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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ. 
Για το επιπλέον υλικό (άρθρα) που δίνεται για ανάγνωση δεν  

απαιτείται απομνημόνευση υλικού. 
Για το επιπλέον υλικό (άρθρα) που δίνεται για μελέτη, απαιτείται 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
«ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ» 

Αναγνώστε τα άρθρα: 
ΑΡΘΡΟ 1. Στάμου, Λ. (2019). Ανάμεσα ζωής και ονείρου … είναι ένα σχολείο, ένας 
δάσκαλος, κι ίσως μια μουσική. Στο Θ. Ράπτης & Δ. Κόνιαρη (Επιμ.), Μουσική Εκπαίδευση 
και Κοινωνία: νέες προκλήσεις,νέοι προσανατολισμοί. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. 
(σσ. 10-22). Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε. 
ΑΡΘΡΟ 2. Στάμου, Λ. (Ιούλιος 2005). Δημιουργικότητα και μουσική εκπαίδευση. Πρακτικά 
του 4ου Συνέδριου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.), 1-3 Ιουλίου 
2005, Κάστρο Λαμίας, Μουσική Εκπαίδευση, σελ. 1- 14.  
Μελετήστε το κεφάλαιο «Προβληματισμοί και προτάσεις» του 2ου άρθρου 
παραπάνω. 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 
 

Ο στόχος της μουσικής διδασκαλίας πρέπει να είναι πριν και πάνω από όλα η διαμόρφωση θετικής 
στάσης του μαθητή απέναντι στη μουσική πράξη και μουσική σπουδή και μελέτη. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ: 
❑ Η σημασία του «παιχνιδιού» 
❑ Τα στοιχεία του παιχνιδιού 

• αυθορμητισμός, 
• δημιουργικότητα, αυτενέργεια-βίωμα, 

συνδυασμός πληροφορίας-φαντασίας-
συγκίνησης, έλεγχος δράσης από τα παιδιά, 

• αυτοέλεγχος-αυτοπειθαρχία – υπακοή στους 
κανόνες, επικοινωνία με άλλους, 

• έλλειψη φόβου ή κριτικής 
 

ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΟΥΜΕ ΚΛΙΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

 
 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΛΙΜΑ: να ξεπεραστούν οι πρακτικές και 
ψυχολογικές δυσκολίες 

❑ Πιθανή αλλαγή στάσης και φιλοσοφίας του δασκάλου ως το προς το «γιατί» και το 
«πώς» της μουσικής διδασκαλίας 

❑ Προετοιμασία και δουλειά του δασκάλου στο σπίτι για ένα πραγματικά «μουσικό» 
και δημιουργικό μάθημα μουσικής 

❑ Μετουσίωση της έλλειψης υποδομών σε πρόκληση για δημιουργικότητα, 
φαντασία, ευρηματικότητα τόσο για τον δάσκαλο όσο και για τους μαθητές. 

 

ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ «ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ» 
❑ Οφείλουμε να γνωρίζουμε τις μουσικές προτιμήσεις των μαθητών μας και με 

συγκεκριμένα κριτήρια να φέρνουμε τις μουσικές αυτές και εντός τάξης. Κάθε 
μουσική μπορεί να γίνει αφορμή για μάθηση. Αποκλείονται μόνο οι μουσικές που 
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έχουν υβριστικά μηνύματα ή λεξιλόγιο. 
❑ Οφείλουμε να συμπεριλαμβάνουμε δραστηριότητες όπου ως 

αφετηρία για τη διδασκαλία χρησιμοποιούνται τα ενδιαφέροντα των 
μαθητών ή η επικαιρότητα. 

❑ Οφείλουμε να δώσουμε βήμα στους μαθητές μας να 
συνδιαμορφώσουν μαζί μας τους κανόνες της τάξης και το 
περιεχομένο του μαθήματος 

❑ Οφείλουμε να ενεργοποιήσουμε τη δημιουργικότητά τους και την 
εγγενή ικανότητά τους να διδάξουν ο ένας τον άλλο.  

 

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο,ΤΙ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΞΕΧΑΣΕΙ ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΜΑΘΕ»: Θέλουμε οι 
μαθητές μας να κερδίσουν από εμάς πολύ περισσότερα από απλές πληροφορίες ή ανάπτυξη 
κάποιων τεχνικών δεξιοτήτων.  
 

• ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ είναι  να προσφέρουμε 
στους μαθητές ευκαιρίες και δυνατότητες για 
 

1. ενασχόληση του παιδιού με τη μουσική πράξη (να τραγουδήσουν, να 
κινηθούν με τη μουσική, να ακούσουν μουσική, να παίξουν σε όργανα, να 
αυτοσχεδιάσουν, να συνθέσουν) 

2. για δημιουργική δράση 
3. για μουσικό παιχνίδι και χαρά 
4. για συναισθηματική και αισθητική έκφραση των μαθητών 
5. Για συνδυασμό με άλλες δράσεις, όπως χορό, κίνηση, θέατρο, 

εικαστικά, στα πλαίσια πολύτεχνων δραστηριοτήτων 
6. Ένταξη της μουσικής μέσα στη σχολική ζωή του παιδιού ως ένα 

ευχάριστο και αναπόσπαστο στοιχείο 
7. ανακάλυψη των ταλέντων και των δημιουργικών δυνάμεων κάθε 

παιδιού και παροχή ευκαιριών για συνειδητοποίηση και αξιοποίησή 
τους. Όπως έχουν δείξει έρευνες ότι το 45% των παιδιών με 
εξαιρετικό μουσικό ταλέντο δεν ανακαλύπτονται ποτέ. Και αυτό, γιατί 
δεν παρέχουμε στα παιδιά μουσικές δραστηριότητες και  

ποιοτικά προγράμματα μουσικής όπου να τα καλούμε να 
συμμετάσχουν και να εκδηλώσουν τις κλίσεις, τις δυνάμεις, και τις 
αδυναμίες τους. Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι προσφέροντας το 
δώρο της μουσικής μπορεί να προσφέρουμε, σε κάποια παιδιά, το 
μοναδικό δρόμο επιβίωσης, επιτυχίας ή ακόμη και προσωπικής 
ευτυχίας στη ζωή τους. 

8. ΚΥΡΙΩΣ ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στη μουσική και 
δημιουργία κινήτρων για περαιτέρω ενασχόληση με τη μουσική 
εκτός σχολείου, ψυχαγωγικά ή και πιο συστηματικά (μουσική 
σπουδή) 
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ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ? 

 
- Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΔΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 

Το παιχνίδι είναι αναπόσπαστο στοιχείο των τεχνών. Δεν είναι τυχαία η χρήση 
του ρήματος «παίζω» (παίζω μουσική, παίζω θέατρο). Ο Paynter είχε πει πως 
«οι τέχνες δεν είναι παρά ανεπτυγμένα παιχνίδια» και πως «τα παιχνίδια των 
παιδιών γίνονται τέχνη όταν εκτεθούν στα μάτια του κοινού». Όταν δεν υπάρχει η 
αίσθηση του παιχνιδιού, η διαδικασία της μάθησης της μουσικής ή και οποιουδήποτε 
άλλου στοιχείου γίνεται μία επίπονη διαδικασία. Τόσο η μουσική όσο και η 
διδασκαλία όλων των άλλων γνωστικών αντικειμένων, όταν πάρει μορφή παιχνιδιού 
(ακόμη και αν είναι π.χ. διαγωνισμός για σωστές απαντήσεις μεταξύ αγοριών – 
κοριτσιών), γίνεται πιο ευχάριστη και ενδιαφέρουσα για τα παιδιά. 
Σίγουρα γίνεται επίσης πιο ευχάριστη και ενδιαφέρουσα και για τον ίδιο τον 
δάσκαλο. 

 

Τα στοιχεία του παιχνιδιού είναι: 
 

Α) α αυθορμητισμός: εμφανίζεται όπου το παιδί αισθάνεται ελεύθερο, χωρίς την 
απειλή ή τον φόβο της επίκρισης ή της αποτυχίας, εκεί που δεν υπάρχει «σωστό» 
και «λάθος». 
 
Β) η δημιουργικότητα: προϋποθέτει τον αυθορμητισμό. Εδώ, το παιδί συνδυάζει 
γνώσεις που έχει αποκτήσει με τον αυθορμητισμό του για να δημιουργήσει νέες 
δομές. Τόσο ο αυθορμητισμός όσο και η δημιουργικότητα διαμορφώνουν το 
περιβάλλον για ουσιαστική μάθηση. 
 
Γ) η αυτενέργεια και το βίωμα. Η στεγνή (νοησιαρχική) παροχή πληροφοριών δεν 
συνιστά μάθηση. Το παιδί προσεγγίζει τη μάθηση «ολιστικά» (όχι κομματιασμένα, 
όπως συχνά κάνει ο ενήλικας) και βιωματικά. Μαθαίνει «κάνοντας». 
 
Δ) ο συνδυασμός πληροφορίας/βιώματος/συναισθημάτων. Οι έρευνες δείχνουν ότι 
τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες μαθαίνουν αποτελεσματικά και δεν ξεχνούν αυτό 
που μαθαίνουν όταν συνδυάζεται η πληροφορία με το βίωμα («κάνω») και την 
συγκίνηση. Γι’ αυτό δεν ξεχνάμε ποτέ πράγματα και καταστάσεις που μας 
συγκίνησαν, ενώ αντίθετα ξεχνάμε όσα μας ήταν αδιάφορα. Όταν το παιδί 
συμμετέχει σε αυτό που μαθαίνει, κάνει την πληροφορία πράξη και κινητοποιούνται 
συναισθήματά του δηλαδή συγκινείται, τότε η μάθηση είναι ουσιαστική. Αυτό είναι 
το λεγόμενο «συγκινησιακό βίωμα» που έρευνες δείχνουν ότι είναι απαραίτητο 

προκειμένου να συντελεστεί μάθηση. Αυτά που τα παιδιά έχουν βιώσει βαθιά 
μπορούν να αποτελέσουν το δομικό υλικό της μάθησής τους.  

 
E) η επικοινωνία, συνεργασία με τους άλλους. 
 
ΣΤ) αίσθημα ελέγχου της διαδικασίας από τα παιδιά. Τα παιδιά δεν είναι παθητικοί 
δέκτες. Αποδέχονται με συνείδηση τους κανόνες του παιχνιδιού και συχνά τους 
διαμορφώνουν ή τους αλλάζουν κοινή συναινέσει με τους υπόλοιπους. 
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Η) δεν υπάρχει ο φόβος της αποτυχίας. Ακόμη και αυτός που χάνει δεν αισθάνεται 
«αποτυχημένος». 

