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«Όταν µία φορά δεις τα µάτια των παιδιών να σε κοιτάζουν, σε κατακτούν για πάντα. Θέλεις να 
κάνεις τα πάντα για να έχεις αυτά τα µάτια συνέχεια δικά σου», είπε ένας µεγάλος δάσκαλος. 
Γύρω µας όλα αλλάζουν, µε ταχύτητες δυσανάλογες της ανθρώπινης αίσθησης και της ανάγκης 
µας για το οικείο, το ασφαλές και το γνώριµο. Αλλάζουν οι άνθρωποι που υπάρχουν γύρω µας, 
οι συµµαθητές και οι δάσκαλοί µας, αλλάζουν όσα ακούµε στις ειδήσεις και όσα µας δείχνουν 
στις τηλεοράσεις. Αλλάζουν ερήµην µας σχεδόν. Οι νεώτεροι ζουν µέσα σε αυτό χωρίς να το 
σκέφτονται, ενώ εµείς οι µεγαλύτεροι το σκεφτόµαστε χωρίς να προλαβαίνουµε να το ζήσουµε 
και να το παρακολουθήσουµε. Η πληροφορία, χωρίς λόγο, χωρίς βάθος, χωρίς καρδιά µας 
καταιγίζει, γεµίζει τον χώρο γύρω µας, και δεν αφήνει κενό χρόνου, δεν αφήνει µοναξιά να βρει 
τρόπο να τρυπώσει η σκέψη και το όνειρο. Όµως, µικροί και µεγάλοι, νεώτεροι και 
γηραιότεροι, είµαστε άνθρωποι. Και µέσα µας οι ανάγκες είναι πάντα ίδιες, τότε, τώρα και 
αύριο. Αγάπη, αποδοχή, ασφάλεια και έµπνευση. Και το δικαίωµα να ονειρευόµαστε, να 
σχεδιάζουµε, να ρισκάρουµε. Κάπου ανάµεσα ζωής και ονείρου είναι το παιδί. Κι εκεί πάντα 
µαζί του ένα σχολείο, ένας δάσκαλος, κι ίσως µια µουσική. Ο δάσκαλος που αγαπά αυτό που 
κάνει, θα βρει τρόπους να δουλέψει, και να φωτίσει γύρω του, είχε πει ο µεγάλος δάσκαλος. Η 
παιδεία της καρδιάς και η εσωτερική µας µόρφωση ίσως είναι πιο σηµαντική από την –
απαραίτητη βεβαίως- επιµόρφωση. Ποια βιβλία, ποιες θεωρίες, ποιες έρευνες, ποιά γνώση 
µεθοδολογίας και διδακτικής, µπορούν να αντικαταστήσουν το βλέµµα της αγάπης, τη φλόγα να 
καίγεσαι από τα µάτια που σε κοιτούν, την ευτυχία να πάλλεσαι µε τους µαθητές σου όταν 
νιώθεις να σ’ αγαπούν;  Αλλάζουν όλα γύρω µας, µα πάντα ίδια µένουν. Η ανάγκη για ισότητα, 
για κοινωνική δικαιοσύνη, για αποδοχή του άλλου, για σεβασµό δεν είναι καινούργιες. Στη δική 
µας κοινωνία, ποτέ δεν υπήρξε σταθερά γύρω µας. Οι σταθερές ήταν πάντα µέσα µας, οι αξίες. 
Κι έτσι προχωρούσαµε, χάρη σε αλλεπάλληλα θαύµατα. Η οµιλία αυτή είναι µια οµιλία για τον 
δάσκαλο, για τις δυσκολίες του, για το παιδί και για τον νέο σήµερα και για τα θαύµατα. Αυτά 
τα µικρά θαύµατα της κάθε µέρας. Για την τέχνη της καθηµερινότητας. Για τη µουσική της 
καρδιάς µας και της τάξης µας. 

“In between life and dream… 
(lies a school, a teacher, and probably music)” 

Lida Stamou 
Associate Professor 

Department of Music Science & Art, University of Macedonia, Greece 
lstamou@uom.edu.gr 

“If you see the children’s eyes staring at you, they conquer you for ever. From then on, you 
just want to do everything that is needed to always have these eyes be yours”, was said by the 
teacher. Everything around us changes, with a speed disproportionate to the human senses 
and to our needs for familiarity, safeness and intimacy. The people around us change, our 
classmates and teachers change, the news we listen to and everything they show us on TV 
change. The world around us is altered in our absentia. The young ones live in this 
atmosphere without thinking about it, while the older ones are thinking about it without 
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catching up to fully experience and understand it. Information, having really no essence, no 
depth, no feeling, floods in and fills in the space around us, leaving no time and solitude for 
thought and dream to snick in. However, all of us, children or adults, younger or older ones, 
are humans. And inside us, our needs are always the same, as they have always been, and as 
they will always be; Love, acceptance, safeness, inspiration, and the right to dream, to plan, 
to take risks. Somewhere between life and dream lies the child. Always along with the child, 
there is a school, a teacher, and probably a music. “The teachers who love what they are 
doing, will find ways to work out problems and brighten the people around them”, the great 
teacher had told us. The education of the heart and our esoteric culture is probably more 
important than the –obviously needed- lifelong education and training. Which are those 
books, which are those theories, methodologies and didactics than can substitute the gaze of 
love, the flame while burning from the eyes staring at you, the happiness of being in 
synchrony with your students and feeling their love? Everything changes around us, but 
everything stays the same. The needs for equality, social justice, acceptance and respect are 
not new. In our society, stability has never been the norm. The only secure things have been 
the values inside us. This is the way we always managed to miraculously keep going. This is a 
speech about teachers and difficulties, about children and young people, about wonders. The 
little wonders of every day. The art of living. The music of our hearts and our classrooms.  

Και είναι η 3η φορά που µπαίνω στην τάξη, και ο µικρός Μ. για άλλη µια φορά κάθεται 
µόνος στην τελευταία ακριανή καρέκλα µε σκυµµένο το κεφάλι, κουµπωµένο το µπουφάν, 
την τσάντα στους ώµους και µου αποκρίνεται ούτε µε κοιτάει.  
- Θέλεις να πάρεις ένα χαρτάκι να µπεις στον κύκλο να παίξεις µαζί µας µε τις µαράκες;  
(….Καµία απόκριση…)  
- Άµα θελήσεις να παίξεις, σήκω όποια στιγµή θέλεις. 
- Αφήστε τον κυρία. Τόσα χρόνια δεν µιλάει σε κανέναν µας πολύ, έτσι κάνει.  
(10 λεπτά αργότερα): Τραγουδάµε όλοι µαζί στον κύκλο και µε την άκρη του µατιού 
προσέχω τον µικρό Μ. που συνεχίζει ακίνητος να είναι στην καρέκλα του ακριβώς όπως 
πριν. Και ξαφνικά σηκώνει το βλέµµα του, βγάζει το µπουφάν και τη τσάντα του, µε 
πλησιάζει . - « Θέλω να παίξω και εγώ. Μπορώ; »  

 (Στάµου, 2016, σελ. 463) 

Αγαπηµένε µου µέντορα,  
Γνωρίζω ότι αυτή τη στιγµή κάθεσαι σιωπηλά και παίρνεις το πρωινό σου – φέτα µε 
βούτυρο και µοσχοβολιστός ελληνικός καφές µε κατακάθι – ακούγοντας τρίτο πρόγραµµα 
...άρα κάποια συµφωνία του Μότσαρτ ή του Μπετόβεν. Άλλωστε, αυτός προτείνεις και σε 
εµάς τους µαθητές σου, να είναι ο τρόπος ο οποίος θα ανοίγει όµορφα την ηµέρα µας. 
Φέτος, κλείνουµε 9 χρόνια ξεχωριστής σχέσης δασκάλου – µαθητή...ή φιλίας...ή µέντορα-
βιολίστριας. Συζητάµε αµέτρητες φορές στην τάξη για εκείνες τις στιγµές άλλωστε, του 
παρελθόντος. Σαν χθες θυµάµαι το πρώτο σου ανέκδοτο, αντικρίζοντας ένα πλασµατάκι 
10 χρονών. Αλλά ας αφήσω τη µοναδικότητα της στιγµής αυτής για µετά! 
 Θα πάω λίγο πιο πίσω… ηλικία 7 ετών. Ο δάσκαλος του δηµοτικού είπε στους 
γονείς µου ότι πρέπει να γραφτώ σε ωδείο, µε αφορµή το γεγονός ότι τραγουδούσε στο 
µάθηµα κι εγώ έπαιζα στη φλογέρα ακριβώς τις νότες που άκουγα… και τον ενοχλούσα… 
αστειευόµενος φυσικά! Την επόµενη µέρα πήγαµε στο κοντινό ωδείο µε την ιδέα να µάθω 
πιάνο. Το µόνο όργανο που γνώριζα, καθώς οι γονείς µου δεν είχαν ιδέα από τον πλούτο 
της µουσικής. Με το πρώτο βήµα στο ωδείο, άκουσα κάτι που µου τρυπούσε τα αυτιά. Κι 
αφήνοντας πίσω τον πατέρα µου έτρεξα να βρω τον ήχο! Τότε… τότε ‘γνώρισα’ αυτό το 
πανέµορφο ξύλινο αντικείµενο, λες και µιλούσε ή µε φώναζε από µακριά. Μια 
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µαυροµάλλα καθηγήτρια µε κοίταζε µε απορία. Σίγουρα την τρόµαξα ανοίγοντας την 
πόρτα και κοιτάζοντάς την θαµπωµένη. Δεν τέθηκε θέµα συζήτησης για το όργανο που 
επέλεξα να µάθω. Και το όνοµα αυτού, ΒΙΟΛΙ! 
 Δυο χρόνια µετά, σχεδόν απογοητευµένη, συνέχιζα να ψάχνω τη µουσική στο 
όργανό µου γνωρίζοντας ότι έχω ταλέντο, δίχως όµως να µε βοηθάει στην ευαίσθητη 
εκείνη ηλικία µου ένας άνθρωπος που θαύµαζα...η δασκάλα µου. Θυµάµαι...γυρνούσα 
σπίτι κλαίγοντας, είτε γιατί δεν απόλαυσα το µάθηµα, είτε γιατί σκεφτόµουν...τον 
βούρδουλα...στη διάρκεια του µαθήµατος. Αυτή...αυτή η γυναίκα µε αποµάκρυνε από το 
πάθος µου µε το όργανό µου. 
 Σκεπτόµενη όλα αυτά, σε εκτιµώ ακόµη περισσότερο. Φίλε µου Δάσκαλε. Σου έχω 
εξηγήσει πολλές φορές την πορεία του µαθήµατος µε αυτήν. Τσιγάρο, µυτερό µολύβι για 
να µου τσιµπάει το δεξί χέρι όταν δεν κινούσα σωστά τον αγκώνα, και ΠΟΤΕ 
ευχαριστηµένη. Παρόλα αυτά, συνέχισα, γιατί ήµουν ερωτευµένη µε το βιολί και τον ήχο 
του. Ας σου διηγηθώ µια ακόµη φορά την άλλη ιστορία που µε στιγµάτισε, πριν σε 
γνωρίσω! 
 Μέχρι την έκτη δηµοτικού, οι γονείς µου θεωρούσαν ότι το βιολί ήταν το χόµπυ 
µου. Με φαντάζονταν µεγάλη δικηγόρο ή αστυνοµικό. Ώσπου τους λέω ότι θέλω να γίνω 
βιολίστρια. Επί ένα χρόνο, µάλωνα µε τον πατέρα µου γι’ αυτό. Είχε κάποια πιστεύω, που 
τώρα του τα αναγνωρίζω λόγω συνθηκών...αλλά δεν µετανιώνω. Δεν θα βγάλω πολλά 
λεφτά έλεγε...µα το αγαπούσα. Τέλος έκτης δηµοτικού, οι σχέσεις µου µε τον πατέρα µου 
ψυχρές... Ο συµµαθητής µου – τότε λάτρης του θεάτρου και τώρα υπέροχος θεατρίνος- ο 
Κωνσταντίνος, µου είπε για τον παράδεισο που ονοµάζεται ‘µουσικό σχολείο’. 
Φοβόµουν...να τους το πω. Έτσι, χωρίς προετοιµασία, πήγα δήλωσα το όνοµά µου στο 
µουσικό σχολείο, ώστε να δώσω εξετάσεις και να είµαι µία από τους 80, στα 300 παιδιά 
που θα έδιναν. Οι γονείς µου;… ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΙΔΕΑ. Δίνω εξετάσεις και περνάω, όχι 
πλήρως ευτυχισµένη. Το είπα πρώτα στη µαµά, µου χαµογέλασε συγκινηµένη...µετά στον 
µπαµπά. Τίποτα. Ακολουθούσε τυφλά τα πιστεύω του...ως τη Δευτέρα γυµνασίου που 
άλλαξε γνώµη, αφού ήµουν από τα 5 βιολιά που επέλεξαν για να συνοδεύσουν την 
ορχήστρα στο Μέγαρο, µε την όπερα La Boheme του Πουτσίνι. Και ο νοών, νοήτω... 
 Σε ηλικία 10 ετών, σε γνώρισα µέντορά µου. Εσένα, µε τα µακριά δάκτυλα και το 
θεληµατικό πιγούνι. Είπα στον µπαµπά να σταµατήσω το βιολί στα 9 µου...µέχρι που µε 
έπεισε να δω τον νέο καθηγητή, µπας και αλλάξω γνώµη...γιατί όσο κάθετος και να ήταν, 
ήξερε ότι λάτρευα τη µουσική και ήµουν δοσµένη σε αυτήν. Ήµουν λοιπόν στην αίθουσα, 
χτυπάς την πόρτα, δάσκαλε, ανοίγεις και λες... – «εδώ πουλάνε πίτσες;». Εγώ γέλασα και 
είπα όχι... Έκλεισες την πόρτα, και έφυγες. Επέστρεψες χαµογελαστός και είπες «-Γίνεται 
βρε ποντίκι να ζητάω εδώ πέρα πίτσα; ... Είµαι ο νέος σου καθηγητής». Έλαµψα 
ολόκληρη. Από τα 10 µου, η ζωή µου άλλαξε, όσο αστείο και να φαίνεται. Θυµάµαι… 
ερχόµουν στις 5 ενώ είχα µάθηµα στις 8. Μου έλεγες να πηγαίνω στο διπλανό δωµατιάκι, 
σαν αποθήκη 15 τετραγωνικών, να κλείνω τα µάτια και να παίζω ό,τι θέλω. Αλλά! Να 
έρχοµαι διαβασµένη σε αυτά που µου δίνεις. Μετά το µάθηµα καθόµουν ως τις 10… 
ώσπου να αποφασίσω ότι έπρεπε να φύγω, γιατί θα µε φώναζαν οι γονείς µου. Από τότε 
ως τώρα, το µάθηµα µουσικής ήταν η µία ώρα στις πέντε που κάθοµαι. Οι υπόλοιπες 
ώρες… ήταν γέλια... κλάµατα… συζητήσεις… συµβουλές. Εκτός από τη µουσική, µου 
δίδαξες την έννοια της ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ, ΕΣΥ… φίλε… πατέρα… δάσκαλε… Μέντορά µου. 
Μου είπες τα λάθη µου, τα σωστά µου! Μου δίδαξες τον Μπαχ µέχρι το κόκκαλο. Με 
έκανες ένα µε το βιολί µου… µε ένωσες µε την ιδέα της µουσικής. Μου έκανες την 
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αγκαλιά που χρειαζόµουν όταν οι γονείς µου δεν ήταν εκεί. Και ύστερα από 9 χρόνια 
είσαι ακόµα εδώ! Το πρότυπό µου… ο άνθρωπος που θαυµάζω και θέλω να γίνω. Η 
δεύτερη οικογένειά µου! 
 Το σπουδαιότερο που µου δίδαξες;… ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΒΙΟΛΙ! Να κλαίω µέσα από αυτό παίζοντας τη Sarabande του Μπαχ ή τη Chaccone του 
Vitaly… να γελάω και να εκδηλώνω τη χαρά µου , µέσα από αυτό µε τον Μότσαρτ. Μου 
δίδαξες να είµαι αυθεντική, καθαρή...τονίζοντάς µου ότι αυτοί οι άνθρωποι σπανίζουν. 
Με στήριξες και µε στηρίζεις, µου έµαθες και µου µαθαίνεις! Τώρα που είµαι 20 χρονών 
νιώθω αυτή τη σχέση πιο ξεχωριστή από κάθε άλλη... γιατί εκτός από µέντοράς µου στη 
µουσική, είσαι και Μέντοράς µου στη Ζωή. Με αυτό το γράµµα, δάσκαλε, ξέρω πως δεν 
µπορώ να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στο πρόσωπό σου, γιατί θα ήταν ατελείωτη. 
Θέλω να σου πω πως όµως είσαι το πρότυπο της ζωής µου  σαν άνθρωπος και σαν 
µουσικός. Εύχοµαι να µπορώ να σε ακολουθώ στη ζωή πιστά ως το δεξί σου χέρι...όπως 
µου είπες. Το γράµµα αυτό το έγραψα και το κλείνω, µε σκοπό να σου πω ένα 
τεράστιο...µοναδικό, ξεχωριστό ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ… για όλα αυτά που µου προσέφερες ως 
τώρα… φίλε µου… πατέρα µου...µέντορά µου… ΔΑΣΚΑΛΕ ΜΟΥ... 
Η µαθήτριά σου 
Με σεβασµό 

Η ιστορία της Ν.  
 (Stamou, υπό δηµοσίευση) 

Όπως σηµειώνει ο Turner (2007) ακόµη και τα θεµελιώδη σωµατίδια έχουν 
«ψυχολογικά» χαρακτηριστικά: κατεύθυνση δράσης, έλξη και απώθηση, µυστήρια, 
χρώµα ακόµη και γοητεία. Όλες οι συγκινησιακές αξίες είναι διεργασίες δυναµικής 
διασύνδεσης και όχι στατικές καταστάσεις. Όπως σηµειώνει, φαίνεται πως στο σύµπαν 
ολόκληρο η κίνηση δεν υπάρχει πουθενά µόνη της, χωρίς συν-κίνηση, και συµβαίνει 
αυτό σε τέτοιο βαθµό που θαρρείς ότι αν σταµατήσεις την αλληλεπίδραση, θα 
καταλύσεις την αρχή της ύπαρξης και της λειτουργίας του σύµπαντος.  

