• Ο αυτοσχεδιασμός, στον οποίο τα παιδιά καλούνται να δώσουν τη λύση σε 

ένα μουσικό πρόβλημα μέσα από κινητικούς και φωνητικούς 

αυτοσχεδιασμούς. Κατά τη διάρκεια του αυτοσχεδιασμού, τα παιδιά μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν ως βοηθητικό υλικό το ρυθμικό και λεκτικό λεξιλόγιο 

και τους τρόπους κίνησης του σώματος που έχουν αποκτήσει μέσα από τα 

μαθήματα της προσέγγισης του Orff.
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Η έννοια τηο στοιγειοδομικής μουσικής στη μουσικοκινητική αγωγή του Carl Orff

Ο Orff εισήγαγε στη μουσική εκπαίδευση ένα είδος μουσικής που την 

αποκαλεί «στοιχειοδομική ή στοιχειακή μουσική» και την περιγράφει ως εξής: 

«Πρόκειται για μουσική που κάποιος πρέπει να τη συνθέσει μόνος του, που 

συνδυάζεται με λέξεις (τραγούδι, απαγγελία) και χορό (εκφραστική κίνηση), και που 

στο αρχικό στάδιο δεν ακολουθεί την πορεία της καθιερωμένης μουσικής ερμηνείας». 

(Κυμινού-Πριντάκη, 1998) Η στοιχειακή μουσική δεν είναι μια απλή έννοια που 

μπορεί να κατανοηθεί μόνο από την ανάλυση των επιμέρους στοιχείων της, όπως 

είναι οι σκάλες, τα διαστήματα, τα ρυθμικά και μελωδικά σχήματα, αλλά πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στη μουσική και το άτομο 

που συνθέτει κατά τη διαδικασία της μουσικής πράξης. Σύμφωνα με τον Keller, 

(Τσαφταρίδης, 1997) «η στοιχειοδομική μουσική εμπλέκει ανθρώπους όλων των 

ηλικιών και των τάξεων, ώστε να κάνουν και να απολαμβάνουν τη μουσική που 

μπορούν ανάλογα με το βαθμό της παιδείας τους ή του ταλέντου τους», (σελ. 31)

α. Ο ΡΥΘΜΟΣ

Σύμφωνα με τον Orff ο ρυθμός παίζει πρωταρχικό ρόλο στη μουσικοκινητική 

του αγωγή καθώς είναι «το στοιχείο εκείνο που ενώνει τη γλώσσα, τη μουσική και 

την κίνηση».(Τσαφταρίδης, 1997, σελ. 19) Στην προσέγγιση του Orff η 

συνειδητοποίηση του ρυθμού έχει πρωταρχική σημασία και επιτυγχάνεται μέσα από 

απλές και πιο σύνθετες δραστηριότητες. Ο Orff υποστηρίζει ότι ο ρυθμός πρέπει να 

συνειδητοποιηθεί αρχικά από το σώμα μέσω της κίνησης (ρυθμικής κίνησης) και του 

λόγου (ρυθμικού λόγου) και έπειτα να εκφραστεί μουσικά σε κάποιο μουσικό 

όργανο. Ο Orff εισήγαγε κάποια στάδια στη διδασκαλία του ρυθμού που πρέπει να
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μελετώνται μέσα από όλες τις δραστηριότητες. Τα στάδια αυτά είναι: α) ο Ρυθμικός 

Λόγος, β) η Ρυθμική Κίνηση και γ) οι Ηχηρές Κινήσεις, 

α. 1. Ο ρυθμικός λόγος

Ο λόγος, ως μέρος της μουσικής εμπειρίας, καθώς και ο τρόπος με τον οποίον 

χρησιμοποιείται, είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μουσικοκινητικής αγωγής του 

Orff. Ο Orff συμπεριέλαβε στην προσέγγισή του το στοιχείο του λόγου διότι ένοιωθε 

ότι το σταδιακό πέρασμα από τα λεκτικά σχήματα στις ρυθμικές δραστηριότητες και 

έπειτα στο τραγούδι είναι η φυσικότερη πορεία της μουσικής ανάπτυξης του παιδιού. 

Έτσι, η μουσική εκπαίδευση ξεκινά με το στοιχείο του λόγου, στη συνέχεια 

συνεχίζεται με τους ρυθμούς του σώματος όπως είναι τα παλαμάκια, και καταλήγει 

με το παίξιμο των μουσικών οργάνων. (Carder & Landis, 1990)

Η μελέτη του λόγου, σύμφωνα με τον Orff, αρχίζει με τη μελέτη των φθόγγων 

(φωνήεντα και σύμφωνα), προχωράει σε επιφωνήματα και έπειτα σε γνωμικά, 

παροιμίες καθώς και κείμενα έμμετρα ή πεζά της παγκόσμιας λογοτεχνίας που 

προσφέρονται για κινητική επεξεργασία. Τα παιδιά μαθαίνουν να αρθρώνουν καλά, 

να τονίζουν σωστά και να χειρίζονται το λόγο με ευαισθησία και καλαισθησία. 

(Ματέϋ, 1986) Τα λόγια και οι φράσεις που χρησιμοποιούν τα παιδιά για τη 

δημιουργία ρυθμικών μοτίβων πρέπει να τους είναι γνώριμα και από την καθημερινή 

τους ζωή, όπως είναι τα ονόματά τους, ονόματα λουλουδιών, πουλιών, φρούτων, 

χρωμάτων, νανουρίσματα, τραγούδια, παιχνίδια ή γνωστές παροιμίες. (Παπαζαρής, 

1991) Ο ρυθμός με τον οποίον εκφέρονται τα ρυθμικολεκτικά μοτίβα βοηθά το παιδί 

να κατανοήσει το μουσικό ρυθμό.

Μέσα από τα λεκτικά μοτίβα, τα οποία ενσωματώνονται μέσα σε διάφορες 

δραστηριότητες, τα παιδιά διδάσκονται την έννοια του ρυθμικού τονισμού και του 

μέτρου. Όπως υποστηρίζει ο Ανδρούτσος (1995), «τα ρυθμικά λεκτικά σχήματα
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δίνουν τη δυνατότητα στο παιδί να συνειδητοποιήσει εύκολα κάθε είδος μέτρου χωρίς 

δυσκολία».(σελ. 93) Αν οι λέξεις που θα επιλέξει ο δάσκαλος είναι τρισύλλαβες 

(προπαροξύτονες), τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν ότι η πρώτη από τις τρεις 

συλλαβές τονίζεται περισσότερο κατά την εκφορά της και έτσι ο δάσκαλος μπορεί να 

τους διδάξει το μέτρο των 3/4, στο οποίο ο πρώτος χρόνος είναι πιο ισχυρός όπως και 

στην τρισύλλαβη λέξη. Στη συνέχεια ο δάσκαλος μπορεί να επιλέξει δισύλλαβες 

λέξεις όπου και πάλι η πρώτη συλλαβή είναι πιο τονισμένη και έτσι να τους διδάξει 

το μέτρο των 2/4. Αν μια φράση αρχίζει με μη τονισμένη συλλαβή, τότε μπορεί να 

αξιοποιηθεί για την παρουσίαση του ελλιπούς μέτρου.

Ένα ακόμα στοιχείο που βοηθά στην κατανόηση του μέτρου και των 

διαφόρων ειδών τέμπο είναι ο κανόνας. Ομάδες παιδιών απαγγέλλουν ρυθμικά μια 

φράση ή μια ακολουθία λέξεων που περιέχουν ποικιλία ρυθμών. Δεν θα πρέπει να 

αποφεύγονται οι πολύπλοκοι ή ασυνήθιστοι ρυθμοί από τη στιγμή που 

χρησιμοποιούνται στην εκφορά των λεκτικών μοτίβων και είναι οικείοι στα παιδιά. Ο 

κανόνας στηρίζεται στην ιδέα ενός κύκλου. Αυτό σημαίνει ότι μια ομάδα παιδιών 

αρχίζει να λέει το ρυθμικό λεκτικό της μοτίβο (σε μορφή οστινάτο) και στο σημείο 

όπου έχει προκαθοριστεί λόγω της ρυθμικής του αντίθεσης αρχίζει η δεύτερη ομάδα 

να λέει το ίδιο μοτίβο. Η τρίτη ομάδα αρχίζει όταν φθάσει η δεύτερη στο 

προκαθορισμένο σημείο. Καθώς η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μπορούν να γίνουν 

αλλαγές στο τέμπο, αλλά και να προστεθούν συνοδευτικά διάφορες ηχηρές κινήσεις 

όπως είναι ποδοκροτήματα, παλαμάκια, χτυπήματα στους μηρούς, χτυπήματα 

δακτύλων ή στράκες καθώς και ρυθμικό παίξιμο σε όργανα. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα παρατίθεται στη συνέχεια.

Ακόμη, ενώ τα παιδιά εκτελούν τα λεκτικά ρυθμικά μοτίβα, μπορούν να 

εισαχθούν από το δάσκαλο διάφορες μουσικές έννοιες που συναντούνται στη
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μουσική και αφορούν την δυναμική (forte, mezzo forte, piano, mezzo piano), την 

άρθρωση (staccato, legato) και την μουσική φόρμα (φόρμα ΑΒ, ΑΒΑ, Rondo, οι 

νόμοι της αντίθεσης και της επανάληψης). Έτσι, «μερικές έννοιες που σίγουρα θα 

δυσκόλευαν τα παιδιά όταν για πρώτη φορά θα έρχονταν σε επαφή μαζί τους σε ένα 

μουσικό περιβάλλον, όπου η μελωδία, οι δυναμικές και άλλα μουσικά γεγονότα θα 

επιδρούσαν ταυτόχρονα, μπορούν να εισαχθούν με περισσότερη επιτυχία μέσω των 

λεκτικών ρυθμικών σχημάτων και στη συνέχεια αφού εμπεδωθούν, να μεταφερθούν 

στη σφαίρα του αφηρημένου μουσικού περιεχομένου». (Landis & Carder, 1990, σελ. 

116)

Στην προσέγγιση του Orff η μελέτη των ρυθμικών αξιών ξεκινάει με τις αξίες 

των τετάρτων και των ογδόων και έπειτα των μισών και των ολόκληρων, διότι οι 

αξίες των τετάρτων και των ογδόων συνδέονται περισσότερο με τους σωματικούς 

ρυθμούς των παιδιών που είναι πιο γρήγοροι από των ενήλικων. Τέτοιοι ρυθμοί είναι 

οι χτύποι της καρδιάς και οι σφυγμοί. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες ρυθμικές αξίες 

αντιστοιχούν και στις γρήγορες φυσικές κινήσεις του σώματος των παιδιών που 

παρατηρούνται στην καθημερινή τους ζωή, όπως είναι το τρέξιμο και το περπάτημα 

στα παιχνίδια τους.(Λιάτσου, 2003) Στη συνέχεια αφού μελετηθούν τα δέκατα έκτα, 

τα τρίηχα και τα παρεστιγμένα, μπορούν να γίνουν πιο δύσκολοι και πολύπλοκοι 

ρυθμικοί συνδυασμοί.

α.2. Η ρυθμική κίνηση

Ο Carl Orff έγραφε: «Η ιδέα μου και το καθήκον που είχα επιβάλλει στον 

εαυτό μου ήταν η αναγέννηση της μουσικής μέσω της κίνησης, μέσω του 

χορού».(Ε3^Ϊ8 & Carder, 1991, σελ. 119) Η μελέτη της κίνησης στην 

μουσικοκινητική αγωγή του Orff αρχίζει με τη μελέτη της στοιχειώδους κίνησης η
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οποία είναι απλή, φυσική, ανεκπαίδευτη και κοινή για όλα τα παιδιά και προέρχεται 

από τις φυσικές δραστηριότητες των παιδιών. Τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι το 

τρέξιμο, το περπάτημα, το πήδημα, το στριφογύρισμα, ο καλπασμός και άλλες πολλές 

που εμφανίζονται στην καθημερινή τους ζωή και κατά κύριο λόγο στα παιχνίδια τους. 

Ο δάσκαλος στη μουσικοκινητική αγωγή του Orff πρέπει να ενθαρρύνει αυτές τις 

κινήσεις, να τις συνδέει και να τις συσχετίζει με τη μουσική καθώς και να τις 

χρησιμοποιεί για να «κτίσει» μουσικές έννοιες. Τα παιδιά απολαμβάνουν και 

εξερευνούν την κίνηση μέσα από την ελεύθερη μετακίνησή τους στον χώρο. Στα 

μικρά παιδιά υπάρχει έντονη ρυθμική δραστηριότητα χωρίς κάποιον προφανή σκοπό.

Μετά από το στάδιο των ελεύθερων πειραματισμών ακολουθεί το στάδιο της 

ρυθμικής κίνησης που βάζει τα θεμέλια της εκφραστικής και δημιουργικής κίνησης. 

Μέσα από τη ρυθμική κίνηση τα παιδιά πρέπει να αποκτήσουν συνειδητό έλεγχο των 

βασικών κινήσεων του σώματός τους. Επίσης, η ρυθμική κίνηση μπορεί να 

συνοδεύεται από διάφορες ηχηρές κινήσεις (παλαμάκια, ποδοκρότημα, στράκες, 

χτυπήματα στους μηρούς) που παράγονται από το σώμα και από άλλα μέσα όπως 

είναι η φωνή, οι ήχοι από κρουστά όργανα (όργανα Orff), ένα τραγούδι.

Στη συνέχεια ακολουθούν ρυθμικές ασκήσεις οι οποίες εκτός από ηχηρές 

κινήσεις μπορεί να συνοδεύονται και από ρυθμικό λόγο, συνήθως από μία ρυθμική 

φράση, και έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της ακουστικής μνήμης και της εσωτερικής 

ακοής. Τα παιδιά ακούνε με προσοχή μικρές ρυθμικές φράσεις που χτυπά ο δάσκαλος 

με μία ηχηρή κίνηση ή με συνδυασμό πολλών ηχηρών κινήσεων και έπειτα πρέπει να 

τις επαναλάβουν από μνήμης. Τα ρυθμικά μοτίβα που χρησιμοποιεί ο δάσκαλος 

αρχικά είναι πολύ απλά και μικρά δίχως να ξεπερνούν το ένα μέτρο και προοδευτικά 

γίνονται πιο σύνθετα, δυσκολότερα και μεγαλύτερα.
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α.3. Οι ηχηρές κινήσεις

Οι ηχηρές κινήσεις είναι χτυπήματα σε διάφορα μέρη του σώματος που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ρυθμικά για να συνοδέψουν κομμάτια λόγου, κίνησης 

και τραγούδια. Τα είδη ήχων που παράγονται από τα χτυπήματα στο σώμα 

ταξινομούνται σε 4 διαφορετικά επίπεδα τονικότητας, αρχίζοντας από χαμηλά και 

προχωρώντας ψηλότερα:

• Χτύπημα του ποδιού στο πάτωμα (ποδοκρότημα). Είναι το χτύπημα με 

το πέλμα του ενός ποδιού, κοντά στο άλλο, με έμφαση. Στη γραφή, οι 

γραμμές των φθόγγων για το δεξί πόδι είναι προς τα πάνω ενώ για το 

αριστερό προς τα κάτω.

• Χτύπημα των χεριών στους μηρούς. Είναι το χτύπημα στους μηρούς 

κοντά στα γόνατα. Σημαντικό είναι να υπάρχει χαλαρότητα σώματος 

κατά την εκτέλεση ενώ μπορεί να γίνει σε όρθια και σε καθιστή θέση. 

Στη γραφή, οι γραμμές των φθόγγων για το δεξί χέρι είναι προς πάνω 

ενώ για το αριστερό προς τα κάτω.

• Παλαμάκια διαφόρων ειδών. Το ένα χέρι παίρνει τη μορφή ενός πιάτου 

ενώ το άλλο χτυπά με τεντωμένα δάκτυλα.

• Χτυπήματα δακτύλων-Στράκες. Είναι οι κρότοι που παράγουν τα 

δάκτυλα όταν ενώσει κανείς τον αντίχειρα με τον μέσο και τους στρίψει.