 

Είναι επομένως σημαντικό να φτιάξουμε μία ατμόσφαιρα παιχνιδιού στην 
τάξη. Αυτό δεν σημαίνει μειωμένο έλεγχο της τάξης ούτε έλλειψη σοβαρότητας. 
Άλλωστε μέσα στα παιχνίδια τους, τα παιδιά εμπλέκονται με πλήρη σοβαρότητα, 
αυτοέλεγχο και γνώση/υπακοή στους κανόνες, σεβόμενα τους άλλους και το ίδιο το 
παιχνίδι. Αυτό βέβαια προϋποθέτει μία αλλαγή στάσης του δασκάλου και μία 
προσπάθεια και προετοιμασία για άλλου τύπου δραστηριότητες στην τάξη. Πρέπει 
να σκεφθεί ιδέες, υλικά και δράσεις που θα παρέχουν στους μαθητές τα παραπάνω 
καθώς και τρόπους να τους οδηγήσει στην μάθηση αφήνοντάς τους χώρο να 
αυτενεργήσουν. Η προετοιμασία του δασκάλου είναι απολύτως αναγκαία ώστε να 
γίνει ο ίδιος ένας δημιουργικός και ταλαντούχος δάσκαλος. Χαρισματικοί γίνονται 
οι δάσκαλοι που δεν παύουν να ψάχνουν να γίνουν καλύτεροι, που αναρωτιούνται, 
που προσπαθούν, που προετοιμάζονται πολύ.  

 

 
 

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για τη ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 

Βασικές αρχές για προσφορά μουσικής παιδείας και όχι απλά μουσικών 
γνώσεων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 

 
• Η απόκτηση τεχνικών μουσικών δεξιοτήτων από μόνη της δε συνιστά 
αληθινή μουσική εκπαίδευση. Αυτές οι τεχνικές δεξιότητες είναι μερικές φορές 
το μέσο για την μουσική εκπαίδευση, αλλά δεν είναι ο στόχος. 
 
• «Εκπαίδευση είναι ό,τι απομένει αφού ξεχάσει κανείς όλα όσα διδάχτηκε». 
Στοιχεία που ξεχνιούνται είναι τα συστατικά της κατάρτισης όχι της 
εκπαίδευσης. Η έμφαση πρέπει να είναι στο βίωμα και στην κατανόηση, όχι στη 
μετάδοση πληροφοριών για τη μουσική. 
 
• Οι πληροφορίες δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο ενίσχυσης της 
παρεχόμενης βιωματικής εκπαίδευσης. 
 

 
• Η αληθινή εκπαίδευση στοχεύει στη διαμόρφωση ατόμων που δεν φοβούνται 
να έχουν βούληση και επιλογή, που δεν φοβούνται την ιδιαιτερότητά τους. Η 
πραγματική εκπαίδευση σέβεται και ενισχύει τη μοναδικότητα του ατόμου και το 
δικαίωμά του να είναι διαφορετικός ή συμβατικός. Η μουσική προσφέρει άπειρες 
ευκαιρίες για επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων και επιλογών. 
 
• Γνώση η οποία είναι αφηρημένη και αδιάφορη στον μαθητή και στην 
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πραγματικότητά του, αποκρούεται. Ο μαθητής συχνά απορρίπτει το σύνολο της 
διαδικασίας και «κλείνει» το μυαλό του, δεν σκέφτεται, δεν ακούει. 
 

• Παρόλο που ένα μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης ενός παιδιού παρέχεται από 
την οικογένειά του, ωστόσο και το σχολείο έχει μεγάλη δύναμη. Αν π.χ. ένα παιδί 
οδηγηθεί να «μισεί το μάθημα της μουσικής», πιθανόν να θεωρεί τον εαυτό του 
άμουσο ή να απεχθάνεται τη μουσική γενικότερα, όσο θετικές και αν είναι οι 
επιρροές από το σπίτι. Αντίθετα, όσο αδιάφορο ή αρνητικό και αν είναι το 
οικογενειακό περιβάλλον ενός παιδιού για τη μουσική, αν το παιδί αυτό έχει 
θετικές και ευχάριστες εμπειρίες στο μάθημα της μουσικής στο σχολείο, αυτό 
μπορεί να έχει μία μακρά επίδραση στη ζωή του. 

 
• Αυτό που πραγματικά απομένει από τη μουσική διδασκαλία σε ένα δημόσιο 
σχολείο είναι η στάση του μαθητή απέναντι στη μουσική. Γι’ αυτό, η μουσική 
διδασκαλία πρέπει να επικεντρώνεται σε ένα είδος διδασκαλίας το οποίο θα έχει 
ως αποτέλεσμα τη θετική στάση των μαθητών απέναντι στη μουσική και τις 
λειτουργίες της, και τη διάθεσή τους για συμμετοχή σε μουσικές δραστηριότητες 
μέσα και έξω από το σχολείο, ψυχαγωγικά ή πιο συστηματικά. Καμία ποσότητα 
πληροφοριών ή εξάσκησης τεχνικών δεξιοτήτων δεν είναι ικανή από μόνη της να 
οδηγήσει σε τέτοια αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα, αυτά έχουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες να προκαλέσουν απάθεια, έλλειψη ενδιαφέροντος, 
αίσθημα προσβολής, αντίσταση ή απειθαρχία και επανάσταση μέσα στην τάξη. 
 
• Κάθε μαθητής πρέπει να έχει ευκαιρίες να βιώσει την επιτυχία μέσα στο 
μάθημα της μουσικής. Η επιτυχία είναι αυτή που θα γεννήσει θετικά 
συναισθήματα και στάσεις στο μαθητή. Η αποτυχία μπορεί να παρακινήσει μόνο 
εκείνον τον μαθητή που ήδη έχει θετική στάση και στόχους στη μουσική και 
δέχεται την αποτυχία ως μία προσωρινή κατάσταση. Για το μαθητή όμως, που 
έχει από την αρχή μία αρνητική στάση, στάση αμφιβολίας ή ουδετερότητας 
(απέναντι στη μουσική ή το σχολείο γενικότερα), αισθήματα επιτυχίας είναι 
εντελώς απαραίτητα προκειμένου να αναπτύξει ο μαθητής θετική στάση. 
 
• Η επιτυχία πρέπει να πληρoί κάποιες προϋποθέσεις για να οδηγήσει σε 
ανάπτυξη θετικών στάσεων: α) οι μαθητές πρέπει να αντιμετωπίζουν τη 
δραστηριότητα ως σημαντική ή ενδιαφέρουσα, ώστε να προσελκύεται η 
επιθυμία τους να επιτύχουν. Β) η δραστηριότητα πρέπει να είναι αρκετά 
προκλητική, δύσκολη, να περικλείει κάποιο «ρίσκο» σε τέτοιο βαθμό ώστε να 
εμφανίζεται ως ενδιαφέρουσα αλλά να μην καταντά «απειλή» για το μαθητή και 
τη δυνατότητά του να επιτύχει. 
 
• Πρέπει να ξέρουμε «ποιοι είναι οι μαθητές μας», ποιες οι ανάγκες, οι 
επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα, οι φόβοι της γενιάς που έχουμε στα χέρια μας και 
στις τάξεις μας.  

❑ Οι μαθητές ήδη διαμορφώνουν ισχυρές μουσικές προτιμήσεις 
από την γ΄δημοτικού. 

❑ Έρχονται στο σχολείο έχοντας διαμορφώσει έναν «μουσικό κόσμο», 



7  

 

© Λήδα Στάμου 

 
 
 
 
 

από το σπίτι τους, την τηλεόραση, το διαδίκτυο, την ομάδα των 
συνομηλίκων. 

❑ Η έρευνα δείχνει ότι μουσική με ισχυρό παλμό και γρήγορο τέμπο 
τους αρέσει περισσότερο. 

❑ Είναι σημαντικό να δίνουμε ευκαιρίες στα παιδιά να μας γνωστοποιούν 
τα ενδιαφέροντά τους, και να τα χρησιμοποιούμε ως αφετηρία στη 
διδασκαλία μας. Τα εξωσχολικά ερεθίσματα που έχουν τα παιδιά είναι 
πια πάρα πολύ ισχυρά για να μπορέσουμε να τα αγνοήσουμε. Ας τα 
αξιοποιήσουμε λοιπόν. (π.χ. εισάγω μία φόρμα κλασσικής μουσικής 
επιλέγοντας ένα κλασσικό κομμάτι που συνοδεύει μία διαφήμιση, ή 
π.χ. κάνω οργανογνωσία μέσα από ένα κομμάτι σύγχρονο που τους 
αρέσει, ή διαλέγω ρεπερτόριο που μπορεί να ανταποκρίνεται στα 
ενδιαφέροντα και τις παραστάσεις που έχουν τα σημερινά παιδιά, ή 
χτίζω την παράσταση για τη γιορτή μέσα από τις δικές τους ιδέες για το 
τι μπορούμε να κάνουμε, ή τους δίνω τίτλους για να φτιάξουν μουσική 
με ό,τι όργανα ή ήχους διαθέτουν, και μετά μέσα από την εκτέλεση τους 
δημιουργώ την ανάγκη να καταγράψουν αυτό που έκαναν για να μην το 
ξεχάσουν εισάγοντας έτσι την σχηματική και αργότερα τη συμβατική 
μουσική γραφή.) 
 

ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΚΑΙ «ΜΟΥΣΙΚΟ» ΜΑΘΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Έλλειψη υποδομής, χώρων, εξοπλισμού, οργάνων κλπ. Απάντηση είναι οι 
δημιουργικές και πολύτεχνες δραστηριότητες. Κάντε την έλλειψη υποδομών και τα 
προβλήματα προκλήσεις που θα πρέπει να επιλύσουν τα παιδιά με τη δημιουργική 
τους φαντασία. 
 

ΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
Η επίπονη διαδικασία της αλλαγής στάσης. 
 