Η έλξη, η απώθηση, η γοητεία και η απογοήτευση είναι δυναµικές που ορίζουν τη 
ζωή µας, τις σχέσεις µας, την εσωτερική µας κατάσταση. Αυτά ορίζουν και το σχολείο. 
Το σχολείο δεν είναι έξω από τη ζωή. Αντίθετα είναι η ίδια η ζωή, αντανάκλασή της, 
καθρέφτισµά της. Και η σχέση δασκάλου και µαθητή είναι πριν και πάνω από όλα µία 
ανθρώπινη σχέση. Η µουσική είναι η αφορµή και ο λόγος αυτής της σχέσης, όπως 
αφορµή και λόγος θα µπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο διδακτικό αντικείµενο. 
Πόσους µαθητές έχετε ακούσει να σχολιάζουν το διδακτικό αντικείµενο; Οι µαθητές 
σχολιάζουν τον άνθρωπο, τον δάσκαλο, τον καθηγητή. Τι είναι αυτό που µας ελκύει σε 
έναν άνθρωπο? Αυτό που λέει και κάνει ή ο τρόπος που το λέει και κάνει; Ο τρόπος που 
το δηλώνει µε το σώµα του και το πρόσωπό του, ο τρόπος που το εκπροσωπεί µε τη 
στάση και το παράδειγµά του;  

Ο Travis Bradberry (2009) λέει πως οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουµε 
λανθασµένα πως το αν κάποιος είναι συµπαθής, αυτό έχει να κάνει µε την εξυπνάδα, 
την εξωστρέφεια και τη γοητεία του –µε χαρακτηριστικά δηλαδή που είτε τα έχεις και 
πετυχαίνεις στην κοινωνική σου ζωή είτε δεν τα έχεις και αναγκάζεσαι να ζεις στο 
περιθώριο. Κι όµως, οι παράγοντες που καθορίζουν το αν κανείς είναι γενικά συµπαθής 
είναι τελείως διαφορετικοί. Σύµφωνα µε τον Bradberry, όταν αξιολογούµε έναν 
άνθρωπο, το αν θα τον συµπαθήσουµε εξαρτάται περισσότερο από το πόσο ειλικρινής 

F138th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018



Keynote - Κεντρική οµιλία Στάµου

και αυθεντικός είναι, καθώς και από το πόσο πιστεύουµε ότι µπορεί να µας 
καταλαβαίνει. Αναρωτηθήκαµε άραγε αν είµαστε τέτοιοι άνθρωποι, αν εκδηλώνουµε 
τέτοιοες ποιότητες µπροστά στους µαθητές µας; Ο Βίκτωρ Ουγκώ είχε πει ότι «Η 
µεγαλύτερη ευτυχία στη ζωή είναι η διαπίστωση ότι µας αγαπούν γι' αυτό που είµαστε, 
ή, µάλλον, παρά το γεγονός ότι είµαστε αυτό που είµαστε». Μήπως και οι µαθητές µας 
δεν έχουν ανάγκη να τους αγαπήσουµε για αυτό που είναι ή παρά το γεγονός ότι είναι 
αυτό που είναι; Ή µήπως κι εµείς, ως δάσκαλοι, δεν έχουµε ανάγκη να αγαπηθούµε για 
αυτό που είµαστε, ή, µάλλον παρά το γεγονός ότι είµαστε αυτό που είµαστε; Δεν είναι 
αυθεντικότητα και ειλικρίνεια αυτή η παραδοχή;  

Γύρω µας όλα αλλάζουν, µε ταχύτητες δυσανάλογες της ανθρώπινης αίσθησης 
και της ανάγκης µας για το οικείο, το ασφαλές και το γνώριµο. Αλλάζουν οι άνθρωποι 
που υπάρχουν γύρω µας, αλλάζει το ποιοι είναι οι συµµαθητές και οι δάσκαλοί µας, 
αλλάζουν όσα ακούµε στις ειδήσεις και όσα µας δείχνουν στις τηλεοράσεις. Αλλάζουν 
ερήµην µας σχεδόν. Το νιώθουµε πια όλοι µας ότι αυτά που διδάσκαµε κι ο τρόπος που 
διδάσκαµε πριν από 5, 10 ή πολύ περισσότερο πριν από 15 χρόνια, δεν αρκούν πια. 
Θαρρείς και δεν βρίσκουν στόχο, δεν αντιστοιχούν. Όταν πριν χρόνια δίδασκα στους 
φοιτητές µου τις βασικές αρχές της βιωµατικής διδασκαλίας στη µουσική και τη 
µεθοδολογία που είναι απαραίτητη προκειµένου να επιτύχουν στη διδασκαλία τους, η 
µεθοδολογία αυτή κουβαλούσε από µόνη της όλα εκείνα τα στοιχεία που θα βοηθούσαν 
τον δάσκαλο να πετύχει: συµµετοχή του µαθητή, µαθήµατα µουσικής µε µουσικότητα 
και µουσική πράξη, δουλειά σε οµάδες και έναυσµα για δηµιουργική δράση από τους 
µαθητές, σύνδεση µε τα ενδιαφέροντά τους, ρεπερτόριο που δηµιουργεί γέφυρες στο 
σήµερα και στο χθες, στο εδώ και στο ‘αλλού’. Σήµερα, εγώ δεν νιώθω αρκετή αν 
διδάξω πια µόνο αυτά. Μου φαίνεται σαν να αδειάζω µουσειακό υλικό από τις 
αποθήκες του µουσείου. Άλλαξαν τα δεδοµένα, αλίµονο αν δεν αλλάζουµε κι εµείς. 
Αλίµονο αν ποτέ πούµε ‘εγώ αυτά ξέρω, αυτά θα διδάξω’. Αλίµονο αν θεωρήσουµε ότι 
είµαστε αυθεντίες, αλίµονο αν δεν πούµε ‘δεν είµαι αρκετός’... Αν περιµένουµε τους 
άλλους να µας δώσουν λύσεις, χάθηκε το παιχνίδι... Αν περιµένουµε τις πολιτείες να 
πράξουν πρώτες, πάλι χαθήκαµε... Εµείς θα ψάξουµε, ο καθένας µόνος τους και όλοι 
παρέα. Τι νοµίζετε ότι είναι αυτό το συνέδριο, παρά µια κοινότητα ανθρώπων που 
ακόµη ψάχνονται να βρουν, που τολµούν να εκτεθούν και να λάβουν κριτική, που 
έχουν όµως τη δική τους φλόγα, τις δικές τους ανησυχίες και απορίες; Ξέρετε, η 
φλoγίτσα του καθενός από εµάς ανάβει φωτιές, όχι τα διδακτικά εγχειρίδια και οι 
µεθοδολογίες. Αυτές είναι καύσιµη ύλη, αλλά η προσωπική σπίθα του καθενός θα 
ανάψει τη φωτιά. Η φλόγα αυτή που βάζει στόχους, που επιστρατεύει δυνάµεις 
αναζήτησης και αντοχές, η φλόγα αυτή που δεν µπορεί παρά να φωτίσει κι άλλους, να 
εµπνεύσει, να δηµιουργήσει ‘σχέσεις’. Οι µαθητές µας χρειάζονται πρώτα ως 
ανθρώπους δίπλα τους κι ύστερα ως µουσικούς. Όπως είχε πει ο Milliken (2007), δεν 
είναι τα προγράµµατα που µπορούν να αλλάξουν τα παιδιά, οι σχέσεις είναι! 

Το δείχνουν καταφανώς οι έρευνες παγκοσµίως: Η µουσική δραστηριότητα στην 
τάξη ή στην κοινότητα αποδεικνύεται αποτελεσµατική όταν περιλαµβάνει κατάλληλες 
αρχές οµαδικής δουλειάς και εµψύχωσης, όταν ‘ακούει’ και ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες, τα θέλω των ατόµων και ταιριάζει µε τις αντιλήψεις για την κουλτούρα τους 
(Gann, 2010⋅ de Roeper and Savelsberg, 2009⋅ Middleman, 1968). Τα παιδιά, οι έφηβοι, 
οι νέοι αλλά και όλοι µας νιώθουµε την ίδια βασική ανάγκη να είµαστε αποδεκτοί από 
τους γύρω µας και να νιώθουµε ότι ‘ανήκουµε’ στην οµάδα µε την οποία συµβιώνουµε. 
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Η ανάγκη της αποδοχής είναι βαθιά και ζωτική σε όλους µας. Τώρα που οι συνθήκες 
αλλάζουν, η ψαλίδα των ανισοτήτων µεγαλώνει εµφανώς  και είναι ορατή καθηµερινά 
η συνύπαρξη ανθρώπων που είµαστε διαφορετικοί µεταξύ µας στην κουλτούρα, στην 
κοινωνική και οικονοµική µας κατάσταση ή στη θρησκεία, έχει πολλαπλασιαστεί η 
δυσκολία αυτού του αισθήµατος του ‘ανήκειν’.  

Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί έχει αυξηθεί τόσο το bullying στα σχολεία (το οποίο 
παρεπιπτόντως πάντα υπήρχε, απλά δεν είχε όνοµα, και δεν είχαν ξοδευτεί εθνικά και 
ευρωπαικά κονδύλια γι’ αυτό;). Έχει αυξηθεί διότι, µεταξύ άλλων, κι εµείς οι δάσκαλοι 
έχουµε γίνει πιο αδιάφοροι, δεν νιώθουµε τους µαθητές ‘παιδιά’ µας, διεκπεραιώνουµε. 
Αφήνουµε τη σχολική οικογένεια στο έλεος της τύχης, χωρίς καθοδήγηση, χωρις αρχές, 
χωρίς έµπνευση. Ο δάσκαλος είναι ο σχολικός γονιός. Είναι ο αρχηγός της σχολικής 
ζωής και ο εµψυχωτής της. Είναι ο καθοδηγητής. Αν αυτός αδιαφορήσει, θα έχουµε το 
σύµπτωµα της σχολικής ορφάνειας, όπως έχουµε αυτό της κοινωνικής ορφάνειας που οι 
Γάλλοι δεκαετίες τώρα χρησιµοποιούν για να αναφερθούν στα παιδιά των οικογενειών 
που έχουν παροχές, εκπαίδευση και φροντίδα αλλά όχι γονική παρουσία και ζεστασιά.  

Οι παλιότεροι, όπως εγώ, µπορούµε να πιστοποιήσουµε πόσα τεράστια βήµατα 
µπροστά έχει κάνει η µουσική εκπαίδευση σε αυτή τη χώρα. Αναλυτικά προγράµµατα 
µουσικής, βιβλία για µαθητές και δασκάλους, εποπτικό υλικό, µουσικοί χάρτες και 
ανθολόγια... Τρελή κατάσταση... νέες ιδέες, βιωµατική διδασκαλία, οµαδοσυνεργατική 
µάθηση, δηµιουργικότητα... Αυτά που κάποτε ήταν η πραγµατικότητα µόνο κάποιων 
λίγων εµπνευσµένων και µε όρεξη δασκάλων, τώρα µπήκαν στα βιβλία και στις 
επιµορφώσεις. Σηµαντικότατο... Δόθηκαν εργαλεία, προχωρήσαµε µπροστά. Μα η ζωή 
έχει τη δύναµη πάντα να µας προσπερνά και να µας αφήνει πίσω. Όπως και οι νέοι 
άλλωστε. Για αυτό κάθε φορά η ζωή πρώτη δηµιουργεί τις καταστάσεις, κι ύστερα 
έρχεται η εκπαιδευτική πολιτική να δει πώς θα αντιµετωπίσει τα καινούργια δεδοµένα. 
Και εκεί ανάµεσα στη ζωή που τρέχει και στην εκπαιδευτική πολιτική που προσπαθεί να 
προφτάσει ασθµαίνοντας, είναι πάντα το σχολείο, ο δάσκαλος και ο µαθητής. Αυτοί είναι 
η καρδιά και ο παλµός, αυτοί είναι ο αµετακίνητος πυρήνας και η ουσία της εκπαίδευσης. 
Έλεγε µε όλη τη δύναµη της καρδιάς του, ο µεγάλος δάσκαλος Χρίστος Τσολάκης: 

Όταν µία φορά δεις τα µάτια των παιδιών να σε κοιτάζουν, σε κατακτούν για πάντα. 
Θέλεις να κάνεις τα πάντα για να έχεις αυτά τα µάτια συνέχεια δικά σου. [...] Είδα πολλές 
δεκάδες µάτια, στραµµένα κατ’ ευθείαν επάνω µου. Καθαρές µατιές. […]  Προσπαθούσα 
να κρατώ πάντα αυτά τα καθαρά µάτια πάνω µου, να τα κερδίζω. Να διασταυρώνονται 
οι µατιές. Να µη τις χάνω. Τα µάτια να επικοινωνούν µε τα µάτια. Οι καρδιές µε τις 
καρδιές. Και όταν έχανα αυτά τα µάτια και η προσοχή τους έφευγε αλλού, τότε 
καταλάβαινα ότι το φωσάκι κινδύνευε να σβήσει. Κινητοποιούµουν και έκανα τα πάντα 
να ξαναπάρω πάνω µου τα µάτια των παιδιών. Όταν έχανα τα µάτια των παιδιών, έχανα 
και τη διδασκαλία. Όταν τα ξανακέρδιζα τα µάτια, ήµουν ο πιο ευτυχισµένος δάσκαλος 
του κόσµου. Ο πιο ευτυχισµένος άνθρωπος. […] Η διαδικασία της διδασκαλίας 
κερδίζεται, δεν χαρίζεται, και είναι µια αέναη, διαρκής πράξη. Η διδασκαλία, βρίσκεται 
πάντα «επί ξηρού ακµής». Πάντοτε κινδυνεύει ανά πάσα στιγµή να χαθεί. Και ανά πάσα 
στιγµή να κερδηθεί. (Τσολάκης, 2011) 

Τα δύο κείµενα που παρουσιάστηκαν στην αρχή είναι ιστορίες που συλλέχθηκαν στο 
πλαίσιο µίας αυτοεθνογραφικής µελέτης (Στάµου, υπό δηµοσίευση) που στόχο είχε να 
διερευνήσει την ταυτότητα του εκπαιδευτικού µουσικής και την ουσία της µουσικής 
διδασκαλίας. Αυτό που αναδύθηκε τρανταχτά και πάνω από ο,τιδήποτε άλλο ως 
πυρήνας της ταυτότητάς µας και ως ουσία της µουσικής διδασκαλίας ήταν η σχέση. Η 
σχέση δασκάλου-µαθητή, µία σχέση που µπορεί να εµπνεύσει και να καθοδηγήσει ή να 
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απογοητεύσει, να εξοργίσει, να τσακίσει τα φτερά.  Μια τέτοια σχέση κρύβεται πάντα 
πίσω από τη µουσική µας ταυτότητα. Και πρωτεργάτης της σχέσης αυτής είναι ο 
δάσκαλος, αφού αξιωµατικά βρίσκεται σε µία θέση εξουσίας. Ο δάσκαλος της 
µουσικής είναι αυτός που µπορεί µε την αυθεντικότητα, το όραµα, την αγάπη του για τη 
µουσική και τον άνθρωπο, να ανάβει και να διατηρεί άσβεστη τη φλόγα των παιδιών, 
τον ενθουσιασµό και τη χαρά τους για το σχολείο και τη µουσική. Αυτή η σχέση είναι 
γενεσιουργός δύναµη χαράς.  

Ακόµα και ολόκληρο τον εκπαιδευτικό ουρανό να κατεβάσεις, ακόµα και τα πιο 
σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήµατα, ευρωπαϊκά και παγκόσµια να εφαρµόσεις, όλα τα 
διατάγµατα, τα συγγράµµατα και τις επιστηµονικές θεωρίες να φέρεις και την 
παιδαγωγική σοφία αιώνων, αν βγάλεις το χαµόγελο από τα χείλη των παιδιών και των 
δασκάλων, τότε αυτή η εκπαίδευση που πας να χτίσεις δεν αξίζει ούτε µια πεντάρα. 
(Τσολάκης, 2011) 

Σήµερα όµως, ο δάσκαλος έχει να αντιµετωπίσει µεγαλύτερες προκλήσεις από ποτέ για 
να καταφέρει να δηµιουργήσει συναισθήµατα ασφάλειας και αποδοχής, για να 
κρατήσει αναµµένο το φωσάκι όλων των παιδιών.  Ο κοινωνικός αποκλεισµός και η 
φτώχεια έχει υπερδιογκωθεί εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης και της µετακίνησης 
πληθυσµών (προσφύγων, µεταναστών κλπ.) των τελευταίων χρόνων. Μέσα στις 
συνθήκες αυτές, η έννοια της κοινωνικής ενσωµάτωσης έχει διπλή διάσταση, πρακτική 
και ψυχολογική-συναισθηµατική. Η πρακτική της διάσταση αναφέρεται στη 
συστηµατική προσπάθεια της κοινωνίας να παρέχει σε όλα τα άτοµα και τις οµάδες-
µέλη της πρόσβαση σε θεµελιώδη κοινωνικά αγαθά και δικαιώµατα όπως είναι η στέγη, 
η εργασία, η υγειονοµική περίθαλψη, η εκπαίδευση και τα πολιτικά δικαιώµατα 
(Τσιάκαλος, 1998). Η συναισθηµατική-ψυχολογική διάσταση της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης είναι συνώνυµη µε την εξασφάλιση ενός κοινωνικού πλαισίου µέσα στο 
οποίο τα άτοµα αισθάνονται αξιόλογα και σηµαντικά, νιώθουν ότι είναι επιθυµητά και 
αποδεκτά, βιώνουν δηλαδή το αίσθηµα του ‘ανήκειν’.  

Η µουσική και οι τέχνες χρησιµοποιήθηκαν συχνά σε διάφορα σηµεία του 
κόσµου ως εργαλεία για την επίλυση κοινωνικών προβληµάτων και για τη διατήρηση 
της κοινωνικής ισορροπίας και συνοχής (Coppi, 2017· Welch et al., 2014· Rinta et al., 
2011). Η δύναµη της µουσικής στην κατεύθυνση αυτή αναδείχθηκε εµφατικά σε 
ερευνητική µελέτη η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο, όπου η µουσική 
αναδύθηκε ως η τρίτη σηµαντικότερη πηγή ελπίδας µετά την οικογένεια και τους 
φίλους για τους 533 νέους που συµµετείχαν στην έρευνα. Η µουσική αξιολογήθηκε ως 
σηµαντικότερη ακόµη και από τη θρησκεία ή τον αθλητισµό (Warwick et al., 2006). Οι 
τέχνες γενικά και η µουσική ειδικότερα έχουν τη δύναµη να συµβάλουν στη δηµιουργία 
υγιών κοινωνικών σχέσεων (Welch et al., 2014· Rinta et al., 2011· Fredrikson et al., 
2009), ενώ η µουσική σπουδή και η οµαδική µουσική πράξη φαίνεται ότι οδηγεί σε 
σηµαντικά µεγαλύτερες πιθανότητες να νιώθει κανείς κοινωνικά ενταγµένος (Welch et 
al., 2009⋅ Rinta et al., 2011).  

Στο πλαίσιο του σηµαντικότατου ρόλου που µπορεί να διαδραµατίσει η µουσική 
προς όφελος της κοινωνικής ενσωµάτωσης και συνοχής, αναπτύχθηκαν οι έννοιες και 
οι πρακτικές της λεγόµενης κοινοτικής µουσικής (community music). Ο Higgins (2012) 
ορίζει την κοινοτική µουσική ως µια προσέγγιση της µουσικής πράξης και εµπειρίας 
πέρα από τις τυπικές συνθήκες διδασκαλίας και µάθησης, όπου η έµφαση δίνεται στη 
συµµετοχή των ανθρώπων, στην παροχή ίσων ευκαιριών και στην πολυπολιτισµικότητα. 
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Η προσωπική και κοινωνική ευζωία όλων των µελών της κοινότητας θεωρείται πολύ 
σηµαντικό στοιχείο, συχνά πιο σηµαντικό και από την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία 
και την ανάπτυξη µουσικών δεξιοτήτων και γνώσεων. Οι δάσκαλοι-εκπαιδευτές της 
κοινοτικής µουσικής δίνουν έµφαση στη δύναµη που έχει η µουσική να φέρνει τους 
ανθρώπους κοντά, ενισχύοντας την προσωπική και συλλογική τους ταυτότητα (Veblen, 
2008). Στις νέες κοινωνικές και εκπαιδευτικές συνθήκες που έχουν αναπτυχθεί, οι 
στόχοι και τα εργαλεία της κοινοτικής µουσικής και εκπαίδευσης, µπορούν να σταθούν 
σηµαντικότατοι αρωγοί στον εκπαιδευτικό της µουσικής για τη δηµιουργία ενός 
περιβάλλοντος ασφάλειας και αποδοχής που θα συντελεί στην ανάπτυξη της 
κοινωνικής και µουσικής ταυτότητας των µαθητών. 