Τα παιδιά εκτελούν τις ηχηρές κινήσεις είτε την καθεμία χωριστά είτε σε 

συνδυασμό. Οι ηχηρές κινήσεις είναι μια προπαρασκευή για το παίξιμο των οργάνων 

Orff και επίσης τονώνει το κινητικό και ακουστικό ρυθμικό αισθητήριο των παιδιών 

ενώ συγχρόνως τα διασκεδάζει πολύ. (Ανδρούτσος, 1995) Ένα παράδειγμα 

συνδυασμού ηχηρών κινήσεων ακολουθεί παρακάτω.
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Ο Orff παρότρυνε τα παιδιά να συμμετέχουν σε σύνολα με ηχηρές κινήσεις, 

όργανα, λόγο και κίνηση, διότι πίστευε ότι μ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η ικανότητα 

για αυτοσυγκέντρωση και υπευθυνότητα, μαθαίνουν να εντάσσονται σε σύνολα, να 

εργάζονται ομαδικά και να μπαίνουν στον κόσμο της μουσικής έχοντας στη διάθεση 

τους ποικίλα ηχοχρώματα. (Ματέϋ, 1986)

β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ -  ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Τα παιδιά, αφού αποκτήσουν τον έλεγχο των βασικών κινήσεων του σώματος 

μέσα από τις απλές ρυθμικές δραστηριότητες, στη συνέχεια μαθαίνουν να 

χρησιμοποιούν το σώμα τους περισσότερο αποτελεσματικά για δημιουργική και 

εκφραστική κίνηση, σε συνδυασμό και με τις άλλες μουσικές δραστηριότητες. Τα 

παιδιά προσπαθούν να αποδώσουν κινητικά διάφορες μουσικές έννοιες, τη μουσική 

που ακούνε, να περιγράψουν μέσα από κινήσεις μια ολόκληρη ιστορία καθώς και να 

μιμηθούν φωνές και κινήσεις ζώων και ανθρώπινους χαρακτήρες. Σύμφωνα με τους 

Landis και Carder (1990), «η δημιουργική κίνηση είναι μία οπτική αναπαράσταση 

των μουσικών εννοιών». Επιπλέον μέσω της εκφραστικής κίνησης τα παιδιά μπορούν 

να αποδώσουν πολύ πιο συγκεκριμένα τη μορφή του μουσικού έργου, ορισμένες 

δραματικές του καταστάσεις καθώς και ιδιότητες όπως είναι η δυναμική, το χρώμα, ο 

παλμός και το μέτρο. (Frazee, 1987)

Τα παιδιά, εκτός από το σώμα τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν και άλλα 

επιπλέον στοιχεία για να συνοδέψουν την κίνησή τους είτε είναι ατομική είτε ομαδική
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και να την κάνουν mo όμορφη και πιο φαντασμαγορική. Τέτοιου είδους συνοδευτικά 

στοιχεία είναι το τραγούδι, όπου η κίνηση μπορεί να βασίζεται στα λόγια του 

τραγουδιού ή στο ρυθμό του, οι ηχηρές κινήσεις, η χρήση κρουστών οργάνων τα 

οποία διαφοροποιούνται μεταξύ τους από την χροιά τους και τον τρόπο παιξίματός 

τους, η χρήση αντικειμένων που μπορεί να προέρχονται από το περιβάλλον της τάξης 

ή να έχουν δημιουργηθεί από τα ίδια παιδιά και η χρήση εικόνων και σχημάτων όπως 

είναι εικόνες από τη φύση, εικόνες ζώων και εικόνες με γεωμετρικά σχήματα, και η 

ηχογραφημένη μουσική. (Ανδρούτσος, 1995)

γ. ΤΡΑΓΟΥΔΙ -  ΦΩΝΗ

Το τραγούδι, ως συνδυασμός μουσικής και λόγου, είναι ένα από τα mo 

σημαντικά μέσα έκφρασης του παιδιού. Στη μουσικοκινητική αγωγή του Orff το 

τραγούδι εισάγεται αφού τα παιδιά αποκτήσουν την αίσθηση του ρυθμού μέσα από 

ρυθμικές ασκήσεις συνοδευόμενες από ρυθμικό λόγο και ηχηρές κινήσεις. Αρχικά οι 

μελωδίες πρέπει να προέρχονται από πράγματα που είναι ήδη γνωστά στα παιδιά 

όπως ρίμες, λαχνίσματα, παροιμίες, δημοτικά τραγούδια, γλωσσοδέτες, τραγούδια- 

παιχνίδια. (Ανδρούτσος, 1995)

Χρήσιμο υλικό για τη διδασκαλία του στοιχείου του λόγου αποτελεί η χρήση 

των φωνητικών ήχων με τη βοήθεια των οποίων τα παιδιά εξερευνούν τα τονικά 

χρώματα των ήχων αυτών. (Frazee, 1987) Πολλές φορές οι φωνητικοί ήχοι 

παριστάνονται σε γραφική παρτιτούρα όπως είναι οι παρακάτω:
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Frazee, 1987, σελ. 16

O Orff στη μουσικοκινητική του αγωγή, ως αφετηρία για την εκμάθηση ή την 

σύνθεση μελωδιών πρότεινε τη χρήση της πεντατονικής κλίμακας, που αποτελείται 

μόνο από διαστήματα τόνων και όχι ημιτονίων, διότι πίστευε ότι ήταν η πιο 

κατάλληλη για τη μουσική ανάπτυξη των μικρών παιδιών. Η πεντατονική κλίμακα 

αποτελείται από πέντε νότες μεταξύ των οποίων υπάρχουν διαστήματα μόνο 

ολόκληρων τόνων και καθόλου ημιτόνια. Έτσι, προσφέρει στα παιδιά μεγάλη 

ευκολία και ελευθερία αυτοσχεδιασμού διαφόρων μελωδικών γραμμών δίχως τον 

κίνδυνο των διαφωνιών ενώ με όποια σειρά και αν τοποθετηθούν οι νότες το 

αποτέλεσμα που παράγεται είναι εύηχο, μελωδικό και εύκολα τραγουδιστό από τις 

παιδικές αδούλευτες φωνές. Σύμφωνα με τους Carder και Landis (1990), «οι 

μελωδικές γραμμές που δημιουργούνται κάθε φορά δύσκολα παραπέμπουν σε κάποιο 

τονικό κέντρο, όπως συμβαίνει στις μείζονες και στις ελάσσονες κλίμακες».
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Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της πεντατονικής κλίμακας είναι οι απλές 

συνοδείες των μελωδιών αυτών από τα όργανα, τόνοι, τρίτες, τέταρτες και πέμπτες, 

που σχηματίζονται εύκολα δίχως να χρειάζεται η γνώση αρμονικών κανόνων. Έτσι, 

τα παιδιά σταθεροποιούν τη φωνή τους και συγχρόνως ανακαλύπτουν το πολυφωνικό 

παίξιμο στα όργανα. (Λιάτσου, 2003)

Οι πεντατονικές κλίμακες που χρησιμοποιούνται mo συχνά στο παίξιμο των 

οργάνων και στο τραγούδι είναι οι πεντατονικές της κλίμακας Ντο: Ντο (Ντο-Ρε-Μι- 

Σολ-Λα-Ντο), Φα (Φα-Σολ-Λα-Ντο-Ρε-Φα), Σολ (Σολ-Λα-Σι-Ρε-Μι-Σολ) και της 

κλίμακας Λα: Λα (Λα-Ντο-Ρε-Μι-Σολ-Λα), Ρε (Ρε-Φα-Σολ-Λα-Ντο-Ρε), Μι (Μι- 

Σολ-Λα-Σι-Ρε-Μι).

Στην προσέγγιση του Orff η πρώτη επαφή των παιδιών με τις μελωδίες ξεκινά 

με μικρές μουσικές φράσεις που μπορεί να αποτελούνται από δύο μόνο νότες και 

πάνω σ’ αυτές τα παιδιά να αυτοσχεδιάζουν χρησιμοποιώντας γνωστούς στίχους, 

παροιμίες, ονόματα, μικρές καθημερινές φράσεις όπως αυτές του χαιρετισμού, 

ερωταποκρίσεις ή ακόμη και φράσεις χωρίς νόημα. Ο Orff ξεκινά με την εκμάθηση 

του διαστήματος της μικρής τρίτης και συγκεκριμένα τις νότες Σολ και Μι, σαν 

πρώτη γνωριμία με τον τονικό χώρο. Οι νότες αυτές έχουν τέτοιο τονικό ύψος, έτσι 

ώστε να μπορούν να τραγουδηθούν από όλα τα παιδιά. Αφού εξασκηθούν αρκετά τα 

παιδιά με τραγούδια που βασίζονται στο διάστημα της μικρής τρίτης (Σολ-Μι) στη 

συνέχεια προστίθενται σταδιακά τα υπόλοιπα τονικά ύψη με την εξής ακολουθία: Λα, 

Ρε, Ντο, και πολύ αργότερα το Φα και Σι, στην τονική περιοχή της Ντο Μείζονας.

Κατά τον Orff η πρώτη επαφή των παιδιών με τα τραγούδια ξεκινά με τη 

μελοποίηση ήδη γνωστών τους στίχων, παροιμιών και αινιγμάτων. Η διαδικασία της 

μελοποίησης έχει κάποια στάδια που σύμφωνα με τον Orff πρέπει να ακολουθεί ο 

δάσκαλος. Στο πρώτο στάδιο επιλέγεται ο στίχος που θα μελοποιηθεί και ο δάσκαλος
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μαζί με τα παιδιά προχωρούν στην ανάγνωση και ανάλυση του στίχου. Απαγγέλλουν 

ρυθμικά και εκφραστικά το στίχο και με ιδιαίτερη προσοχή στους τονισμούς των 

λέξεων καθώς είναι απαραίτητοι για την μετέπειτα επιλογή του μέτρου, στα σημεία 

στίξεως (κόμμα, τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό) που αποδίδονται με παύσεις, στις 

αναπνοές και στα στοιχεία της φόρμας όπως είναι οι επαναλήψεις, οι παραλλαγές, οι 

αντιθέσεις. Παράλληλα εντοπίζουν τον αριθμό των συλλαβών και τις μικρότερες 

φράσεις του στίχου. Κάθε συλλαβή πρέπει να αντιστοιχεί σε μία τουλάχιστον νότα.

Στο επόμενο στάδιο επεξεργάζονται ρυθμικά το στίχο. Επιλέγουν το μέτρο, 

τις ρυθμικές αξίες και τις παύσεις που θα αντιστοιχούν στις συλλαβές του στίχου 

μέσα από πολλούς πειραματισμούς. Επιπλέον επιλέγουν ή φτιάχνουν από μόνοι τους 

ρυθμικά μοτίβα που θα επαναλαμβάνονται με ή χωρίς παραλλαγές και έτσι 

καταλήγουν στη μουσική φόρμα του τραγουδιού.

Μετά από τη ρυθμική επεξεργασία του στίχου ακολουθεί η μελωδική του 

επεξεργασία. Επιλέγονται οι φθόγγοι της πεντατονικής κλίμακας του τραγουδιού, τα 

μελωδικά μοτίβα σε συνδυασμό με τα ρυθμικά, η τελική πτώση στην βασική νότα, οι 

ενδιάμεσες καταλήξεις των φράσεων σε άλλες νότες εκτός της βασικής και ο 

συνδυασμός της μελωδικής φόρμας με τη φόρμα του κειμένου. Γενικά πρέπει να 

αποφεύγονται τα μεγάλα διαστήματα διότι δυσκολεύουν τα παιδιά στο τραγούδι 

καθώς και η συνεχής μελωδική κίνηση με διαστήματα μεγαλύτερα του τόνου. Στο 

τέλος ο δάσκαλος μαζί με τα παιδιά ελέγχουν το τραγούδι που συνέθεσαν είτε 

τραγουδώντας το είτε εκτελώντας το σε κάποιο όργανο είτε και τα δύο μαζί. Έπειτα 

κάνουν τυχόν διορθώσεις και ξαναδοκιμάζουν το αποτέλεσμα.
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δ. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ORFF

Τα όργανα Orff άρχισαν να αναπτύσσονται το 1928 από τον Κ. Maendler υπό 

την καθοδήγηση του συνθέτη Carl Orff. Διαμορφώθηκαν στα πρότυπα των 

αφρικανικών κρουστών gamelan. Η ποιότητα αυτών των οργάνων ήταν μοναδική. 

Αποτελούνται από ράβδους μετακινούμενους με αποτέλεσμα οι ράβδοι που δεν 

χρησιμοποιούνται να μπορούν να αφαιρεθούν. Ο Orff έλεγε για τα οργανάκια 

(Choksy, 2001) «δοκιμάστε πρώτα και έπειτα θεωρητικολογείστε». Μια επιτυχής και 

διασκεδαστική εμπειρία είναι η βάση για μια θετική διαδικασία εκμάθησης», (σελ. 

113)

Η ικανότητα των παιδιών να παίζουν μουσικά όργανα έχει άμεση σχέση με τη 

σωματική τους ανάπτυξη. Για παράδειγμα, ακόμη και ένα μωρό μπορεί να παράγει 

ήχο με μια μαράκα ή μια κουδουνίστρα, όμως την ικανότητα να παράγει και να 

σταματά τον ήχο συνειδητά την αποκτά στο τρίτο περίπου έτος της ηλικίας του, όταν 

έχει πλέον αναπτύξει τον ανάλογο μυϊκό συντονισμό. Ωστόσο ο δάσκαλος πρέπει να 

σέβεται πάντα τη φυσική ανάπτυξη των παιδιών και να προσαρμόζει τη διδασκαλία 

του σ’ αυτή. (Μακροπούλου-Βαρελάς, 2001)

Το πρώτο μουσικό όργανο που γνωρίζουν τα παιδιά είναι το σώμα τους και η 

φωνή τους. Με διάφορες ηχηρές κινήσεις (παλαμάκια, χτυπήματα στα πόδια, στους 

ώμους, στο κεφάλι και αλλού) και φωνητικούς ήχους, τα παιδιά πειραματίζονται με 

διάφορους ήχους, τους οποίους χρησιμοποιούν για να συνοδέψουν τα παιχνίδια τους.

Η χρήση των οργάνων Orff είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της 

μουσικοπαιδαγωγικής προσέγγισης του Carl Orff που την διαφοροποιεί από τις άλλες 

μουσικοπαιδαγωγικές μεθόδους. Πρόκειται για γνήσια μουσικά όργανα, αρίστης 

ποιότητος και ειδικά κατασκευασμένα για εύκολο και διασκεδαστικό παίξιμο από τα 

παιδιά. Ωστόσο ο ίδιος ο Orff αναφέρει ότι «ακόμα και τα πιο απλά όργανα για να
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παιχτούν χρειάζονται τεχνική και εξάσκηση». Επίσης, τα όργανα Orff μοιάζουν 

περισσότερο με τα όργανα των μη-δυτικών πολιτισμών (παραπλήσια του 

ινδονησιακού gamelan) παρά μ’ αυτά της σύγχρονης συμφωνικής ορχήστρας. 

(Landis, Carder, 1990) Το παίξιμο των οργάνων αυτών ξεκινά με τη μέθοδο της 

μίμησης που στη συνέχεια μετατρέπεται σε πειραματισμό και δημιουργία νέων 

μουσικών μορφών. (Ανδρούτσος, 1995)

Τα όργανα Orff χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: α) Ρυθμικά κρουστά με 

ακαθόριστο τονικό ύψος, β) Ρυθμικά κρουστά με καθορισμένο τονικό ύψος, γ) 

Μελωδικά (κρουστά, πνευστά, έγχορδα), δ) Αυτοσχέδια. 