Ερευνητικά ευρήματα δείχνουν ότι οι εμπειρίες που ένας δάσκαλος είχε ως μαθητής 
επηρεάζουν άμεσα τις στάσεις και   τις απόψεις του σχετικά με τη διδασκαλία. Αυτό 
συμβαίνει συχνά ασυνείδητα, διότι σπανίως τους δίνεται το κίνητρο ή ο λόγος να 
αναρωτηθούν και να αναλύσουν τις αξίες τους ή τη φιλοσοφία τους σχετικά με την 
παιδεία και τη διδασκαλία. Ο φοιτητής (εκπαιδευόμενος δάσκαλος) δεν ανησυχεί για 
τέτοιου τύπου πράγματα μέχρις ότου έρθει η ώρα της πρακτικής εξάσκησης. Όταν 
μπει μέσα στο σχολείο για 
 πρακτική, επιζητά και ενδιαφέρεται βασικά να «επιβιώσει» ή με κάποιους τρόπους να 
καταφέρει να διεξάγει την διδακτική διαδικασία μέσα σε αυτό το «εχθρικό» αρχικά 
περιβάλλον. Οι μέθοδοι – τρόποι μέσα από τους οποίους ο φοιτητής κατάφερε να 
«επιβιώσει» την εμπειρία των πρακτικών, είναι αυτοί που συνήθως  ακολουθεί και στη 
συνέχεια, χωρίς ιδιαίτερη κρίση ή περίσκεψη, στα πλαίσια της επαγγελματικής 
διδασκαλίας. Η απάντηση που παίρνει κανείς τις περισσότερες φορές, αν «πιέσει» 
έναν εκπαιδευτικό να δηλώσει την φιλοσοφία του, είναι μία η οποία ουσιαστικά 
δικαιολογεί για ποιο λόγο ο συγκεκριμένος δάσκαλος εξακολουθεί να διαιωνίζει αυτό 
που κάνει επειδή του έρχεται πιο βολικό. 
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Η έρευνα δείχνει ότι αλλαγές στις στάσεις και στο σύστημα των αξιών μας συμβαίνουν 
με μεγάλη δυσκολία. Το άτομο τείνει να ακολουθεί τις αξίες που έχει  ήδη διαμορφώσει, 
διότι η οποιαδήποτε αλλαγή θα σήμαινε αλλαγή σε συμπεριφορές, πράγμα που θα 
απαιτούσε προσπάθεια, ενώ ταυτόχρονα θα σήμαινε την ανάγκη να παραδεχτεί το 
άτομο ότι πριν «έκανε λάθος». Συχνά ακολουθούμε τον τρόπο διδασκαλίας που 
έχουμε συνηθίσει ή που μας φαίνεται εύκολος και βολικός, ακόμη και αν αυτός μας 
οδηγεί σε αποτυχίες μέσα στην τάξη. Έτσι, αντί να γινόμαστε συντελεστές αλλαγής και 
βελτίωσης, συμβάλλουμε στη διαιώνιση ή/και διόγκωση των προβλημάτων στην 
εκπαίδευση. Ευτυχώς, υπάρχουν πάντα εκείνοι οι χαρισματικοί δάσκαλοι, που δεν 
φοβούνται να αμφισβητήσουν, να προσπαθήσουν να αλλάξουν αυτά που εκείνοι  
έμαθαν ως «ιδανικά», ώστε να γίνουν οι ίδιοι καλύτεροι και να βελτιώσουν και τη 
διδακτική διαδικασία και την ατμόσφαιρα της τάξης τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
Μελετήστε το ΑΡΘΡΟ 3 --  Στάµου, Λ. (2009). Μουσικότητα και µουσική καθοδήγηση στα 

πρώτα χρόνια της ζωής: Η συµβολή της Θεωρίας Μουσικής Μάθησης στη 

µουσικοπαιδαγωγική πρακτική µε βρέφη και νήπια. Στο βιβλίο Ξ. Παπαπαναγιώτου (επιµ.)., 

Ζητήµατα µουσικής παιδαγωγικής, σελ. 165-192. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ε.Ε.Μ.Ε. 

 
Διάκριση μεταξύ Μουσικής Δεκτικότητας (Musical Aptitude) και Μουσικών 

Eπιτευγμάτων ή Επιδόσεων (Musical Achievement) 
Μουσική Δεκτικότητα. Είναι η «εν δυνάμει υπάρχουσα δεκτικότητα μάθησης 
της μουσικής, ιδιαίτερα για τη δυνατότητα ανάπτυξης των μουσικών 
επιδεξιοτήτων. H μουσική δεκτικότητα είναι αποτέλεσμα της έμφυτης 
δεκτικότητας και των επιρροών κατά τη βρεφική ή παιδική ηλικία». Με άλλα 
λόγια, η μουσική δεκτικότητα αφορά στις δυνατότητες για μουσικά 
επιτεύγματα. 
Μουσιά Επιτεύγματα ή Επιδόσεις είναι ένα μέτρο του «τι έχει μάθει Κάποιος 
ως αποτέλεσμα των μουσικών του εμπειριών» (π.χ. μουσική εκτέλεση, 
γραφή, ανάγνωση, ακουστικές επιδεξιότητες, μουσική σύνθεση, 
αυτοσχεδιασμός, δημιουργικότητα). Είναι το αποτέλεσμα της οργανωμένης 
ή άτυπης διδακτικής πράξης. Είναι αυτό που επιδεικνύει ότι μπορεί να 
κάνει.  

Μουσική Δεκτικότητα (Θεωρία Μουσικής Μάθησης του Edwin Gordon). 
• Μουσική Δεκτικότητα: Μεταβαλλόμενη ως την ηλικία των 9 χρόνων 

(επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες), Σταθεροποιημένη 
μετά την ηλικία των 9 (δεν επηρεάζεται πια από το περιβάλλον, 
διδασκαλία κλπ.). 

• Εμφανίζει κανονική κατανομή (68% έχουν μέση μουσική δεκτικότητα, 
16% πολύ υψηλή, 16% πολύ χαμηλή). 

• Δεν μπορεί να προβλεφθεί με βάση γενετικούς παράγοντες (π.χ. τη 
μουσική δεκτικότητα των γονέων). 

• Η μουσική δεκτικότητα έχει το υψηλότερό της επίπεδο κατά την 
γέννηση. Ένα πλούσιο μουσικό περιβάλλον είναι απαραίτητο για να 
διατηρηθεί το επίπεδο της μουσικής δεκτικότητας και να μην 
μειωθεί. 

• Η μουσική επίδοση (μουσικά επιτεύγματα) δεν μπορεί ποτέ να 
ξεπεράσει το επίπεδο της  μουσικής δεκτικότητας κάποιου. 

Εγκέφαλος και μουσική ανάπτυξη. Η «κρίσιμη περίοδος». 
• Νευρώνες και συνάψεις. Τρισεκατομμύρια κατά την κύηση, τέλος 

πρώτου χρόνου κάποιοι πεθαίνουν, όσοι επιβιώνουν χρωστούν την 
ύπαρξή τους στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. 

• Η σπουδαιότητα του σχηματισμού συνάψεων για τη μουσική. 
• Προγεννητικές μελέτες. Η ακουστική ικανότητα λειτουργική από την 

25η εβδομάδα της κύησης. 
• Το ακουστικό περιβάλλον του εμβρύου. 
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• Μελέτες για την επίδραση της προγεννετικής μουσικής έκθεσης: Τα 
βρέφη ακούνε και απομνημονεύουν ακουστικά/ μουσικά ερεθίσματα 
στα οποία εκτίθενται συστηματικά κατά το τελευταίο τρίμηνο της 
κύησης, και δείχνουν σημάδια αναγνώρισής του μετά τη γέννηση. 

• Μελέτες βρεφών. Τα βρέφη καταλαβαίνουν την παρουσία ήχων και 
μουσικής, αναγνωρίζουν τη φωνή της μάνας, μπορούν να 
ανιχνεύσουν διαφορές σε ρυθμούς και μελωδίες, μπορούν να 
αποδώσουν τονικά ύψη. 

• Ύπαρξη ενός πλούσιου μουσικού περιβάλλοντος κατά την κρίσιμη 
περίοδο  ανάπτυξης της μουσικής δεκτικότητας σημαίνει  δημιουργία 
μίας φυσικής βάσης για μουσικά επιτεύγματα εφ’ όρου ζωής. 

 

 
ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
❖ Προσαρμογή (0 ως 2-4 ετών) -Έκθεση 

-Τυχαία Αντίδραση 
-Σκόπιμη Αντίδραση 

 

❖ Μίμηση (2-4 ως 3-5) -Λανθασμένη μίμηση (δεν καταλαβαίνει 
το άτομο ότι μιμείται λανθασμένα) 
-Σπάσιμο κώδικα. Σωστή μίμηση 

 

❖ Αφομοίωση (3-5 ως 4-6) -Έλλειψη συντονισμού ανάμεσα σε 
τραγούδι, ρυθμικό λόγο, αναπνοή και 
κίνηση. 

-Συντονισμός 
 

1. Όταν το παιδί έχει διανύσει όλα αυτά τα στάδια, τότε παρουσιάζει ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ. 
2. Όταν το παιδί φτάσει στο στάδιο της αφομοίωσης και μετά, πρέπει να καλλιεργείται και να 

ενισχύεται η ικανότητά του για αυτοσχεδιασμό και προσωπική δημιουργική έκφραση. 
3. Επίσης, από το στάδιο αυτό και μετά μπορεί να εισαχθεί η τυπική μουσική ανάγνωση και 

γραφή. 
4. Το παιδί καλό θα είναι να έχει φτάσει στον Συντονισμό προτού εισαχθεί στην εκμάθηση 

οργάνου. Αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε πρέπει ο δάσκαλος του οργάνου παράλληλα με το 
όργανο να βοηθά το παιδί να φτάσει σε συντονισμό (μουσική ετοιμότητα) 

5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν τα παιδιά δεν έχουν πειραματιστεί και δεν έχουν φτάσει να σπάσουν τον 
κώδικα, η διδασκαλία στη μουσική χρειάζεται να είναι άτυπη και παιχνιώδης. 
 
 

ETOIMOTHTA ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ 
ΟΡΓΑΝΟΥ : A) ΜΟΥΣΙΚΗ, B) ΣΩΜΑΤΙΚΗ, Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ 
ΡΥΘΜΟ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

• Υπάρχουν ενήλικες είναι ακόμη στο στάδιο του πειραματισμού ή της 
λανθασμένης μίμησης. 

• Όσο νωρίτερα το άτομο εκτίθεται κατ’ επανάληψη σε ένα 
πλούσιο μουσικό περιβάλλον, τόσο γρηγορότερη η έξοδος από 
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το στάδιο του  πειραματισμού. 

• Κάποιος μπορεί να έχει υψηλή δεκτικότητα αλλά χαμηλή απόδοση λόγω  έλλειψης 
ή κακής διδασκαλίας ή έλλειψης κινήτρων.  