Παραδείγµατα προγραµµάτων κοινοτικής µουσικής και εκπαίδευσης σε διάφορες 
χώρες του κόσµου, όπως τα El Sistema (Eichler, 2010), Hungry for Music (https://
hungryformusic.org/media/videos/), το Setubal Music Festival https://
www.youtube.com/watch?v=NEi7pI91WrQ, το Time to Play (Young & Street, 2009), το 
Sing & Grow (Abad & Williams, 2007), το Recycled Orchestra (https://
www.youtube.com/watch?v=yYbORpgSmjg), δείχνουν τη δύναµη της µουσικής 
εκπαίδευσης και της οµαδικής µουσικής πράξης να λειτουργήσουν προληπτικά ή 
θεραπευτικά για την κοινωνική συνοχή και ευζωία, ακόµη και σε εξαιρετικά δυσµενείς 
συνθήκες φτώχειας, αποµόνωσης και περιθωριοποίησης. Σε αυτά τα προγράµµατα 
αντιλαµβάνεται εύκολα κανείς, ότι χωρίς το όραµα και την κοπιώδη εργασία δασκάλων 
και συντελεστών για την πραγµατοποίησή του, κανένας τέτοιος στόχος δεν είναι 
εφικτός. Το πλαίσιο, ο αριθµός των συντελεστών, η ύπαρξη χορηγών είναι µεν 
σηµαντικός, ωστόσο είναι επίσης η φλόγα και η πίστη των ανθρώπων που εργάζονται 
και προσφέρουν σε αυτά τα προγράµµατα, που οδηγεί στην επιτυχία και πραγµατικά 
κάνει τη διαφορά σε κοινωνικό και όχι µόνο επίπεδο. Εδώ ακόµη περισσότερο, 
αναδύεται ο δάσκαλος και η σχέση του µε τους µαθητές καθώς και η συναισθηµατική 
ασφάλεια και ποιότητα του περιβάλλοντος που δηµιουργεί, ως κεντρικοί καταλύτες για 
την επιτυχία οποιουδήποτε εγχειρήµατος. Όσες θεωρίες και τεχνικές κοινοτικής 
µουσικής εκπαίδευσης κι αν γνωρίζεις, είναι η αγάπη και η πίστη σου για τον άνθρωπο 
και τη δύναµη της µουσικής που θα µετουσιώσει τις τεχνικές σε διαδικασίες συν-
κοινωνίας. 

Ο σηµερινός ρόλος του µουσικού παιδαγωγού δεν γίνεται πλέον να αρκείται σε 
µετάδοση γνώσεων ή ανάπτυξη δεξιοτήτων µέσα στο αυστηρό πλαίσιο του τυπικού 
εκπαιδευτικού συστήµατος. Πρέπει να δούµε πιο πλατιά τον ρόλο του µουσικού 
εκπαιδευτικού, εντός και εκτός σχολείου ή ωδείου, να γίνει ο εκπαιδευτικός ο 
συνδετικός κρίκος ανάµεσα στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Είναι ανάγκη να 
ειδωθεί η µουσική εκπαίδευση ως λειτουργική πτυχή της κοινωνικής πραγµατικότητας, 
και να δει τον εαυτό της τόσο στην υπηρεσία της καλλιτεχνικής παραγωγής και 
δηµιουργίας όσο και σε αυτή της κοινωνικής συνοχής και ευηµερίας. Η εµπειρία και η 
έρευνα καταδεικνύουν σαφέστατα ότι η αποτελεσµατικότητα αυτού του ρόλου απαιτεί 
έναν δάσκαλο εµψυχωτή, καταλύτη επικοινωνίας και ανοικοδόµησης σχέσεων.  

Θα µπορούσα να γράψω για ένα σωρό ανθρώπους, που έχω γνωρίσει στην ζωή µου έως 
τώρα· για τους σηµαντικούς ή για αυτούς που θυµάµαι αµυδρά· ανθρώπους που µε 
επηρέασαν περισσότερο ή λιγότερο· ευχάριστα ή δυσάρεστα, συνειδητά ή υποσυνείδητα. 
Ανθρώπους τυχερούς είτε άτυχους. Ανθρώπους που αγάπησα, µίσησα και αδιαφόρησα. 
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Ανθρώπους ωραίους είτε άσχηµους· στο σώµα είτε στην ψυχή. Ζώντες τε και νεκρούς. Θα 
προτιµήσω όµως να γράψω για ένα λάθος, όπως πάντα διαλέγω ακατάλληλα 
συναισθηµατικά µονοπάτια. Ας ξορκίσω το «κακό». Το αστείο είναι ότι όποια 
συναισθηµατική εµπλοκή µου µαζί σου αφορά την νοσταλγία για τις αναµνήσεις του 
έφηβου εαυτού µου. Ευτυχώς, όµως, τα πεπραγµένα δεν αλλάζουν.  
Ήσουν ένα λάθος. Για µένα ήσουν µια ατυχής στιγµή. Για σένα…; Πιστεύω έχεις 
συνηθίσει τόσο πολύ στα λάθη, ώστε έχουν αλλοιώσει και διαφθείρει την ύπαρξή σου. 
Έχουν διαταράξει την αντίληψή σου, και έχουν ποτίσει τον πατερναλιστικό σου λόγο. Τον 
παράλογο, αντιφατικό, παραπλανητικό σου λόγο. Αλίµονο σε αυτούς που σε ακούν και 
ακόµα περισσότερο, σε αυτούς που πέφτουν στην φτηνή πλάνη του λόγου σου και σε 
πιστεύουν. Μα πιο πολύ από όλους, λυπάµαι τα παιδιά κ τους εφήβους, που ίσως να 
επηρεάσεις – σαν κι εµένα, τότε-.  Τα παιδιά που δίχως άµυνες στην ψυχή τους θα σε 
βάλουν στο µυαλό τους, θα σε κάνουν πρότυπο… δίχως κριτική σκέψη…. Αυτό δε θες, 
άλλωστε… δίχως κριτική σκέψη. 
Κοντεύουν είκοσι χρόνια σχεδόν από τότε που ήρθες πρώτη φορά στο µικρό µου χωριό. 
Κατέβηκες από την – σχεδόν σαράβαλο- µηχανή σου, που πάντα υπερηφανευόσουν για 
αυτήν, φορώντας µαύρα δερµάτινα· δερµάτινες µπότες, δερµάτινη καµπαρντίνα, 
δερµάτινο παντελόνι… κι εγώ, τα έβγαλα πολλά χρόνια µετά τα δερµάτινα· και τις µπότες. 
Φαίνεται άργησα να καταλάβω ότι το δέρµα που θαύµαζα να γυαλίζει στο µυαλό µου ήταν 
ψεύτικο… Εσύ; Πιστεύω ότι ακόµη και σήµερα φοράς τα ίδια δερµάτινα. Κατέβηκες µε 
τόση σιγουριά, όση χρειαζόταν για να πλανέψεις τον κόσµο και να στήσεις µια καινούρια 
απατεωνιά… γιατί αυτό είσαι, ένας απατεωνίσκος. Όλοι προσπέρασαν την δυσωδία που 
εξέπεµπε το σώµα σου και θα το έκαναν κάθε Σάββατο και Κυριακή για τα επόµενα 
χρόνια. Προσπέρασαν ακόµη και τα σάπια δόντια σου, που µύριζαν κάθε φορά που 
άνοιγες το στόµα σου να µιλήσεις τον ψεύτικο λόγο σου.  
Εγώ όµως δεν προσπέρασα τον ήχο που έβγαινε από τα χέρια σου όταν έπιασες την 
κιθάρα. Οι άλλοι δεν ήξεραν, δεν καταλάβαιναν… Άκουγαν τον λόγο σου πιο πολύ και 
έµεναν στην παρουσία σου. Εγώ όµως κατάλαβα. Κατάλαβα ότι ήσουν καλός, πολύ 
καλός…. Ήσουν νέος ακόµη. Λιγότερο διεφθαρµένος. Και αγαπούσες ακόµη τη µουσική. 
Και τα χέρια σου ήταν ικανά και θυµόντουσαν…και µάγευαν. Το σκληρό σου παίξιµο 
όµως, πρόδωσε την αλλοτρίωση της ψυχής σου. Η κάθοδος είχε αρχίσει. Έπαιζες για να 
επεκτείνεις την πλάνη του λόγου σου. Και κάθε φορά από εδώ και στο εξής θα έπαιζες µε 
αυτόν τον τρόπο. Για αυτό έγινα καλύτερος από εσένα «δάσκαλε». Όχι µόνο γιατί 
µελετούσα, αλλά γιατί η µουσική έβγαινε από τα βαθύτερα σηµεία της ύπαρξής µου. Γιατί 
την αγάπησα και την αγαπώ ακόµη. Γιατί η µουσική δεν ψεύδεται, αλλά µάλλον κοινωνεί 
αυθεντικά συναισθήµατα. Γι’ αυτό θα γίνω καλύτερος και από αυτό που είµαι τώρα. Γι’ 
αυτό και εσύ δεν µπορούσες και δεν µπορείς να παίξεις. Γιατί δεν την αγαπάς. Γιατί δεν 
την αγαπάς; Γιατί δεν αγαπάς.  
Σε θυµάµαι να παίζεις τα «Caprice» του Παγκανίνι και να µένω άναυδος, περιµένοντας 
να µου τα µάθεις κι εµένα. Και όταν τα έπαιξα στην κλασσική µου κιθάρα, όλες οι 
ατέλειες σου εξαφανίστηκαν µεµιάς. Κι ας έσβηνες την φαιδρότητα του λόγου σου στην 
δυνατή και έντονη φωνή, αν και όχι στον πιο ταλαντούχο σου µαθητή, αλλά στους 
υπόλοιπους. Έκτοτε θυµάµαι λίγα πράγµατα να έχω πάρει από εσένα. Θυµάµαι να 
µελετάω και να βγάζω µόνος µου ύλη και κοµµάτια και ασκήσεις και έργα και τραγούδια. 
Θυµάµαι µαθητής ακόµη να σε προσπερνάω στην Μουσική αντίληψη. Το αισθητήριό σου 
είχε µείνει στάσιµο. Θυµάµαι να µε βάζεις να διδάσκω στις µικρότερες τάξεις. Πόσο 
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περήφανος ένιωθα. Κι εσύ πόσο βολικά απολάµβανες τον καφέ σου. Και όταν αργούσες 
ήµουν εγώ εκεί να σε καλύψω. Εσύ όµως πήρες την τρέλα της νιότης µου, την έξαψη της 
εφηβείας µου, τα όνειρα και τις προσδοκίες µου και τα έκανες ένα µε την λάσπη της 
ψυχής σου. Κι ας ήµουν αυτός µε τις µεγαλύτερες άµυνες. Κι ας ήµουν αυτός που έβλαψες 
λιγότερο.  
Μεγαλώνοντας ήµουν ακόµη εκεί. Και εσύ µε έβλεπες να εξελίσσοµαι, σε όλα. Και στην 
κιθάρα, και στα άλλα µουσικά όργανα και στις σχέσεις µου και στο µυαλό µου. Δεν ξέρω, 
αλήθεια, αν χαιρόσουν ή αν χάρηκες ποτέ· ξέρω ότι όλοι ήταν λεφτά στα µάτια σου. Αλλά 
ένιωθα κάτι άλλο µε εµένα. Ή µπορεί να προβάλλω τις εφηβικές µου επιθυµίες πάνω σου. 
Μεγαλώνοντας άρχισα να φεύγω. Πήγα να σπουδάσω. Είχα ήδη αρχίσει να 
αντιλαµβάνοµαι την πλάνη που έστησες. Και ήθελα να φύγω. Να µην µετέχω άλλο σε 
αυτό. Σε αυτή την κοροϊδία. Γιατί σου είπα, εγώ επηρεάστηκα λιγότερο από όλους σε 
αυτήν την ιστορία – οικονοµικά, τουλάχιστον-. Νύχτα έφυγες όταν σε κατάλαβαν όλοι. 
Και τώρα όλοι µιλούν µε τα χειρότερα για σένα. Και τώρα όλοι πιστεύουµε τα χειρότερα 
για εσένα, εκτός από αυτούς που δεν ξύπνησαν ακόµη από την πλάνη σου. Χωριό είµαστε. 
Το ήξερες, καλά. Εγώ έφυγα όµως. Από νωρίς. Και τώρα, φαντάζοµαι θα µοιράζεις αλλού 
τις πλάνες σου. Και θα έχεις γίνει καλύτερος σε αυτό. Και η ύπαρξή σου θα αλλοιώνεται 
περισσότερο. Και θα τα µετράς όλα σε χρήµα. 
Αλίµονο σε αυτούς που σε ακούν και ακόµα περισσότερο, σε αυτούς που πέφτουν στην 
φτηνή πλάνη του λόγου σου και σε πιστεύουν. Μα πιο πολύ από όλους, λυπάµαι τα παιδιά 
κ τους εφήβους, που ίσως να επηρεάσεις – σαν κι εµένα, τότε-.  Τα παιδιά που δίχως 
άµυνες στην ψυχή τους θα σε βάλουν στο µυαλό τους, θα σε κάνουν πρότυπο… δίχως 
κριτική σκέψη…. Αυτό δε θες, άλλωστε… δίχως κριτική σκέψη. 
Μεγάλωσα «Δάσκαλε» και µπορεί να µην έγινα αυτό που ονειρευόµουν. Κανείς µας δεν 
γίνεται. Όπως πάντα µε έλκυε το σκοτεινό και το απαγορευµένο. Και το λάθος. Και έτσι 
µαθαίνω. Όπως τώρα γράφω σε σένα, αν και δεν το θέλω, αν και δεν πρέπει. Γιατί θα 
έπρεπε να γράψω για σηµαντικούς άλλους· δασκάλους που φώτισαν τον δρόµο µου µε το 
πνεύµα τους, γονείς που µε έφτιαξαν όπως είµαι, έρωτες που µου έµαθαν ότι ζούµε µόνοι· 
Έρωτες  που φαντάστηκα ότι θα γίνουµε ένα. Γιατί έτσι είµαι κ έτσι µεγάλωσα. 
Ροµαντικός, ονειροπόλος και αιθεροβάµων. Γι’ αυτό η µουσική είναι το άλλο εγώ µου. 
Γιατί την φαντάζοµαι. Για αυτό θα ψάχνω να βρω την «µοναδική» ως το τέλος µου. Για 
να µάθω. Για να ζήσω, για να την βρω, για να την χάνω και να την ξαναβρίσκω. Ώσπου 
να καταλάβω ότι έφτασα. 
Βρήκα πολλά πράγµατα µπροστά µου, και τα πήρα µαζί µου. Και έγινα κάτι άλλο. 
Θαυµαστός ανθρώπινος κόσµος· µέγας! Μαθαίνω jazz «Δάσκαλε». Εσύ ούτε καν την 
καταλαβαίνεις, νοµίζεις ότι είναι κάτι άλλο. Μαθαίνω αραβική µουσική «Δάσκαλε». 
Μόνος µου. Παίζω! Μαθαίνω! Παίζω! Παίζω! (Πλάτωνα µε ακούς;) Παίζω καλά, 
γεµάτος ευχαρίστηση. Μια ευχαρίστηση που δεν την ένιωσες ποτέ. Γιατί εσύ παίζεις µε 
τους ανθρώπους, παίζεις µε τον εαυτό σου. Έγινα έξυπνος, δίκαιος και στοργικός 
«Δάσκαλε», πονηρέ µου Απατεωνίσκε! Έγινα, γίνοµαι, θα γίνω. Είµαι!  
Έχει καιρό που έβγαλα τα δερµάτινα και τις µπότες. Τα πόδια µου πονάνε ακόµη, όµως 
«Δάσκαλε». Αυτός είµαι και έτσι έφθασα ως εδώ. Μόνος µου. Σε ευχαριστώ!  
Με ελάχιστη εκτίµηση,  
ο αγαπηµένος σου µαθητής 

Η ιστορία του Π. 
(Stamou, in print) 
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Η διδασκαλία είναι ανταλλαγή ενέργειας και κοινωνία του ενός µε τον άλλο. Όπως  
λέει και ο Trevarthen (2007), «όλες οι πληροφορίες που µεταδίδουµε και όλα τα έργα 
που εκτελούµε συνεργαζώµενοι εξαρτώνται από την αµοιβαία συµπάθεια, από το 
γεγονός ότι συµµεριζόµαστε αµοιβαία τις προθέσεις και τις συν-κινήσεις ο ένας µε τον 
άλλον. Όσα γνωρίζουµε και καταλαβαίνουµε σχηµατίζονται και µέσα µας και ανάµεσά 
µας» και «ο καθένας µας συντονίζεται µε τις ενδείξεις των προθέσεων των άλλων 
προσώπων» (σελ. 359). 

Πρέπει να δούµε τα πράγµατα σχεσιακά στη µουσική εκπαίδευση. Άλλωστε 
ζούµε σε έναν τόπο που όλα είναι σχεσιακά και σχετικά, µε την καλή ή µε την κακή 
έννοια. Δεν υπάρχουν σταθερές, εµείς όµως υπάρχουµε ακόµη, και η µουσική επίσης. 
Άρα, καλώς ή κακώς ξαναγυρίζουµε στην ατοµική πρωτοβουλία, στον άνθρωπο-
µονάδα. Χωρίς να αποποιούµαι ή να αποθαρρύνω την ανάγκη για συλλογική 
προσπάθεια και παρεµβάσεις (όπως αυτές που άλλωστε ήδη κάνουµε ως Ε.Ε.Μ.Ε. αλλά 
και ως πανεπιστηµιακά τµήµατα), θέλω να υπογραµµίσω ότι ο καθένας από εµάς έχει 
επίσης δύναµη. Δύναµη να κινητοποιήσει, να εµπνεύσει, να φέρει αλλαγές. Οι ωραίοι 
δάσκαλοι δηµιουργούν ‘σχολές’ πίσω τους. Ο ένας δηµιουργεί περισσότερους, και 
αυτοί κι άλλους, και από ένα ρυάκι, δηµιουργείται ποτάµι και παραπόταµοι που 
µπορούν να γίνουν χείµαρροι και χείµαιρες αν χρειαστεί. Έχουµε δύναµη αληθινή µόνο 
αν ο καθένας ξεχωριστά είναι λαµπάδα φωτός και δύναµης, πηγή έµπνευσης, ενέργειας, 
σοφίας και γνώσης για τους µαθητές και τους γύρω του.  

Και τι είναι η διδασκαλία παρά επικοινωνία ψυχών, ένα µικρό φωσάκι, που ανάβει 
ανάµεσα στον δάσκαλο και στον µαθητή, µε αδιάκοπη προσπάθεια να παραµείνει 
αναµµένο, µια µέθεξη ανάµεσα στους δύο, τα µάτια του δάσκαλου επικοινωνούν, 
συγκρατούν τα µάτια του µαθητή, να µη φύγουν αλλού τα µάτια, αµφίδροµη σχέση κι αν 
χάσει ο δάσκαλος τα µάτια του µαθητή από πάνω του, τότε χάνεται και η διδασκαλία, 
χάνεται και το φωσάκι σβήνει. (Χ. Τσολάκης, 2011) 

Έχει δίκιο ο Milliken (2007), δεν είναι τα προγράµµατα που δηµιουργούν τις αλλαγές. 
Δεν είναι τα βιβλία ή οι µεθοδολογίες. Αυτά οµολογουµένως είναι αυτονόητα 
απαραίτητα. Οφείλει ο δάσκαλος να γνωρίζει το αντικείµενό του και τη µεθοδολογία 
για τη διδακτική του. Αυτά είναι δεδοµένα ως επιτακτικές αναγκαιότητες. Είναι 
σηµαντικό όµως να συνειδητοποιηθεί και η σηµασία της σχέσης που δηµιουργείται, να 
προχωρήσουµε σε µια σχεσιακή θεώρηση της εκπαίδευσης. Σχέσεις των παιδιών µε τη 
µουσική, µε τον δάσκαλο, µεταξύ τους αλλά και σχέσεις µεταξύ του σχολείου και της 
ευρύτερης κοινότητας. Η µουσική παιδαγωγική πρέπει να βρει νέους χώρους να 
διαδραµατίσει ρόλους πέρα από το κλασικό σχολικό πρόγραµµα, στο σχολείο µετά το 
πέρας του ωραρίου ως κοµµάτι της κοινότητας, στις γειτονιές, σε κέντρα νεότητας, 
προγράµµατα συµβουλευτικής, οργανισµούς για παιδιά, νέους και οικογένειες που 
απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό, ιδρύµατα, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό είναι 
σηµαντική η τεχνογωσία και η γνώση καλών πρακτικών από προγράµµατα που έχουν 
εφαρµοστεί µε επιτυχία σε διάφορα µέρη του κόσµου. Αντίστοιχα σηµαντική είναι η 
διάδοση τέτοιων προγραµµάτων καθώς και η χρηµατοδότηση και λειτουργία τους µέσω 
ευρωπαικών ή εθνικών πόρων, αλλά και πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι 
µπορεί σταδιακά να επιτευχθεί  η καλλιέργεια µιας σχετικής νοοτροπίας και η θεσµική 
καθιέρωση προγραµµάτων κοινοτικής µουσικής εκπαίδευσης κι ενασχόλησης.  
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Γύρω µας όλα αλλάζουν µε ταχύτητες που δεν µπορούµε να παρακολουθήσουµε 
στοχαστικά. Οι νεώτεροι ζουν µέσα στις νέες συνθήκες χωρίς να τις επεξεργάζονται, 
ενώ εµείς οι µεγαλύτεροι προσπαθούµε να επεξεργαστούµε την αλλαγή χωρίς να 
προλαβαίνουµε να τη νιώσουµε πραγµατικά και να την παρακολουθήσουµε. Ο 
καταιγισµός της πληροφορίας φαίνεται σε εµάς τους παλιότερους χωρίς λόγο, χωρίς 
βάθος, χωρίς καρδιά, µας καταιγίζει, γεµίζει τον χώρο γύρω µας, και δεν αφήνει κενό 
χρόνου, να βρει τρόπο να τρυπώσει ο στοχασµός και το όνειρο. Όµως, µικροί και 
µεγάλοι, νεώτεροι και γηραιότεροι, είµαστε άνθρωποι. Και µέσα µας οι ανάγκες είναι 
πάντα ίδιες, τότε, τώρα και αύριο. Αγάπη, αποδοχή, ασφάλεια και έµπνευση. Και το 
δικαίωµα να ονειρευόµαστε, να σχεδιάζουµε, να ρισκάρουµε.  