δ.1. Ρυθμικά κρουστά με ακαθόριστο τονικό ύψος

Τα ρυθμικά κρουστά ανάλογα με την ποιότητα του ήχου χωρίζονται στις εξής 

κατηγορίες: μεταλλικά, ξύλινα και μεμβρανοειδή. Στα μεταλλικά κρουστά ανήκουν 

τα Τρίγωνα, τα Κύμβαλα, τα Ζίλια, τα κουδουνάκια ή Καμπάνες, τα Ντέφια, τα 

Gongs, και τα κρεμαστά πιατίνια. Στα ξύλινα κρουστά ανήκουν οι ξύλινοι ράβδοι ή 

ξυλάκια, η Κασετίνα, οι Καστανιέτες, οι Μαράκες, τα guiro, οι claves. Στα 

μεμβρανοειδή ανήκουν τα Χειροτύμπανα, τα Bongos και τα Tom-Toms.(Frazee, 

1987)

Η μεταφορά των ηχηρών κινήσεων στα ρυθμικά κρουστά όργανα με 

ακαθόριστο τονικό ύψος είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Για παράδειγμα, τα 

χτυπήματα των δακτύλων ή στράκες γίνονται ήχοι των μεταλλικών κρουστών, τα 

παλαμάκια των ξύλινων, τα γονοκροτήματα των μεμβρανοειδών και τα 

ποδοκροτήματα των μεγάλων κρουστών οργάνων. Η μεταφορά αυτή καθιστά δυνατό 

για μια ολόκληρη τάξη να μάθει να εκτελεί μια ρυθμική σύνθεση σε διάφορα μέρη 

του σώματος προτού να εκτελεσθεί στα κρουστά όργανα.(Frazee, 1987)
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δ.2. Ρυθμικά κρουστά με καθορισμένο τονικό ύψος

Στην κατηγορία των ρυθμικών κρουστών με καθορισμένο τονικό ύψος 

ανήκουν τα τύμπανα όλων των μεγεθών, 

δ.3. Μελωδικά όργανα

Στην κατηγορία των μελωδικών οργάνων ανήκουν τα πληκτροφόρα όργανα, 

τα πνευστά και τα έγχορδα όργανα. Τα πληκτροφόρα όργανα της ορχήστρας Orff 

χωρίζονται στα Ξυλόφωνα, τα Μεταλλόφωνα και τα Γκλόκενσπιλς ή Καμπανόφωνα. 

Αυτά αποτελούνται από ράβδους κατασκευασμένους από ξύλο ή μέταλλο που 

διαφέρουν στο μέγεθος και επομένως δίνουν τη δυνατότητα για μελωδική εκτέλεση. 

Ανάλογα με το μέγεθος και την κατασκευή των ράβδων τα ξυλόφωνα και τα 

μεταλλόφωνα εμφανίζονται σε τρία μεγέθη (σοπράνο, άλτο, μπάσο), ενώ τα 

γκλόκενσπιλς σε δύο (σοπράνο, άλτο). Τα όργανα τοποθετούνται σε κατάλληλη βάση 

ή επίπεδο τραπέζι, και προτείνεται τα παιδιά να κάθονται μπροστά στα όργανα 

σταυροπόδι με ίσια πλάτη, χαλαρή στάση του σώματος και των χεριών. Το ύψος των 

οργάνων πρέπει να είναι λίγο mo ψηλά από τα γόνατα του κάθε παιδιού.

Μεγάλη σημασία για την καλή ποιότητα ήχου και τις εκτελέσεις των απλών 

και σύνθετων έργων στα όργανα Orff έχει και ο τρόπος με τον οποίον τα παιδιά 

χειρίζονται τις μπαγκέτες. Θα πρέπει να κρατάνε τις μπαγκέτες με ελεύθερα και όχι 

σφιγμένα χέρια και με τους αγκώνες μακριά από το σώμα τους. Οι μπαγκέτες πρέπει 

να «αναπηδάνε» και όχι να «κολλάνε» πάνω στα πλήκτρα. Σύμφωνα με την Ματέϋ 

«στην αρχή ο δάσκαλος πρέπει να προτρέπει τα παιδιά να παίζουν απαλά (piano), για 

να αναπτύξουν ευαισθησία και να ελέγχουν τον ήχο τους, ενώ σε κάθε περίπτωση 

πρέπει να αποφεύγεται το “κοπάνημα” των οργάνων». (1986, σελ. 37)

Στην κατηγορία των πνευστών μελωδικών οργάνων ανήκουν η φλογέρα και 

όλη η οικογένεια των Recorder. Τα όργανα αυτά παρέχουν εύκολη τεχνική
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παιξίματος και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το παίξιμο του μελωδικού μέρους 

ενός τραγουδιού ή άλλης σύνθεσης, για αυτοσχεδιασμό μικρών μελωδιών και για 

συνοδεία στην κίνηση. Στην μουσικοκινητική αγωγή του Orff τα πνευστά όργανα 

εισάγονται στη διδασκαλία μετά από τα μεταλλόφωνα, ξυλόφωνα και Γκλόκενσπιλς. 

(Σέργη, 2003)

Για την mo χαμηλή περιοχή του οργανικού συνόλου, ο Orff επέλεξε ορισμένα 

έγχορδα όργανα όπως η κιθάρα, το βιολί και το βιολοντσέλο. Έγχορδα όργανα όπως 

η κιθάρα, το βιολί και το βιολοντσέλο, σύμφωνα με τον Orff, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν παράλληλα με τα πληκτροφόρα όργανα της ορχήστρας Orff, 

ξυλόφωνα, μεταλλόφωνα, γκλόκενσπιλς, για να ενισχύσουν την mo χαμηλή περιοχή 

του συνόλου παίζοντας ένα επαναλαμβανόμενο μελωδικό ή ρυθμικό σχήμα (ostinato) 

ή ένα ισοκράτημα (bordun) και για να προσθέσουν ένα καινούργιο ηχόχρωμα. 

(Landis & Carder, 1990) Στη μουσικοκινητική αγωγή του Orff σε καμία περίπτωση 

δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν το πιάνο, το ακορντεόν, η φυσαρμόνικα και η 

μελλοντικά γιατί δεν «δένουν» με τον ήχο των άλλων οργάνων. (Ανδρούτσος, 1995) 

δ.4. Αυτοσχέδια όργανα

Πρόκειται για όργανα που κατασκευάζουν τα παιδιά από μόνα τους από 

άχρηστο συνήθως υλικό. Τα παιδιά με τη βοήθεια του δασκάλου τους χρησιμοποιούν 

μια μεγάλη ποικιλία ηχητικών αντικειμένων που είτε βρίσκονται στην τάξη είτε 

φέρνουν από το σπίτι τους και οτιδήποτε άλλο προσφέρεται για ηχητικούς 

πειραματισμούς. Τέτοια για παράδειγμα υλικά μπορεί να είναι χαρτόνια, πλαστικά 

μπουκάλια, τενεκεδάκια, κουτιά σπίρτων, αυγών, γιαουρτιών, λαστιχάκια διαφόρων 

μεγεθών για μικρές και μεγάλες χορδές, φασόλια, ρύζι, φακές, καλαμάκια. (Σέργη, 

2003) Τα όργανα που μπορούν να κατασκευάσουν τα παιδιά προσφέρονται για 

χτύπημα, κούνημα και κουδούνισμα. Τέλος, σύμφωνα με τον Ανδρούτσο (1995) «τα
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παιδιά μέσα από τη διαδικασία της κατασκευής των οργάνων πειραματίζονται με τους 

ήχους ενώ παράλληλα προσθέτουν καινούργια ηχοχρώματα στην ορχήστρα Orff» 

(σελ. 111)

Είναι γνωστό ότι τα παιδιά συναρπάζονται από τους ήχους. Στην 

πραγματικότητα, λίγοι μπορούν να αντισταθούν στην ευκαιρία να πειραματιστούν με 

την ευρεία ποικιλία των χρωμάτων που παρέχονται από τα όργανα Orff. Σε ένα 

σύνολο Orff οι μαθητές μαθαίνουν να ακούνε ο ένας τον άλλον κατά την μουσική 

πράξη και να εκτιμούν και να βοηθούν ο ένας τον άλλον. Τα όργανα Orff μπορούν να 

παιχτούν είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμούς, για να συνοδεύσουν τραγούδια, 

ποιήματα, αφήγηση ιστοριών (με αυτοσχεδιαστικά ηχητικά εφέ ή με οστινάτι ή με 

μια μελωδία για κάθε χαρακτήρα σαν λάιτ-μοτίφ), αυτοσχεδιασμούς και συνθέσεις 

των ίδιων των παιδιών. (Μακροπούλου-Βαρελάς, 2001)

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στοιχείο της μουσικοκινητικής αγωγής του 

Orff είναι η δημιουργία ορχήστρας από τους μαθητές. Η ορχήστρα ενθουσιάζει και 

γίνεται αμέσως αγαπητή από τα παιδιά. Αποτελείται από ευκολόπαιχτα όργανα, 

ξυλόφωνα, μεταλλόφωνα, φλάουτα με ράμφος και μια ποικιλία από μικρά κρουστά 

και τύμπανα που διαθέτουν θαυμάσια ηχητικό άκουσμα. Η ορχήστρας μπορεί επίσης 

να συμπληρώνεται και από άλλα όργανα που τυχόν παίζουν τα παιδιά, έγχορδα ή 

πνευστά αλλά και παραδοσιακά, όπως τουμπελέκι, σαντούρι, μπουζούκι κ.ά. 

(Ατέσογλου, 2002)
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Jones L. (www.lmjmusic.com)

ε. Ο ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο αυτοσχεδιασμός είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη μουσικοκινητική 

αγωγή του Carl Orff και πρέπει να εισάγεται από πολύ νωρίς στη διδασκαλία. Ο 

αυτοσχεδιασμός σε συνδυασμό με το δημιουργικό πνεύμα των παιδιών πρέπει να 

διέπουν όλες τις μουσικές τους δραστηριότητες είτε αυτές έχουν να κάνουν με το 

τραγούδι, είτε με την κίνηση του σώματος κατά τη μουσική ακρόαση ενός μουσικού 

έργου, κινητικός αυτοσχεδιασμός, είτε με το παίξιμο στα όργανα Orff. Περισσότερες 

ευκαιρίες για δημιουργικότητα δίνονται στα παιδιά μέσα από τη μουσική των ίδιων 

των παιδιών, δηλαδή μέσα από τη σύνθεση και τον αυτοσχεδιασμό. (Μακροπούλου, 

Βαρελάς, 2001)

Στη μουσικοκινητική αγωγή του Orff, η δημιουργικότητα παίρνει συχνά τη 

μορφή του αυτοσχεδιασμού. Τα παιδιά πρέπει να αφήνονται να αυτοσχεδιάζουν 

ελεύθερα, χρησιμοποιώντας ως μέσα αυτοσχεδιασμού όλες τις δραστηριότητες που 

έχουν διδαχθεί και βιώσει, όπως είναι η κίνηση, ο λόγος, το τραγούδι, οι ηχηρές
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κινήσεις και τα όργανα (με καθορισμένο και ακαθόριστο τονικό ύψος). (Carder & 

Landis, 1990)

Για την ανάπτυξη του αυτοσχεδιασμού τα παιδιά χρησιμοποιούν μικρά 

μοτίβα, λεκτικά, κινητικά, ρυθμικά και μελωδικά. Τα παιδιά εξοικειώνονται με τα 

μοτίβα αυτά μέσω της απαγγελίας, του τραγουδιού, του ρυθμικού παιξίματος και της 

ρυθμικής κίνησης των μοτίβων. Τα μοτίβα αυτά χρησιμεύουν και για να συνοδεύουν 

τα τραγούδια τους, ως εισαγωγές, και ως Codas για τα τραγούδια που εκτελούν. 

Μέσα από το παιχνίδι με τα μοτίβα τα παιδιά δημιουργούν ένα λεξιλόγιο από 

ρυθμικά, μελωδικά και αρμονικά σχήματα το οποίο χρησιμοποιούν για να 

δημιουργήσουν στη συνέχεια τη δική τους μουσική. (Λιάτσου, 2003)

Σύμφωνα με τους Carder και Landis (1990), ο ρόλος του δασκάλου είναι να 

ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα του κάθε παιδιού, δίνοντάς του ευκαιρίες και 

δημιουργώντας καταστάσεις που να παραπέμπουν σε αυτοσχεδιαστικές ικανότητες. 

Αντί να προτείνει ο ίδιος το μουσικό υλικό και να δείχνει πώς μπορούν να το 

επεξεργαστούν, θα πρέπει να επιτρέπει στα παιδιά να καθορίζουν τα ίδια τη μορφή 

και το περιεχόμενο της σύνθεσης που έχουν δημιουργήσει. Επιπλέον, θα πρέπει να 

ενθαρρύνει όλες οι προσπάθειες των παιδιών, για να ενισχύει την αυτοπεποίθηση και 

αυτοεκτίμησή τους.

Κατά τον αυτοσχεδιασμό τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα όργανα 

Orff καθώς και στοιχεία ενορχήστρωσης, όπως είναι το Ostinato και το Bordun, και 

άλλα όπως αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο.

Τέλος, οι αυτοσχεδιασμοί των παιδιών μπορούν να οργανώνονται σύμφωνα 

με μια συγκεκριμένη μουσική φόρμα. Μια σχετικά απλή και αγαπημένη στα παιδιά 

μουσική φόρμα είναι το Ρόντο. Αυτό συμβαίνει διότι, στο Ρόντο υπάρχει ένα 

συγκεκριμένο θέμα ή Ρεφρέν που επαναλαμβάνεται από όλα τα μέλη της ομάδας, ενώ
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ενδιάμεσα παρεμβάλλονται κάποιοι μικροί αυτοσχεδιασμοί από μεμονωμένα άτομα ή 

μικρές ομάδες ατόμων. Άλλες μουσικές φόρμες που χρησιμοποιούνται είναι α) η 

φόρμα ΑΒ, που αποτελείται από δύο διαφορετικές μουσικές φράσεις που 

αλληλοσυμπληρώνονται (η μία ρωτάει και η άλλη απαντάει), β) η φόρμα ΑΒΑ, στην 

οποία το μέρος Α επαναλαμβάνεται στο τέλος ολοκληρώνοντας τη μουσική φράση, γ) 

ο Κανόνας, που είναι ένα ολοκληρωμένο τραγούδι, οι φράσεις του οποίου συνηχούν 

αρμονικά και δ) τα θέματα και παραλλαγές, όπου, το «θέμα» είναι μια απλή και 

συνήθως γνωστή μελωδία ενώ οι «παραλλαγές» είναι αλλοιώσεις, ρυθμικές, 

μελωδικές, τονικές και αρμονικές, της αρχικής μελωδίας -  του θέματος. (Λιάτσου, 

2003)

2.4. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ

Τα πιο απλά στοιχεία στα οποία βασίζεται μια ενορχήστρωση σε «στυλ Orff>> 

είναι το Ostinato, το Bordun και το Descant.

To Ostinato είναι ένα ρυθμικό ή μελωδικό σχήμα που έχει συνοδευτικό ρόλο 

και επαναλαμβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του τραγουδιού. To Ostinato μπορεί να 

δημιουργηθεί με βάση κάποιο ρυθμικό ή μελωδικό στοιχείο του τραγουδιού ή μπορεί 

να είναι κάτι εντελώς καινούργιο. (Ανδρούτσος, 1995)

Τα Ostinati εμφανίζονται σε διάφορες μορφές. Έτσι, υπάρχουν τα ρυθμικά 

Ostinati που στηρίζονται στις ηχηρές κινήσεις και μπορούν να συνοδεύσουν ρυθμικά 

ένα τραγούδι, μια κίνηση ή μια απαγγελία στίχων ή παροιμιών και τα λεκτικά 

Ostinati (speech ostinati) που δημιουργούνται από λεκτικά μοτίβα ή φωνητικούς 

ήχους (vocables) που προσδίδουν ρυθμική ανεξαρτησία και ευχάριστο μουσικό 

άκουσμα. Επιπλέον, υπάρχουν και τα μελωδικά Ostinati τα οποία αποτελούνται από 

μια μικρή μουσική φράση ή ένα μελωδικό μοτίβο που επαναλαμβάνεται καθ’ όλη τη
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διάρκεια του τραγουδιού, συμπληρώνοντας αρμονικά τη βασική μελωδία του 

τραγουδιού.

To Bordun ή Ίσον είναι η συνήχηση δύο φθόγγων που έχουν μεταξύ τους 

απόσταση διάστημα 5ης καθαρής και έχει συνοδευτικό ρόλο. Για την εκτέλεση του 

Bordun απαιτούνται όργανα με καθορισμένο τονικό ύψος όπως είναι τα ξυλόφωνα 

και τα μεταλλόφωνα. Στο παρακάτω παράδειγμα το Μπάσο Μεταλλόφωνο εκτελεί το 

Bordun.