• Aνάγκη για αλλαγές στην εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική: Έμφαση στην 
προσχολική ηλικία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 
ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 
Ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός στο μάθημα της μουσικής αφορά γενικά στον 
καθορισμό των στόχων και του περιεχομένου της μουσικής διδασκαλίας για 
ευρύτερες χρονικές περιόδους, όπως π.χ. ενός τριμήνου, εξαμήνου, ή ολόκληρου 
σχολικού έτους. Ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός είναι πολύ σημαντικός γιατί 
βοηθά τον διδάσκοντα να καθορίζει στόχους για τη μουσική ανάπτυξη των μαθητών 
και να ελέγχει κατά πόσο τα ωριαία μαθήματα μουσικής τα οποία διδάσκει 
συμβαδίζουν και εξυπηρετούν τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό του. Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού είναι η διατύπωση του 
περιεχομένου και των στόχων της μουσικής διδασκαλίας για την κάθε τάξη από το 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Αύγουστος 2014 – δες 
σχετικό συνημμένο) 

 

Ο βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός στο μάθημα της μουσικής αφορά βασικά στον 
λεπτομερή καθορισμό των στόχων και του περιεχομένου της μουσικής διδασκαλίας 
είτε για μία διδακτική ώρα είτε για μία ενότητα μουσικής διδασκαλίας. Μία ενότητα 
μουσικής διδασκαλίας εκτείνεται σε περισσότερες από μία διδακτικές ώρες, ωστόσο 
οι διδακτικοί στόχοι παραμένουν γενικά σταθεροί. Πρόκειται για περισσότερα από 
ένα ωριαία μαθήματα τα οποία είτε περιλαμβάνουν ποικιλία δραστηριοτήτων 
προκειμένου να επιτευχθεί ο ίδιος στόχος είτε περιλαμβάνουν έναν πυρήνα 
δραστηριοτήτων οι οποίες στη συνέχεια επεκτείνονται ή προσφέρονται για 
δημιουργικές δραστηριότητες που απαιτούν βέβαια περισσότερες από μία 
διδακτικές ώρες προκειμένου να πραγματοποιηθούν. 
Σημαντικό εργαλείο στα χέρια του μουσικοδιδάσκαλου, ιδιαίτερα αυτού ο οποίος 
δεν διαθέτει μακρά διδακτική εμπειρία, είναι το σχεδιάγραμμα του ωριαίου 
μαθήματος ή της διδακτικής ενότητας. Παρακάτω δίνονται τα βασικότερα στοιχεία 
τα οποία πρέπει να περιέχει ένα σχεδιάγραμμα μαθήματος. Ένα ενδεικτικό 
σχεδιάγραμμα της Λ. Στάμου για ένα μάθημα μουσικής στην Ε΄ τάξη Δημοτικού 
δίνεται επίσης ως μέρος του παρόντος πακέτου διδακτικών σημειώσεων. 
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ή ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Το γραπτό σχεδιάγραμμα είναι απαραίτητο εργαλείο για την οργάνωση και 
προετοιμασία μιας δραστηριότητας που θέλουμε να εκπονήσουμε με τους 
μαθητές μας, ή ενός ολόκληρου μαθήματος ή διδακτικής ενότητας 
(περιλαμβάνει περισσότερα από ένα μαθήματα). Το Σχεδιάγραμμα έχει τα 
ακόλουθα διακριτά μέρη: Στόχοι, Υλικά, Διδασκαλία – Μεθοδολογία 
(εισαγωγή – ανάλυση – επέκταση/αξιολόγηση) .  

 

ΣΤΟΧΟΙ (το «γιατί») 
Ποιες δεξιότητες ή κατανόηση επιδιώκουμε να αναπτύξουν οι μαθητές μέσα από τις 
δραστηριότητες του συγκεκριμένου μαθήματος. Οι στόχοι πρέπει να είναι πολύ 
συγκεκριμένοι. 
(Π.χ. στόχος: ανάπτυξη της έννοιας του παλμού = ΛΑΘΟΣ, στόχος: ανάπτυξη της 
ικανότητας επιτόπου κίνησης στον παλμό (επιτόπιο πήδημα και σημειωτόν) στο 
μέτρο των 4/4 = ΣΩΣΤΟ) 
Σε ένα μάθημα μπορεί είτε να έχουμε ένα βασικό στόχο τον οποίο να επιδιώκουμε 
να επιτύχουμε μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων, είτε να καθορίζουμε 
περισσότερους από έναν στόχους. (βλέπε Επιδιώξεις στις διάφορες τάξεις στο 
σχετικό φυλλάδιο) 

 

ΥΛΙΚΑ (το «τι») 
Εδώ αναγράφεται όλα τα υλικά τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις 
διάφορες δραστηριότητες του μαθήματος. Τα υλικά πρέπει να αναγράφονται 
λεπτομερώς. Σε περιπτώσεις που ο δάσκαλος χρησιμοποιεί ιδέες ή ρεπερτόριο από 
τη βιβλιογραφία, είναι σκόπιμο να αναφέρονται οι πηγές (π.χ. βιβλιογραφικές) όπου 
αυτό είναι εφικτό. Ως υλικά μπορεί να θεωρήσει κανείς τα εξής: 

 

Μουσικό υλικό: Τραγούδια (παρτιτούρες) 
Ρυθμικός λόγος, ρίμες, λαχνίσματα και άλλο 

παραδοσιακό ρυθμικό υλικό 

Ηχογραφημένη μουσική (κασέτες, CD) 
 

Βοηθητικό υλικό: Παραμύθια, χάρτες, κούκλες, υφάσματα, 
Σκηνικά, γραφική ύλη, παιχνίδια, βίντεο, 
Σλάιτς, φωτογραφίες, Προγράμματα 
μουσικής για Η/Υ, DVD 

 

Μουσικά Όργανα Συμβατικά, αυτοσχέδια 
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ -   ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (το «πώς») 
Στη μεθοδολογία περιγράφονται αναλυτικά όλα τα βήματα που θα ακολουθήσει 
ο δάσκαλος προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του. Όσο πιο άπειρος είναι ο 
δάσκαλος τόσο πιο αναλυτικό πρέπει να είναι το μέρος αυτό του 
σχεδιαγράμματος. Η διδασκαλία – μεθοδολογία περιλαμβάνει τα εξής μέρη: 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Με ποιόν τρόπο εισάγουμε, προετοιμάζουμε την τάξη πρακτικά, νοητικά και 
ψυχολογικά για να αρχίσουμε το μάθημα. Μπορεί να περιλαμβάνει απλές 
γενικές δραστηριότητες (π.χ. τραγούδι χαιρετισμού), δραστηριότητες 
συγκέντρωσης της προσοχής των μαθητών (π.χ. μίμηση ηχηρών κινήσεων) ή 
δραστηριότητες προετοιμασίας που έχουν άμεση σχέση με την Ανάπτυξη 
(κυρίως μέρος). Οι δραστηριότητες αυτές περιγράφονται αναλυτικά. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
Εδώ περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες αναλυτικά τις οποίες 
χρησιμοποιεί ο δάσκαλος προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που 
αναγράφονται στο μέρος «ΣΤΟΧΟΙ» του σχεδιαγράμματος. Οι 
δραστηριότητες πρέπει να αναφέρονται με επικεφαλίδα (σε σχέση με τον 
στόχο τους) και με την αντίστοιχη μεθοδολογία τους. 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Εδώ προτείνονται τρόποι με τους οποίους μπορούν οι δραστηριότητες που 
παρουσιάστηκαν να παραλλαχθούν, να επεκταθούν, να αποτελέσουν 
αφορμή για άλλες δραστηριότητες, ή να συνδυαστούν με άλλα μαθήματα. 
Στο μέρος αυτό προτείνονται επίσης και τρόποι με τους οποίους θα 
μπορούσε ο δάσκαλος να αξιολογήσει το αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που 
έθεσε αρχικά (π.χ. τεστ ακουστικής αναγνώρισης, ερωτήσεις, κουίζ, 
εκτέλεση, εργασίες στο σπίτι κλπ.) Το μέρος αυτό δεν είναι πάντα 
απαραίτητο. 
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ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
 
 

1. ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
• ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΦΩΝΗ 
• ΚΙΝΗΣΗ 
• ΑΚΡΟΑΣΗ 
• ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ 
• ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΣΥΝΘΕΣΗ 
• ΑΝΑΓΝΩΣΗ – ΓΡΑΦΗ (σε μαθητές με μεγαλύτερη μουσική εμπειρία). 

 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
• Ανάλογα με την ηλικία και το μουσικό επίπεδο των παιδιών, οι 

πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία ιστορίας της 
μουσικής, θεωρίας, μορφολογίας, κλπ. 

 

3. ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
 

4. ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 
 
 

5. ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
 

Άλλα στοιχεία: 
• Πορεία από το γνωστό (αγαπητό) προς το άγνωστο. 
• Πολύ καλή προετοιμασία του μαθήματος 
• Δημοφιλείς δραστηριότητες για στιγμές «κρίσης» 
• Καλή διαχείριση διδακτικού χρόνου 
• Ποικιλία ειδών μουσικής στο μάθημα 
• Διερεύνηση προτιμήσεων / ενδιαφερόντων μαθητών 
• Κέφι, ενθουσιασμός 
• Πρόβλεψη δυσκολιών, αναποδιών και δημιουργία εναλλακτικών λύσεων 
• Καθαρή διατύπωση κανόνων συμπεριφοράς, αυστηρότητα και συνέπεια στην 

εφαρμογή τους 
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  -   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 

Τίτλος μαθήματος/δραστηριότητας: ........... Διάρκεια μαθήματος/δραστηριότητας: …… 
 

Σχολείο: …………………………………. Τάξη: ……………………………….. 
 

Ημερομηνία διδασκαλίας …………………………………………………………. 
 

ΣΤΟΧΟΙ 

ΥΛΙΚΑ 

 
 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 
 
 

Εισαγωγή 
 
 
 
 
Ανάλυση 
 
 
 
 
Επέκταση / Αξιολόγηση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
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4. 1. Η ζωή και το παιδαγωγικό έργο του Carl Orff 

Η μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση Orff-Schulwerk 
 

Δραστηριότητες ενδεικτικές της προσέγγισης του Orff 

 
• Δραστηριότητα γνωριµίας – αυτοσχεδιασµού. 

Η τάξη σε κύκλο. Όλοι µαζί τραγουδούν «πώς σε λένε να µας πεις», και ο 

καθένας µε τη σειρά απαντά «µε λένε …» (ερώτηση-απάντηση σε µι 

ελάσσονα). Η ίδια δραστηριότητα µπορεί να γίνει µε ερώτηση – απάντηση 

µόνο ρυθµικά και µε ταυτόχρονη εκτέλεση ρυθµού µε παλαµάκια. 

 
• Δραστηριότητα συγκέντρωσης – ρυθµικού αυτοσχεδιασµού µε ηχηρές 

κινήσεις. 

Η τάξη σε κύκλο. Ο δ. εκτελεί διάφορα ρυθµικά σχήµατα σε µέτρο 4/4, η τάξη 

µιµείται. Ύστερα, ο κάθε µαθητής παίζει ένα ρυθµικό σχήµα, η τάξη µιµείται. 

Δυσκολεύουµε, κάποιος παίζει ένα ρυθµικό σχήµα και µε τα µάτια του 

υποδεικνύει ποιος θα το µιµηθεί. Αυτός µιµείται και ύστερα παίζει ένα νέο σχήµα 

για να το µιµηθεί κάποιος άλλος κ.ο.κ. 

 
• «Καλωσόρισµα» 

Τραγούδι, κίνηση, φόρµα ΑΒ. Δραστηριότητα φυλλαδίου. 

 
• «Η πιπεριά». 

Τραγούδι σε σολ-µι-λα. Τραγουδάµε τραγούδι µε στίχους, µετά µε σολφέζ, 

µετά µε σολφέζ και χειρονοµική. Ο δ. κάνει χειρονοµική µε σολ-µι-λα, ζητά 

από τους µαθητές να τραγουδήσουν τις νότες που υποδεικνύει. Γράφει τις 

νότες αυτές µε ονόµατα στον πίνακα και κάνει το ίδιο, οι µαθητές αποδίδουν. 