Κάπου ανάµεσα ζωής και ονείρου είναι το παιδί. Κι εκεί πάντα µαζί του το 
σχολείο, ο δάσκαλος, και µακάρι και η µουσική. Ο δάσκαλος που αγαπά αυτό που 
κάνει, θα βρει τρόπους να δουλέψει και να φωτίσει γύρω του. Η παιδεία της καρδιάς 
και η εσωτερική µας µόρφωση ίσως είναι πιο σηµαντική από την –απαραίτητη 
βεβαίως- επιµόρφωση. Ποια βιβλία, ποιες θεωρίες, ποιες έρευνες, ποιά γνώση 
µεθοδολογίας και διδακτικής, µπορούν να αντικαταστήσουν το βλέµµα της αγάπης, τη 
φλόγα να καίγεσαι από τα µάτια που σε κοιτούν, την ευτυχία να πάλλεσαι µε τους 
µαθητές σου όταν νιώθεις να σ’ αγαπούν;  Αλλάζουν όλα γύρω µας, µα πάντα ίδια 
µένουν. Η ανάγκη για ισότητα, για κοινωνική δικαιοσύνη, για αποδοχή του άλλου, για 
σεβασµό δεν είναι καινούργιες. Στη δική µας κοινωνία, ποτέ δεν υπήρξε σταθερά γύρω 
µας. Οι σταθερές ήταν πάντα µέσα µας, οι αξίες. Κι έτσι προχωρούσαµε, χάρη σε 
αλλεπάλληλα θαύµατα.  

Το κείµενο αυτό αφιερώνεται στον δάσκαλο, στα παιδιά, και στα θαύµατα.  
Στα µικρά θαύµατα της κάθε µέρας.  
Στην τέχνη της καθηµερινότητας.  

Στη µουσική της καρδιάς και της τάξης µας.  
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Περίληψη 
Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση του όρου ‘µουσική δηµιουργικότητα’ και η ενηµέρωση γύρω από βασικά 
ερευνητικά ευρήµατα και θεωρίες σχετικές µε τη µουσική δηµιουργική διαδικασία. Η δηµιουργικότητα ορίζεται ως 
η δηµιουργική διαδικασία της επικοινωνίας ιδεών και συναισθηµάτων µέσω των ήχων, που µπορεί να εκδηλωθεί 
µέσα από διαφορετικές διόδους µουσικής λειτουργίας, και ειδικότερα µέσω α) του αυτοσχεδιασµού, β) της 
σύνθεσης, γ) της εκτέλεσης και ερµηνείας, και δ) της µουσικής ακρόασης. Τα ερευνητικά ευρήµατα σχετικά µε τη 
µουσική δηµιουργικότητα του αναπτυσσόµενου ατόµου είναι ενδιαφέροντα αλλά αποσπασµατικά και συχνά 
αντιφατικά. Τίθεται η ανάγκη για συνολική και συστηµατοποιηµένη διερεύνηση της µουσικής δηµιουργικότητας και 
διατυπώνονται σκέψεις και προβληµατισµοί για τις παραµέτρους του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που µπορούν να 
βοηθήσουν ουσιαστικά την καλλιέργεια και ανάπτυξη των δηµιουργικών δυνάµεων των µαθητών. Ιδιαίτερη έµφαση 
δίνεται στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος ολιστικής µάθησης και προσέγγισης της µουσικής µε κύρια 
χαρακτηριστικά την πρόκληση του ενδιαφέροντος του µαθητή και της επιθυµίας του να επιτύχει, την αυτενέργεια 
και συνεργασία των µαθητών, και τέλος την ισορροπία ανάµεσα στο συγκινησιακό βίωµα και την κατανόηση ως τις 
δύο πλευρές της µαθησιακής εµπειρίας.  
 

Creativity and Music Education 
KeynoteAddress 

 
Abstract 
The paper aims at investigating the term ‘music creativity’ and providing information on basic research findings and 
theories concerning the creative music process. Creativity is defined as the creative process of communicating ideas 
and emotions through sound, which may take place in improvisation, composition, performance, and music listening. 
Research findings on the development of creative skills in music are interesting but often mixed and inconclusive. 
The paper underlines the need for thorough and systematic investigation of music creativity and provides thoughts 
and reflections on the parameters of the educational environment which can substantially aid the development of 
students’ creative facility. Emphasis is placed on creating an environment of holistic learning, where the student is 
intrigued and challenged to participate and succeed; an environment characterized by active involvement, team work, 
and balance between cognition and affect. 
 
 
 

Η δηµιουργικότητα ως έννοια έχει αποτελέσει αντικείµενο εκτενέστατης φιλοσοφικής 
και θεωρητικής συζήτησης και θεωρείται σηµαντική διάσταση της ανθρώπινης µουσικότητας. 
Με την έκδοση του βιβλίου Creative Music for Children της Satis N. Coleman το 1922 στις 
Η.Π.Α., εµφανίζεται ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για την ενσωµάτωση της δηµιουργικής 
διάστασης στη µουσική εκπαίδευση.  

H εκπαιδευτική κοινότητα έχει γενικότερα  αναγνωρίσει τα τελευταία χρόνια την 
σηµαντικότητα αλλά και την αναγκαιότητα των δηµιουργικών δράσεων στο σχολείο για την 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δεξιότητας των µαθητών για επίλυση προβληµάτων. 
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Σύµφωνα µε τον Hitz (1987) «αν θέλουµε τα παιδιά να αναπτυχθούν διανοητικά, πρέπει να τα 
φέρουµε αντιµέτωπα µε προβλήµατα, να τους δώσουµε ευκαιρίες να επιλύσουν µόνα τους τα 
προβλήµατα αυτά και να αναλάβουν τις ευθύνες των αποφάσεών τους» (σελ. 12).  

Σηµαντικό ενδιαφέρον έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στη διεθνή ερευνητική 
κοινότητα σχετικά µε τον «δηµιουργικό νου» και την εύρεση τρόπων ή δηµιουργία εργαλείων 
µέτρησης των ιδιοτήτων του. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα, ένας δηµιουργικός νους σκέφτεται 
διαφορετικά. Χρησιµοποιεί αποκλίνουσα σκέψη προκειµένου να διερευνήσει τις πολλαπλές 
δυνατότητες και λύσεις σε αντίθεση µε την συγκλίνουσα σκέψη που επιδιώκει τη µία, «σωστή» 
απάντηση. Το ενδιαφέρον σχετικά µε την αποκλίνουσα σκέψη προκάλεσε µία οµιλία του 
επιφανούς ψυχολόγου J. P. Guilford στην Αµερικάνικη Ψυχολογική Ένωση το 1950, όπου 
παρουσίασε τη «∆οµή της διάνοιας» και τα 120 διαφορετικά στοιχεία της, πολλά χρόνια πριν η 
ιδέα της πολλαπλής νοηµοσύνης του Howard Gardner γίνει δηµοφιλής. Η αποκλίνουσα ή 
δηµιουργική σκέψη, όρος που χρησιµοποιείται στον ευρύτερο χώρο µελέτης της 
δηµιουργικότητας, προέρχεται από τη θεωρία του Guilford και το βιβλίο του Nature of Human 
Intelligence (1967). Σύµφωνα µε την Haroutounian (2002), η δηµιουργική σκέψη εµφανίζει 
τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά:  

α) Άνεση (fluency), η ικανότητα να σκέφτεται κανείς πολλές ιδέες γρήγορα,  

β) Ευελιξία (flexibility), η ικανότητα να βλέπει κανείς το ίδιο πράγµα από διάφορες 
οπτικές γωνίες,  

γ) Πρωτοτυπία (originality), η ικανότητα να δηµιουργεί κανείς ιδέες που είναι µοναδικές,  

δ) Ανάπτυξη (elaboration), η ικανότητα να επεκτείνει και να εµπλουτίζει κανείς ήδη 
υπάρχουσες ιδέες.  

Σύµφωνα µε τον Mayer (1999), δηµιουργικό προϊόν είναι αυτό που είναι πρωτότυπο 
(από τη µία µεριά) και «κατάλληλο» ή «χρήσιµο» σε κάποιο συγκεκριµένο πλαίσιο από την 
άλλη. Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό, όπως σηµειώνει ο Hickey (2002), «τόσο η διαδικασία µέσω 
της οποίας ένα άτοµο εργάζεται για την ολοκλήρωση ενός καλλιτεχνικού προϊόντος όσο και το 
ίδιο το προϊόν πρέπει να αποτελούν αντικείµενο προσοχής σε οποιαδήποτε µελέτη 
δηµιουργικότητας στην τέχνη» (σελ. 398). 

Στον χώρο της µουσικής εκπαίδευσης τα τελευταία µόνο χρόνια άρχισε να 
αναγνωρίζεται το δηµιουργικό δυναµικό ενός ατόµου στη µουσική ως διάσταση του µουσικού 
του ταλέντου. Ο Webster (1986), o οποίος µελετά εδώ και πολλά χρόνια τη µουσική 
δηµιουργικότητα, θεωρεί ότι η δηµιουργική σκέψη αποτελεί µία διάσταση του δηµιουργικού 
ταλέντου στη µουσική. Στο βιβλίο της Kindling the Spark: Recognizing and Developing Musical 
Talent, η Haroutounian (2002) παραθέτει διάφορα εργαλεία (τεστ) µέτρησης της δηµιουργικής 
σκέψης [Torrance et al. (1973), Torrance (1981), Torrance (1984)].  Στον χώρο της µουσικής, 
έχουν επίσης δηµιουργηθεί αντίστοιχα τεστ για την µέτρηση της µουσικής δηµιουργικότητας 
[Vaughan (1977), Gorder (1980), Wang (1985), Webster (1989)]. 

 
 
Η δηµιουργικότητα στο επίσηµο Αναλυτικό Πρόγραµµα 
 

Στο εφαρµοζόµενο σήµερα νέο αναλυτικό πρόγραµµα στα ελληνικά σχολεία, το 
∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.), η καλλιέργεια της 
δηµιουργικότητας κατέχει βασική θέση, αναφερόµενη ως ένας από τους βασικούς στόχους και 
ως ένας από τους τρεις βασικούς άξονες (Εκτέλεση – Μουσική ∆ηµιουργία – Αξιολόγηση) της 
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µουσικής διδασκαλίας στο ελληνικό σχολείο. Χαρακτηριστικά αναφέρονται ότι «η µουσική στο 
σχολείο σκοπεύει στην καλλιέργεια της αισθητικής ικανότητας και ευαισθησίας, στην ανάπτυξη 
της κατανόησης και απόλαυσης της µουσικής και στην απελευθέρωση της δηµιουργικής 
ικανότητας των παιδιών». Επίσης, το ∆.Ε.Π.Π.Σ. θεωρεί ότι: 

Η σύνθεση (δηµιουργία) είναι το επιστέγασµα της όλης δουλειάς που γίνεται στο 
σχολείο. Η δυνατότητα των παιδιών να εξερευνήσουν τις ιδιότητες του ήχου, η 
εµπειρία τους πάνω σε ρυθµικά και µελωδικά πρότυπα και η δηµιουργία δικής τους 
µουσικής είναι από τις δραστηριότητες όπου θα πρέπει να δίνεται έµφαση (ΦΕΚ 
Αρ. Φύλλου  1366 τ. Β΄ 18-10-2001, σελ. 97). 

∆ιατυπώνεται η ευχή και η ανάγκη το διδακτικό υλικό που θα προκύψει ως συνέπεια 
αυτού του αναλυτικού προγράµµατος αλλά και η πρακτική εφαρµογή τους µέσα στο σχολείο από 
τους εκπαιδευτικούς να αντανακλά τις φιλοσοφικές και θεωρητικές τοποθετήσεις καθώς και τους 
διατυπωµένους στόχους του ∆ΕΠΠΣ σχετικά µε την καλλιέργεια της δηµιουργικής ικανότητας 
των παιδιών. Ακόµη και σε χώρες που προηγούνται της Ελλάδας όσον αφορά στον 
«εκσυγχρονισµό» της µουσικής εκπαίδευσης, όπως η Αγγλία και οι Η.Π.Α., και από τις οποίες 
έχουν άµεσα ή έµµεσα επηρεαστεί τα δύο αναλυτικά προγράµµατα που δηµοσιεύθηκαν τα 
τελευταία χρόνια στη χώρα µας (Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Μουσικής Αγωγής και 
∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών) έχει παρατηρηθεί ένα χάσµα ανάµεσα στη 
θεωρία και την εκπαιδευτική πράξη. Ένας σηµαντικός αριθµός ερευνών, όπως αναφέρονται στο 
σχετικό άρθρο του W. Henry (1996), αναφέρουν ερευνητικά ευρήµατα σύµφωνα µε τα οποία 
αντίθετα µε τις διακηρύξεις των αναλυτικών προγραµµάτων «σπανίως χρησιµοποιούνται 
δηµιουργικές µουσικές δραστηριότητες», ενώ παρατηρείται και µία «ασυνέπεια ανάµεσα στην 
θεωρητική υποστήριξη της δηµιουργικότητας και την πρακτική εφαρµογή δηµιουργικών 
δραστηριοτήτων µέσα στην τάξη [Ainsworth (1970), Sherman (1971), Ling (1974), Goodlad 
(1984), Oehrle (1984), Webster (1987), και Levi (1991)].  

Το χάσµα αυτό ανάµεσα στη θεωρητική αναγνώριση της σηµασίας που έχει η 
καλλιέργεια της δηµιουργικής ικανότητας και στην εκπαιδευτική πράξη, αποδίδεται από 
µελετητές σε µία ποικιλία παραγόντων, µεταξύ των οποίων είναι η ελλιπής γνώση της 
δηµιουργικής διαδικασίας και η απουσία εργαλείων για τη µέτρηση και αξιολόγηση της 
δηµιουργικής µουσικής συµπεριφοράς. Σύµφωνα µε την αιτιολόγηση αυτή, είναι απαραίτητο να 
εκπαιδευθούν οι δάσκαλοι της µουσικής έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν τα 
χαρακτηριστικά της δηµιουργικής µουσικής σκέψης και δράσης των µαθητών, για να µπορούν να 
οργανώνουν ανάλογα το πλαίσιο και το περιεχόµενο της διδασκαλίας τους. [Henry (1996), 
Schmidt & Sinor (1986), Davidson & Welsh (1988), Levi (1991)]. 

  
∆ηµιουργικότητα: Τα χαρακτηριστικά και οι εκδηλώσεις της 
 

Τι είναι εποµένως η δηµιουργικότητα και ποια τα χαρακτηριστικά της δηµιουργικής 
µουσικής σκέψης και δράσης των µαθητών; Σε άρθρο της µε τίτλο «Αυθορµητισµός-
∆ηµιουργικότητα-Αυτοσχεδιασµός-Σύνθεση: Μία αναπτυξιακή διαδικασία», η Στάµου (2001) 
θεωρεί ότι στη βάση κάθε δηµιουργικής διαδικασίας υπάρχει ο αυθορµητισµός ως βασικό σηµείο 
εκκίνησης και ως προϋπόθεση για την απελευθέρωση των δηµιουργικών δυνάµεων του ατόµου. 
Σύµφωνα µε τη θεώρηση αυτή, προκειµένου να βοηθήσουµε την ανάδυση των δηµιουργικών 
δυνάµεων και τάσεων των µαθητών είναι σηµαντικό να δηµιουργήσουµε ένα περιβάλλον, χωρίς 
φόβο αποτυχίας και απειλή, όπου το παιδί να αισθάνεται άνετα και να µη διστάζει να 
πειραµατισθεί.  
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Σύµφωνα µε την Στάµου (2001), η δηµιουργικότητα µπορεί κάτω από συγκεκριµένες 
συνθήκες να οδηγήσει ένα παιδί στον αυτοσχεδιασµό και αργότερα στην σύνθεση, που 
αποτελούν φάσεις της ίδιας αναπτυξιακής διαδικασίας. Ο αυτοσχεδιασµός δεν µπορεί να υπάρξει 
παρά µόνο όταν το παιδί δρα αυθόρµητα και ενθαρρύνεται η δηµιουργική του τάση. Σηµαντικό 
στοιχείο για την καθοδήγηση ενός παιδιού από τον αυθορµητισµό στην δηµιουργική διαδικασία 
και τον αυτοσχεδιασµό, είναι η παρακίνηση για συνδυασµό της φαντασίας του µε τις ήδη 
κατακτηµένες γνώσεις και δεξιότητες. Σύµφωνα µε την Στάµου (1993),  

Ο αυθορµητισµός αποτελεί βέβαια το υπόστρωµα, την πρώτη φάση της 
δηµιουργίας. Αν όµως το παιδί δεν παρεισάγει στο µήνυµά του κάποιες 
αποκτηµένες γνώσεις και ικανότητες κάθε φορά, τότε είναι επόµενο ότι σύντοµα θα 
αρχίσει να επαναλαµβάνεται. Η επανάληψη όµως κάποια στιγµή αποβαίνει στείρα 
και οδηγεί στην τυποποίηση, σταµατώντας έτσι το δηµιουργικό στοιχείο. Γι’ αυτό 
είναι απαραίτητο να τροφοδοτούµε το παιδί µε νέα ερεθίσµατα και πληροφορίες, 
ώστε συνδυαζόµενα µε ένα περιβάλλον διεγερτικό για τη φαντασία του να το 
οδηγούµε σε συνεχή ανάπτυξη της δηµιουργικότητάς του. (σελ. 13) 

Η Σέργη (1991) υποστηρίζει ότι κύριο χαρακτηριστικό της δηµιουργικότητας είναι ο 
ενθουσιασµός και η µοναδικότητα της εµπειρίας.. Η εσωτερική ορµή των παιδιών είναι αυτή που 
τα οδηγεί στην εξερεύνηση και την ανακάλυψη και στην µοναδική προσωπική εµπειρία. Είναι 
σηµαντικό να προσφέρουµε στα παιδιά εµπειρίες – παραστάσεις, ήχους, συναισθήµατα, σκέψεις, 
και δράσεις – στις οποίες προσκαλούνται να αποκριθούν µε τα δικά τους συναισθήµατα, σκέψεις 
και συσχετισµούς. Όπως σηµειώνει η Σέργη, οι προηγούµενες εµπειρίες καθοδηγούν τη δράση 
και γίνονται το υλικό της προσωπικής έκφρασης. Μόνο «ό,τι το παιδί έχει συνειδητοποιήσει από 
δικές του προσωπικές εµπειρίες είναι δυνατό να εκφρασθεί σε σύνθετες µορφές» (σελ. 115). 