Φωνή:
,Μελωδία

Σοπράνο
Ξυλόφωνο/
Μεταλλόφωνο

Ξυλάκια

Μπάσο
Μεταλλόφωνο:
Bordun

? -·*- ·-■ a t t  ^  — τ -  J  .

8 [ Γ ί Ρ Γ  * U Ε Γ ' Γ  '  1 I
= “ — \

Frazee, 1987, σελ. 39 

Μιαν άλλη μορφή εμφάνισης του Bordun είναι να μοιραστεί ή να «σπαστεί» 

σε δύο όργανα της ίδιας οικογενείας όπως είναι το Άλτο και το Μπάσο μεταλλόφωνο 

και έτσι να προκύψει το «σπασμένο Bordun».

Frazee, 1987, σελ. 39 

Άλλοτε πάλι το «σπασμένο Bordun» μπορεί να αναλυθεί σε αρπέζ. Παρακάτω 

ακολουθεί ένα παράδειγμα όπου το Bordun εκτελείται από το Μπάσο Ξυλόφωνο και 

αναλύεται σε αρπέζ.
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Frazee, 1987, σελ. 40 

Τέλος, υπάρχει και το «κινούμενο Bordun» στο οποίο η πέμπτη της 

συνήχησης των δύο φθόγγων κινείται προς τα πάνω στην έκτη ή προς τα κάτω στην 

τέταρτη. Στο παρακάτω παράδειγμα το πρώτο Άλτο Γκλόκενσπιλ εκτελεί το 

«κινούμενο bordun» ενώ το δεύτερο εκτελεί το στατικό Bordun πάνω στην ίδια νότα. 

(Orff, 41)

Σοπράνο
Γκλόκενσπιλ

Αλτο
Γκλόκενσπιλ

Αλτο
Γκλόκενσπιλ

Frazee, 1987, σελ.41 

Άλλο στοιχείο ενορχήστρωσης αποτελεί το Descant, το οποίο είναι μια 

μελωδία που προστίθεται πάνω από τη βασική μελωδία του τραγουδιού σε ψηλότερο 

συνήθως τονικό ύψος και έχει συνοδευτικό ρόλο. To Descant, όπως και το Ostinato, 

μπορεί να δημιουργηθεί με βάση κάποιο ρυθμικό ή μελωδικό στοιχείο του 

τραγουδιού ή να είναι κάτι εντελώς νέο. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται συνήθως 

για την απόδοση του Descant είναι το Γκλόκενσπιλ και η φλογέρα. (Ανδρούτσος, 

1995)
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2.5. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ TOY ORFF ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του Carl Orff είναι αρκετά διαδεδομένη 

στην Ελλάδα όπου για πρώτη φορά εισήχθη το 1962 από την Πολυξένη Ματέϋ, 

μαθήτρια του Orff στη σχολή Gunther και αργότερα συνεργάτιδά του σε διεθνή 

σεμινάρια στο Salzburg.

Στα ελληνικά σχολεία και ωδεία χρησιμοποιούνται κατά τη διδασκαλία πολλά 

στοιχεία από την προσέγγιση του Orff, όπως για παράδειγμα η μουσική σε 

συνδυασμό με την κίνηση και το λόγο, η εκφορά του λόγου για την απόδοση ενός 

ποιήματος, μίας ρίμας ή ενός τραγουδιού, η μουσική επένδυση μιας ιστορίας, ενός 

παραμυθιού ή μιας παροιμίας, ο πειραματισμός με τη φωνή και τα όργανα, τα 

παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια και κατά κύριο λόγο τα πεντατονικά, οι ηχηρές 

κινήσεις για τη ρυθμική συνοδεία ενός τραγουδιού ή ενός μουσικού κομματιού και τα 

μουσικά παιχνίδια με ή χωρίς κίνηση.

Η εφαρμογή της προσέγγισης του Orff στα ελληνικά σχολεία και τα ωδεία 

απαιτεί κάποια βασική υλική υποδομή. Ο μουσικοπαιδαγωγός θα πρέπει να 

εξασφαλίζει τον ακριβή αριθμό οργάνων Orff αντίστοιχο με τον αριθμό των παιδιών 

της τάξης, χαμηλά τραπεζάκια για να ακουμπάνε τα όργανα, και χώρο ειδικά 

διαμορφωμένο με μοκέτα στο πάτωμα και άδειο χώρο στο κέντρο για να μπορούν να 

κινούνται ελεύθερα. Στο μάθημα της μουσικοκινητικής αγωγής στην Ελλάδα, τα 

παιδιά χρησιμοποιούν συνήθως τα κρουστά όργανα Orff για να συνοδεύσουν κάποιο 

μουσικό κομμάτι, χωρίς όμως να έχουν προηγηθεί δραστηριότητες πειραματισμού με 

τους διάφορους ήχους που μπορούν να παράγουν τα όργανα αυτά, ή να έχουν 

εντοπίσει ομοιότητες και διαφορές στο ηχόχρωμα τους, τον τρόπο παιξίματός τους, 

το σχήμα τους, και άλλα τέτοιους είδους στοιχεία. Επίσης, ο μουσικοπαιδαγωγός θα
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πρέπει να γνωρίζει ποιες κατηγορίες οργάνων μπορούν να συνδυαστούν για να 

παράγουν ένα καλό και εύηχο αποτέλεσμα.

Η μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του Orff θα μπορούσε να στηρίξει ένα 

μεγάλο μέρος ενός μαθήματος μουσικοκινητικής αγωγής, καθώς χρησιμοποιεί τη 

μουσική παράλληλα με την κίνηση, το λόγο, το τραγούδι και τα όργανα Orff. Στις 

μικρές ηλικίες, τα παιδιά ευχαριστιούνται με τις κινητικές δραστηριότητες, την 

αφήγηση παραμυθιών με ήχους και τα παιδικά τραγούδια με ρυθμική συνοδεία από 

κρουστά όργανα Orff με ακαθόριστο τονικό ύψος (ξυλάκια, μαράκες, ντέφι, 

τυμπανάκι) ή το παίξιμό τους στα Γκλόκενσπιλς, όταν πρόκειται για τραγούδια με 

λίγες νότες. Στις μεγαλύτερες ηλικίες τα παιδιά διδάσκονται παραδοσιακούς 

ελληνικούς χορούς που μαθαίνουν να τους τραγουδούν, να τους εκτελούν στα όργανα 

Orff και να τους χορεύουν. Παράλληλα ο μουσικοπαιδαγωγός πρέπει να τους δίνει 

πληροφορίες σχετικά με την προέλευση του χορού και τα ήθη και έθιμα της 

αντίστοιχης περιοχής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:

Η ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΤΟΥ

ZOLTAN KODALY
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3.1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ TOY KODALY

Ο Kodaly ήταν μία από τις εξέχουσες προσωπικότητες στο χώρο των 

ουγγρικών γραμμάτων και τεχνών. Υπήρξε συγχρόνως συνθέτης, εθνομουσικολόγος, 

παιδαγωγός και γλωσσολόγος. Ως συνθέτης παρουσίασε αξιόλογο έργο 

συνδυάζοντας την ουγγρική λαϊκή παράδοση με τη δυτικοευρωπαϊκή κουλτούρα. Ως 

εθνομουσικολόγος υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους της καταγραφής και 

επιστημονικής ταξινόμησης των λαϊκών τραγουδιών της πατρίδας του. Ως 

παιδαγωγός αναμόρφωσε ριζικά το μουσικό εκπαιδευτικό σύστημα της Ουγγαρίας με 

αποτέλεσμα σήμερα να αποτελεί πρότυπο στη διεθνή μουσική εκπαίδευση. Ως 

γλωσσολόγος έκανε σημαντικές μελέτες ως προς τη μελέτη της σωστής Ουγγρικής 

προφοράς η οποία κινδύνευε να αλλοιωθεί. (Δαμιανού, 1990)

Ο Zoltan Kodaly γεννήθηκε στο Kecskemet στις 16 Δεκεμβρίου του 1882 και 

πέθανε στη Βουδαπέστη το 1967. Μαζί με τον Bela Bartok, ήταν ένας από τους 

δημιουργούς της νέας ουγγρικής μουσικής τέχνης βασισμένη σε παραδοσιακές πηγές 

και θεμελίωσε στην Ουγγαρία μια ευρείας βάσης επιπέδου μουσική ανάπτυξη. Στα 

δέκα του περίπου χρόνια έμαθε να παίζει πιάνο, βιολί, βιόλα και τσέλο με πολύ λίγα 

μαθήματα και σε τέτοιο βαθμό που μπορούσε να παίρνει μέρος στη μουσική 

δωματίου στο σπίτι του και στις συναυλίες της σχολικής ορχήστρας. Μερικά από τα 

πρώτα έργα που είχε συνθέσει εκτελέστηκαν το 1899: η Οβερτούρα σε ρε ελάσσονα 

για ορχήστρα και το Τρίο σε Mib μείζονα για δύο βιολιά και βιόλα. (Laszlo, Τεύχος

1, 1994)

Το 1900 ο Kodaly πήγε στη Βουδαπέστη για να σπουδάσει ουγγρικά και 

γερμανικά στο Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης. Παράλληλα άρχισε σπουδές στη 

Μουσική Ακαδημία. Παίρνοντας μαθήματα σύνθεσης με τον Koessler, απέκτησε το 

δίπλωμα της σύνθεσης (1904) και το διδακτορικό του για τη διατριβή του πάνω στη

64



ατροφική υφή του ουγγρικού δημοτικού τραγουδιού. Από το 1905 άρχισε να 

συνεργάζεται με τον Bela Bartok. Και οι δυο στην προσπάθειά τους να συλλέξουν 

αυθεντικά δημοτικά τραγούδια γύριζαν σε πόλεις και χωριά μέχρι τις πιο 

απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές της πατρίδας τους, ηχογραφούσαν τις 

φωνές των ηλικιωμένων που θυμόντουσαν ακόμη τα παραδοσιακά τους τραγούδια, τα 

κατέγραφαν και στη συνέχεια μελετούσαν με επιστημονικό και σχολαστικό τρόπο 

όλο το υλικό. Κατηγοριοποιούσαν τις μελωδίες σύμφωνα με την έκταση, τη μετρική, 

την ρυθμική και τη μελωδική τους δομή και έπειτα προχωρούσαν στην έκδοσή τους. 

(Λιάτσου, 2003) Η πρώτη τους συλλογική μελέτη ήταν η έκδοση των «Ουγγρικών 

δημοτικών μελωδιών» το 1906.

Το 1906 ο Kodaly πήγε για έξι μήνες στο Βερολίνο και το Παρίσι, όπου του 

δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσει τη μουσική του Debussy. Μετά την επιστροφή του 

στην Ουγγαρία ο Kodaly διορίστηκε καθηγητής στη Μουσική Ακαδημία. Από το 

1910 άρχισε να πραγματοποιεί τις πρώτες του δημόσιες εμφανίσεις. Ως συνθέτης 

έγραψε πολλά σημαντικά έργα μεταξύ των οποίων είναι το «Psalmus Hungaricus» 

(1921) και η όπερα «Hary Janos» (1926) που είχαν μεγάλη επιτυχία και απήχηση στο 

κοινό. Επιπλέον έγραψε έργα για πιάνο, για φωνή, κοντσέρτο για ορχήστρα και πάρα 

πολλά χορωδιακά έργα ειδικότερα για παιδικές χορωδίες. Στα έργα του Kodaly η 

μουσική και το κείμενο συνυπάρχουν αρμονικά. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 

είναι δύσκολο να μεταφραστούν τα χορωδιακά του τραγούδια εξαιτίας της 

τελειότητας της προσωδίας. (Laszlo, 1994)

Σε αντίθεση με τον Bartok ο οποίος χρησιμοποίησε όλο το παραδοσιακό 

υλικό ως έμπνευση για το συνθετικό του έργο, ο Kodaly το χρησιμοποίησε για την 

μουσικοπαιδαγωγική του μέθοδο. Ειδικότερα, από το 1925 και μετά έδινε ιδιαίτερη 

προσοχή στη μουσική προετοιμασία των παιδιών. Για αυτόν το σκοπό δημοσίευσε
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πολλές μελωδικές ασκήσεις και ασκήσεις για ανάγνωση παρτιτούρας. Ανάμεσα στα 

1924 και 1932 ο Kodaly δημοσίευσε διασκευές για φωνή και πιάνο 57 δημοτικών 

τραγουδιών και μπαλάντες με τον τίτλο «Ουγγρική δημοτική μουσική». Η συλλογή 

τραγουδιών και οι δημοσιεύσεις τους συνεχίστηκαν μέχρι τον θάνατό του Kodaly.

Η φιλοσοφία και οι στόχοι της μουσικοπαιδαγωγικής προσέγγισης του Kodaly 

διατυπώθηκαν από τον ίδιο τον Kodaly. Ωστόσο, τα μέσα εφαρμογής της μεθόδου 

του δεν αποτελούν επινόηση του ίδιου. Οι ρυθμικές συλλαβές επινοήθηκαν από τον 

γάλλο Jacques Cheve, οι κινήσεις του χεριού για την αναπαράσταση των φθόγγων 

από τον John Curwen, οι τεχνικές μουσικής ανάγνωσης επηρεάστηκαν από τον 

Dalcroze και η φιλοσοφία του από τον Pestalozzi.

3.2. ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ TOY KODALY

Η φιλοσοφία, οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Kodaly που διέπουν τη 

μουσικοπαιδαγωγική του προσέγγιση διατυπώθηκαν από τον ίδιο τον Kodaly και 

συνοψίζονται στα εξής:

- Όλοι οι άνθρωποι που είναι ικανοί να αποκτήσουν τη βασική γλωσσική εκπαίδευση 

είναι επίσης ικανοί και για την απόκτηση της βασικής μουσικής εκπαίδευσης. Η 

μουσική εκπαίδευση δε θα πρέπει να είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μόνο για λίγους 

επιλεγμένους ανθρώπους, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να αποτελεί απόκτημα όλων των 

ανθρώπων. Η μουσική δηλαδή ανάγνωση και γραφή είναι μια ικανότητα που όχι μόνο 

μπορεί αλλά πρέπει να διδαχθεί σε όλους τους ανθρώπους. (Sinor, 1997)

- Το τραγούδι είναι το καλύτερο θεμέλιο για κάθε μουσική καλλιέργεια. Το τραγούδι, 

ως μια μορφή μουσικής έκφρασης που συναντιέται από την προνηπιακή ηλικία, είναι 

μια δραστηριότητα εξίσου φυσιολογική όπως η ομιλία. Είναι ερευνητικά 

αποδεδειγμένη η αναγκαιότητα της ύπαρξης του τραγουδιού στη μουσική
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εκπαίδευση, καθώς μέσω του τραγουδιού αποκτιεται η μουσική γνώση και 

συγχρόνως αναπτύσσεται το τελειότερο, σύμφωνα με τον Kodaly, μουσικό όργανο 

που κουβαλάει ο άνθρωπος, η φωνή. (Δαμιανού, 1990)

- Η μουσική εκπαίδευση για να είναι αποτελεσματική πρέπει να αρχίζει από πολύ 

μικρή ηλικία ακόμη κι από το νηπιαγωγείο. Έρευνες που έγιναν στην Ουγγαρία, 

μεταξύ παιδιών προσχολικής ηλικίας που τους τραγουδούσαν κάθε ημέρα και 

παιδιών που δεν είχαν καθόλου μουσικά ακούσματα από τον περιβάλλον τους 

απέδειξαν ότι παρουσίαζαν χαρακτηρισμένες διαφορές όσον αφορά την απόκτηση 

της ομιλίας και της μουσικής. Σύμφωνα με τον Kodaly (Παπαζαρής, 1991), «η ηλικία 

ανάμεσα 3 και 7 χρονών είναι εκπαιδευτικά πιο σημαντική από οποιαδήποτε άλλη. 