Ύστερα γράφει τις νότες στο πεντάγραµµο, κάνουν το ίδιο. Οι µαθητές 

γράφουν δύο µέτρα (σε 4/4) µε σολ-µι-λα, και η τάξη αποδίδει. 

 
• Απόδοσης κίνησης µε µουσικά όργανα 

Ο δάσκαλος περπατά µε διάφορους τρόπους, οι µαθητές παίζοντας στο 

όργανα προσπαθούν να αποδώσουν τα χαρακτηριστικά της κίνησης του 

δασκάλου (απόδοση έντασης, ύφους, ταχύτητας στα µουσικά όργανα). Τη 

θέση του δασκάλου µπορεί να πάρει κάποιος µαθητής, ή να εκτελέσουµε τη 

δραστηριότητα σε ζευγάρια. 

 
• «Ο χορός». 

Κίνηση, τραγούδι, και ρυθµικά οστινάτι για συνοδεία. Δραστηριότητα 

χαρακτηριστικά της ενότητας κίνηση – λόγος – µουσική. 

Παραδείγματα δραστηριοτήτων μαθήματος  
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• «Ταξίδι». 

Δραστηριότητα αυτοσχεδιασµού µε δοσµένο θέµα. Οι µαθητές χωρίζονται σε 

οµάδες, αποδίδουν το ποίηµα µε κίνηση, λόγο, µουσική, αποδίδουν το τώρα, αλλά 

και το πριν ή το µετά του ποιήµατος («τι έγινε άραγε µε το καράβι;») 
 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ CARL ORFF – H ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

 
• Γεννήθηκε στο Μόναχο το 1895. 

• Μεγάλωσε σε στρατιωτική οικογένεια. 

• Έµαθε από νωρίς µουσική (πιάνο, εκκλ. Όργανο, βιολοντσέλο, και σύνθεση) 

• Αποφοίτησε από τη µουσική ακαδηµία του Μονάχου το 1914. 

• Ήταν διευθυντής χορωδιών και ορχηστρών. 

• Πήγε στρατό µεταξύ 1917-19. 

• Από το 1920 το ενδιαφέρον του στράφηκε εκτός από τη σύνθεση και στην 

µουσική εκπαίδευση (µε τη συνεργασία των Mary Wigman, Dorothy Gunther, 

Gunild Keetman,) από τη συνεργασία των οποίων προέκυψε το Orff- 

Schulwerk. 

• Συνέχισε το συνθετικό και εκπαιδευτικό έργο και µετά τον πόλεµο. 

• Δίδαξε σύνθεση. 

• Το 1963 ιδρύθηκε στο Mozarteum του Σάλτσµπουργ, το Ινστιτούτο Orff. 

Δίδαξε και εκεί. 

• Πέθανε το 1982. 

 

 
• Ο Ορφ ενδιαφερόταν για τη «φυσική διδασκαλία», το πάντρεµα της µουσικής 

µε το χορό (για την εξυπηρέτηση και κάποιων θεατρικών αναγκών) 

• Γνωρίστηκε το 1910 µε την Mary Wigman (µαθήτρια του Laban) που µαζί µε 

την Gunther ανήκαν στο «κίνηµα του νέου χορού», που επέτρεπε 

αυτοσχεδιαστικές κινήσεις και νέες εκφραστικές δυνατότητες στους χορευτές. 

• Προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του Ορφ, που επηρεάστηκε και έγραψε αρκετά 

σκηνικά και χορευτικά έργα µε µια καινοτοµία. Οι χορευτές έπαιζαν οι ίδιοι 

κάποια κρουστά όργανα. 

• Το 1924 ίδρυσαν µε την Guther το Guntherschule στο Μόναχο , µε στόχο τη 

δουλειά µε τραγουδιστές, χορευτές, µουσικούς, και ηθοποιούς ώστε να 

µπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα µε κίνηση και µουσική. 

• Για αυτούς, το κλειδί ήταν ο ρυθµός, η ανάπτυξη της ρυθµικής συνείδησης. 

Το να µπορεί ο µαθητής να γίνει µουσικός στηριζόµενος µόνο στον εαυτό 

του. 

• Για αυτό έπρεπε να κατασκευαστούν τα κατάλληλα όργανα, ρυθµικά όργανα 

που όµως θα µπορούσαν εξίσου καλά να παίξουν και µελωδία. 

• Πειραµατίστηκε µε τα όργανα της ινδονησιακής Gamelan ορχήστρας. 

• Ένας κατασκευαστής πιάνων και αρπιχόρδων , ο Μέντλερ, έδειξε ενδιαφέρον 
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για πειραµατισµό, και µετά από επίπονη δουλειά, κατασκευάστηκε το 1928 το 

πρώτο ξυλόφωνο, και ύστερα µια γκάµα από ξυλόφωνα και µεταλλόφωνα (µε 

σωλήνες κάτω από τις ράβδους που λειτουργούσαν ως ηχεία). 

• Αναζήτησε ένα πνευστό που θα µπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του, 

και κατέληξε στο φλάουτο µε ράµφος (από µπάσο ως σοπράνο). 

• Στο Guntherschule ο Ορφ ασχολούνταν µε την επιµέλεια του µουσικού υλικού 

ενώ η Gunther µε τη διδασκαλία χορού και µουσικών θεωρητικών. Εκεί η 

µουσική και ο χορός διασπώνται για να δουλευτούν χωριστά και µετά 

συνενώνονται µέσω της εκτέλεσης ενός έργου. 

• Το 1926 εµφανίζεται η Keetman. Χωρίς αυτήν το Orff Schulwerk δεν θα 

γινόταν ποτέ. 

• Το 1930 εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο. 

• Τη δεκαετία του 1930 η δουλειά από το Gunterschule γίνεται γνωστή. Το 

Υπουργείο αποφασίζει να βάλει το πρόγραµµα στα σχολεία. 

• Το σχέδιο ναυαγεί, γιατί αποµακρύνονται οι υποστηρικτές του Ορφ από το 

Υπουργείο και ξεσπά και ο Β΄παγκόσµιος πόλεµος. 

• Το Guntherschule καταστρέφεται. 

• Μετά τον πόλεµο, το 1948, κάποιος παίζει σε έναν βαυαρικό ραδιοσταθµό µία 

ανέκδοτη ηχογράφηση από τη δουλειά στο Guntherschule. Καλούν τον Ορφφ 

να κάνει µια σειρά ζωντανών εκποµπών στο στούντιο µε παιδιά. 

• Ο Ορφφ έχει αναθεωρήσει πολλά, πιστεύει ότι η εκπαίδευση στην κίνηση και 

µουσική πρέπει να εµπεριέχει το λόγο, όπως στα παιδιά είναι αδιάσπαστη η 

ενότητα κίνησης, λόγου, και µουσικής. Επίσης, πιστεύει ότι αυτή η 

εκπαίδευση πρέπει να αρχίζει από την προσχολική ηλικία. 

• Δουλεύουν µε παιδιά 8-12 ετών που δεν ήξεραν τη µέθοδο και µε όσα όργανα 

είχαν αποµείνει από τον πόλεµο. 

• Οι εκποµπές αποκτούν µεγάλη δηµοτικότητα σε πολίτες και σχολεία. Ο 

κόσµος αρχίζει να αναζητά παρόµοια όργανα. 

• Ο Κλάους Μπέκερ, µαθητής του Μέντλερ, αναλαµβάνει να κατασκευάσει 

τέτοια όργανα. Ιδρύει το 1949 το Studio 49. 

• Από τις εκποµπές 1950- 1954 προκύπτουν οι 5 τόµοι του Schulwerk. 

• Από το 1949 η Keetman διδάσκει την µέθοδο στο Mozarteum του 

Σάλτσµπουργκ. 

• Κάνουν µαζί σεµινάρια σε όλον τον κόσµο, και τα βιβλία προσαρµόζονται και 

γράφονται σε πολλές γλώσσες µε αντίστοιχο παραδοσιακό λεκτικό, µουσικό 

και κινητικό υλικό. 

• Το 1963 ιδρύεται στο Σάλτσµπουργκ το Ινστιτούτο Ορφφ που δουλεύει ως 

σήµερα ως το πρώτο και ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυµα πάνω στη µέθοδο. 

Ο Orff ΕΦΤΙΑΞΕ ΜΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΜΙΑ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ. ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΟΙ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΑΝ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΥΤΗ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟ. ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΧΟΥΝ 

ΦΤΙΑΧΤΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ 

ΟΡΦ. 
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4.2. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΤΟΥ SHINICHI SUZUKI 
 
Μελετήστε τα άρθρα  

ΑΡΘΡΟ 4 -- Στάμου, Λ. (2021). Όταν η φιλοσοφία της αγάπης συναντά τη μεθοδολογία της 
αποτελεσματικής μουσικής διδασκαλίας. Στο Α. Βέρβερης και Ι. Λίτος (επιμ.), «Ζητήματα 
διδακτικής των μουσικών οργάνων». Εκδόσεις Δίσιγμα.  
ΑΡΘΡΟ 5 - Στάμου, Λ. (Οκτώβριος, 2002). Η μουσική διδασκαλία σύμφωνα με τη «μέθοδο 
εκπαίδευσης ταλέντου» του Shinichi Suzuki: Θεμελιώδεις αρχές-προτάσεις για τη βελτίωση της 
οργανικής μουσικής διδασκαλίας στην Ελλάδα. Μουσική Εκπαίδευση, Ειδική Έκδοση: Πρακτικά του 
3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 28 
Ιουνίου – 30 Ιουνίου, 2002, σελ. 118-129.  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

H μέθοδος ξεκίνησε από την Ιαπωνία το 1945 από τον Shinichi Suzuki. Ο πατέρας του 
ήταν κατασκευαστής βιολιών, και ο Shinichi μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με 
μουσικά όργανα και μουσικούς. Ήταν και ο ίδιος βιολιστής και μουσικοδιδάσκαλος. 
Η μέθοδός του εισήχθηκε στην Αμερική το 1964 και από τότε εξαπλώθηκε σε όλο 
τον κόσμο. Σήμερα, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιών μαθαίνουν μουσική μέσα από τη 
μέθοδο Σουζούκι, όχι μόνο βιολί για το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά η μέθοδος, 
αλλά και άλλα όργανα όπως πιάνο, φλάουτο, κιθάρα, βιόλα, τσέλο, και άρπα. 

 

Βασικά Σημεία της Φιλοσοφίας και Προσέγγισης της Μεθόδου Suzuki 
▪ Κάθε παιδί μπορεί να μάθει εφόσον του δοθούν τα κατάλληλα ερεθίσματα 

στο κατάλληλο περιβάλλον και με αρκετή επανάληψη. 
▪ Η μουσική μαθαίνεται με τον ίδιο τρόπο που μαθαίνεται και η γλώσσα. 