Ο αυτοσχεδιασµός διακρίνεται από τη σύνθεση ως µορφή δηµιουργικής διαδικασίας. Ο 
αυτοσχεδιασµός σηµαίνει τη µουσική που γεννιέται εκείνη τη στιγµή µέσα στο πνεύµα και τη 
φαντασία του µουσικού και οργανώνεται και εκτελείται αµέσως. Σύνθεση, όπως γράφει ο Leo 
Smith (1982), σηµαίνει «ότι η µουσική πρώτα γράφεται και µετά εκτελείται». Σύµφωνα µε τον 
ίδιο, «σύνθεση έχουµε όταν όλα τα στοιχεία συλλαµβάνονται και υπολογίζονται από ένα ή 
περισσότερα άτοµα σαν αφηρηµένα σύµβολα που αντιπροσωπεύουν µία συµπυκνωµένη µορφή 
επικοινωνίας η οποία παραµένει αδρανής µέχρις ότου την ζωντανέψουν οι εκτελεστές» (σελ. 97), 
σε αντίθεση µε τον αυτοσχεδιασµό όπου ο ήχος, ο ρυθµός, η σιωπή και ο χώρος οργανώνονται 
και παρουσιάζονται ταυτόχρονα µε τη στιγµή που συλλαµβάνονται.  

Γι’ αυτήν την αντίθεση ανάµεσα στον αυτοσχεδιασµό και τη σύνθεση, ο Hans 
Haselbock (1988) υποστηρίζει ότι υπάρχει ως πρότυπο- αρχέτυπο η αντίθεση ανάµεσα στον θεό 
∆ιόνυσο και τον θεό Απόλλωνα. Ο αυτοσχεδιασµός έχει ως αρχέτυπο τη µουσική του ∆ιόνυσου 
που νοούµενη ως σύµβολο δηµιουργείται διαισθητικά και αυθόρµητα και οδηγεί τον άνθρωπο 
στη βίωση µίας ανώτερης αλήθειας και στην έκσταση. Όπως περιγράφει ο ίδιος, «τα µέσα αυτής 
της µουσικής είναι υποκειµενικά και δυναµικά, διαισθητικά και συναισθηµατικά. Η µουσική του 
∆ιόνυσου είναι έκφραση του ασυνείδητου: είναι αυτόχρηµα το σύµβολο για το φανταστικό, το 
ροµαντικό» (σελ. 35). Από την άλλη µεριά, η σύνθεση ως δηµιουργική διαδικασία έχει ως 
αρχέτυπο τη µουσική του Απόλλωνα που χαρακτηρίζεται από κλασική πληρότητα και 
διακατέχεται από τη λογική. Η αντίθεση ανάµεσα στον αυτοσχεδιασµό και τη σύνθεση είναι 
στην ουσία η αντίθεση ανάµεσα στους δύο διαφορετικούς τρόπους ύπαρξης του ανθρώπου, είναι 
η αντίθεση του διαισθητικού απέναντι στο νοητικό, του φανταστικού απέναντι στο 
τακτοποιηµένο και το αποσαφηνισµένο.  
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H Haroutounian (2002) στο βιβλίο της Kindling the Spark: Recognizing and Developing 
Musical Talent ορίζει τη δηµιουργικότητα ως τη «δηµιουργική διαδικασία της επικοινωνίας 
ιδεών και συναισθηµάτων µέσω των ήχων», την οποία ονοµάζει «δηµιουργική ερµηνεία» 
(‘creative interpretation’) και την θεωρεί ως την καρδιά της µουσικής τέχνης.  Θεωρεί ότι η 
δηµιουργική ερµηνεία µπορεί να εκδηλωθεί µέσα από διαφορετικές διόδους µουσικής 
λειτουργίας, και ειδικότερα µέσω α) του αυτοσχεδιασµού, β) της σύνθεσης, γ) της εκτέλεσης και 
ερµηνείας, και δ) της µουσικής ακρόασης. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο όρος «δηµιουργική 
ερµηνεία» περιγράφει την αντιληπτική/νοητική διαδικασία λήψης αποφάσεων από το άτοµο 
κατά την διαδικασία του αυτοσχεδιασµού, της σύνθεσης, της εκτέλεσης-ερµηνείας, και της 
ακρόασης. Η Haroutounian θεωρεί µάλιστα ότι ο όρος αυτός περιγράφει καλύτερα την 
δηµιουργική διαδικασία που έχουν ως κοινό στοιχείο οι παραπάνω λειτουργίες σε σύγκριση µε 
τον γενικότερο όρο «δηµιουργικότητα» που σχετίζεται περισσότερο µε τον αυτοσχεδιασµό και 
τη σύνθεση. 

Ο αυτοσχεδιασµός σύµφωνα µε την Haroutounian (2002) µπορεί να κυµανθεί από το 
αυθόρµητο δηµιουργικό µουσικό παιχνίδι ενός παιδιού προσχολικής ηλικίας (creative music 
play) µέχρι τον αυτοσχεδιασµό του επιδέξιου µουσικού της τζαζ ή άλλων µουσικών ιδιωµάτων. 
Στην καθοδήγηση του νεαρού µαθητή στον αυτοσχεδιασµό, η Haroutounian προτείνει ως 
πλαίσιο µία ελάχιστη δοµή και την καθοδηγούµενη δράση του παιδιού από την εξερεύνηση των 
ήχων, στον χειρισµό τους και σταδιακά στη µουσική δηµιουργία. Όπως αναφέρει η ίδια: 

Ο αυτοσχεδιασµός είναι ίσως ο πιο φυσικός τρόπος για να αρχίσει κανείς να 
κατανοεί τη δηµιουργική µουσική σκέψη. Τα µικρά παιδιά απολαµβάνουν το 
µουσικό παιχνίδι µε απόλυτη φυσικότητα. Οι µελέτες και οι έρευνες που έχουν γίνει 
σχετικά µε τις διεργασίες που συντελούνται µέσα στο µυαλό του µουσικού που 
αυτοσχεδιάζει, δείχνουν µία επιθυµία του ατόµου για δηµιουργία µουσικά 
δοµηµένων δηλώσεων που τις επικοινωνεί προς τους άλλους. (σελ. 70). 
Σύµφωνα µε τις απόψεις της, η σύνθεση, ως δηµιουργική διαδικασία, µπορεί να λάβει 

χώρα από τη στιγµή που οι νεαροί µαθητές µπορούν µε κάποιον τρόπο να µεταφέρουν τις 
δηµιουργικές ιδέες τους από τον αυτοσχεδιασµό πάνω στο χαρτί ή στην οθόνη ενός υπολογιστή, 
γεγονός που επιβεβαιώνεται και από ευρήµατα σχετικών ερευνών [Bamberger (1995), Davidson 
& Scripp (1989), Davidson (1990), Davidson, Scripp, and Welsch (1988)]. Αυτός είναι και ο 
λόγος που η ίδια περιλαµβάνει δραστηριότητες σύνθεσης ήδη από τα πρώτα µίας σειράς βιβλίων 
που απευθύνονται σε µαθητές. Όπως αναφέρει η ίδια,  

Όταν µου ζητήθηκε να φτιάξω το αναλυτικό πρόγραµµα ‘Εξερευνώντας τη 
Μουσική’, πολλοί δάσκαλοι µε ρώτησαν γιατί επέλεξα να συµπεριλάβω 
δηµιουργική σύνθεση από το πρώτο κιόλας βιβλίο, όπου τα παιδιά ξεκινούσαν να 
µαθαίνουν πώς να γράφουν νότες στις γραµµές και στα διαστήµατα του 
πενταγράµµου. Τα παιδιά ποτέ δεν ρώτησαν κάτι τέτοιο. Απλά το έκαναν. (σελ. 74). 
H εκτέλεση και ερµηνεία της µουσικής είναι σύµφωνα µε την Haroutounian (2002) µία 

άλλη εκδοχή της δηµιουργικής διαδικασίας. Σύµφωνα µε τη θεωρία της περί «δηµιουργικής 
ερµηνείας», η Haroutounian συµφωνεί µε την φιλόσοφο Susan Langer (1953) ότι το έργο ενός 
συνθέτη ουσιαστικά ολοκληρώνεται όταν ερµηνεύεται από τον εκτελεστή. Ο εκτελεστής 
αποτελεί µία λογική συνέχεια της φαντασίας του συνθέτη που οδηγεί την δηµιουργία από τη 
σκέψη στη φυσική έκφρασή της, µέσα από την κινητοποίηση των δικών του προσωπικών 
εκφραστικών ιδεών µέσα στο στυλιστικό πλαίσιο που υποδεικνύεται από την παρτιτούρα και την 
εποχή του συνθέτη. Τέλος, η ακρόαση της µουσικής µπορεί να είναι και αυτή µία δηµιουργική 
ερµηνεία (Haroutounian, 2002). Ο ακροατής που έχει ένα εξαιρετικό αυτί και είναι σε θέση να 
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αντιλαµβάνεται αισθητικά όλες τις λεπτές εκφάνσεις της ερµηνείας την οποία ακούει, και να τις 
τοποθετεί λεκτικά, παρουσιάζει έναν σηµαντικό δηµιουργικό εαυτό.  

  
Βασικά θεωρητικά µοντέλα και ερευνητικά ευρήµατα  
 

Ένας σηµαντικός αριθµός ερευνών έχει ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια µε  αναφορές 
συνθετών σχετικά µε τη δηµιουργική διαδικασία της σύνθεσης. Κάποιοι συνθέτες 
χαρακτηρίζονται από µία αµεσότητα στη σύνθεση, ενώ άλλοι χρειάζονται ακόµη και χρόνια για 
την ολοκλήρωση ενός µουσικού έργου. Όλοι όµως περιγράφουν µε τρόπο παρόµοιο  µία φάση 
εσωτερικότητας ή έκστασης κατά την οποία αρχικά δηµιουργούνται οι µουσικές ιδέες. Το στάδιο 
αυτό αντιστοιχεί στη φάση της «επώασης» (gestation), και είναι ένα από τα τέσσερα στάδια της 
δηµιουργικής διαδικασίας που περιγράφει ο Graham Wallas (1926). Σύµφωνα µε τη θεωρία του 
Wallas, που χρησιµοποιείται ακόµη και σήµερα ως µοντέλο για την περιγραφή του πώς 
δηµιουργεί το άτοµο, η δηµιουργική διαδικασία αποτελείται από τέσσερα στάδια: α) την 
προετοιµασία (preparation), όπου διερευνάται το ερώτηµα – πρόβληµα, β) την επώαση 
(incubation), δηλαδή την υποσυνείδητη, µυστηριώδη φάση όταν η σκέψη αποµακρύνεται 
συνειδητά από το πρόβληµα και κυριαρχούν υποσυνείδητες διεργασίες µέσα από τις οποίες 
προκύπτουν και ζυµώνονται ιδέες, γ) την διαφώτιση (illumination), δηλαδή τη στιγµή «εύρηκα» 
της διαύγειας και της δηµιουργικής ανακάλυψης, και δ) την επαλήθευση (verification) όπου οι 
λύσεις ελέγχονται, διυλίζονται, και παρουσιάζονται προς αποδοχή. Τα τέσσερα αυτά στάδια της 
δηµιουργικής διαδικασίας της σύνθεσης επιβεβαιώνονται και από πλήθος ερευνητικών 
ευρηµάτων σε µελέτες της διαδικασίας της σύνθεσης όχι µόνο µε ενήλικες αλλά και µε παιδιά 
[Henry (1996)].  

Μία σηµαντικότατη ιδέα στην ψυχολογική έρευνα τα τελευταία χρόνια είναι αυτή της 
εµπειρίας ροής ή απογείωσης (flow experience) την οποία εισήγαγε ο Mihaly Csikszentmihalyi 
(1990), και η οποία περιγράφει τις ενδιαφέρουσες εσώτερες διεργασίες του νου όταν αυτός 
εµπλέκεται σε ενδιαφέρον δηµιουργικό έργο. Η θεωρία της εξιδανικευµένης εµπειρίας  
περιγράφει την εµπειρία αυτή ως «την κατάσταση κατά την οποία τα άτοµα είναι τόσο 
απορροφηµένα στη δραστηριότητα που τίποτε άλλο δεν φαίνεται να έχει σηµασία για αυτά η 
εµπειρία από µόνη της είναι τόσο απολαυστική που τα άτοµα θα την βιώσουν ακόµα και µε 
µεγάλος κόστος, απλά για να τη βιώσουν» (σελ. 4). Η κατάσταση αυτής της εµπειρίας ωστόσο 
προϋποθέτει ότι το έργο στο οποίο εµπλέκεται το άτοµο είναι βιωµατικό και προκλητικά 
ενδιαφέρον.  

Οι ερευνητικές µελέτες στον χώρο της µουσικής δηµιουργικότητας επικεντρώνονται 
κυρίως στη διερεύνηση της διαδικασίας ή των αποτελεσµάτων της σύνθεσης παιδιών 
διαφορετικών ηλικιών. Παρόλο που η σύνθεση ως διαδικασία είναι κατά βάση δηµιουργική, 
όπως σηµειώνει ο Hickey (2002), «οι έρευνες που έχουν γίνει ως τώρα δίνουν µεγαλύτερη 
έµφαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά ή τις τεχνικές διαδικασίες της σύνθεσης παρά στις καθαρά 
δηµιουργικές πλευρές της διαδικασίας ή του προϊόντος» (σελ. 398).  

Οι Swanwick και Tillman (1986) πρότειναν ένα µοντέλο µουσικής ανάπτυξης που είναι 
δυνατό να χρησιµοποιηθεί για την εξέταση της ανάπτυξης της δηµιουργικότητας στη µουσική, 
διότι βασίστηκε στην ανάλυση 745 συνθέσεων και αυτοσχεδιασµών παιδιών ηλικίας 3 – 11 ετών 
σε ατοµικό ή οµαδικό πλαίσιο. Με βάση το µοντέλο αυτό, προτείνεται µία σταδιακή ανάπτυξη 
καθώς τα παιδιά διανύουν αρχικά το στάδιο πρώιµης ικανότητας (0-4 χρόνων), περνούν από τη 
µίµηση (4-9 ετών) στο φανταστικό παιχνίδι (10-15 ετών) και τέλος στην µετα-νοητική φάση (15 
ετών και πάνω).  
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O Kratus (1994) αναφέρει τη διττή σηµασία της σύνθεσης, αφενός ως έννοιας που 
δηλώνει το προϊόν, δηλαδή ένα σταθερό, µε δυνατότητα επαναλαµβανόµενης εκτέλεσης, σύνολο 
ήχων ή οδηγιών για τη δηµιουργία ήχων, και αφετέρου τη σύνθεση ως διαδικασία, που αφορά 
στις σκέψεις και στις ενέργειες του συνθέτη κατά τη δηµιουργία του τελικού προϊόντος. Ο Kratus 
θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί της µουσικής πρέπει να εκτιµούν και να παρακινούν τους µαθητές 
τόσο στην ουσιαστική βίωση της διαδικασίας της σύνθεσης όσο και στην επιθυµία για αξιόλογα 
προϊόντα - συνθέσεις.  

Μέσα από την πολύχρονη ερευνητική εργασία του, ο Kratus (1989) καταλήγει στην 
διατύπωση τριών βασικών διαδικασιών που χρησιµοποιούνται από τα παιδιά κατά τη διαδικασία 
της σύνθεσης: α) την εξερεύνηση (όπου το παιδί δοκιµάζει διάφορες ιδέες), β) την ανάπτυξη 
(όπου το παιδί παραλλάσσει ή αναπτύσσει κάποιες ιδέες), και γ) την επανάληψη (όπου επαν-
επισκέπτεται κάποιες ιδέες που έχει ήδη εκφράσει). Η σιωπή είναι επίσης ένα στοιχείο που 
µπορεί να εµφανίζεται µε µικρότερη ή µεγαλύτερη συχνότητα µεταξύ των παραπάνω 
διαδικασιών. Με βάση τα αποτελέσµατα των ερευνών του [Kratus (1989)], καθώς τα παιδιά 
µεγαλώνουν χρησιµοποιούν ολοένα και περισσότερο την ανάπτυξη και την επανάληψη και 
λιγότερο την εξερεύνηση και τη σιωπή. Τα µικρότερα παιδιά δεν είναι σε θέση να αναπτύξουν 
ολοκληρωµένες µουσικές ιδέες και ενδιαφέρονται περισσότερο για τη διαδικασία παρά για το 
τελικό αποτέλεσµα, σε αντίθεση µε τα µεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά (των τελευταίων τάξεων του 
δηµοτικού) τα οποία ακολουθούν στρατηγικές που οµοιάζουν αυτές των ενηλίκων συνθετών.   

Σε µία διερεύνηση της δηµιουργικής διαδικασίας της σύνθεσης µε µαθητές δηµοτικού 
σχολείου, o Levi (1991) βρήκε ότι α) οι µαθητές επινόησαν πρωτότυπους τρόπους για να 
καταγράψουν τις συνθέσεις τους, β) η απαίτηση του δασκάλου για καταγραφή της δηµιουργίας 
τους σε συµβατική ή µη συµβατική «παρτιτούρα» δεν λειτούργησε ως εµπόδιο στη συνθετική 
λειτουργία, και γ) οι µαθητές βελτιώθηκαν στην ικανότητά τους να συνθέτουν αλλά και στην 
κατανόηση στοιχείων της µουσικής µετά από κάποιες εβδοµάδες τέτοιων δηµιουργικών 
εµπειριών σύνθεσης.  

Σε µία σειρά µελετών σχετικά µε την ανάπτυξη της διαισθητικής µουσικής δηµιουργίας 
(intuitive music making) παιδιών ηλικίας 3 – 13 ετών µέσα από την δηµιουργία αυτοσχέδιων 
τραγουδιών, η Davies (1986, 1992, 1994)  κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα µικρά παιδιά 
επιδεικνύουν µία εξαιρετική πρώιµη δηµιουργική ικανότητα καθώς και φαντασία στη δηµιουργία 
τραγουδιών, και είναι σε θέση να δηµιουργήσουν ολοκληρωµένα τραγούδια ως την ηλικία των 5 
χρόνων.  

Άλλες έρευνες σχετικές µε τις διαδικασίες δηµιουργικής µουσικής εξερεύνησης παιδιών 
[Hickey (1995), Daignault (1997)] έδειξαν ότι τα παιδιά που είχαν κατηγοριοποιηθεί από τους 
δασκάλους τους στην οµάδα ‘υψηλής δηµιουργικότητας’ έτειναν να αυτοσχεδιάζουν µουσική 
προσανατολισµένη στο τελικό προϊόν, µε στοιχεία του τελικού µουσικού προιόντος να 
εµφανίζονται σταθερά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της εξερεύνησης µέσα από τον 
πειραµατισµό και την επανάληψη συγκεκριµένων µουσικών ιδεών. Αντίθετα, οι µαθητές της 
οµάδας ‘χαµηλής δηµιουργικότητας’ έτειναν να αυτοσχεδιάζουν χωρίς να στοχεύουν σε ένα 
τελικό προϊόν, ενώ οι αυτοσχεδιασµοί τους χαρακτηρίζονταν περισσότερο από το στοιχείο της 
εξερεύνησης και λιγότερο από αυτό της επεξεργασίας ή της επανάληψης των µουσικών ιδεών.  