Ο,τι καταστραφεί ή παραληφθεί σε αυτήν την ηλικία δεν μπορεί να διορθωθεί 

αργότερα. Σε αυτά τα χρόνια κανονίζεται αποφασιστικά το μέλλον του ανθρώπου για 

όλη του την υπόλοιπη ζωή».(σελ. 153)

3.3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ TOY KODALY

Οι κύριοι στόχοι της μουσικοπαιδαγωγικής προσέγγισης του Kodaly, όπως 

αυτοί διατυπώθηκαν από τον Kodaly, είναι οι εξής:

- Η ανάπτυξη στο μεγαλύτερο βαθμό της έμφυτης μουσικότητας που υπάρχει σε όλα 

τα παιδιά. Σε μερικά παιδιά η έμφυτη αυτή μουσικότητα υπάρχει εξαρχής σε 

μεγαλύτερο βαθμό, ενώ σε άλλα σε μικρότερο βαθμό και απαιτείται μεγαλύτερη 

εξάσκηση. Σε άλλα πάλι παιδιά η μουσικότητα αναπτύσσεται με μεγαλύτερη 

ταχύτητα ενώ σε άλλα με μικρότερη. (Choksy & others, 2001)

- Η ανάγκη γνωριμίας όλων των παιδιών με τη μουσική γλώσσα. Να βοηθήσει όλα τα 

παιδιά να αναπτύξουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη μουσική τους μόρφωσης, με 

την πλήρη έννοια της λέξης. Να μπορούν δηλαδή να διαβάζουν, να γράφουν και να
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δημιουργούν χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο της μουσικής. Σύμφωνα με τον Kodaly, 

κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει το δικαίωμα να αποκτήσει τη στοιχειώδη μουσική 

εκπαίδευση που θα του προσφέρει την ικανότητα να μπορεί να διαβάζει, να γράφει 

και να σκέφτεται τη μουσική. (Devries, 2001)

- Να φέρει τα παιδιά σε επαφή με τη μουσική κληρονομιά της χώρας τους και έτσι να 

γνωρίσουν τα δημοτικά (παραδοσιακά) τραγούδια και τον μουσικό πολιτισμό του 

τόπου τους. Σύμφωνα με τον Kodaly (Δαμιανού, 1990) «κάθε λαός έχει έναν μεγάλο 

αριθμό τραγουδιών που είναι κατάλληλα για διδασκαλία. Αν τα συλλέξουμε μπορούν 

να γίνουν το πιο κατάλληλο υλικό μέσα από το οποίο μπορούμε να παρουσιάσουμε 

και να συγκεκριμενοποιήσουμε τα μουσικά στοιχεία». Τα παιδιά πρέπει πρώτα να 

μαθαίνουν τη δική τους μουσική παράδοση και έπειτα των άλλων λαών.

- Να φέρει τα παιδιά σε επαφή με μουσικές δημιουργίες μεγάλων συνθετών στον 

κόσμο, έτσι ώστε μέσω της ακρόασης, της μελέτης, της ανάλυσης και της εκτέλεσης 

έργων τους να αγαπήσουν και να εκτιμήσουν τη μουσική βασισμένοι στις μουσικές 

τους γνώσεις.

Οι παραπάνω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση συγκεκριμένων 

τεχνικών διδασκαλίας που εφαρμόζει η μουσικοπαιδαγωγική μέθοδος του Kodaly 

κατά τη διδακτική πράξη.

3.4. ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ TOY KODALY

Ο Kodaly στηρίζει τη μουσικοπαιδαγωγική του μέθοδο σε ορισμένες τεχνικές 

τις οποίες χρησιμοποιεί κατά την διδασκαλία. Αυτές είναι α) το σχετικό σύστημα sol- 

fa, β) οι κινήσεις -  σύμβολα του χεριού και γ) οι ρυθμικές συλλαβές.
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α. ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SOL -  FA

Το σχετικό σύστημα sol-fa είναι ένα τρόπος διδασκαλίας της μουσικής που

σύμφωνα με τον Kodaly εξασφαλίζει γρήγορη και ασφαλή ανάγνωσή της. Οι απαρχές

του συστήματος αυτού εντοπίζονται στα μέσα του 19ου αιώνα με το τονικό σύστημα

sol-fa που χρησιμοποιούνταν στην Αγγλία από τον John Curwen (1816-1880), ο

οποίος με τη σειρά του είχε επεκτείνει το Σύστημα εξάχορδων του Guido d’ Arezzo

(τέλη 10ου αι.—1050). Πρόκειται για ένα σύστημα που χρησιμοποιεί τις συλλαβές -

do, re, mi, fa, so, la, ti, do- για να παρουσιάσει τις νότες της διατονικής κλίμακας. Το

σχετικό sol-fa μπορεί να εφαρμοστεί στο σύστημα του «σταθερού Ντο» (Fixed-do)

αλλά και στο σύστημα του «κινητού NTO»(Moveable-do). Αυτό σημαίνει ότι στο

σύστημα του «κινητού Ντο» η νότα Ντο (do) λαμβάνεται ως η βασική νότα ή το

τονικό κέντρο σε όλες τις μείζονες τονικότητες (κλίμακες), ενώ η νότα Λα (la) ως η

βασική νότα ή το τονικό κέντρο σε όλες τις ελάσσονες τονικότητες.(κλίμακες). Η

τονική νότα της ελάσσονας κλίμακας είναι η νότα la διότι η φυσική ελάσσονα 
κλίμακα (Αιολικός τρόπος) έχει χτιστεί από την έκτη βαθμίδα της σχετικής της

μείζονας κλίμακας. Για παράδειγμα ένα παιδί που βρίσκεται στα πρώτα του μουσικά

βήματα όταν δει την Σολ (G) μείζονα κλίμακα που ξεκινάει με τη νότα «Σολ», αντί

για «Σολ» θα τραγουδήσει «Ντο», αντί για «Λα» θα τραγουδήσει «Ρε» κ.ο.κ.

Σε αντίθεση με τον Dalcroze και πολλούς άλλους ευρωπαίους καθηγητές, ο 

Kodaly χρησιμοποίησε το σύστημα του «κινητού Ντο», στο οποίο οι συλλαβές -do, 

re, mi, fa, so, la, ti- δεν αντιστοιχούν σε απόλυτα τονικά ύψη αλλά σε βαθμίδες των 

μειζόνων και ελασσονών κλιμάκων. Κατά συνέπεια δηλώνουν τη λειτουργικότητα 

της κάθε βαθμίδας μέσα στην κλίμακα και συνδέονται με τις άλλες βαθμίδες μέσα 

από μια ποικιλία μελωδικών μοντέλων που μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες 

όμοιου τύπου κλίμακες χωρίς να χάσουν της μελωδική τους ταυτότητα. Έτσι, τα
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παιδιά μαθαίνουν βασικές σχέσεις βαθμιδών, τις οποίες μπορούν να τραγουδήσουν σε 

διάφορες κλίμακες δίχως να επηρεαστούν από τον οπλισμό τους. Αυτό το σύστημα 

κάνει πιο εύκολη την ανάγνωση σε οποιαδήποτε κλίμακα. Επίσης, κάθε συλλαβή ή 

βαθμίδα μπορεί να συνδεθεί με ένα ειδικό σύμβολο του χεριού με αποτέλεσμα τα 

παιδιά να συνδέουν τα ακουστικά ερεθίσματα με τα οπτικά και να γίνεται ευκολότερη 

και αποτελεσματικότερη η μάθηση. (Δαμιανού-Μαρίνη, 1998) Σύμφωνα με τον 

Kodaly (Λιάτσου, 2003), «με τη χρήση του κινητού do μπορεί κανείς γρήγορα να 

μάθει μουσική ανάγνωση και εκτός απ’ αυτό ταυτόχρονα να αντιλαμβάνεται και τη 

λειτουργικότητα του κάθε φθόγγου μέσα στην τονικότητα».

Η εκμάθηση των συλλαβών και των μεταξύ τους τονικών σχέσεων εισάγεται 

στα παιδιά με μια καθορισμένη σειρά που πρέπει, σύμφωνα με τον Kodaly, να 

τηρείται αυστηρά από τους καθηγητές. Από τη στιγμή που τα παιδιά μπορούν να 

ξεχωρίσουν τους ψηλούς από τους χαμηλούς σε τονικό ύψος φθόγγους και μπορούν 

να τραγουδήσουν τονικά πολύ απλά τραγούδια, τότε είναι σε θέση να αρχίσουν να 

μαθαίνουν μελωδικά μοτίβα. Αρχικά λοιπόν ξεκινούν με την εκμάθηση του 

διαστήματος της κατιούσης τρίτης μικρής μεταξύ των συλλαβών so και mi. Ο 

δάσκαλος χρησιμοποιεί ένα παιδικό τραγούδι που στηρίζεται στο διάστημα της τρίτης 

μικρής και ζητά από τα παιδιά να δείξουν με κινήσεις των χεριών τους πότε οι ήχοι 

είναι «ψηλοί» και πότε «χαμηλοί». Επίσης, ένας άλλος τρόπος ανάδειξης του 

«ψηλού» και του «χαμηλού» φθόγγου είναι η δημιουργία μιας εικόνας με τη μορφή 

της παρτιτούρας όπου να συμβολίζεται η ψηλή ή χαμηλή θέση των φθόγγων με ένα 

σχήμα, όπως αστεράκι ή καρδούλα. Στο σημείο αυτό, αφού τα παιδιά έχουν 

εξοικειωθεί με το κατιόν αλλά και το ανιόν διάστημα so -  mi, εισάγονται οι κινήσεις

-  σύμβολα του χεριού που αντιστοιχούν σε κάθε συλλαβή.
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Όταν τα παιδιά κατορθώσουν να τραγουδήσουν σωστά τους φθόγγους so -  

mi, τότε ο δάσκαλος σταδιακά προσθέτει και την εκμάθηση των υπόλοιπων φθόγγων 

με την ακόλουθη σειρά: la, do, re, fa, ti και πολύ αργότερα των χρωματικών φθόγγων 

fi (φα#), si (σολ#) και ta (σώ). Η διδακτική μεθοδολογία που ακολουθείται είναι 

παρόμοια με αυτήν της εκμάθησης του διαστήματος so -  mi. Αφού τα παιδιά 

διδαχτούν όλη την έκταση της διατονικής κλίμακας καθώς και τις χρωματικές 

συλλαβές (fi, si, ta), τότε είναι σε θέση να μάθουν ορισμένες βασικές έννοιες που 

αφορούν την ένταση όπως piano (ρ), forte (f), crescendo (cresc.).(Landis & Carder, 

1990)

Οι συλλαβές ανάλογα με την οκτάβα στην οποία βρίσκονται, έχουν 

διαφορετική γραφή. Από τη συλλαβή λοιπόν ti και πάνω οι συλλαβές γράφονται με 

μιαν απόστροφο (do' re' mi') ενώ από τη συλλαβή do της μεσαίας οκτάβας και κάτω 

γράφονται με ένα κόμμα (ti, la, so).

.....so, la, ti, do re mi fa so la ti do' re'mi'

Για τις μείζονες κλίμακες χρησιμοποιείται η παρακάτω κλίμακα όπου η νότα 

do είναι η βασική νότα:

d r m f s l t d ’

Για τις ελάσσονες κλίμακες χρησιμοποιείται η παρακάτω κλίμακα όπου η 

νότα la είναι η βασική νότα:

l t d r m f s l ’

Επιπλέον, το σχετικό σύστημα sol- fa είναι ένα μέσον εξάσκησης του αυτιού 

καθώς οι συλλαβές do, re, mi, fa, so, la, ti εκφράζουν τις μεταξύ τους τονικές σχέσεις 

και όχι απόλυτα τονικά ύψη. Έτσι για παράδειγμα, οι συλλαβές do -  so σε
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οποιοδήποτε κλειδί φέρνουν αμέσως στη μνήμη των παιδιών τον ήχο μιας πέμπτης 

καθαρής, ενώ το so -  mi τον ήχο μιας τρίτης μικρής. (Choksy & others, 2001) 

Επίσης, για κάθε συλλαβή αντιστοιχεί μία κίνηση-σύμβολο του χεριού, με 

αποτέλεσμα τα παιδιά να μαθαίνουν να τραγουδούν δίχως να χρειάζεται να 

γνωρίζουν τις νότες ή να τις διαβάζουν στο πεντάγραμμο.

Λόγω του ότι η ευρωπαϊκή παραδοσιακή μουσική, τα παιδικά τραγούδια, τα 

τραγουδιστά παιχνίδια και τα δημοτικά τραγούδια μέχρι τον 20° αιώνα έχουν 

απόλυτα τονικό χαρακτήρα, το σχετικό sol-fa ενδείκνυται για την μελέτη τους.

β. ΚΙΝΗΣΕΙΣ -  ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ

Αν το σχετικό σύστημα sol-fa αποτελεί μια σημαντική βοήθεια στην τονική 

μνήμη, οι κινήσεις-σύμβολα των χεριών έρχονται να κάνουν πιο γρήγορη και πιο 

σίγουρη την απομνημόνευση των νοτών και των μελωδικών διαστημάτων. Οι 

κινήσεις του χεριού ή φωνομιμικά σύμβολα αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά το 1870 

στην Αγγλία από τον John Curwen και ύστερα από κάποιες αλλαγές που έγιναν για να 

προσαρμοστούν στις ανάγκες των ουγγρικών σχολείων υιοθετήθηκαν από τον 

Kodaly.

Οι κινήσεις των χεριών παριστάνουν τα μελωδικά διαστήματα μεταξύ των 

νοτών. Τα παιδιά εκτελούν τις κινήσεις μόνο με το ένα χέρι, συνήθως με αυτό που 

γράφουν. Ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα δύο χέρια αν θέλει να δείξει 

δύο διαφορετικές μελωδικές κινήσεις. Για παράδειγμα, με το αριστερό χέρι μπορεί να 

δείχνει μια κρατημένη νότα -  Do -  και με το δεξί μια μελωδική κίνηση sol - do. Τα 

σύμβολα γίνονται μπροστά από το σώμα, με το σύμβολο της νότας do να εμφανίζεται 

κοντά στο επίπεδο της μέσης και της νότας Λα στο επίπεδο των ματιών. Η απόσταση 

μεταξύ των συμβόλων πρέπει να απεικονίζει, ως έναν ορισμένο βαθμό, το μέγεθος

72



του μελωδικού διαστήματος που τραγουδιέται και απεικονίζεται. Για παράδειγμα, το 

μελωδικό διάστημα της μικρής τρίτης so -  mi θα πρέπει να παρουσιάζεται σαν 

μεγαλύτερη κίνηση στο χώρο απ’ ότι δείχνουν τα διαστήματα της μεγάλης δευτέρας 

so -  la ή do -  re. Οι οκτάβες παρουσιάζονται με το ίδιο σύμβολο αλλά στην ανάλογη 

θέση τους στην κλίμακα, χαμηλά ή ψηλά. (Choksy, 1999)

Ti

La

So!

Mi

Re

Do

Σύμβολα των χεριών
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γ. 01 ΡΥΘΜΙΚΕΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣ

Για τη διδασκαλία του ρυθμού, ο Kodaly χρησιμοποιούσε ένα σύστημα 

ρυθμικών συλλαβών, το οποίο επινοήθηκε από τον γάλλο Emile Cheve το 1800 

περίπου και σύμφωνα μ’ αυτό τα παιδιά χρησιμοποιούσαν μια μικρή διαφορετική 

συλλαβή για την ρυθμική αξία κάθε νότας. Για παράδειγμα, η συλλαβή «τα» 

αντιστοιχούσε στα τέταρτα και η συλλαβή «τι» στα όγδοα.