Δηλαδή, βασικά στοιχεία είναι α) επανάληψη, β) θετικό περιβάλλον, γ) 
θετική ανατροφοδότηση. 

▪ Ο στόχος της μεθόδου είναι να αναπτύξει το δυναμικό ενός παιδιού και να 
κάνει τη ζωή του πιο πλούσια μέσα από τη μουσική. 

▪ Το τρίγωνο «γονιός-δάσκαλος-μουσικός» είναι απαραίτητο στοιχείο της 
προσέγγισης αυτής. Ο γονιός είναι ο «δάσκαλος για το σπίτι», παρακολουθεί 
τα μαθήματα του παιδιού, μαθαίνει και αυτός να παίζει, συμμετέχει και 
ενθαρρύνει τη μελέτη του παιδιού με ενθουσιασμό. 

▪ Στη μέθοδο αυτή, υπάρχει ηθελημένη πειθαρχία αλλά όχι εξαναγκασμός. 
▪ Έλλειψη ανταγωνισμού. Ο δάσκαλος και ο γονιός ποτέ δεν συγκρίνουν το 

παιδί με τα άλλα παιδιά, αλλά με το τι μπορεί το ίδιο πραγματικά να κάνει. 
▪ Η διαδικασία της μελέτης είναι ιεροτελεστία. Είναι μέρος μιας προβλέψιμης 

από το παιδί ρουτίνας, γίνεται μέρος της ζωής του μαθητή και του γονιού 
του. 

▪ Ο δάσκαλος πρέπει να διαπαιδαγωγήσει όλη την οικογένεια. Η εκμάθηση 
του οργάνου από το παιδί γίνεται πλέον οικογενειακή υπόθεση. 

▪ Η διδασκαλία του οργάνου διαφοροποιείται ανάλογα με α) χαρακτήρα του 
παιδιού, β) το οικογενειακό περιβάλλον, γ) την ηλικία του παιδιού. Παίρνει 
συχνά παιγνιώδη χαρακτήρα, χωρίς ωστόσο να μειώνεται η εντύπωση που 
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έχει το παιδί για τη σοβαρότητα της ενασχόλησής του. Το μάθημα 
αποτελείται από το χαιρετισμό, το «ζέσταμα», την «προετοιμασία» του 
επόμενου κομματιού, την εργασία πάνω στο κυρίως κομμάτι που 
δουλεύεται, και το «γυάλισμα» παλιότερων κομματιών ή εκτέλεση 
ρεπερτορίου. 

▪ Ο δάσκαλος πρέπει να είναι ειλικρινής στους επαίνους του. 
▪ Αν ο μαθητής δεν μελετά, τότε: α) αν ο μαθητής είναι μικρός σε ηλικία, ο 

γονιός και ο δάσκαλος συνεννοούνται σε ένα κοινό σύστημα, δηλαδή 
σταθερή ώρα μελέτης, ημερολόγιο μελέτης που ελέγχεται από το δάσκαλο, 
και ανταμοιβές σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα για τη μελέτη. Η 
ανταμοιβή μπορεί να είναι κάτι που το παιδί ούτως ή άλλως θα έπαιρνε (π.χ. 
γλυκό το Σάββατο, ή περισσότερη τηλεόραση την Κυριακή). Έτσι, αντί να 
τιμωρούμε το παιδί για την έλλειψη μελέτης, το ανταμείβουμε γιατί μελετάει. 
Ο στόχος μας είναι σταδιακά να μετατρέψουμε την ανταμοιβή από εξωτερική 
(υλική) σε εσωτερική (ηθική ικανοποίηση του μαθητή) και σε εξάλειψή της (ο 
μαθητής δουλεύει γιατί το θέλει, και για κανένα άλλο λόγο). 

▪ Παιχνίδια. Τα παιχνίδια είναι συχνό μέρος του μαθήματος με στόχο την 
άνεση στην εκτέλεση, την πιο ευχάριστη εκμάθηση της τεχνικής, κλπ. 
ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. 

▪ Ρεπερτόριο. Κάθε μαθητής Suzuki έχει ένα ρεπερτόριο το οποίο δουλεύει 
ακατάπαυστα. Ένα κομμάτι δεν αποσύρεται όταν ο μαθητής το «βγάλει». 
Από κει και μετά αρχίζει πραγματικά η μουσική. Επίσης, στα παλιότερα 
κομμάτια η καινούργια τεχνική δουλεύεται ευκολότερα. 

▪ Ατομικό και ομαδικό μάθημα για τον κάθε μαθητή. Στο ομαδικό μάθημα, 
δουλεύεται το ομαδικό παίξιμο, το ρεπερτόριο, η σόλο εκτέλεση μπροστά σε 
άλλους, τα παιχνίδια, η θέαση των στοιχείων που δουλεύονται στο ατομικό 
μάθημα μέσα από ένα πρίσμα παιχνιδιού. Στόχος είναι α) η ανάπτυξη άνεσης 
και φυσικότητας στο ατομικό και ομαδικό παίξιμο, β) η ανάπτυξη ευγενούς 
άμιλλας. 

▪ Απομνημόνευση. Όλο το ρεπερτόριο παίζεται από μνήμης. Κάθε κομμάτι 
προετοιμάζεται, δουλεύεται, και καταχωρείται στο συνεχώς εκτελούμενο 
ρεπερτόριο μόνο από μνήμης. Η μουσική γραφή εισάγεται αργότερα για να 
μάθει ο μαθητής να διαβάζει μουσική, όχι για να «βγάζει» ένα άγνωστο 
κομμάτι από την παρτιτούρα χωρίς πρώτα να το γνωρίζει ακουστικά.. 

▪ Ακρόαση. Συνεχής, κάθε μέρα, ενεργητική ή παθητική. Α) για να 
προετοιμαστεί ο μαθητής να παίξει ένα κομμάτι, β) για να βοηθηθεί κατά την 
κυρίως εκμάθησή του, γ) για να μπορεί να δουλεύει με το «αυτί», να βγάζει 
ένα κομμάτι ακουστικά, δ) για να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα του ήχου 
του με βάση ένα πρότυπο ηχητικό μοντέλο. 

▪ Όταν ο μαθητής έχει συγκεκριμένα προβλήματα, ο δάσκαλος: 
α) απομονώνει τα επιμέρους προβλήματα, 
β) αποφασίζει να δουλέψει με το καθένα ξεχωριστά και σταδιακά, 
γ) δουλεύει για το κάθε πρόβλημα βήμα βήμα με υπομονή, λέγοντας το 

ίδιο πράγμα αλλά με πολλούς διαφορετικούς τρόπους (διανοητικά- 
εξήγηση, σωματικά-εκτέλεση και μίμηση, με φανταστικές εικόνες και 
παρομοιώσεις, με παιχνίδια κλπ.), 
δ) οι προτάσεις που κάνει δεν αφορούν στη διόρθωση των 



23  

 

© Λήδα Στάμου 

 
 
 
 
 

συμπτωμάτων, αλλά στον εντοπισμό των αιτιών 
ε) ο δάσκαλος δεν «διορθώνει» τίποτε άλλο ενώ δουλεύει πάνω σε ένα 

συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί ο μαθητής φορτίζεται, δεν ξέρει τι να 
πρωτοπροσέξει και δημιουργεί ένταση στο σώμα του. 
στ) ο δάσκαλος διδάσκει το μαθητή (και το γονιό του) πώς να μελετά στο 
σπίτι (να διασπά το πρόβλημα σε επιμέρους στοιχεία, να εντοπίζει τα 
αίτια, να συγκεντρώνεται με συγκεκριμένο στόχο και όχι να 
επαναλαμβάνει το ίδιο σημείο χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι ο στόχος 
του). 
 

 

4.3. Η ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ EMILE JAQUES 
DALCROZE (EURHYTHMICS = ΡΥΘΜΙΚΗ DALCROZE) 

 

Ο Dalcroze γεννήθηκε το 1865 και πέθανε στην Γενεύη το 1950. Μουσικός και 
συνθέτης, καθηγητής θεωρίας, σολφέζ, αρμονίας, και σύνθεσης στο Ωδείο της 
Γενεύης. Το 1911 ίδρυσε στο Hellerau το πρώτο Ινστιτούτο Ρυθμικής και επηρέασε 
ολόκληρη την εξέλιξη της μουσικής παιδαγωγικής. Η προσέγγισή του γεννήθηκε από 
την παρατήρησή του ότι οι μαθητές συχνά επιδείκνυαν μηχανική (τεχνική) αρτιότητα 
αλλά όχι μουσική κατανόηση κατά τη διάρκεια της μουσικής εκτέλεσης. 
Μπορούσαν δηλαδή να αποκωδικοποιούν νότες πάνω στο όργανο ή με τη φωνή τους 
με έναν εκπληκτικό τρόπο, ωστόσο η αποκωδικοποίηση αυτή στερούνταν 
μουσικότητας και αίσθησης, ήταν βαρετή και ανούσια. Άλλοι πάλι μαθητές 
μπορούσαν με άνεση να αντιληφθούν τα ηχητικά συμβάντα και τις ηχητικές 
παραλλαγές μέσα στο χρόνο, αλλά το φωνητικό τους σύστημα δεν ήταν σε θέση να 
τις πραγματοποιήσει. Ταυτόχρονα, παρατηρούσε ότι κάποιοι μαθητές (κυρίως 
μικρότερης ηλικίας) ασυναίσθητα απέδιδαν με το σώμα τους κάποια στοιχεία της 
μουσικής. Εκτός από τα χέρια (που έπαιζαν πάνω στο όργανο) υπήρχαν μυικές 
αντιδράσεις (αντιδράσεις των αισθήσεων, του νευρικού συστήματος) όπως σήκωμα 
του ποδιού, ταλάντευση του κορμού, κίνηση του κεφαλιού, σκίρτημα όλης της 
ύπαρξης. Αυτό τον οδήγησε στη σκέψη ότι «οι μουσικές αισθήσεις, ρυθμικής 
φύσεως, ξεσηκώνουν ένα παιχνίδι των μυών και του νευρικού συστήματος 
ολόκληρου του οργανισμού». Στόχος του Dalcroze είναι «η μουσική να περάσει μέσα 
από το αισθητήριο της ακοής, να φτάσει μέχρι την ψυχή και να την αγκαλιάσει, και 
στη συνέχεια, το σώμα να την αποδώσει στην δική του γλώσσα της κίνησης». Η 
κίνηση είναι η έκφραση της συν-κίνησης. 