Τα ερευνητικά ευρήµατα σχετικά µε τη µουσική δηµιουργικότητα είναι ελάχιστα σε 
σχέση µε αντίστοιχα ευρήµατα στον χώρο της γενικής ψυχολογίας. Επίσης, ευρήµατα πολλών 
ερευνών (που δεν είναι δυνατό να αναφερθούν λόγω περιορισµένου χώρου) είναι συχνά 
αντιφατικά και συγκρουόµενα, πράγµα το οποίο είναι πιθανόν να οφείλεται τόσο στις 
διαφορετικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις και στη χρήση διαφορετικών εργαλείων µέτρησης της 
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δηµιουργικότητας όσο και στα διαφορετικού τύπου δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν στις 
έρευνες αυτές. Είναι φανερό, όπως σηµειώνει ο Hickey (2002), ότι «είναι ανάγκη να 
συγκρίνουµε την ανάπτυξη της δηµιουργικότητας στη µουσική και τις άλλες τέχνες µε την 
ανάπτυξη της γενικής δηµιουργικότητας και τις πρόσφατες αναπτυξιακές τάσεις στη µουσική, 
έτσι ώστε να αποκτήσουµε µία ολοκληρωµένη εικόνα για την ανάπτυξη της δηµιουργικής 
ικανότητας των παιδιών στον χώρο της τέχνης» (σελ. 402). Αυτό φυσικά, όπως σηµειώνει 
«απαιτεί µία συµφωνία ως προς τα κριτήρια µε τα οποία καθορίζουµε την έννοια της 
δηµιουργικότητας, καθώς και τη δηµιουργία έγκυρων εργαλείων µέτρησης για την εξέταση 
αυτού του φαινοµένου» (σελ. 402) 

Μέχρι πριν από µερικά χρόνια η διαδικασία της σύνθεσης και η αναγνώριση των 
δηµιουργικών δυνάµεων των µαθητών στον τοµέα αυτό εµποδίζονταν από την εξάρτηση του 
µαθητή από την ανάγκη γνώσης και άνετου χειρισµού της µουσικής σηµειογραφίας. Σήµερα 
όµως µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάπτυξη νέων λογισµικών, δίνεται η δυνατότητα 
στους µαθητές να συνθέσουν και να ακούσουν τις συνθέσεις τους παιγµένες. Μέσω αυτών 
δίνεται επίσης η δυνατότητα στους ερευνητές να παρατηρήσουν πώς οι µαθητές λειτουργούν και 
χειρίζονται τη διαδικασία κατά τη διάρκεια της σύνθεσης.    

 
Προβληµατισµοί και Προτάσεις 
 

Σύµφωνα µε τον Kratus (1994), oι δάσκαλοι πρέπει να διδάσκουν τους µαθητές τους 
πώς να αναπτύσσουν τις ιδέες τους, β) να διαθέτουν επαρκή χρόνο στους µαθητές για τη 
δηµιουργία και εκτέλεση των «συνθέσεών» τους, γ) να επιδεικνύουν στους µαθητές πρακτικά 
απλές στρατηγικές σύνθεσης δ) να ενθαρρύνουν τους µαθητές να µοιράζονται τις σκέψεις τους 
και να ανταλλάσσουν απόψεις και στ) να ενθαρρύνουν τους µαθητές σε κριτική παρατήρηση και 
αξιολόγηση της διαδικασίας και του αποτελέσµατος.  

Στα συµπεράσµατα της διερεύνησης των στρατηγικών µε τις οποίες ενθαρρύνεται η 
µουσική σκέψη, η  J. Moore (1990) προτείνει διάφορους τρόπους σχεδιασµού και δόµησης των 
µουσικών εµπειριών της τάξης ώστε να προωθείται η δηµιουργική δράση των µαθητών. Μεταξύ 
αυτών προτείνει για τους µαθητές του δηµοτικού σχολείο α) την  διάθεση στους µαθητές χρόνου 
για µουσική εξερεύνηση στα διάφορα µουσικά όργανα, β) διενέργεια δραστηριοτήτων που 
περιλαµβάνουν αυτοσχεδιαστικά µέρη από τους µαθητές στα πλαίσια µεγαλύτερων φορµών που 
εκτελούνται από την οµάδα, γ) αναδηµιουργία / διασκευή γνωστών στα παιδιά τραγουδιών, δ) 
ανακάλυψη και χρήση πρωτότυπων ηχοχρωµάτων, ε) ακρόαση και χρήση ήχων του 
περιβάλλοντος σε συνθέσεις. Για τους µαθητές του Γυµνασίου προτείνεται µεταξύ άλλων α) η 
«ανακάλυψη» περισσότερων µουσικών οργάνων και πρωτότυπων ηχοχρωµάτων, β) η µελέτη 
οργάνων από άλλους πολιτισµούς και η χρήση τους σε έθνικ µουσικές στην τάξη, γ) η 
καταγραφή ή ηχογράφηση των «δηµιουργιών» των µαθητών από τους ίδιους, δ) δραστηριότητες 
αυτοσχεδιασµού σε οργανικά/φωνητικά σύνολα, και ε) δραστηριότητες σύνθεσης.  

Από όσα παρουσιάστηκαν παραπάνω είναι φανερό ότι η δηµιουργική διάσταση της 
µουσικότητας δεν είναι µία αφηρηµένη ιδιότητα. Πρόκειται για µία ικανότητα που µπορεί να 
καλλιεργηθεί µέσα από συγκεκριµένες τεχνικές ή τουλάχιστον να υποβοηθηθεί στην εκδήλωση 
και καλλιέργειά της µέσα από τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος µαθήµατος που ενθαρρύνει τις 
ιδέες και µουσικές «παρεµβάσεις» των µαθητών και τους παρέχει το πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων και τα εργαλεία για τη συνειδητοποίηση και άσκηση των δηµιουργικών του 
δυνάµεων. Ωστόσο, η δηµιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος απαιτεί συνειδητή προσπάθεια 
από τον δάσκαλο της µουσικής, καθώς είναι αναγκαία µία «στροφή» από την τυποποιηµένη 
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µουσική διδασκαλία που επικεντρώνεται είτε στην παροχή πληροφοριών για τη µουσική είτε 
στην αποστεγνωµένη εξάσκηση τεχνικών δεξιοτήτων σε µία πιο ελεύθερη, πιο «µουσική» 
διδασκαλία. Μία τέτοια αλλαγή απαιτεί από τον δάσκαλο την αναζήτηση κατάλληλου υλικού και 
δραστηριοτήτων και την απαραίτητη µεθοδολογική κατάρτιση για την διενέργεια ενός 
µαθήµατος στο οποίο ο µαθητής αναλαµβάνει την ευθύνη για τη µάθησή του, δηλαδή αυτενεργεί 
και µαθαίνει «πώς να µαθαίνει», συνεργάζεται και δουλεύει οµαδικά, µέσα σε δραστηριότητες 
που εµφανίζουν το στοιχείο της πρόκλησης τόσο από άποψη ενδιαφέροντος όσο και από άποψη 
επιπέδου δυσκολίας. 

Είναι σηµαντικό να θυµάται κανείς ότι τουλάχιστον στο σχολείο πρωταρχικός στόχος 
της µουσικής διδασκαλίας πρέπει να είναι η ανάπτυξη της θετικής στάσης του µαθητή απέναντι 
στη µουσική, και η συνακόλουθη παρακίνηση και επιθυµία του µαθητή να συµµετάσχει σε 
µουσικές δράσεις µέσα κι έξω από το σχολείο. Αν επιτύχει κανείς αυτή τη θετική στάση απέναντι 
στο µάθηµα της µουσικής, έχει ουσιαστικά δηµιουργήσει γόνιµο έδαφος για την αξιοποίηση και 
ανακάλυψη των δυνατοτήτων και των ποικίλλων διαστάσεων του µουσικού ταλέντου των 
µαθητών.  

Μεγάλη σηµασία έχει να παρέχει ο δάσκαλος σε συστηµατική βάση ευκαιρίες 
δηµιουργικής σκέψης και δράσης στους µαθητές έτσι ώστε να µπορεί και ο ίδιος να αναγνωρίσει 
µαθητές µε ιδιαίτερο δηµιουργικό ταλέντο αλλά και να βοηθήσει την καλλιέργεια των 
δηµιουργικών δυνάµεων όλων των µαθητών. ∆ραστηριότητες ρυθµικού, κινητικού, και 
µελωδικού αυτοσχεδιασµού, δραστηριότητες ηχητικών συνθέσεων ή µουσικής επένδυσης 
θεµάτων, ιστοριών, διαφηµίσεων, ποιηµάτων κλπ. που δηµιουργούν οι ίδιοι οι µαθητές µέσα σε 
λιγότερο ή περισσότερο ελεύθερο πλαίσιο επιλογών, δραστηριότητες σύνθεσης ή διασκευής 
τραγουδιών, απόπειρες καταγραφής σε συµβατική ή µη συµβατική παρτιτούρα των συνθέσεων 
από τους µαθητές, δηµιουργική λεκτική διατύπωση σκέψεων µε βάση µία µουσική ακρόαση, 
«ανέβασµα» ολόκληρης µουσικοθεατρικής παράστασης µε ιδέες και µουσική των µαθητών, όλα 
αυτά είναι παραδείγµατα δράσεων που προσφέρουν στους µαθητές βιώµατα συν-κίνησης, 
συνέργειας, και δηµιουργίας.  

Οι δηµιουργικές δραστηριότητες µέσα στην τάξη είναι δηµιουργικές µε την έννοια ότι 
περιλαµβάνουν την ουσιαστική συµµετοχή των µαθητών στην λήψη µουσικών αποφάσεων και 
δηµιουργία µουσικών ‘προϊόντων’. Ωστόσο, όπως σηµειώνει και ο Regelski, «τα προιόντα ή οι 
αποκρίσεις που δηµιουργούνται από τους µαθητές µπορεί να είναι ή να µην είναι δηµιουργικά µε 
την ‘καλλιτεχνική’ έννοια του όρου (δηλαδή πρωτότυπα, µοναδικά, ‘εµπνευσµένα’)» (σελ.69-
70). Αρχικά, οι δηµιουργικές δραστηριότητες είναι δράσεις µάθησης που ισοδυναµούν µε 
επίλυση προβληµάτων και λήψη µουσικών αποφάσεων σε συγκεκριµένο πλαίσιο και αργότερα 
εξελίσσονται σε πραγµατικά καλλιτεχνικές δράσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Regelski ότι 
«µία σχολική τάξη στην οποία διενεργούνται δηµιουργικές δραστηριότητες δεν είναι ούτε 
εργαστήριο ούτε το στούντιο ενός συνθέτη, είναι όµως ένα κέντρο επώασης της γνώσης και της 
ικανότητας στην υπηρεσία της δηµιουργικής ανακάλυψης» (σελ. 70). Είναι σηµαντικό να 
επιλέγει ή να δοµεί κανείς τις δηµιουργικές δραστηριότητες µε τέτοιον τρόπο ώστε το επίπεδο 
δυσκολίας µε το οποίο έρχονται αντιµέτωποι οι µαθητές να είναι τέτοιο ώστε να λειτουργεί ως 
‘πρόκληση’ από τη µία µεριά αλλά να µη δηµιουργεί τον φόβο της αποτυχίας, και συνακόλουθα 
την παραίτηση ή φαινοµενική αδιαφορία πολλών µαθητών από την άλλη, που προσπαθώντας να 
προφυλάξουν την αυτοπεποίθηση και αυτο-εικόνα τους αρνούνται να εισέλθουν σε µία 
«απειλητική» κατάσταση.  

∆εν πρέπει επίσης να ξεχνά κανείς ότι η διενέργεια δηµιουργικών δραστηριοτήτων 
σηµαίνει αυτόµατα µία άλλη ατµόσφαιρα τάξης. Ο ενθουσιασµός και η συνεργασία των µαθητών 
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κατά τη διάρκεια της δηµιουργικής διαδικασίας ανεβάζει συχνά το επίπεδο της έντασης, και 
δηµιουργεί το γενικότερο κλίµα ευφορίας που χαρακτηρίζει τα παιχνίδια µικρών ή µεγάλων 
παιδιών. Αυτό το κλίµα σε καµία περίπτωση δεν σηµαίνει βέβαια απώλεια ελέγχου ή έλλειψη 
σοβαρότητας από τους µαθητές. 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.  

Το παιχνίδι είναι αναπόσπαστο στοιχείο των τεχνών. ∆εν είναι τυχαία η χρήση του 
ρήµατος «παίζω» (παίζω µουσική, παίζω θέατρο). Οι John και Elizabeth Paynter (1984) είχαν πει 
πως «οι τέχνες δεν είναι παρά ανεπτυγµένα παιχνίδια» και πως «τα παιχνίδια των παιδιών 
γίνονται τέχνη όταν εκτεθούν στα µάτια του κοινού» (σελ. 10). Όταν δεν υπάρχει η αίσθηση του 
παιχνιδιού, η διαδικασία της µάθησης της µουσικής ή και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου γίνεται 
µία επίπονη διαδικασία. 

Η διενέργεια δηµιουργικών δραστηριοτήτων µέσα στην τάξη προσφέρει σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα, µερικά από τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια. Οι δηµιουργικές 
δραστηριότητες είναι κατά βάση ‘προσωπικές’ δράσεις, δηλαδή προκύπτουν από τον ίδιο τον 
µαθητή και τη βιωµατική συµµετοχή του, µέσα από την οποία ουσιαστικά επιτελείται µάθηση. 
Οι έρευνες δείχνουν ότι τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες µαθαίνουν αποτελεσµατικά και δεν 
ξεχνούν αυτό που µαθαίνουν όταν η πληροφορία συνδυάζεται µε το βίωµα και την συγκίνηση. 
Γι’ αυτό δεν ξεχνάει κανείς εύκολα πρόσωπα και καταστάσεις που έζησε και που τον 
συγκίνησαν, ενώ αντίθετα ξεχνά πολύ ευκολότερα όσα του ήταν αδιάφορα. Όταν το παιδί 
συµµετέχει σε αυτό που µαθαίνει, κάνει την πληροφορία πράξη,  και κινητοποιούνται τα 
συναισθήµατά του (συν-κινείται), τότε η µάθηση είναι ουσιαστική. Αυτό είναι το λεγόµενο 
«συγκινησιακό βίωµα» που σύµφωνα µε ερευνητικά ευρήµατα είναι προϋπόθεση της 
ουσιαστικής µάθησης. (Μπακιρτζής, 2002) 

Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα των δηµιουργικών δραστηριοτήτων είναι ότι εύκολα 
προσαρµόζονται στα διαφορετικά επίπεδα µουσικής εµπειρίας και ικανότητας που υπάρχουν 
µέσα σε µία τάξη και επιτρέπουν τη δηµιουργική συµµετοχή και συνεισφορά κάθε µαθητή στην 
τάξη ανάλογα µε το επίπεδο, τις ανάγκες του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Οι 
δηµιουργικές δραστηριότητες άµεσα ή έµµεσα ενθαρρύνουν τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν ή 
να εφαρµόσουν προηγούµενη γνώση σε καινούργιες καταστάσεις επίλυσης µουσικών 
προβληµάτων ή µουσικής δηµιουργίας, και µάλιστα µε έναν τρόπο συνθετικό και ολιστικό. Η 
µουσική πρέπει να βιώνεται ολιστικά. Ένα τέτοιο στυλ µουσικής διδασκαλίας που επιδιώκει να 
αναδείξει τον µαθητή σε δηµιουργό και πρωταγωνιστή της ίδιας του της µάθησης,   δηµιουργεί 
ένα «µουσικό» περιβάλλον µέσα στο οποίο ο µαθητής βιώνει και  προσεγγίζει τη µουσική ως 
«όλον», και όχι κατακερµατισµένη σε κανόνες, τεχνικές δεξιότητες, ακούσµατα-ακροάσεις, 
πληροφορίες θεωρητικού-ιστορικού περιεχοµένου κλπ. Τότε µόνο µπορεί να έχει ουσία και 
µαθησιακή αξία η «µετακίνηση» και έµφαση σε επιµέρους µουσικά στοιχεία, όταν δηλαδή αυτά 
τοποθετούνται µέσα σε ένα αυθεντικό ολιστικό µουσικό πλαίσιο.   

Οι δηµιουργικές δραστηριότητες µπορούν να αποτελέσουν βάση για την διδασκαλία ή 
για την αξιολόγηση της κατανόησης µουσικών φαινοµένων και εννοιών από τους µαθητές. Από 
τέτοιες κατάλληλα οργανωµένες δηµιουργικές µουσικές δράσεις µπορεί να προκύψουν επίσης οι 
ιδέες και το βασικό δοµικό υλικό για παραστάσεις, γιορτές, εκδηλώσεις κλπ., για την επιτυχία 
των οποίων οι µαθητές εργάζονται µε πάθος, καθώς πρόκειται για παρουσίαση των δικών τους 
προσωπικών και οµαδικών δηµιουργιών. Μέσα από τη διενέργεια δηµιουργικών δραστηριοτήτων 
επιτυγχάνεται µία «ισορροπία» ανάµεσα στην νοητική και συγκινησιακή πλευρά της µουσικής 
λειτουργίας, διότι ο µαθητής επιστρατεύει συνειδητά ή ασυνείδητα προηγούµενες γνώσεις και 
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εµπειρίες καθώς καλείται να δηµιουργήσει, να συµµετάσχει µε όλο του το είναι, όπως το παιδί 
που παίζει, σε κάτι νέο.  

Είναι φανερό ότι η ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, κρίνοντας κανείς από την 
καθηµερινή σχολική (αλλά και ωδειακή ζωή), απέχει σε πολλές περιπτώσεις από την ατµόσφαιρα 
που περιγράφηκε. Η απόκτηση τεχνικών µουσικών δεξιοτήτων ή η αποµνηµόνευση κανόνων και 
πληροφοριών από µόνες τους δε συνιστούν ολοκληρωµένη ή ουσιαστική µουσική εκπαίδευση. 
∆εν υπάρχει ίσως ισχυρότερο επιχείρηµα για την ανάγκη να αλλάξει το κλίµα που επικρατεί 
ακόµη σε αρκετά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, από το τη ρήση του Αϊνστάιν, ότι «µάθηση είναι 
ό,τι αποµένει όταν κανείς ξεχάσει όλα όσα διδάχθηκε». Αν η µουσική διδασκαλία  προσφέρει 
στους µαθητές συγκινησιακά βιώµατα και εµπειρίες προσωπικής ανακάλυψης και δηµιουργίας, 
τότε ακόµη κι αν οι µαθητές µας ξεχάσουν όλα όσα τους διδάξαµε, θα έχει αποµείνει µέσα τους 
µία σηµαντικότατη γνώση. Η γνώση της δηµιουργικής τους δύναµης και, ελπίζουµε, η γλυκιά ή 
εκστατική αίσθηση της µουσικής.  
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Μουσικότητα και μουσική καθοδήγηση στα πρώτα 
χρόνια της ζωής: Η συμβολή της «θεωρίας μουσικής 
μάθησης» στη μουσικοπαιδαγωγική πρακτική             
με βρέφη και νήπια   

 

Λελούδα Στάμου 
 

 

Εισαγωγή 

Η έρευνα και μελέτη της προσχολικής ανάπτυξης και αγωγής έχει ση-
μειώσει σημαντική άνθηση τα τελευταία χρόνια, γεγονός που οφείλεται στη 
γενικότερη ανάπτυξη του ενδιαφέροντος σχετικά με τη σπουδαιότητα της 
επίδρασης του περιβάλλοντος κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής στην ανά-
πτυξη των ικανοτήτων και των στοιχείων της προσωπικότητας του ατόμου. 
Στόχος του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση του ερευνητικού και θεωρητικού 
υπόβαθρου καθώς και των πρακτικών και μεθοδολογικών παραμέτρων της 
μουσικής διδασκαλίας βρεφών και νηπίων, σύμφωνα με τις βασικές αρχές 
της «θεωρίας μουσικής μάθησης» (music learning theory)1. Υπογραμμίζεται 
η σημασία κατάλληλων αναπτυξιακά προγραμμάτων μουσικής διδασκαλίας 
για την έγκαιρη αξιοποίηση του μουσικού δυναμικού βρεφών και νηπίων 
και την συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη.  