Ο Kodaly δίδασκε το ρυθμό με τη χρήση μικρών ρυθμικών μοτίβων, από την 

προσχολική ηλικία, πριν δηλαδή διδαχτούν τα παιδιά τις ονομασίες τέταρτο, όγδοο, 

μισό κ.ο.κ.. Οι ρυθμικές συλλαβές δεν αντιστοιχούσαν στο όνομα της κάθε αξίας 

αλλά ήταν ένας τρόπος για να εκφράζουν τη διάρκεια της νότας. Ο Kodaly δίδασκε 

στα παιδιά τις ρυθμικές συλλαβές χρησιμοποιώντας ρυθμικά μοτίβα και φράσεις που 

ήταν παρμένες από γνωστά παραδοσιακά τραγούδια. Οι συλλαβές αντιμετωπίζονταν 

σαν ήχοι και ηχητικές σχέσεις παρά σαν μαθηματικές σχέσεις. Για κάθε ρυθμική 

συλλαβή αντιστοιχούσε και μια οπτική χαρακτηριστική σημειογραφία που στη 

μουσική γραφή ονομάζεται “Stick notation” ( |, Π )· Οι βασικές ρυθμικές συλλαβές 

που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο του Kodaly είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά 

δημιουργώντας μικρά ρυθμικά μοτίβα, είναι οι εξής:

Ta 1 τέταρτο

Ti ti 2 όγδοα

Ta a 1 μισό

Ta a a 1 μισό παρεστιγμένο

Ta a a a 1 ολόκληρο

Ti ri ti ri 4 δέκατα έκτα

T a - i τέταρτο παρεστιγμένο και όγδοο
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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

Αρχικά ο δάσκαλος θα πρέπει να επινοήσει κάποια απλή παρουσίαση των 

στοιχείων του ρυθμού μέσα από εικόνες, στις οποίες η ρυθμική αξία του τετάρτου να 

αντιστοιχεί σε ένα ενιαίο χτύπημα ενώ η ρυθμική αξία των ογδόων σε δύο 

χτυπήματα, τα οποία να αντιστοιχούν σε ένα χτύπημα τετάρτου. Σε ένα παράδειγμα 

που έχει παραθέσει σε ένα από τα πρόωρα βιβλία του ο Kodaly, χρησιμοποιούνται οι 

εικόνες των μποτών. Οι μεγάλες μπότες αντιστοιχούν στα αργά βήματα του πατέρα, 

δηλαδή στα τέταρτα ενώ τα ζεύγη των μικρών μποτών στα πιο γρήγορα βήματα του 

παιδιού που χρειάζεται δύο βήματα-διασκελισμούς για κάθε έναν του πατέρα του. 

Μόλις εγκατασταθεί αυτή η ιδέα στο μυαλό του παιδιού μπορούν να εισαχθούν από 

τον δάσκαλο τα συμβατικά σύμβολα του ρυθμού. (Landis & Carder, 1990)

Π Π Π Π

Carder & Landis, 1990, σελ. 67 

Σύμφωνα με τον Kodaly είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουν τα παιδιά την 

ακριβή διάρκεια της κάθε συλλαβής και ότι κάθε ήχος συνεχίζει στον επόμενο, ότι 

έχει δηλαδή μία κατεύθυνση. Σε ένα δίσημο για παράδειγμα μέτρο (2/4), η συλλαβή
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«ta» αντιστοιχεί στον ήχο ενός τετάρτου και όχι ενός ογδόου με παύση (ογδόου), 

όπως πολλές φορές συνηθίζεται από τα παιδιά. (Choksy & others 2001) Επιπλέον, 

όσον αφορά τη διδασκαλία των παύσεων του τετάρτου, ο δάσκαλος θα πρέπει να 

εφευρίσκει τρόπους αναπαράστασης τους όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των 

ρυθμικών διαρκειών του τετάρτου και του ογδόου. Τα παιδιά προσπαθούν να 

μιμηθούν τον δάσκαλό τους και να αναπαράγουν την ίδια σε χρονική διάρκεια σιωπή 

που υπάρχει μέσα στη μουσική, δίχως όμως να χάνεται ο παλμός του τραγουδιού ή 

της ρυθμικής απαγγελίας. (Kenneth, 2003)

δ. Η χρήση της κίνησης

Η κίνηση είναι μια σημαντική δραστηριότητα στη μουσική αγωγή των 

παιδιών. Στη μουσική αγωγή του Kodaly «κίνηση σημαίνει να κινείται το παιδί με το 

δικό του τραγούδι. Το σώμα του κινείται πιο εύκολα και πιο φυσιολογικά με τη 

μουσική που παράγει μόνο του παρά μ’ αυτήν που προέρχεται από άλλη πηγή, 

όργανα ή δίσκους.» (Λιάτσου, 2003) Υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

ενθαρρύνει και να αναπτύξει τη ρυθμική κίνηση των παιδιών είναι τα 

παιγνιοτράγουδα, τα οποία παρά την πολύπλοκη ρυθμική τους δομή δεν απαιτούν 

κάποιους συγκεκριμένους χορευτικούς σχηματισμούς. Συνήθως έχουν έντονο δίσημο 

τονισμό αλλά και πολύπλοκα ρυθμικά μοτίβα, παρεστιγμένα και συγκοπές. Στην 

εκτέλεση των παιγνιοτραγουδιών τα παιδιά σταδιακά αντιδρούν με όλο και 

μεγαλύτερη ακρίβεια στο βασικό παλμό του τραγουδιού. (Λιάτσου, 2003)

ε. Η εκμάθηση μουσικών οργάνων

Ο Kodaly πίστευε ότι η διδασκαλία κάποιου μουσικού οργάνου θα πρέπει να 

ξεκινάει αφότου τα παιδιά έχουν εξασκηθεί σε αρκετές ασκήσεις Σολφέζ, μελωδικές
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και ρυθμικές. Συγκεκριμένα, ο Kodaly (1946) υποστήριξε ότι «εκείνοι που έχουν 

μάθει να τραγουδούν πρώτα και έπειτα να παίζουν ένα μουσικό όργανο, θα πιάσουν 

πολύ πιο γρήγορα τα “melos” οποιασδήποτε μουσικής.» (Ittzes, 2004)

Το πρώτο μουσικό όργανο που εξασκούν τα παιδιά είναι η φωνή τους με τη 

βοήθεια της οποίας αποκτούν τη μουσικότητα και τη μουσική γνώση. Σύμφωνα με 

τον Mark (1986) τα παιδιά μπορούν να μάθουν να παίζουν κάποιο μουσικό όργανο, 

από τη στιγμή που έχουν καλλιεργήσει αρκετά ικανοποιητικά τη φωνή τους και είναι 

έτοιμα να αντιμετωπίσουν τα τεχνικά προβλήματα του οργάνου της φωνής, έτσι ώστε 

να μπορούν να παίξουν με καλόν τόνο και με μουσικότητα. Ο Kodaly δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στη φωνητική μουσική, υποστήριζε ότι το καλύτερο μουσικό 

όργανο για να συνοδεύσει την παιδική φωνή, είναι ακόμη μία φωνή παιδιού ή 

ενήλικα και όχι το πιάνο. (Σέργη, 1994)

Σύμφωνα με τον Kodaly το καλύτερο μουσικό όργανο που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τα παιδιά είναι το ξυλόφωνο με τις αποσπώμενες ράβδους για να 

εκτελούν πιο εύκολα τα πεντατονικά τραγούδια. Αρχικά ξεκινούν με δύο μόνο 

ράβδους μαθαίνοντας το μελωδικό διάστημα της μικρής τρίτης so - mi και σταδιακά 

προσθέτουν ράβδους για τα υπόλοιπα διαστήματα της πεντατονικής κλίμακας. 

Παίζοντας στο όργανο τα παιδιά μαθαίνουν τα ακριβή ονόματα των νοτών και σιγά 

σιγά εισάγονται στη μουσική ανάγνωση από το πεντάγραμμο. (Landis, Carder, 1990)

στ. Η χρήση του αυτοσχεδιασμού

Από τη στιγμή που τα παιδιά εξασκηθούν στο να χτυπούν τους ρυθμούς, να 

τραγουδούν τα τραγούδια και να χορεύουν τους παραδοσιακούς χορούς του τόπου 

τους, είναι έτοιμα για αυτοσχεδιαστικές δραστηριότητες οποιουδήποτε επιπέδου. 

Στην εκμάθηση των ρυθμικών δεξιοτήτων τα παιδιά μαθαίνουν να ανταποκρίνονται
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σε ρυθμικές φράσεις με τις δικές τους αυτοσχεδιασμένες φράσεις. Η δραστηριότητα 

της ερώτησης -  απάντησης είναι μια δραστηριότητα στην οποία ο δάσκαλος 

τραγουδάει ή χτυπάει παλαμάκια έναν δίσημο ή τετράσημο ρυθμό και ο μαθητής 

πρέπει να απαντήσει με έναν αντίστοιχο δικό του δίσημο ή τετράσημο ρυθμό. Η 

δραστηριότητα αυτή συνεχίζεται και σταδιακά αυξάνονται οι ρυθμικές φράσεις ή 

χτύποι.

Το λεξιλόγιο που έχουν αποκτήσει τα παιδιά μέσα από τις ρυθμικές και 

μελωδικές ασκήσεις αποτελεί τη βάση για διάφορες αυτοσχεδιαστικές 

δραστηριότητες των παιδιών. Στη μουσική αγωγή του Kodaly τα παιδιά για τις 

δημιουργικές τους δραστηριότητες χρησιμοποιούν ρυθμικά και μελωδικά μοτίβα που 

ήδη γνωρίζουν. Επίσης, κατά τη διάρκεια του αυτοσχεδιασμού τα παιδιά πρέπει να 

έχουν στο μυαλό τους ένα καθορισμένο σχέδιο γύρω από το οποίο θα κινηθούν, 

καθώς εκείνη τη στιγμή δεν επιτρέπεται η εξερεύνηση με τους ήχους. Στη συνέχεια 

προβαίνουν στην ανάλυση της μουσικής που έχουν αυτοσχεδιάσει οι υπόλοιποι 

μαθητές. (Campbell, 1991)

ζ. Η ανάπτυξη της εσωτερικής ακοής

Η ανάπτυξη της εσωτερικής ακοής κατέχει σημαντική θέση στη μουσική 

αγωγή του Kodaly. Η εσωτερική ακοή είναι η μουσική ικανότητα κατά την οποία 

σκεφτόμαστε τους μουσικούς ήχους από μέσα μας χωρίς να τους ακούμε ή χωρίς να 

τους εκφράζουμε εξωτερικά. Τα παιδιά αποκτούν αυτήν την ικανότητα μέσα από την 

συνεχή ακρόαση και εκμάθηση των παραδοσιακών τραγουδιών.(Campbell, 1991)

Η εσωτερική ακοή είναι μια ικανότητα που μπορεί να διδαχθεί συστηματικά. 

Ένας τρόπος εξάσκησής της είναι «το κρύψιμο του τραγουδιού»που ξεκινά από πολύ 

μικρή ηλικία. Τα παιδιά τραγουδούν και με ένα σύνθημα του δασκάλου διακόπτουν

78



το τραγούδι και το κρύβουν μέσα τους κρατώντας έναν σταθερό παλμό, δηλαδή 

τραγουδούν από μέσα τους, μέχρι να τους δείξει το επόμενο σύνθημα όπου 

ξαναρχίζουν να τραγουδούν με ήχο. Αν βρεθούν στο ίδιο σημείο του τραγουδιού 

σημαίνει ότι άκουγαν σωστά το τραγούδι από μέσα τους. Αρχικά, ο δάσκαλος 

επιλέγει να κόβει το τραγούδι στο τέλος της μουσικής φράσης ενώ όσο τα παιδιά 

εξασκούνται περισσότερο σ’ αυτήν τη δραστηριότητα μπορεί να διακόψει και στη 

μέση της μουσικής φράσης ή ακόμη και μιας λέξης. (Landis, Carder, 1990)

Σύμφωνα με τον Choksy (2001), τα παιδιά που έχουν αναπτύξει την 

εσωτερική ακοή μπορούν να ακούσουν εσωτερικά τους μουσικούς ήχους μιας 

παρτιτούρας που έχουν στα χέρια τους, δίχως να χρειάζεται να την παίξουν σε κάποιο 

μουσικό όργανο ή να την τραγουδήσουν. Επιπλέον, σε μια δική τους σύνθεση 

μπορούν εκ των προτέρων να γνωρίζουν το μουσικό αποτέλεσμα και έτσι να κάνουν 

τις απαραίτητες συμπληρώσεις και διορθώσεις.

η. Μουσικό υλικό που χρησιμοποιείται κατά τη διδασκαλία

Ο Kodaly θεώρησε ότι μόνο η καλύτερη μουσική λογοτεχνία θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται στο εκπαιδευτικό ρεπερτόριο των παιδιών. Γενικότερα πίστευε ότι τα 

παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στα έργα τέχνης και στις συνθέσεις υψηλής 

ποιότητας και ότι η συμπεριφορά τους απέναντι στη μουσική κατά τα πρώτα έτη της 

ηλικίας επηρεάζεται από τη μουσική που χρησιμοποιείται κατά τη διδασκαλία. Έτσι 

λοιπόν μια διδασκαλία με χαμηλής ποιότητας εκπαιδευτικά υλικά μπορεί να οδηγήσει 

τα παιδιά σε μιαν άσχημη και αρνητική μουσική εμπειρία.

Σύμφωνα με τον Kodaly το μουσικό ρεπερτόριο των παιδιών πρέπει να 

περιλαμβάνει τραγουδοπαιχνίδια για τις πολύ μικρές ηλικίες και για τις μεγαλύτερες 

ηλικίες παραδοσιακά τραγούδια της χώρας τους. Όσον αφορά την εκμάθηση των
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λαϊκών τραγουδιών τα παιδιά πρέπει πρώτα να μαθαίνουν έναν ικανοποιητικό αριθμό 

τραγουδιών της περιοχής τους και έπειτα της χώρας τους. Αφού εξαντλήσουν τον 

εθνικό μουσικό τους θησαυρό, προχωρούν στην εκμάθηση ξένων λαϊκών τραγουδιών 

και άλλου είδους μουσικών ακουσμάτων. Όπως στην διδασκαλία των γλωσσών, έτσι 

και στη μουσική αρχικά τα ξένα τραγούδια πρέπει να περιέχουν μιαν μόνο ξένη 

γλώσσα. (Landis & Carder, 1990)

θ. Η μουσική ανάγνωση και γραφή

Η πρώτη επαφή των παιδιών με τη μουσική ανάγνωση ξεκινά με το σχετικό 

σύστημα sol-fa και τα σύμβολα των χεριών που παρουσιάζουν οπτικά τις μελωδικές 

σχέσεις μεταξύ των νοτών. Στην πρώτη τους επαφή με το μελωδικό γράψιμο, τα 

παιδιά τοποθετούν τα «κεφάλια» των νότων χωρίς τις «ράβδους» τους σε ένα μεγάλο 

πεντάγραμμο και έτσι δημιουργούν τη δική τους σύνθεση. Όσον αφορά το ρυθμικό 

γράψιμο, χρησιμοποιούν τις ράβδους για να παρουσιάσουν τις ρυθμικές αξίες των 

νοτών.

3.5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ TOY KODALY

Τα βασικά στοιχεία της μουσικής που πρέπει να μελετώνται στη 

μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του Kodaly, σύμφωνα με τον Choksy (1991), είναι 

τα εξής:

1. Το πρώτο στοιχείο της μουσικής που πρέπει να μελετάται με τα παιδιά είναι το 

δυναμικό επίπεδο της μουσικής. Σύμφωνα με την Ψυχολογία το πρώτο μουσικό 

φαινόμενο που παράγουν σε μια απάντηση τα παιδιά είναι το δυναμικό επίπεδο, 

δηλαδή η ηχηρότητα ή η μαλακότητα της μουσικής. Τα παιδιά μέσα από 

γνωστά τραγούδια δοκιμάζουν τις δύο αντίθετες δυναμικές και έτσι κατανοούν
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πότε μία μουσική έχει απαλότερο και πιο ήρεμο ήχο και πότε δυνατότερο ήχο. 

Αυτό που πρέπει να προσέχουν είναι ότι αυτό που αλλάζει είναι μόνο το 

δυναμικό επίπεδο και όχι το τονικό ύψος και το τέμπο του τραγουδιού.

2. Το δεύτερο στοιχείο είναι οι εναλλαγές του τέμπου ενός τραγουδιού. Τα παιδιά 

πρέπει να μάθουν να αναγνωρίζουν πότε ένα τραγούδι είναι «γρηγορότερο» και 

πότε «αργότερο». Συνήθεις ασκήσεις για την εκμάθηση των μουσικών αυτών 

όρων είναι η βαθμιαίες αλλαγές του τέμπου του τραγουδιού συνοδευόμενες με 

αργό ή γρήγορο περπάτημα.