 

Τα βασικότερα στοιχεία της μουσικοπαιδαγωγικής προσέγγισης του Dalcroze είναι 
τα εξής: 

• H Ρυθμική (“Eyrhythmics”) 
• Το Σολφέζ 
• Ο Αυτοσχεδιασμός 

 

Η Ρυθμική έχει σαν στόχο την συγκέντρωση του πνεύματος και την σωματική 
κινητοποίηση («την κιναισθησία»). Αφορά στην εκπαίδευση του σώματος (των 
αισθήσεων, του νευρικού συστήματος του οργανισμού) να αντιλαμβάνεται και να 
αντιδρά κινητικά σε οποιαδήποτε στοιχεία μιας μουσικής ή τις μεταβολές τους (π.χ. 
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ρυθμός, τέμπο, μελωδική κίνηση, αρμονική δομή, μουσικές φράσεις, 
χρωματισμούς, κλπ.). Η Ρυθμική αφορά επίσης στην ανάπτυξη της ικανότητας να 
αντιλαμβάνεται ο μαθητής και να αποδίδει κινητικά τις συγκινήσεις και τα 
συναισθήματα που υπάρχουν σε κάθε μουσική. 

 

Τo Solfege έχει σα στόχο την ανάπτυξη της ηχητικής συνείδησης με την πρακτική 
ασκήσεων φωνητικού αυτοσχεδιασμού και καλλιέργεια της μελωδικής και 
αρμονικής ακρόασης. Ο Dalcroze συνδύασε ειδικές ασκήσεις για την ανάπτυξη 
απόλυτου αυτιού, σωστής ακρόασης και εκλεπτυσμένων διακυμάνσεων με 
ασκήσεις διανοητικής και μουσικής εγρήγορσης, συγκέντρωσης, και μνήμης. 
Έφτιαξε ασκήσεις για σωστή αναπνοή, ισορροπημένη στάση του σώματος, μυική 
χαλάρωση, που είναι απαραίητητες προυποθέσεις για το τραγούδι, καθώς και 
ασκήσεις για οπτική επιδεξιότητα που οδηγεί σε γρήγ*ορη μουσική ανάγνωση και 
αντίληψη. Θεωρούσε ότι τη μουσική πρέπει να την αντιλαμβάνεται κανείς πρώτα 
απ’ όλα ακουστικά. 
 
Ο Αυτοσχεδιασμός παίζει μεγάλο ρόλο σε ένα μάθημα Ρυθμικής Dalcroze. Ο 
δάσκαλος οδηγεί τους μαθητές στην ανάπτυξη ενός ρεπερτορίου κινήσεων και 
αντιδράσεων σε μουσικές ιδέες, από το οποίο οι μαθητές μπορούν να αντλήσουν 
προκειμένου να αυτοσχεδιάσουν και να δημιουργήσουν μέσω της κίνησης, της 
φωνής, ή των οργάνων. Η ικανότητα του δασκάλου για αυτοσχεδιασμό στο πιάνο 
είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της μεθόδου, καθότι το πιάνο προσφέρει 
άπειρες δυνατότητες για μουσική έκφραση. 
Η Ρυθμική του Dalcroze σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με τη Ρυθμική Γυμναστική, 
την Ενόργανη, ή το Μπαλέτο. Αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μέγιστα οφέλη 
και για την εκπαίδευση χορευτών, ωστόσο είναι κατά κύριο λόγο μια 
μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση (προυποθέτει τη μουσική γνώση). 

 
 
 

4.4. H ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ZOLTAN KODALY 

Συνθέτης από την Ουγγαρία -     Διακρίθηκε σε 3 βασικούς τομείς. 
• Ως συνθέτης (γνωστή η ορχηστρική σουίτα του βασισμένη στην όπερά του 

«Hary Janos», επίσης γνωστά τα «Peacock Variations» και “Psalmus 
Hungaricus” για σόλο τενόρο, χορωδία και ορχήστρα.) 

• Ως μουσικολόγος, για τη συνεργασία του με τον Bela Bartok στην συλλογή, 
κατάταξη, και έκδοση ενός τεράστιου αριθμού παραδοσιακών τραγουδιών 
της Ουγγαρίας. 

• Ως παιδαγωγός, για την ανάπτυξη ενός μεγάλου όγκου εκπαιδευτικού υλικού 
για χρήση στη δημόσια εκπαίδευση, που περιλάμβανε επίσης δικές του 
συνθέσεις και χορωδιακή μουσική. 

 

Ο βασικός του στόχος ήταν ένα σύστημα μουσικής εκπαίδευσης μέσω του 
οποίου θα αναπτύσσονταν οι δεξιότητες όλου του πληθυσμού μιας χώρας στη 
μουσική ανάγνωση και γραφή. Επεδίωκε την διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας 
μέσω της διδασκαλίας της παραδοσιακής μουσικής της Ουγγαρίας σε μια εποχή που 
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οι εθνικές μουσικές παραδόσεις άνθιζαν, αμυνόμενες στην ισοπεδωτική επίδραση 
της δυτικής ευρωπαικής μουσικής (της Γερμανίας και της Αυστρίας). Πίστευε ότι όλοι 
στην Ουγγαρία έπρεπε να εκπαιδευθούν στην ανάγνωση και γραφή της μουσικής, 
όπως εκπαιδεύονταν στην ανάγνωση και γραφή της γλώσσας, όσο το δυνατό 
νωρίτερα από άποψη ηλικίας (από 2,5 χρόνων). Κατά τη γνώμη του, τα παιδιά είναι 
περισσότερο δεκτικά στη μουσική μεταξύ 3 και 7 χρόνων. Έφτιαξε ένα πρόγραμμα 
μουσικής εκπαίδευσης για τα δημόσια σχολεία, η γνωστή «διδασκαλία σολ-φα», με 
έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής, που περιελάμβανε 
μελωδικό και ρυθμικό σολφέζ, ανάγνωση πρώτης όψεως (sight singing), και dictee΄. 
΄Οπως και ο Dalcroze, o Kodaly πίστευε ότι η μουσική παιδεία πρέπει να είναι 
ανοιχτή σε όλους, και όχι μόνο στην ελίτ των ταλαντούχων. Παρόλο που ήξερε το 
έργο του Dalcroze, ο Kodaly ακολούθησε μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση, 
δημιουργώντας ένα σύστημα φτιαγμένο (και προσαρμοσμένο) για να υπηρετήσει το 
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας του. Το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει μεγάλο 
αριθμό πεντατονικών τραγουδιών. Το τραγούδι είναι, τις περισσότερες φορές, χωρίς 
συνοδεία και δίνει έμφαση στη σωστή, ακριβή, και εκφραστική χρήση της φωνής. 

Οι στόχοι, η φιλοσοφία, και οι αρχές του συστήματος ήταν δικές του. Ωστόσο, 
τα μέσα που χρησιμοποιούσε ήταν δανεισμένα ή επηρεασμένα από άλλους. Το 
σύστημα σολ-φα είχε επινοηθεί στην Ιταλία, το τονικό σολ-φα στην Αγγλία, οι 
ρυθμικές συλλαβές ήταν επινόηση του Emile Cheve στην Γαλλία, και πολλές τεχνικές 
σολφέζ είχαν παρθεί από το σύστημα του Dalcroze. Η χειρονομική ήταν 
προσαρμοσμένη από την προσέγγιση του John Curwen, και η παιδαγωγική 
προσέγγιση ήταν βασικά επηρεασμένη από τον παιδαγωγό Pestalozzi. 

Το σύστημά του ακολουθεί μια αυστηρή δομή. Η διδασκαλία σχετικά με 
ρυθμικές και μελωδικές έννοιες, μέτρα, τόνοι (κλειδιά), και άλλα θεωρητικά 
σύμβολα και έννοιες είναι τοποθετημένη σε προκαθορισμένα σημεία μέσα σε ένα 
προσεκτικά δομημένο σύστημα. ΄Όπως και ο Orff, πίστευε ότι στα μικρά παιδιά η 

κίνηση και το τραγούδι εμφανίζονται ταυτόχρονα και αυθόρμητα. Γι’ αυτό και στο 
σύστημά του, στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, τα κινητικά και μουσικά παιχνίδια 
παίζουν σημαντικό ρόλο. Αργότερα, και οι παραδοσιακοί χοροί. Η κίνηση 
χρησιμοποιείται επίσης για να ενισχύσει την κατανόηση συγκεκριμένων μουσικών 
εννοιών (π.χ. τα παιδιά βηματίζουν και χτυπούν παλαμάκια στον παλμό του 
τραγουδιού). 

Το σολ-φα σύστημα που ακολουθεί ο Kodaly είναι βασικά παρμένο από το 
σύστημα που χρησιμοποιεί στην Αγγλία από το 1840 και μετά ο John Curwen. To 
σύστημα Curwen χρησιμοποιεί το κινητό Ντο και αρχικά γράμματα που συμβολίζουν 
τις συλλαβές (ονόματα) για τα διάφορα φθογγόσημα. Ο Kodaly υιοθέτησε τα αρχικά 
γράμματα όπως επίσης και το κινητό Ντο σύστημα (σε αντίθεση με τον Dalcroze). 
Στο κινητό Ντο σύστημα, το Ντο ως τονική μπορεί να είναι τοποθετημένο σε 
οποιοδήποτε διάστημα ή γραμμή του πενταγράμμου. Τα ονόματα (ντο, ρε, μι, κλπ.) 
δεν αντιπροσωπεύουν το ακριβές ύψος των φθόγγων αλλά την θέση τους μέσα σε 
μια τονικότητα (π.χ. ντο είναι η τονική, σολ η δεσπόζουσα κλπ. άσχετα με το αν π.χ. 
εμείς τραγουδάμε την τονική στο απόλυτο ύψος φα). Για να το διακρίνει από το 
παραδοσιακό σύστημα του Σταθερού Ντο, o Kodaly ονόμασε το σύστημα αυτό 
«Σχετικό σολ-φα σύστημα» ή «Σύστημα του Κινητού Ντο». 

Do re mi fa so la ti do 
D r m f s l t d΄ 
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So, la, ti, do´ re΄ mi΄ 
Κάτω από την κάτω τονική, οι νότες έχουν κόμμα, πάνω από την πάνω τονική 

τόνο.  

Οι νότες εισάγονται με αυστηρή σειρά: 
So mi 
La so mi 
La so mi re 

 

La so mi re do 
La so fa mi re do 
La ti la sol fa mi re do ti do 
 
Στη ρυθμική ανάγνωση, πρώτα εισάγεται η έννοια του παλμού. Οι ρυθμικές 

αξίες μαθαίνονται πρώτα βιωματικά μέσα από το τραγούδι και την ακρόαση, στη 
συνέχεια απομονώνονται από το τραγούδι, και συμβολίζονται με ονόματα (τα, τι-τι) 
ή με ρυθμική γραφή (χωρίς κεφαλή οι νότες). Τα ρυθμικά μοτίβα εισάγονται μέσα 
από εικονικές αναπαραστάσεις, παιχνίδια, και κίνηση. Οι εικονικές αναπαραστάσεις 
βοηθούν τη μετάβαση από το βίωμα στην συμβατική σημειογραφία. 
 

Αρκετά συχνές οι ασκήσεις εσωτερικής ακοής. 
 