 

Η μουσική στην εμβρυική και βρεφική ηλικία  
Στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, η μουσική αναγνωρίζεται πλέον ως 

ένα βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη των παιδιών και ο εμπλουτισμός του 
περιβάλλοντός τους με μουσικά ερεθίσματα αποτελεί ένα σημαντικότατο 
ζήτημα που θίγεται συχνά από ερευνητές, αναπτυξιολόγους, εκπαιδευτι-
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κούς, συγγραφείς αναλυτικών προγραμμάτων και φορείς εκπαιδευτικής 
πολιτικής (Gordon, 1979⋅ Gordon, 1980⋅ Flohr, 1981⋅ Andress, 1989⋅ Rey-
nolds, 1990⋅ Healy, 1990⋅ Doxey & Wright, 1990⋅ Feierabend, 1990⋅ Hoff-
man, 1992⋅ Healy, 1994⋅ Crump-Taggart, 1994⋅ Papousek, 1996⋅ Bredekamp 
& Copple, 1997⋅ Stamou, 2001a⋅ Jordan-DeCarbo & Nelson, 2002⋅ Trollin-
ger, 2003⋅ Berger & Cooper, 2003⋅ Custodero et al, 2003⋅ Gordon, 2003a⋅ 
Lamont, 2006⋅ Στάμου, 2006α⋅ Στάμου, 2006β⋅ Jordan-DeCarbo & 
Galliford, 2007).  

Ερευνητικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι ήδη από την περίοδο της 
ενδομήτριας ζωής ο ήχος και η μουσική επηρεάζουν το αναπτυσσόμενο ά-
τομο, δημιουργώντας συχνά τις συνθήκες για ένα είδος «μουσικής μάθη-
σης». Το έμβρυο αντιδρά στα ακουστικά ερεθίσματα κατά τους τρεις τελευ-
ταίους μήνες της κύησης, κατά τη διάρκεια των οποίων η ακουστική λει-
τουργία είναι ολοκληρωμένη και λειτουργική. Αντιδράσεις του εμβρύου που 
φανερώνουν το γεγονός ότι προσλαμβάνει και ακούει τους ήχους είναι αλ-
λαγές στον καρδιακό παλμό και στην αναπνοή, έντονη κίνηση των βλεφά-
ρων, των ματιών, του κεφαλιού και των άκρων (Birnholz & Benacerraf, 
1983). Σύμφωνα με ερευνητικά αποτελέσματα, νεογέννητα βρέφη προτι-
μούν μία μελωδία την οποία άκουγαν συστηματικά πριν γεννηθούν και αυ-
τή η μελωδία καταπραΰνει την ανησυχία και σταματά το κλάμα τους (Pan-
neton, 1987). Ο Shaw βρήκε ότι βρέφη τα οποία είχαν εκτεθεί σε μουσικά 
ερεθίσματα κατά τη διάρκεια της κύησης, έδειχναν μετά τη γέννησή τους 
μεγαλύτερη διάθεση για επικοινωνία με τη μητέρα τους σε σύγκριση με 
βρέφη που δεν είχαν εκτεθεί σε τέτοια ερεθίσματα (Shaw, 1991). Σε μία άλ-
λη ερευνητική μελέτη (Wilkin, 1995/1996), βρέθηκε ότι έμβρυα τα οποία 
άκουγαν καθημερινά τα ίδια τέσσερα μουσικά κομμάτια κατά τη διάρκεια 
του τελευταίου τριμήνου της κύησης, κινούνταν περισσότερο και εμφάνιζαν 
επιβράδυνση του καρδιακού παλμού στο άκουσμα της μουσικής σε σύγκρι-
ση με έμβρυα που δεν είχαν εκτεθεί σε τέτοια ερεθίσματα. Μετά τη γέννησή 
τους, τα βρέφη αυτά εμφάνιζαν επίσης μεγαλύτερη διάρκεια συγκέντρωσης 
και προσοχής και έτειναν να κινούνται περισσότερο στο άκουσμα της μου-
σικής. Σε άλλες μελέτες (Feijoo, 1981⋅ Hepper, 1991) βρέθηκε ότι τα βρέφη 
σταματούσαν τον κλάμα τους ή έδειχναν σημάδια αναγνώρισης των μελω-
διών στις οποίες είχαν σταθερά εκτεθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο της κύη-
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σης. Έρευνες (van Rees de Leeuw, 1987) έχουν δείξει ότι πρόωρα βρέφη α-
ναπτύσσονται πιο γρήγορα όταν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη 
θερμοκοιτίδα βλέπουν και ακούνε καθημερινά τη μητέρα τους να τους τρα-
γουδάει, σε σχέση με βρέφη που παραμένουν στη θερμοκοιτίδα ακολουθώ-
ντας τη συμβατική ‘θεραπεία’. Νεογέννητα βρέφη που ανήκουν σε ομάδες 
υψηλού κινδύνου εξαιτίας πρόωρης γέννησης, αναπτυξιακών διαταραχών ή 
τραυματισμών μπορούν να διατηρηθούν στη ζωή και να αναπτυχθούν σε 
υγιή και δυνατά μωρά μέσα από ήρεμη μουσική και σε συνδυασμό με την 
προσωπική επικοινωνία και επαφή με το σώμα του ενήλικου που τα φροντί-
ζει (Trevarthen & Malloch, 2002).  

Οι προσπάθειες των αναπτυξιολόγων να εντοπίσουν το πώς τα νεογέν-
νητα μαθαίνουν να επικοινωνούν με το περιβάλλον τους και το τι κάνουν 
ενστικτωδώς οι γονείς προκειμένου να προσελκύσουν την προσοχή του νε-
ογέννητου βρέφους και να επικοινωνήσουν μαζί του, έχουν οδηγήσει τα 
τελευταία χρόνια σε έρευνες σχετικές με το τι μπορεί να διακρίνει ένα βρέ-
φος ως προς τους ήχους της ομιλίας, των αντικειμένων, του τραγουδιού και 
των μουσικών οργάνων (Fassbender, 1996). H αντίδραση των βρεφών στον 
ήχο είναι μία από τις πιο ανεπτυγμένες ικανότητές τους (Brand, 1985⋅ 
Cohen, Thorpe, & Trehub, 1987⋅ Lynch, Fox, 1989⋅ Papousek et al., 1990⋅ 
Trehub, Thorpe, & Trainor, 1990⋅ Fox, 1991⋅ Papousek, Papousek, & Sym-
mes, 1991⋅ Eilers, & Bornstein, 1992⋅ Papousek, 1996⋅ Stamou, 2001a⋅ Tre-
varthen & Malloch, 2002⋅ Στάμου, 2006α). Τα νεογέννητα μπορούν να δια-
κρίνουν διαφερές στην ένταση και στο τονικό ύψος, μπορούν να καταλά-
βουν από πού προέρχεται ένας ήχος μόλις 10 λεπτά μετά τη γέννησή τους, 
δείχνουν προτίμηση σε μερικούς ήχους σε σχέση με άλλους, και αναγνωρί-
ζουν τη φωνή της μητέρας τους. Ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της ζωής 
του, το βρέφος επιδεικνύει ενδιαφέρον για τη μουσικότητα που παρουσιάζει 
η «διαισθητική μητρική ομιλία» και μπορεί να αντιδρά ενθαρρύνοντας τον 
ενήλικα σε πιο ζωηρό μουσικό παιχνίδι. Τα βρέφη απαντούν στους γονείς 
τους με πολλών τρόπων αισθητηριακές εκφράσεις ολόκληρου του σώματος, 
οι οποίες έχουν ακριβή συντονισμό (Gratier, 2007). Η διαισθητική μητρική 
ομιλία, παρούσα σε κάθε γλώσσα του κόσμου (Μαζοκοπάκη, 2007⋅ Ma-
zokopaki & Kugioumutzakis, 2007), είναι πιο ρυθμική, παρουσιάζει ένα ευ-
ρύ φάσμα τονικού ύψους, με πολλές παραλλαγές εύρους στην κορύφωση 
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και περιέχει περισσότερες επαναλήψεις ήχων και περιγράμματα προσωδίας 
σε σχέση με τον απλό λόγο της ομιλίας (Papousek, Papousek & Symmes, 
1991⋅ Trehub & Schellenberg, 1995⋅ Porter, 2004⋅ Trevarthen, 2007). Κατά 
τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου μήνα αναπτύσσεται με γοργούς ρυθ-
μούς ο σύνδεσμος μεταξύ του βρέφους και του ενήλικα που το φροντίζει, 
μία σχέση στην οποία η διαισθητική μητρική ομιλία παίζει σημαντικότατο 
ρόλο. Αυτή η πρώιμη επικοινωνία και η διαισθητική μητρική ομιλία που 
μοιράζονται βρέφη και γονείς, χαρακτηρίζεται από τις ρυθμικές, μελωδικές, 
φραστικές και λεκτικές ακολουθίες που θεωρούνται απαραίτητες σε αυτό 
που ονομάζεται «μουσική επικοινωνία». Έχει βρεθεί ότι ακόμα και ένα πρό-
ωρο βρέφος μπορεί να συμμετάσχει ενεργά σε μία ακριβή ρυθμική επικοι-
νωνία ή μελωδική επικοινωνία με ήχους της φωνής του με τη μητέρα ή άλλο 
οικείο πρόσωπο, δημιουργώντας μία «γραμμή επικοινωνίας και συναισθη-
ματικής ανταλλαγής» (Trevarthen & Malloch, 2002⋅ Trehub, 2001, 2003a, 
2003b). Εκπληκτικά ευρήματα προκύπτουν από μελέτες σχετικά με το πώς 
τα βρέφη ακούνε τη μουσική και τις φυσικές ηχητικές προτιμήσεις τους 
(Trehub, 1990⋅ Thehub, Schellenberg, & Hill, 1997), ενώ αυτό που φαίνεται 
να προκύπτει συνολικά ως προς τη μουσική επικοινωνία, ανάπτυξη και συ-
μπεριφορά κατά τη διάρκεια της βρεφικής και πρώτης νηπιακής ηλικίας, 
είναι η εικόνα ενός εξαιρετικά ικανού μικρού παιδιού (Fox, 1991⋅ Trehub, 
2003b).  

 

Η μουσική δεκτικότητα και η θεωρία μουσικής μάθησης 
Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, αναπτύχθηκε έντονο ενδιαφέρον σχε-

τικά με τη φύση του μουσικού ταλέντου, τη λειτουργία και την ανάπτυξή 
του. Ο όρος «μουσικό ταλέντο», μέσα στην πορεία του 20ου αιώνα, συσχετί-
στηκε ή ήρθε σε αντίθεση με τους όρους «μουσική ικανότητα», «μουσικά 
επιτεύγματα», «μουσική ευφυΐα», «μουσική κλίση», «μουσική δεκτικότητα» 
κλπ. (Στάμου, Schmidt, & Humphreys, 2006, 2007⋅ Gordon, 2006, 2007). Οι 
λέξεις «ταλέντο» και «ικανότητα» χρησιμοποιούνται συχνά ως ένας γενικός 
τρόπος να περιγραφεί η μουσικότητα που εκδηλώνεται είτε τυπικά είτε ά-
τυπα. Σύμφωνα με τον Gordon (2006), καμία από τις δύο αυτές λέξεις δεν 
έχει ένα συγκεκριμένο νόημα: και οι δύο εμπεριέχουν, και συνεπώς συγχέ-
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ουν, τη δεκτικότητα (κλίση) με το επίτευγμα. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, 
έχει επικρατήσει για την απόδοση της έννοιας της έμφυτης μουσικής κλίσης 
ο όρος «μουσική δεκτικότητα». Η μουσική δεκτικότητα2 ορίζεται ως το δυ-
ναμικό ενός ατόμου να επιτύχει μουσικά, ή με άλλα λόγια ως η «εν δυνάμει 
υπάρχουσα δεκτικότητα μάθησης της μουσικής, ιδιαίτερα για τη δυνατότη-
τα ανάπτυξης των μουσικών επιδεξιοτήτων» (Παπαζαρής, 1999: 204-205⋅ 
Gordon, 2006). Αντίθετα, ο όρος «μουσικά επιτεύγματα» ορίζεται ως το 
επίπεδο των μουσικών δεξιοτήτων που έχει αναπτύξει ένα άτομο ως αποτέ-
λεσμα της μουσικής του δεκτικότητας και των μουσικών του εμπειριών. 
Σύμφωνα με τον Gordon (2006), η δεκτικότητα είναι ένα μέτρο της δυνατό-
τητάς μας να μάθουμε, ενώ το επίτευγμα είναι ένα μέτρο αυτού που έχουμε 
ήδη μάθει. Ωστόσο, οι δύο αυτές έννοιες, δεκτικότητα και επίτευγμα, δεν 
ακυρώνουν η μία την άλλη. Ενώ κάποιος που εκδηλώνει υψηλά επιτεύγμα-
τα θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον εξίσου υψηλές δεκτικότητες, κάποιος 
που διαθέτει υψηλές δεκτικότητες δεν θα εκδηλώσει απαραιτήτως και υψηλά 
επιτεύγματα.  

Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Carl Emil Seashore (1866-1949) δημοσίευ-
σε το πρώτο τυποποιημένο τεστ μουσικής δεκτικότητας, το Seashore Meas-
ures of Musical Talents. Όντας ένας από τους πιο επιφανείς μουσικούς ψυ-
χολόγους της εποχής του, ο Seashore ενέπνευσε σημαντικότατο ενδιαφέρον 
για τη μουσικοπαιδαγωγική έρευνα και τη μέτρηση της μουσικής δεκτικό-
τητας. Τα τεστ του Seashore αποτέλεσαν τη βάση εκκίνησης για πολυάριθ-
μες έρευνες στα μετέπειτα χρόνια από υποστηριχτές αλλά και διαφωνού-
ντες με τις πεποιθήσεις ή τις μεθόδους του ερευνητές και οδήγησαν σε μία 
πληθώρα μελετών από τον Edwin Gordon3 που υπήρξαν καταλυτικές για 
τη δημιουργία της θεωρίας μουσικής μάθησης4,5 (Music Learning Theory, 
Gordon 1990, 1997, 2003α) και την κατασκευή των παρακάτω πέντε εργα-
λείων μέτρησης της μουσικής δεκτικότητας: α) Audie (Gordon, 1989a) για 
παιδιά 3 και 4 ετών, β) Primary Measures of Music Audiation (Gordon, 
1979) για παιδιά νηπιαγωγείου ως τρίτης τάξης Δημοτικού, γ) Intermediate 
Measures of Music Audiation (Gordon, 1982) για μαθητές πρώτης τάξης ως 
τρίτης ή τέταρτης τάξης Δημοτικού που πετυχαίνουν εξαιρετικά υψηλές 
βαθμολογίες στο Primary Measures of Music Audiation, δ) Musical Apti-
tude Profile (Gordon, 1965, 1988, 1995) για μαθητές τέταρτης τάξης Δημο-
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τικού ως τρίτης τάξης Λυκείου, και ε) Advanced Measures of Music Audia-
tion (Gordon, 1989b) για μαθητές Λυκείου, υποψήφιους και σπουδαστές 
μουσικών ή μη μουσικών τμημάτων. Από τα παραπάνω τεστ, το Primary 
Measures of Music Audiation και το Advanced Measures of Music Audia-
tion έχουν διερευνηθεί και σταθμισθεί για χρήση στην Ελλάδα (Στάμου, 
Schmidt, & Humphreys, 2006, 2007).  

Κατά το τρίτο τέταρτο του 20ού αιώνα, οι μουσικοί ψυχολόγοι ανανέω-
σαν το ενδιαφέρον τους για την προέλευση της μουσικής δεκτικότητας, διε-
ξάγοντας ελεγχόμενη, πειραματική έρευνα. Οι εξελιγμένες μέθοδοι επέτρε-
παν τη διεξαγωγή αποδοτικής, αντικειμενικής διερεύνησης. Tα έμμεσα ευ-
ρήματα των νευροφυσιολόγων σχετικά με την ακουστική ασυμμετρία και 
την πλευρική κυριαρχία στον εγκεφαλικό φλοιό, σε συνδυασμό με τα άμεσα 
ευρήματα των ψυχομουσικολόγων, παρήγαγαν μια πιο λογική εξήγηση της 
μουσικής δεκτικότητας. Με βάση την εξήγηση αυτή, η μουσική δεκτικότητα 
ορίζεται ως παράγωγο της φύσης και της ανατροφής, στοιχεία που συντε-
λούν στη μουσική δεκτικότητα σε άγνωστη αναλογία. Aν και μέρος της 
μουσικής δεκτικότητας είναι ενδογενές, το επίπεδο της μουσικής δεκτικό-
τητας με το οποίο γεννιέται κάποιος δεν μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια 
με βάση την γενεαλογία (Gordon, 2003a).  

H θεωρία μουσικής μάθησης προσφέρει ένα σημαντικό θεωρητικό υπό-
βαθρο για τη μελέτη και ερμηνεία της μουσικής συμπεριφοράς και απόδο-
σης, ενώ αποτελεί ένα βασικό εργαλείο αξιολόγησης στη μουσική διδασκα-
λία, καθώς αναλύει τα στάδια της μουσικής ανάπτυξης και τις μουσικές συ-
μπεριφορές που τα υποδηλώνουν. Σύμφωνα με τη θεωρία μουσικής μάθη-
σης, ανεξάρτητα από το επίπεδο της μουσικής δεκτικότητας με το οποίο 
γεννιέται κάποιος, εάν οι πρώιμες άτυπες περιβαλλοντικές επιρροές δεν 
είναι θετικές, το επίπεδο αυτό δεν πρόκειται ποτέ να πραγματωθεί με τη 
μορφή επιτευγμάτων. Επίσης, θεωρείται ότι ανεξάρτητα από το πόσο θετι-
κές είναι οι πρώιμες άτυπες περιβαλλοντικές επιρροές, η μουσική δεκτικό-
τητα κάποιου δεν θα φτάσει ποτέ σε επίπεδο υψηλότερο από αυτό με το 
οποίο γεννήθηκε (Gordon, 2006). Η μουσική δεκτικότητα, όπως και όλες οι 
άλλες δεκτικότητες, είναι φυσιολογικά κατανεμημένη. Οι περισσότεροι άν-
θρωποι έχουν μέση μουσική δεκτικότητα και αναλογικά λίγοι άνθρωποι 
έχουν ιδιαίτερα υψηλό ή χαμηλό δείκτη μουσικής δεκτικότητας. Ο καθένας 
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είναι ικανός, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, να αναπτυχθεί μουσικά και 
να παράγει μουσικά επιτεύγματα (Gordon, 2003a, 2005⋅ Valerio 2005).  

Σύμφωνα με ερευνητικά ευρήματα (Gordon, 2006, 1990, 1987⋅ Στάμου, 
Schmidt, & Humphreys, 2007), η μουσική δεκτικότητα σταθεροποιείται, 
σταματά δηλαδή να επηρεάζεται από το περιβάλλον, στην ηλικία των εννέα 
ετών περίπου. Αυτό έχει άμεση σχέση με την πλαστικότητα του εγκεφάλου, 
η οποία μειώνεται σημαντικά όσο το άτομο μεγαλώνει. Η σταθεροποίηση 
του μουσικού δυναμικού περίπου στην ηλικία των οκτώ ή εννιά χρόνων ση-
μαίνει ότι δεν μπορεί πλέον να διαφοροποιηθούν σημαντικά οι δυνατότητες 
ενός ατόμου στη μουσική, όποιο κι αν είναι το μουσικό περιβάλλον γύρω 
του. Αν και οι βαθμολογίες που λαμβάνει σε μετρήσεις των δεκτικοτήτων 
του αυξάνουν από έτος σε έτος, η κατάταξή του σε τάξη εκατοστημορίου 
παραμένει σχετικά σταθερή (Gordon, 2003a, 2005, 2006). Αυτό δεν σημαί-
νει ότι μετά την ηλικία των εννέα ετών, δεν μπορεί κάποιος να μάθει μουσι-
κή. Αυτό που σημαίνει είναι ότι ένα παιδί δεν αναμένεται να επιτύχει επίπε-
δο μουσικής δεκτικότητας ανώτερο από αυτό στο οποίο σταθεροποιήθηκε 
η μουσική του δεκτικότητα στην ηλικία των εννιά χρόνων. Έρευνες έχουν 
δείξει ότι η πιο κρίσιμη περίοδος για την ανάπτυξη της μουσικής δεκτικότη-
τας ενός ατόμου είναι η ηλικία από τη γέννηση ως αυτή των τριών χρόνων, 
δεύτερη πιο σημαντική η ηλικία τριών έως πέντε χρόνων, και τρίτη πιο ση-
μαντική η ηλικία πέντε έως οκτώ χρόνων. Όσο νωρίτερα εκτεθεί ένα άτομο 
σε ένα πλούσιο μουσικά περιβάλλον, τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδραση του 
περιβάλλοντος στην ανάπτυξη της μουσικής του δεκτικότητας, ενώ όσο το 
άτομο μεγαλώνει, το περιβάλλον έχει ολοένα και μικρότερη δύναμη επί-
δρασης (Gordon, 1979, 1986, 1987, 2001, 2003a).  