3. Επόμενο στοιχείο μελέτης στη μέθοδο του Kodaly είναι η χροιά των ήχων. Τα 

παιδιά έχουν την φυσική ικανότητα να αναγνωρίζουν τις οικείες φωνές και 

άλλους ήχους που τους περιβάλλουν από πολύ μικρή ηλικία. Αυτό δηλαδή που 

αναγνωρίζουν τις περισσότερες φορές είναι η χροιά ή αλλιώς το τονικό χρώμα 

των ήχων. Σε αρχικό επίπεδο τα παιδιά μέσα από παιχνίδια μαθαίνουν να 

αναγνωρίζουν τις φωνές των συμμαθητών τους και τους ήχους που παράγουν 

ορισμένα αντικείμενα της τάξης και αργότερα αναγνωρίζουν μουσικά όργανα 

από τις χροιές τους δίχως να βλέπουν την πηγή του ήχου.

4. Επόμενο ιδιαίτερα βασικό στοιχείο μελέτης της μεθόδου του Kodaly είναι ο 

ρυθμός και ο ρυθμικός παλμός. Τα παιδιά μαθαίνουν τα εξής στοιχεία για το 

ρυθμό και τον ρυθμικό παλμό:

• Η μουσική κινείται με σταθερό ρυθμικό παλμό. Τα παιδιά προσπαθούν 

να εντοπίσουν τον ρυθμικό παλμό των τραγουδιών χτυπώντας τα πόδια 

τους στο πάτωμα.

Ο Ο Ο Ο

• Κάποιοι παλμοί είναι περισσότερο τονισμένοι και εκφράζονται με 

μεγαλύτερη έμφαση.
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Ο ο Ο ο

• Η μουσική αποτελείται από ομάδες παλμών που αποτελούνται από

τονισμένους και άτονους παλμούς. Έτσι διδάσκεται η έννοια του 

«μέτρου».

|0  ο | Ο ο |

• Όλη η μουσική κινείται σε ομάδες των δύο ή τριών χρόνων ή σε

συνδυασμούς τους. (2/4, 3/4, 6/8, 7/8, 5/4)

• Μέσα στο ρυθμικό παλμό η μουσική κινείται με «μακρύτερους» ή 

«κοντότερους» ήχους και παύσεις. Επίσης, σε έναν παλμό μπορεί να 

υπάρχει ένας μόνο ήχος (τέταρτο), δύο (όγδοα) ή και περισσότεροι ήχοι 

(δέκατα έκτα, τρίηχα, όγδοο με δέκατα έκτα).

Όταν τα παιδιά κατανοήσουν τα παραπάνω ρυθμικά στοιχεία, τότε μπορούν να 

προχωρήσουν στην εκμάθηση ρυθμικών σχημάτων (rhythmic patterns). Τα 

ρυθμικά σχήματα έχουν διάρκεια τεσσάρων παλμών-χρόνων. Τα παιδιά 

μαθαίνουν ένα ρυθμικό σχήμα, έπειτα τραγουδούν πολλά τραγούδια που 

περιέχουν το σχήμα αυτό, στη συνέχεια μαθαίνουν να το σημειώνουν, να το 

διαβάζουν και στο τέλος να το χρησιμοποιούν στους δικούς τους 

αυτοσχεδιασμούς και συνθέσεις. (Λιάτσου, 2003)

5. Επόμενο στοιχείο μελέτης στη μέθοδο του Kodaly είναι η μελωδία. Στις 

μελωδίες οι φθόγγοι μπορούν να κινηθούν ανοδικά, καθοδικά ή να 

επαναληφθούν. Οι κινήσεις της μελωδίας μπορεί να είναι βηματικές σε 

διπλανούς φθόγγους ή με «πηδήματα» σε πιο απομακρυσμένους φθόγγους. Η 

επιλογή των τραγουδιών για εκμάθηση και μελωδική έρευνα γίνεται με βάση 

τους φθόγγους που περιλαμβάνονται στη μελωδία. Κάθε τραγούδι πρέπει να 

επαναλαμβάνεται πολλές φορές από το δάσκαλο πριν ζητήσει να τραγουδηθεί
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από τα παιδιά. Σε περιπτώσεις που παρατηρεί ότι κάποια παιδιά στην ομάδα 

δυσκολεύονται να τραγουδήσουν σταθερά στον τόνο του τραγουδιού, πρέπει να 

τους δώσει τη δυνατότητα να τραγουδήσουν μόνοι τους ή μαζί του. Ο Kodaly 

πίστευε ότι τα περισσότερα παιδιά δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν σωστά τα 

διαστήματα των ημιτονίων και γι’ αυτόν το λόγο χρησιμοποιούσε πεντατονικές 

μελωδίες που δεν περιέχουν ημιτόνια.

6. Επόμενος στόχος της μεθόδου του Kodaly είναι η μελέτη της μουσικής φόρμας 

ενός μουσικού έργου από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο. Αν τα παιδιά 

μάθουν από μικρή ηλικία να αναλύουν τις μικρές φόρμες των απλών 

τραγουδιών που μαθαίνουν, τότε δε θα 'χουν αργότερα πρόβλημα να αναλύουν 

και φόρμες mo σύνθετων έργων. Σύμφωνα με τον Choksy (2001) οι βασικές 

αρχές είναι οι εξής:

1. Η μουσική αποτελείται από σχήματα.

2. Τα σχήματα οργανώνονται σε φράσεις.

3. Δύο φράσεις μερικές φορές είναι όμοιες.

4. Δύο φράσεις μερικές φορές είναι παρόμοιες.

5. Δύο φράσεις μερικές φορές είναι διαφορετικές.

6. Παρόμοιες φράσεις μπορεί να δίνουν την αίσθηση της ερώτησης

-  απάντησης.

7. Όμοιες, παρόμοιες, και διαφορετικές φράσεις οργανώνονται σε 

μια φόρμα. Τέτοιες φόρμες μπορεί να είναι ΑΑΒΑ, ΑΑΒΒ, 

ΑΒΑΓ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 

ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 

DALCROZE, ORFF, KODALY
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Οι μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις Dalcroze, Orff και Kodaly έχουν παίξει 

σημαντικό και βοηθητικό ρόλο στο σχεδιασμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Μουσικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κυρίως στην προσχολική και 

πρωτοσχολική εκπαίδευση. Όλες οι προσεγγίσεις παρουσιάζουν πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά, τόσο ως προς το φιλοσοφικό τους υπόβαθρο, όσο και ως προς τις 

στρατηγικές και τις μεθόδους που ακολουθούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

Ωστόσο, κάθε προσέγγιση έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προσεγγίζει 

τη μουσική μάθηση με το δικό της ξεχωριστό τρόπο.

4.1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΣΤΟΧΟΙ

Μια κοινή αρχή που διέπει τις φιλοσοφικές ιδέες και των τριών 

μουσικοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων είναι ότι τα μουσικά βιώματα θα πρέπει να 

προηγούνται της θεωρητικής κατανόησης των μουσικών εννοιών. Ο Dalcroze 

(Choksy & others, 2001, σελ 43) υποστηρίζει ότι «τα παιδιά δε θα πρέπει να 

διδάσκονται κανόνες, μέχρις ότου έχουν αποκτήσει αρκετές εμπειρίες των γεγονότων, 

από τους οποίους αυτοί οι κανόνες προκύπτουν». Ο Orff τονίζει ότι τα παιδιά πρέπει 

να δημιουργούν από μόνα τους μουσική και μέσα από την συμμετοχή τους σε 

διαδικασίες μουσικής δημιουργίας να αποκτούν βιώματα πριν από οποιαδήποτε 

θεωρητική διδασκαλία της μουσικής. Ο Kodaly τονίζει ότι «η κατανόηση βασικών 

μουσικών εννοιών θα πρέπει να επιδιώκεται μέσα από το τραγούδι και τα μουσικά 

παιχνίδια πριν αρχίσουν οι προσπάθειες για την απόκτηση ικανοτήτων μουσικής 

ανάγνωσης και γραφής».(Πατσατζόπουλος & Μαγαλιού, 2002)

Κοινός στόχος και των τριών μουσικοπαιδαγωγών που τους οδήγησε στη 

δημιουργία της μεθόδου τους ήταν η αμφισβήτησή τους για τις παραδοσιακές 

μεθόδους διδασκαλίας της μουσικής, τόσο στα ωδεία όσο και στα σχολεία. Πίστευαν
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ότι ήταν απαραίτητο να αλλάξουν τις παλιές και συντηρητικές μεθόδους διδασκαλίας 

με νέες δημιουργικές ιδέες που θα έδιναν πνοή στη μουσική παιδεία των παιδιών. 

Άλλος κοινός στόχος των προσεγγίσεων είναι η ανάπτυξη της μουσικότητας και της 

νοητικής μουσικής ανάπτυξης των παιδιών, οι οποίες όμως επιτυγχάνονται με 

διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας.

Ένα άλλο κοινό στοιχείο της φιλοσοφίας των τριών μουσικοπαιδαγωγών είναι 

η πεποίθησή τους ότι η μουσική εκπαίδευση για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει 

να αρχίζει από πολύ μικρή ηλικία ακολουθώντας τα εξελικτικά στάδια ανάπτυξης του 

παιδιού. Ιδιαίτερη έμφαση στο στόχο αυτόν έδωσαν οι Kodaly και Orff, οι οποίοι 

πίστευαν στην απόκτηση των πρώτων μουσικών εμπειριών στην προσχολική ηλικία. 

Συγκεκριμένα ο Kodaly (Παπαζαρής, 1991) υποστήριζε ότι «η ηλικία ανάμεσα 3 και 

7 χρονών είναι εκπαιδευτικά πιο σημαντική από οποιαδήποτε άλλη. Ό,τι καταστραφεί 

ή παραληφθεί σε αυτήν την ηλικία δεν μπορεί να διορθωθεί αργότερα. Σε αυτά τα 

χρόνια κανονίζεται αποφασιστικά το μέλλον του ανθρώπου για όλη του την υπόλοιπη 

ζωή».(σελ. 153) Τέλος, και οι τρεις μέθοδοι αντιμετωπίζουν το παιδί ως σύνολο 

σωματικό, πνευματικό και ψυχικό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της 

φαντασίας και της δημιουργικότητάς του.

4.2. ΜΟΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Στην προσέγγιση του Dalcroze μπορεί να χρησιμοποιηθεί υλικό όλων των 

εποχών και όλων των ειδών, παραδοσιακό, κλασικό, Jazz, σύγχρονο καθώς και υλικό 

άλλων πολιτισμών χωρίς κανέναν περιορισμό, αρκεί να βοηθάει στη διδασκαλία των 

στοιχείων που διδάσκονται στα παιδιά. Επιπλέον, όσον αφορά τη διδασκαλία του 

Σολφέζ, ο Dalcroze προτείνει να διδάσκονται οι ασκήσεις που συνέθεσε ο ίδιος.

86



Τέλος, ο Dalcroze συμβούλευε τους δασκάλους να δημιουργούν από μόνοι τους το 

διδακτικό υλικό ανάλογα με τις ανάγκες του περιεχομένου της διδασκαλίας.

Στη μουσικοκινητική αγωγή του Orff ως διδακτικό μουσικό υλικό 

χρησιμοποιούνται ρίμες, παροιμίες και δίστιχα, απλά παιδικά τραγουδάκια που είναι 

ήδη ή όχι γνωστά στα παιδιά, τραγούδια με διάλογο και παραδοσιακά τραγούδια του 

τόπου τους και άλλων χωρών. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 

ενορχηστρωμένα τραγούδια που συνέθεσε ο ίδιος ο Orff, είτε αυτούσια είτε κάνοντας 

ορισμένες παραλλαγές ανάλογα με τις ανάγκες της διδασκαλίας και το επίπεδο των 

παιδιών. Σε αντίθεση με τον Dalcroze, ο Orff υποστηρίζει ότι το μουσικό υλικό θα 

πρέπει να δημιουργείται από τα ίδια τα παιδιά με τη βοήθεια του δασκάλου τους. Για 

παράδειγμα μπορούν να ξαναδουλέψουν ενορχηστρωτικά ένα ήδη έτοιμο τραγούδι ή 

να ενορχηστρώσουν από την αρχή μιαν απλή μελωδία.

Στην μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του Kodaly ως διδακτικό μουσικό 

υλικό χρησιμοποιούνται τα παραδοσιακά τραγούδια της κάθε χώρας που αποτελούν 

την «κληρονομιά» και τη «μητρική γλώσσα» των παιδιών. Η γλώσσα και η μουσική 

έχουν έναν ιδιαίτερο δεσμό καθώς από τη μελωδία τονίζονται τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά στοιχεία της γλώσσας κάθε λαού. (Λιάτσου, 2003) Σύμφωνα με τον 

Kodaly, στις πολύ μικρές ηλικίες θα πρέπει να διδάσκονται τα τραγουδοπαιχνίδια, 

ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες τα παιδιά θα πρέπει πρώτα να μαθαίνουν τα δημοτικά 

τραγούδια της περιοχής τους, έπειτα της χώρας τους και πολύ αργότερα των άλλων 

χωρών. Επιπλέον, ο Kodaly πίστευε ότι το διδακτικό υλικό ιδιαίτερα στα πρώτα έτη 

διδασκαλίας θα πρέπει να είναι πολύ ποιοτικό για να σχηματίσουν τα παιδιά θετικές 

μουσικές εμπειρίες. Σε αντίθεση με τον Orff, στη μουσική αγωγή του Kodaly το 

διδακτικό υλικό προετοιμάζεται λεπτομερώς από το δάσκαλο, και όχι μαζί με τα 

παιδιά, πριν από κάθε διδασκαλία.
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Σύμφωνα με τον Orff και τον Kodaly, το διδακτικό υλικό του κάθε 

συστήματος θα πρέπει να προσαρμόζεται στο χαρακτήρα του κάθε λαού. Ο Orff 

παρότρυνε τους πολλών εθνικοτήτων συνεργάτες του να χρησιμοποιούν μουσικό, 

λεκτικό και κινητικό υλικό του τόπου τους. Πίστευε δηλαδή ότι το γερμανικό 

πρόγραμμα Schulwerk δεν θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τη μουσική και 

κινητική αγωγή άλλων εθνών. Ο Kodaly πίστευε ότι οι δάσκαλοι θα πρέπει να 

διδάσκουν στα παιδιά πρώτα τα παραδοσιακά τραγούδια του τόπου τους και έπειτα 

των άλλων χωρών.

4.3. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Στη Ρυθμική αγωγή του Dalcroze το σώμα και το αυτί αποτελούν τα βασικά 

«λειτουργικά όργανα» που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

Σύμφωνα με τον Dalcroze «το σώμα πρέπει να παίζει το ρόλο του ενδιάμεσου 

ανάμεσα στους ήχους και τη σκέψη και να γίνει το άμεσο όργανο της έκφρασης των 

συναισθημάτων». (Λιάτσου, 2003) Το όργανο που, σύμφωνα με τον Dalcroze, μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στην Ρυθμική είναι το πιάνο με το οποίο ο δάσκαλος συνοδεύει με 

αυτοσχεδιαστικό τρόπο τις δημιουργικές δραστηριότητες των παιδιών. Παράλληλα τα 

παιδιά χρησιμοποιούν τη φωνή και κάποια κρουστά όργανα. Η μελέτη άλλων 

οργάνων δεν εντάσσεται στη μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του Dalcroze.

Στη μουσικοκινητική αγωγή του Orff η εκμάθηση του μουσικού οργάνου δεν 

εισάγεται στην εκπαιδευτική διαδικασία από τα πρώτα χρόνια, διότι αρχικά η 

διδασκαλία στηρίζεται στο λόγο με τα λεκτικά και ρυθμικά μοτίβα, τη ρυθμική 

κίνηση μέσα από την οποία τα παιδιά ελέγχουν συνειδητά τις βασικές κινήσεις του 

σώματός τους και το τραγούδι. Από τη στιγμή που τα παιδιά εξασκηθούν αρκετά στις 

παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να διδαχθούν τα όργανα Orff, αρχικά μέσω της



μίμησης και έπειτα μέσω του πειραματισμού τους με αυτά. Λίγο αργότερα εισάγεται 

και η μελέτη πνευστών οργάνων και ειδικά του φλάουτου με ράμφος, ενώ 

συνοδευτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν η κιθάρα και το βιολοντσέλο. Σε καμία 

όμως περίπτωση, σύμφωνα με τον Orff, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το πιάνο για 

να συνοδεύσει την κίνηση των παιδιών, καθώς όπως ο ίδιος αναφέρει σε μια διάλεξή 

του στο πανεπιστήμιο του Τορόντο (Ανδρούτσος, 1993), «οι άνθρωποι που μπορούν 

να αυτοσχεδιάζουν στο πιάνο με φινέτσα και μουσικό γούστο είναι πολύ σπάνιοι». 