 
 

 
4.5. ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

(Music Learning Theory) - Edwin Gordon 
Μελετήστε το ΑΡΘΡΟ 3 -- Στάµου, Λ. (2009). Μουσικότητα και µουσική καθοδήγηση στα 

πρώτα χρόνια της ζωής: Η συµβολή της Θεωρίας Μουσικής Μάθησης στη 

µουσικοπαιδαγωγική πρακτική µε βρέφη και νήπια. Στο βιβλίο Ξ. Παπαπαναγιώτου (επιµ.)., 

Ζητήµατα µουσικής παιδαγωγικής, σελ. 165-192. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ε.Ε.Μ.Ε. 

 

Ο Edwin Gordon είναι ένας από τους ελάχιστους ερευνητές που στήριξαν αναλυτικό 
πρόγραμμα και θεωρίες για τη διδασκαλία της μουσικής πάνω σε καθαρά 
ερευνητικά ευρήματα για την ανάπτυξη των μουσικών ικανοτήτων. Έκανε πάνω από 
30 χρόνια ερευνών και εξακολουθεί, ανέπτυξε τη θεωρία Μουσικής Μάθησης (Music 
Learning Theory), και το Jump Right In Music Curriculum για την προσχολική 

ηλικία, το Δημοτικό, και το Γυμνάσιο – Λύκειο, με εφαρμογές στη Γενική Διδασκαλία 
της Μουσικής, αλλά και στη Διδασκαλία των Οργάνων (και στη Μαζική Εκπαίδευση). 
Έχει συντάξει 4 τεστ μουσικής δεκτικότητας (ακουστικότητας): 
▪ το “Audie” , για παιδιά 3-5. 
▪ το “Primary Measures of Music Audiation” (Στοιχειώδεις Μετρήσεις της 

Μουσικής Ακουστικότητας) για παιδιά 5 – 8 ετών. 
▪ το “Intermediate Measures of Music Audiation” (Μεσαίες Μετρήσεις Μουσικής 
Ακουστικότητας) για παιδιά 5 –9 ετών που σκοράρουν πολύ ψηλά στο 
προηγούμενο τεστ. 
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▪ το «Musical Aptitude Profile” (Προφίλ Μουσικής Δεκτικότητας), για άτομα 9 – 
18 ετών (μέτρηση της Σταθεροποιημένης Δεκτικότητας). 

▪ Το “Advanced Measures of Music Audiation” [Προηγμένες Μετρήσεις Μουσικής 
Ακουστικότητας, για άτομα 18 ετών και άνω]. 

Τεστ Μουσικής Δεκτικότητας: Aπαραίτητα για να: 
❑ γνωρίζουμε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες των παιδιών και να τα βοηθήσουμε 

κατάλληλα 
❑ αναγνωρίζουμε μουσικά ταλέντα και να το γνωστοποιούμε στους γονείς τους, 

ώστε να τους παρέχουν επιπλέον ευκαιρίες μουσικής μάθησης. 
 

Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ τα αποτελέσματα των τεστ μουσικής δεκτικότητας για να 
αποκλείσουμε ένα μαθητή από τη μουσική. Η μουσική είναι για όλους, και δεν είμαστε 
σίγουροι αν τελικά τα τεστ αυτά μετρούν όλες τις μουσικές πλευρές ενός ανθρώπου 

 

 
Βασικά Σημεία της Θεωρίας Μουσικής Μάθησης 

 
Α) Μουσική Δεκτικότητα (Musical Aptitude): Είναι εν δυνάμει υπάρχουσα 
δεκτικότητα μάθησης της μουσικής, ιδιαίτερα ως προς τη δυνατότητα ανάπτυξης 
των μουσικών επιδεξιοτήτων. Μπορεί να οριστεί ως ο προάγγελος της δεκτικότητας 
ενός ατόμου να συγκρατεί, να αναγνωρίζει, και να αναπαράγει μια σύντομη μουσική 
φράση. Είναι δείκτης της δυνατότητας μουσικών επιτευγμάτων. (βλ. 
«Μουσική μάθηση και εκπαίδευση») 
▪ Όλοι γεννιούνται με κάποιο βαθμό μουσικής δεκτικότητας. Η μουσική 

δεκτικότητα είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης φύσης – περιβάλλοντος. 
Είναι μεταβαλλόμενη ως την ηλικία των 8 περίπου χρόνων. Σταθεροποιείται από 
την ηλικία των 8 χρόνων και μετά. 

▪ Η μουσική δεκτικότητα διακρίνεται στους εξής μετρήσιμους τομείς: 
▪ Στις ηλικίες 5-8 ή 6-9: σε τονική και ρυθμική δεκτικότητα (το άθροισμα των 

οποίων δίνει τη συνολική μουσική δεκτικότητα. 
▪ Στις ηλικίες 8 –18 χρόνων: 1) Τονική Δεκτικότητα, που περιλαμβάνει α) μελωδία 

και β) αρμονία, 2) Ρυθμική Δεκτικότητα, που περιλαμβάνει α) τέμπο και β) 
μέτρο, και 3) Μουσική Ευαισθησία, που περιλαμβάνει α) μουσικές φράσεις, β) 
ισορροπία, β) ύφος (στυλ). 

Οι διάφοροι τομείς της Μουσικής Δεκτικότητας δεν είναι στο ίδιο επίπεδο 
ανεπτυγμένοι ούτε αναπτύσσονται με την ίδια ταχύτητα. 

 
Β) Μουσικά Επιτεύγματα: Διαφορετικό από τη Μουσική Δεκτικότητα. Είναι αυτά που 
κάποιος καταφέρνει στη μουσική. Θεωρητικά, το επίπεδο των μουσικών 
επιτευγμάτων δεν μπορεί να ξεπεράσει το επίπεδο της Μουσικής Δεκτικότητας ενός 
ατόμου. 
Γ) Μουσική ανωριμότητα: To στάδιο κατά το οποίο κάποιος δεν μπορεί να 
τραγουδήσει σωστά, να κρατήσει ένα σταθερό παλμό, και να συντονίσει την 
αναπνοή και την κίνησή του με το τραγούδι και τη ρυθμική απαγγελία του. 
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Διακρίνεται σε Μελωδική και Ρυθμική. 
Δ) Άτυπη Μουσική Διδασκαλία: Η διδασκαλία που πρέπει να λαμβάνει το άτομο 
ώσπου να εξέλθει από το στάδιο της Μουσικής Ανωριμότητας. Αποτελείται από ένα 
πλούσιο και επαναλαμβανόμενο σε μουσικά ερεθίσματα περιβάλλον, όπου το παιδί 
είναι ελεύθερο να αντιδράσει ή να μην αντιδράσει στη μουσική. 
 
Μουσική Ακουστικότητα: Η ανάπτυξη της Μουσικής Ακουστικότητας είναι, 
σύμφωνα με τη Θεωρία Μουσικής Μάθησης, ο βασικός στόχος της μουσικής 
διδασκαλίας. Μουσική Ακουστικότητα είναι η ικανότητα να ακούει κανείς τους 
μουσικούς ήχους μέσω της ανάκλησης, πρόβλεψης, και σύλληψης, όταν αυτοί οι 
ήχοι δεν είναι παρόντες. Η μουσική ακουστικότητα είναι φανερή όταν μπορούμε να 
προβλέψουμε τους μουσικούς ήχους σε ένα κομμάτι που δεν έχουμε ακούσει ποτέ 
προηγουμένως, όταν ανακαλούμε στο μυαλό μας ένα μουσικό κομμάτι που 
ακούσαμε κάποτε, όταν διαβάζουμε μια παρτιτούρα μουσικής που δεν έχουμε 
ακούσει ή παίξει ποτέ πριν, όταν συνθέτουμε ένα κομμάτι χωρίς όργανο και 
μπορούμε να φανταστούμε πώς ακούγεται, όταν είμαστε ικανοί να 
αυτοσχεδιάζουμε στη στιγμή με τονική και ρυθμική αίσθηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

▪ Αξιολόγηση είναι η διαδικασία κατά την οποία αποδίδουμε μια αξία σε κάτι 
σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια που χρησιμοποιούμε. H Αξιολόγηση μπορεί 
να είναι ποιοτική ή ποσοτική 

▪ Μέτρηση είναι η διαδικασία κατά την οποία καθορίζεται το ποσοτικό μέγεθος ενός 
πράγματος με βάση μια δεδομένη μονάδα μέτρησης. Η μέτρηση είναι μια 
σημαντική πλευρά της αξιολόγησης αλλά δεν ταυτίζεται με αυτή. Η Μέτρηση είναι 
είδος ποσοτικής αξιολόγησης. Η μέτρηση προυποθέτει τη συλλογή και εξέταση των 
στοιχείων που μετριούνται, και καταλήγει στην έκφραση του αποτελέσματος αυτής 
της διαδικασίας με ένα κωδικό σύστημα, την βαθμολογία (σκορ). 

▪ Με την Αξιολόγηση εκφέρουμε κρίσεις και αναφερόμαστε σε ποιοτικές διακρίσεις 
αξιολογικής κλίμακας, ενώ με τη Μέτρηση εκφέρουμε ποσοτικές διακρίσεις 
αριθμητικής κλίμακας. 

▪ Τεστ είναι οποιαδήποτε συστηματική διαδικασία για την παρατήρηση της 
συμπεριφοράς ενός ατόμου σχετικά με ένα ειδικό έργο ή σειρά από έργα – 
δοκιμασίες. 

 
Τι αξιολογούμε στο μάθημα της μουσικής 

▪ Το μαθητή (μσυσική δεκτικότητα και μουσικά επιτεύγματα) 
▪ Τον διδάσκοντα 
▪ Τη διδασκαλία (μέθοδοι και υλικά) 

 

Στρατηγικές αξιολόγησης: 
 

▪ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΑ 
«ΚΑΝΕΙ» ΜΟΥΣΙΚΗ, εφόσον βέβαια η διδασκαλία του αντανακλά κάτι τέτοιο. 

▪ Ο δάσκαλος δεν θα έπρεπε να αξιολογεί το μαθητή σε στοιχεία που δεν του έχει 
διδάξει ή δεν του έχει διδάξει επαρκώς. 

▪ Για τη σωστή αξιολόγηση του κάθε μαθητή, πρέπει να εξατομικεύεται η 
διδασκαλία και η αξιολόγηση. 

▪ Ο δάσκαλος χρειάζεται να χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων και αντικειμενικά 
εργαλεία αξιολόγησης, έτσι ώστε να είναι σίγουρος ότι αξιολογεί αντικειμενικά 
και δεν επηρεάζεται από προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες. 

▪ Ο δάσκαλος πρέπει να προσέξει το «φαινόμενο του φωτοστέφανου» (halo 
effect), ώστε να μην «προδικάσει» στο μυαλό του έναν μαθητή ως καλό ή κακό, 
επηρεαζόμενος από τις πρώτες εντυπώσεις που δημιουργεί για αυτόν. 

 

 