Όπως και στη μέθοδο του Dalcroze, έτσι και εδώ η μελέτη άλλων οργάνων δεν 

εντάσσεται στη μέθοδό του.

Στη μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του Kodaly το πρώτο μουσικό όργανο 

που εξασκούν τα παιδιά είναι η φωνή τους που σύμφωνα με τον Kodaly, είναι ο πιο 

άμεσος και προσωπικός τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων που τους προκαλεί η 

μουσική. Η προσέγγιση του Kodaly ήταν μια φωνητική μέθοδος που δεν είχε ποτέ ως 

στόχο την προετοιμασία των παιδιών για να μάθουν αργότερα κάποιο μουσικό 

όργανο. Αφού καλλιεργήσουν αρκετά ικανοποιητικά τη φωνή τους, τότε μπορούν να 

μάθουν κάποιο μουσικό όργανο. Όπως και στη μουσικοκινητική αγωγή του Orff, έτσι 

και εδώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκφραστικότητα, τη μουσικότητα και τον 

καλό τόνο που παράγουν τα παιδιά κατά το παίξιμο του μουσικού οργάνου. Στη θέση 

του πιάνου ο Kodaly προτείνει το ξυλόφωνο όπου μπορούν με ευκολία και σε σχετικά 

μικρή ηλικία να παιχτούν τα πεντατονικά τραγούδια. Επιπλέον, σε αντίθεση με τον 

Dalcroze, ο Kodaly τονίζει ότι το καλύτερο μουσικό όργανο που μπορεί να 

συνοδεύσει μια παιδική φωνή είναι ακόμη μία φωνή παιδιού ή ενήλικα και όχι το 

πιάνο. (Σέργη, 1994)
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4.4. ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η μουσική δημιουργικότητα, παράγωγο της οποίας είναι ο αυτοσχεδιασμός, 

είναι ένα κοινό στοιχείο των μουσικοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων Dalcroze, Orff και 

Kodaly. Και οι τρεις δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της φαντασίας και της 

δημιουργικότητας των παιδιών, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη συστηματική 

καλλιέργεια του αυτοσχεδιασμού. Ωστόσο, ο κάθε παιδαγωγός χρησιμοποιεί τον 

αυτοσχεδιασμό με τον δικό του τρόπο και σκεπτικό. Ιδιαίτερα στον Dalcroze και τον 

Orff, ο αυτοσχεδιασμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μεθόδου. (Ματέϋ, 1986)

Στην προσέγγιση του Dalcroze, η δημιουργικότητα αρχίζει με την κίνηση του 

σώματος που έχει το ρόλο του οργάνου. Οι μαθητές ωθούνται να εκφράζονται 

ελεύθερα μέσω της κίνησης σε σχέση με το συγκεκριμένο κάθε φορά μέτρο, ρυθμό, 

τέμπο, δυναμική και πορεία της μελωδίας, καθώς και με το γενικότερο μουσικό 

πλαίσιο που υπαγορεύεται από το πιάνο και τα κρουστά. Τα παιδιά αφού αναπτύξουν 

τον κινητικό αυτοσχεδιασμό, στη συνέχεια προχωρούν στον αυτοσχεδιασμό στα 

όργανα της τάξης και κατόπιν στον φωνητικό αυτοσχεδιασμό. Και στις δύο 

περιπτώσεις χρησιμοποιούν μελωδικά και ρυθμικά μοτίβα που έχουν αφομοιώσει από 

το μάθημα του Σολφέζ. (Campbell, 1991)

Στη μουσικοκινητική αγωγή του Orff ο αυτοσχεδιασμός παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο και εισάγεται από πολύ νωρίς στη διδασκαλία. Ο Orff τονίζει ότι 

«πρωταρχικός στόχος της μουσικής εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας του παιδιού, η οποία του δίνει τη δυνατότητα να αυτοσχεδιάζει.» 

(Carder & Landis, 1991) Τα παιδιά αυτοσχεδιάζουν ελεύθερα χρησιμοποιώντας την 

κίνηση, το λόγο, το τραγούδι, τις ηχηρές κινήσεις και τα όργανα Orff. Στοιχεία που 

έχουν βιώσει μέσα από τα μαθήματα όπως μικρά ρυθμικά, λεκτικά, κινητικά και 

μελωδικά μοτίβα, χρησιμοποιούνται στον αυτοσχεδιασμό. Στην αρχή οι
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αυτοσχεδιασμοί των παιδιών είναι πολύ μικροί και απλοί, ενώ στη συνέχεια καθώς 

οργανώνονται γίνονται πιο πολύπλοκοι αποκτώντας τη μορφή ενός μουσικού έργου 

με συγκεκριμένη μουσική φόρμα.

Στην προσέγγιση του Kodaly ο αυτοσχεδιασμός δεν εισάγεται από νωρίς στη 

διδασκαλία. Αφού μάθουν τα παιδιά να τραγουδούν τα παραδοσιακά τραγούδια του 

τόπου τους και να χτυπούν τους διάφορους ρυθμούς, τότε μπορούν να προχωρήσουν 

στον αυτοσχεδιασμό ο οποίος είναι περισσότερο φωνητικός και γίνεται με τη μέθοδο 

της ερώτησης-απάντησης, όπου τα παιδιά ενθαρρύνονται να δώσουν μουσικές 

απαντήσεις στις μουσικές ερωτήσεις του δασκάλου.

4.5. ΚΙΝΗΣΗ

Στη μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του Dalcroze όλα τα στοιχεία της 

μουσικής αρχικά βιώνονται μόνο μέσω της κίνησης μέσα από το μάθημα της 

Ρυθμικής. Τα παιδιά αυτοσχεδιάζουν από μόνα τους κινήσεις, στάσεις και 

χειρονομίες για να εκφράσουν τις ταχύτητες, τις διάρκειες, τις δυναμικές, τους 

τονισμούς και άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα μουσικό άκουσμα χωρίς όμως 

αυτό να σημαίνει ότι το κάθε παιδί μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο Dalcroze 

συμπεριέλαβε στη Ρυθμική του ορισμένες κινητικές ασκήσεις που αποδίδουν 

αυτονομία, έλεγχο και συντονισμό στο σώμα και τις κινήσεις του.

Στη μουσικοκινητική αγωγή του Orff η δημιουργική και εκφραστική κίνηση 

αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά στοιχεία της μεθόδου. Αφού τα παιδιά 

αποκτήσουν τον έλεγχο των βασικών κινήσεων του σώματός τους μέσα από απλές 

ρυθμικές δραστηριότητες, στη συνέχεια μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το σώμα τους 

δημιουργικά και εκφραστικά. Σε αντίθεση με την προσέγγιση του Dalcroze, ο Orff 

δεν χρησιμοποιούσε την κίνηση μόνο για την βιωματική εκμάθηση των μουσικών
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εννοιών αλλά και για την περιγραφή μιας ιστορίας, τη συνοδεία ενός τραγουδιού, 

ενός προφορικού λόγου και ενός μουσικού οργάνου. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις τα 

παιδιά έπρεπε παράλληλα με την κίνηση να τραγουδούν, να μιλούν ή να παίζουν 

κάποιο μουσικό όργανο. (Ανδρούτσος, 1995)

Στην προσέγγιση του Kodaly οι κινήσεις του σώματος είναι περιορισμένες και 

χρησιμοποιούνται ουσιαστικά ως βοήθημα στη μουσική ανάγνωση. Με τις κινήσεις 

των χεριών τα παιδιά εισάγονται στις έννοιες της τονικότητας, ξεκινώντας από το 

διάστημα της τρίτης μικρής Σολ-Μι. (Σέργη, 1994) Οι υπόλοιπες κινήσεις του 

σώματος χρησιμοποιούνται για να συνοδεύουν το τραγούδι. Σε αντίθεση με τις 

προσεγγίσεις των Dalcroze και Orff, η προσέγγιση του Kodaly είναι πιο περιορισμένη 

και δίνει λιγότερες ευκαιρίες στα παιδιά να κινηθούν και να αυτοσχεδιάσουν κινητικά 

τις ιδέες και τα συναισθήματά τους. Οι συνοδευτικές κινήσεις που χρησιμοποιούνται 

στο τραγούδι, τις περισσότερες φορές υποδεικνύονται από το δάσκαλο και όχι από τα 

ίδια τα παιδιά.

4.6. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΚΟΗ

Στην προσέγγιση του Dalcroze η εσωτερική ακοή είναι η ικανότητα 

εσωτερίκευσης αισθημάτων κινήσεων και ήχων. Σύμφωνα με τον Dalcroze, η 

εσωτερική ακοή αναπτύσσει την αισθησιοκινητική φαντασία και μνήμη των παιδιών 

παροτρύνοντάς τους να αποθηκεύουν κινητικά αισθήματα, παραστάσεις και ήχους, 

τις οποίες αργότερα χρησιμοποιούν στις δραστηριότητες τους.

Στην προσέγγιση του Kodaly η εσωτερική ακοή είναι η μουσική ικανότητα 

κατά την οποία τα παιδιά σκέφτονται τους μουσικούς ήχους από μέσα τους χωρίς να 

τους ακούν ή χωρίς να τους εκφράζουν εξωτερικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν την
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ικανότητα αυτή μέσα από την συνεχή ακρόαση και εκμάθηση των παραδοσιακών 

τραγουδιών.

Στην προσέγγιση του Dalcroze η εσωτερική ακοή συνδέεται κατά κύριο λόγο 

με τη μουσική μνήμη των κινητικών αισθήσεων ενώ στη μουσική αγωγή του Kodaly 

η εσωτερική ακοή συνδέεται με τη μουσική μνήμη των στοιχείων της μουσικής, 

μελωδία, ρυθμό, φόρμα, αρμονία, τέμπο, δυναμική, χροιά ήχου.

4.7. ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ

Στη μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του Dalcroze, η μουσική ανάγνωση και 

γραφή διδάσκονται μέσα από τα μαθήματα του μελωδικού και ρυθμικού Σολφέζ, 

αφού τα παιδιά προηγουμένως έχουν εκπαιδευτεί για 2 ή 3 χρόνια στη Ρυθμική. Με 

τη βοήθεια του συστήματος του «σταθερού Ντο» η μουσική ανάγνωση και γραφή 

αρχίζει με την εκμάθηση φθόγγων πάνω και κάτω από μια γραμμή και σταδιακά 

επεκτείνεται στις πέντε γραμμές του πενταγράμμου. Στη συνέχεια χρησιμοποιούνται 

οι διατονικές και αργότερα χρωματικές συλλαβές που αντιστοιχούν σε φθόγγους των 

διατονικών και χρωματικών κλιμάκων και σε αντίθεση με την προσέγγιση του 

Kodaly εκφράζουν απόλυτο τονικό ύψος. Οι ρυθμικές διάρκειες των φθόγγων 

μελετώνται μέσα από το ρυθμικό Σολφέζ.

Στη μουσικοκινητική αγωγή του Orff, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη 

μέθοδος μουσικής ανάγνωσης και γραφής. Ωστόσο, η μουσική ανάγνωση και γραφή 

ξεκινά αφού τα παιδιά ασχοληθούν αρκετά με τις ρυθμικές και μελωδικές ασκήσεις 

και τις τεχνικές ενορχήστρωσης στα όργανα Orff. Σύμφωνα με τον Orff τα παιδιά θα 

πρέπει να μαθαίνουν πρώτα από μνήμης όλα τα μουσικά έργα δίχως να δεσμεύονται 

από την ανάγνωση της παρτιτούρας.
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Στη μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του Kodaly, η μουσική ανάγνωση και 

γραφή εισάγονται από πολύ νωρίς στη διδασκαλία. Η μουσική ανάγνωση ξεκινά με 

το σχετικό σύστημα sol-fa στο οποίο χρησιμοποιούνται συλλαβές για να 

ονοματίζονται οι φθόγγοι της κλίμακας. Σε αντίθεση με την προσέγγιση του 

Dalcroze, οι συλλαβές αυτές δεν εκφράζουν απόλυτα τονικά ύψη αλλά βαθμίδες των 

μειζόνων και ελασσονών κλιμάκων. Για παράδειγμα, στη Ντο μείζονα κλίμακα η 

νότα Ντο είναι η πρώτη βαθμίδα της κλίμακας, ενώ στη Σολ μείζονα κλίμακα η νότα 

Ντο θα είναι η τέταρτη βαθμίδα. Επιπλέον, το σχετικό sol-fa εκτός από το σύστημα 

του «σταθερού Ντο», όπου η νότα Ντο εκφράζει το απόλυτο τονικό ύψος, μπορεί να 

εφαρμοστεί και στο σύστημα του «κινητού Ντο», στο οποίο η νότα Ντο λαμβάνεται 

ως η βασική νότα για όλες τις μείζονες κλίμακες και η νότα Λα για όλες τις 

ελάσσονες. Ακόμη, στην προσέγγιση του Kodaly με τη βοήθεια των συμβόλων των 

χεριών γίνεται και οπτική αναπαράσταση των τονικών διαστημάτων. Όσον αφορά τη 

ρυθμική ανάγνωση των φθόγγων, αυτή γίνεται με τη χρήση των ρυθμικών συλλαβών. 

Όσον αφορά τη μελωδική γραφή τα παιδιά τοποθετούν τα «κεφάλια» των νοτών σε 

ένα μεγάλο πεντάγραμμο ενώ στη ρυθμική γραφή χρησιμοποιούν τις ράβδους για να 

παρουσιάσουν τις ρυθμικές διάρκειες των νοτών.

Και οι τρεις προσεγγίσεις συνηγορούν στο ότι οι μουσικές έννοιες και 

στοιχεία θα πρέπει να λαμβάνονται αρχικά ακουστικά και στη συνέχεια με μια λογική 

σειρά να επιχειρείται η αποτύπωση και κατανόησή τους μέσω της μουσικής γραφής. 

(Campbell, 1991)

4.8. ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΜΕΛΩΔΙΑ

Στη μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του Dalcroze το τραγούδι 

χρησιμοποιείται συνοδευτικά στις κινητικές ασκήσεις και κατά κύριο λόγο στις
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μελωδικές και ρυθμικές ασκήσεις του Σολφέζ. Οι μελωδίες που χρησιμοποιούνται 

βασίζονται σε μείζονες και ελάσσονες κλίμακες, ξεκινώντας από την εκμάθηση των 

διαστημάτων της δευτέρας, τρίτης και τετάρτης. Τα υπόλοιπα διαστήματα 

διδάσκονται μέσα από το συνδυασμό των τριών γνωστών διαστημάτων.

Στη μουσικοκινητική αγωγή του Orff το τραγούδι, ως συνδυασμός μουσικής 

και λόγου, είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα έκφρασης του παιδιού. Ο Orff, όπως 

και ο Kodaly, χρησιμοποιεί τις πεντατονικές κλίμακες για την εκμάθηση ή τη 

σύνθεση μελωδιών για να προφυλάξει τη δημιουργικότητα των παιδιών από τη 

μίμηση γνωστής μουσικής που βασίζεται στις επτατονικές κλίμακες, μείζονες και 

ελάσσονες. (Σέργη, 1994)

Στη μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του Kodaly το τραγούδι είναι το βασικό 

εργαλείο για την απόκτηση της μουσικής γνώσης. Σύμφωνα με τον Kodaly το 

τραγούδι ως μια μορφή μουσικής έκφρασης που συναντιέται από τη νηπιακή ηλικία, 

είναι μια δραστηριότητα εξίσου φυσιολογική όπως η ομιλία. Ο Kodaly, όπως και ο 

Orff, στη μέθοδό του χρησιμοποιεί τις πεντατονικές κλίμακες που δεν περιέχουν 

ημιτόνια που δυσκολεύουν τα παιδιά στο τραγούδι, μέχρις ότου αποκτήσουν την 

ικανότητα να τα παράγουν σωστά. Επιπλέον, και οι δύο μουσικοπαιδαγωγοί αρχίζουν 

να διδάσκουν τη μελωδία χρησιμοποιώντας το διάστημα της τρίτης μικρής.
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