 

Μουσική καθοδήγηση στα πρώτα χρόνια της ζωής:  
Η συμβολή της θεωρίας μουσικής μάθησης  
στην εκπαιδευτική μουσική πρακτική με βρέφη και νήπια 

Ερευνητικά ευρήματα σχετικά με το ρόλο της μουσικής στην ανάπτυξη 
του ατόμου και την «κρίσιμη περίοδο» για την ανάπτυξη του μουσικού δυ-
ναμικού έχουν στηρίξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια το επιχείρημα για 
εισαγωγή ή διατήρηση μουσικών προγραμμάτων σε κέντρα προσχολικής 
αγωγής, βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολεία. Η επίδραση τέτοιων μου-
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σικών προγραμμάτων έχει καταδειχθεί σε αρκετές περιπτώσεις (McDonald 
& Simons, 1989⋅ Bayless & Ramsey, 1991⋅ Haines & Gerber, 1996⋅ Singer, 
1997/98⋅ Suthers & Larkin 1997/98⋅ Heyge & Sillick, 1998⋅ Sims, 1998⋅ 
Temmerman, 2000⋅ Stamou, 2000⋅ Berger & Cooper, 2003⋅ Young, 2003⋅ 
Trollinger, 2003⋅ Young, 2005⋅ Nardo et al, 2006). Ένας σημαντικός αριθμός 
ερευνών έχει επίσης υπογραμμίσει τη σημασία της αλληλεπίδρασης του 
γονιού ή οικείου προσώπου με το βρέφος/παιδί όσον αφορά στη μουσική 
επικοινωνία με τον ενήλικα και τη μουσική αγωγή του παιδιού στο σπίτι ή 
στα πλαίσια ενός τέτοιου προγράμματος (Bloom, 1985⋅ Brand, 1986⋅ Fox, 
1989⋅ Andress, 1989⋅ Manturzewska, 1990⋅ Albers & van Gestel, 1992⋅ 
Howe, Davidson, Moore, & Sloboda, 1995⋅ Stamou 2001b⋅ Maccoby, 2002⋅ 
Addessi, 2008⋅ Custodero & Johnson-Green, 2008⋅ Young, 2008⋅). Ο Εθνι-
κός Σύνδεσμος για την Εκπαίδευση των Μικρών Παιδιών των Η.Π.Α. (Na-
tional Association for the Education of Young Chidren – NAEYC) έχει ορίσει 
τα βασικά κριτήρια της «αναπτυξιακά κατάλληλης πρακτικής» (develop-
mentally appropriate practice) για την εκπαίδευση των μικρών παιδιών 
(Bredekamp, 1987⋅ Bredekamp & Rosegrant, 1992⋅ Bredekamp & Copple, 
1997). Ωστόσο, έρευνα που διενεργήθηκε (Jordan-Decarbo & Nelson, 
2002), αποκάλυψε ότι «υπάρχει ελάχιστη έρευνα που να δηλώνει ότι η πλει-
οψηφία των αναλυτικών προγραμμάτων μουσικής για μικρά παιδιά διαθέ-
τουν ένα θεωρητικό υπόβαθρο ή συμμετέχουν σε οποιοδήποτε είδος ουσια-
στικής αξιολόγησης» (σελ. 233), σε αντίθεση με τη θεωρία μουσικής μάθη-
σης που παρέχει ένα θεωρητικό υπόβαθρο για την εφαρμογή και αξιολόγη-
ση μουσικής διδασκαλίας σε μικρά παιδιά (Valerio, 2005). Καθώς η θεωρία 
μουσικής μάθησης παρέχει μία θεωρητική βάση για την κατανόηση της 
μουσικής ανάπτυξης των παιδιών, οι δάσκαλοι μπορούν αποτελεσματικό-
τερα να φροντίσουν τη μουσική ανάπτυξη των παιδιών διότι έχουν επίγνω-
ση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών τους (Etopio & Cissoko, 2005· 
Guilbalt, 2005).  

Σύμφωνα με τη θεωρία μουσικής μάθησης, τα παιδιά μπορούν να μά-
θουν μουσική με τον ίδιο φυσικό και αβίαστο τρόπο που μαθαίνουν να μι-
λούν τη μητρική τους γλώσσα, μία ιδέα που κατά καιρούς έχει αποτελέσει 
αντικείμενο σημαντικού προβληματισμού (Suzuki, 1973, 1981⋅ Collier-
Slone, 1988⋅ Fox, 1991⋅ Collier-Slone, 1991⋅ Feierabend, 1996⋅ Stamou, 
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1998, 1999, 2001a, 2001b⋅ Alvarez & Berg, 2002⋅ Στάμου, 2002, 2006α, 
2006β⋅ Gordon, 2003⋅ Stamou, 2005). Με τρόπο ανάλογο με αυτόν της 
γλωσσικής ανάπτυξης, τα παιδιά περνούν από συγκεκριμένα στάδια κατά 
τη διάρκεια της μουσικής τους ανάπτυξης. Η ταχύτητα και η ευκολία με την 
οποία τα παιδιά αναπτύσσονται μουσικά περνώντας από τα στάδια αυτά, 
εξαρτάται από το επίπεδο της μουσικής τους δεκτικότητας και την ποιότη-
τα του μουσικού περιβάλλοντος στο οποίο εκτίθενται (Valerio et al., 1998⋅ 
Gordon, 2003a⋅ Stamou, 2005⋅ Στάμου 2006β).  

Σύμφωνα με τη θεωρία μουσικής μάθησης (Gordon, 2003), τα παιδιά 
χρειάζεται να αναπτύξουν ένα «ρεπερτόριο μουσικών ακουσμάτων», να 
εκτεθούν δηλαδή σε μελωδίες και ρυθμούς για αρκετό χρονικό διάστημα 
κατά το πρώτο στάδιο της μουσικής τους ανάπτυξης (στάδιο της προσαρ-
μογής), προκειμένου να μπουν στη διαδικασία να πειραματιστούν στη συ-
νέχεια με την παραγωγή μουσικών ήχων, και να αναπτύξουν σταδιακά μία 
διαισθητική κατανόηση του «συντακτικού» της μουσικής που ακούνε γύρω 
τους. Αν το μουσικό περιβάλλον ενός παιδιού είναι επαναλαμβανόμενο, 
χαρούμενο και παιγνιώδες, το παιδί θα αρχίσει σύντομα έναν ακατανόητο, 
για τα δεδομένα των ενηλίκων, ηχητικό/μουσικό πειραματισμό ή φλυαρία 
(music babble), που αποτελεί την ‘καρδιά’ του δεύτερου σταδίου μουσικής 
ανάπτυξης (στάδιο της μίμησης). Πρόκειται για τη φάση της λανθασμένης 
μίμησης, όπου το παιδί αρχικά μπορεί να μην ακούει καν τη διαφορά μετα-
ξύ σωστού και λανθασμένου. Με τη συνεχή επανάληψη της ακρόασης των 
μουσικών ερεθισμάτων, σταδιακά το παιδί θα συνειδητοποιήσει τη διαφο-
ρετικότητα της δικής του απόκρισης ως προς το ενήλικο πρότυπο. Αν το 
παιδί ενισχυθεί μέσω της συνεχούς ακρόασης των μουσικών ερεθισμάτων 
και παρακινηθεί κατά το στάδιο αυτό, θα οδηγηθεί σταδιακά στο να «σπά-
σει το μουσικό κώδικα» και να μιμηθεί με ακρίβεια σύντομα μουσικά (τονι-
κά ή ρυθμικά) μοτίβα ή φράσεις (στάδιο σωστής μίμησης). Όπως συμβαίνει 
και στη γλώσσα, έτσι και στη μουσική, τα παιδιά πρώτα μιμούνται σύντομα 
μοτίβα και αργότερα μικρές φράσεις (με τον ίδιο τρόπο που γενικά και στη 
γλώσσα πρώτα μιμούνται λέξεις και ύστερα μικρές φράσεις). Σύμφωνα με 
τη θεωρία μουσικής μάθησης, αν τα παιδιά καθοδηγηθούν σωστά, με τρόπο 
θετικό και παιγνιώδη μέσα από τη λεγόμενη «άτυπη καθοδήγηση», τότε 
σύντομα θα αναπτύξουν ένα ρεπερτόριο εκφοράς μελωδικών και ρυθμικών 
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μοτίβων και αργότερα τραγουδιών και ρυθμικών ακολουθιών. Θα είναι σε 
θέση να τραγουδούν αποδίδοντας σωστά τα σχετικά τονικά ύψη και θα 
μπορούν να εντοπίσουν τον παλμό της μουσικής και να τον αποδώσουν με 
το σώμα τους, ενώ σταδιακά θα συγχρονίσουν την αναπνοή και την κίνησή 
τους με το τραγούδι ή τη ρυθμική απαγγελία, κατά το τρίτο στάδιο μουσι-
κής ανάπτυξης (στάδιο της αφομοίωσης). Όταν τα παιδιά έχουν φτάσει στο 
στάδιο αυτό της τονικής και ρυθμικής ακρίβειας και συντονισμού με την 
κίνηση και την αναπνοή τους σε διάφορες τονικότητες και μέτρα αντίστοι-
χα, έχουν αναπτύξει τη στοιχειώδη μουσική ικανότητα και παρουσιάζουν 
«μουσική ετοιμότητα» (music readiness), είναι δηλαδή έτοιμα από μουσική 
άποψη για «τυπική» μουσική διδασκαλία, η οποία θα τα εισάγει στη μουσι-
κή ανάγνωση και γραφή, στην αφηρημένη και θεωρητική μουσική σκέψη 
και βέβαια στην οργανική διδασκαλία. Μέχρι το παιδί να αναπτύξει μουσι-
κή ετοιμότητα, η διδασκαλία πρέπει να είναι άτυπη, να έγκειται δηλαδή σε 
παιγνιώδη, χωρίς πίεση μουσική καθοδήγηση του παιδιού.  

Τα στάδια μουσικής ανάπτυξης (προσαρμογή, μίμηση, αφομοίωση) πα-
ραμένουν τα ίδια, ανεξάρτητα από την ηλικία του αναπτυσσόμενου μουσι-
κά ατόμου. Μετά την ηλικία των εννιά χρόνων και κατά την ενήλικη ζωή, 
παρόλο που η μουσική δεκτικότητα δεν είναι δυνατό να μεταβληθεί ως 
προς το επίπεδό της, μπορεί ωστόσο να αξιοποιηθεί. Η αξιοποίηση αυτή 
επιτρέπει στο άτομο να αναπτύξει μουσικές ικανότητες και επιτεύγματα, 
θεωρητικά βεβαίως όχι υψηλότερα του επιπέδου στο οποίο έχει σταθερο-
ποιηθεί η μουσική του δεκτικότητα. Ο δάσκαλος πρέπει να γνωρίζει ότι κά-
θε άτομο έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης, περνά δηλαδή μέσα από τα 
διάφορα μουσικά στάδια σε χρόνους που μπορεί να συμπίπτουν ή να μη 
συμπίπτουν με αυτούς των άλλων παιδιών της ίδιας χρονολογικής ηλικίας 
(Στάμου 2001α⋅ Gordon, 2003).  

Η έννοια της άτυπης καθοδήγησης και διδασκαλίας έγκειται στη βασι-
κή αρχή ότι τα παιδιά δεν πιέζονται να συμμετέχουν ούτε να αποκρίνονται 
μουσικά, ενθαρρύνονται όμως και παρακινούνται να διαδράσουν με το 
μουσικό περιβάλλον με όποιον τρόπο αισθάνονται άνετα (Gordon, 2003⋅ 
Etopio & Cissoko, 2005⋅ Stamou, 2005). Οποιαδήποτε φωνητική ή σωματι-
κή απόκριση του παιδιού στη μουσική λαμβάνει προσοχή από τον δάσκαλο 
και αξιοποιείται καθώς γίνεται μέρος της δραστηριότητας, εξυπηρετώντας 
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έτσι περαιτέρω την αλληλεπίδραση με τη μουσική και τους συμμετέχοντες 
στο ‘μάθημα’. Το πρώτο στάδιο μουσικής ανάπτυξης (στάδιο προσαρμογής) 
υπαγορεύει την ανάγκη να διατεθεί στο παιδί ο χρόνος και το περιθώριο να 
ακούσει τα μουσικά ερεθίσματα και να παρατηρήσει το δάσκαλο, τους άλ-
λους γονείς και τα παιδιά μέσα στην τάξη, για όσον χρόνο αισθάνεται το 
ίδιο ότι το επιθυμεί. Με τον τρόπο αυτό του δίνεται η δυνατότητα να σχη-
ματίσει σταδιακά ένα ρεπερτόριο μουσικών ακουσμάτων ως βάση για την 
ανάπτυξη του εκτελεστικού του ρεπερτορίου σε επίπεδο μίμησης στη συνέ-
χεια και στη μελλοντική μουσική του ανάπτυξη. Η ανάγκη των παιδιών να 
ακούσουν και να παρατηρήσουν είναι απολύτως σεβαστή, ενώ ο μελωδικός 
και ρυθμικός πειραματισμός των παιδιών στο στάδιο της μίμησης ενθαρρύ-
νεται ιδιαίτερα, με βάση την αρχή ότι αυτό το στάδιο του πειραματισμού 
(δηλαδή του φάλτσου και της αρρυθμίας) είναι ένα απολύτως φυσιολογικό 
και συχνά αναγκαίο στάδιο στη μουσική τους ανάπτυξη. Η λανθασμένη 
απόκριση δεν κρίνεται ούτε απορρίπτεται, παρέχεται όμως συνεχώς από 
τον δάσκαλο το σωστό πρότυπο.  

Το μάθημα παρά την χαρούμενη και παιγνιώδη ατμόσφαιρα, εμπεριέχει 
έντονα τα στοιχεία της οργάνωσης και της συνειδητής δόμησης με στόχο 
την εναλλαγή δραστηριοτήτων υψηλής και χαμηλής ενέργειας, την εναλλα-
γή μέτρων και τονικοτήτων στο ρεπερτόριο που χρησιμοποιείται σε διαδο-
χικές δραστηριότητες και την ποικιλία ύφους και ατμόσφαιρας, ώστε να 
διατηρούνται τα παιδιά σε συνεχή εγρήγορση, χωρίς όμως να οδηγούνται 
σε υπερδιέγερση. Σύμφωνα με τον Gordon (2003) και τη θεωρία μουσικής 
μάθησης, η μουσική διδασκαλία μικρών παιδιών πρέπει να χαρακτηρίζεται 
από ποικιλία ύφους, μέτρων και τονικοτήτων. Αυτό που έχει ιδιαίτερη ση-
μασία για τη μουσική ανάπτυξη των παιδιών δεν είναι η παρουσία συγκε-
κριμένων τονικοτήτων, αρμονιών, μέτρων ή στυλ στη μουσική, αλλά το γε-
γονός ότι υπάρχει αυτή η ποικιλία και η αντίθεση μεταξύ των μουσικών 
κομματιών που ακούνε τα παιδιά κατά τη διάρκεια του μαθήματος (Στά-
μου, 2002).  

Διάφορα ερευνητικά ευρήματα, πέρα από αυτού του ίδιου του E. 
Gordon, ενισχύουν και επιβεβαιώνουν αρχές και στοιχεία της θεωρίας μου-
σικής μάθησης ως προς το σχεδιασμό του περιεχομένου και της μεθοδολο-
γίας διδασκαλίας σε σχετικά προγράμματα μουσικής αγωγής για τη βρεφι-
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κή και νηπιακή ηλικία. Τέτοια ευρήματα είναι η βελτίωση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων όταν: α) το ρεπερτόριο παρουσιάζεται και ‘διδάσκεται’ χω-
ρίς λόγια (Goetze, 1986⋅ Welch, Sergeant, & White, 1994⋅ Gordon, 2003), β) 
η διδασκαλία γίνεται ολιστικά και όχι με κατακερματισμό του μουσικού 
υλικού (Klinger, Shehan, & Goolsby, 1998), γ) αποφεύγεται η χρήση βι-
μπράτο στη φωνή του δασκάλου κατά το τραγούδι (Yarbrough, Bowers & 
Benson, 1992), δ) περιλαμβάνεται στη διδασκαλία η μίμηση μελωδικών μο-
τίβων και όχι μεμονωμένων φθόγγων (Tatem, 1992), ε) η παρουσίαση και 
διδασκαλία ενός τραγουδιού συνοδεύεται από κιναισθητική εμπειρία (Mur-
phy & Persellin, 1993⋅ Youngson & Persellin, 2001) και ε) χρησιμοποιείται 
το ύφος της διαισθητικής μητρικής ομιλίας -κυρίως με τα βρέφη- κατά το 
τραγούδι και τη ρυθμική απαγγελία (Hirsh-Pasek et al., 1987⋅ Werker & 
McLeod, 1989⋅ Clark, 1989⋅ Trehub, 1990⋅ Papousek, Papousek, & Symmes, 
1991⋅ Bygrave, 1994⋅ Trainor, 1996⋅ Ray, 1997⋅ Trehub et al. , 1997⋅ Jordan-
DeCarbo & Nelson, 2002).  

Η μουσική διδασκαλία βρεφών και νηπίων που βασίζεται στη θεωρία 
μουσικής μάθησης αποτελείται κυρίως από τραγούδι, κίνηση και ρυθμική 
απαγγελία για/ με τα παιδιά από τη ζωντανή φωνή του δασκάλου. Η Rey-
nolds (2005) σημειώνει ότι «ενήλικες που καθοδηγούν μικρά παιδιά μέσα 
από τις μορφές και τα στάδια της προπαρασκευαστικής ακουστικότητας6, 
δημιουργούν ένα μουσικό περιβάλλον που αποτελείται από ποικιλία, επα-
νάληψη και σιωπή» (σελ. 95). Η χρήση της ηχογραφημένης μουσικής είναι 
περιορισμένη, ενώ περιορισμένη είναι και η μουσική συνοδεία από μελωδι-
κά όργανα. Η εκμάθηση και απόδοση της μελωδικής γραμμής ενός τραγου-
διού γίνεται αποτελεσματικότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια όταν αυτή 
παρουσιάζεται καθαρή, χωρίς να παρέχεται αρμονικό υπόβαθρο από κά-
ποιο όργανο (π.χ. συνοδεία πιάνου).  

Το ρεπερτόριο που χρησιμοποιείται σε προγράμματα που ακολουθούν 
τη θεωρία μουσικής μάθησης χαρακτηρίζεται συχνά ως δύσκολο από γονείς 
ή/και δασκάλους, εξαιτίας της μετρικής πολυπλοκότητας και της ποικιλίας 
τονικοτήτων που το χαρακτηρίζουν και εκτελείται κατά βάση χωρίς στί-
χους, προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά να εστιάσουν στις μουσικές πλευ-
ρές του ρεπερτορίου και όχι στις γλωσσικές-σημασιολογικές. Σύμφωνα με 
τη θεωρία μουσικής μάθησης, «η χρήση ενός ευρύτερου μουσικού ρεπερτο-
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ρίου το οποίο είναι πλούσιο σε αντιθέσεις, προάγει την ακουστικότητα των 
παιδιών διότι αρχίζουν να διακρίνουν και να κατανοούν τους μουσικούς 
ήχους που τα περιβάλλουν» (Etopio & Cissoko, 2005: 62).  

Η ποικιλία μέτρων, τονικοτήτων και ύφους, που υποστηρίζεται από τη 
θεωρία μουσικής μάθησης, εύκολα μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον 
πλούτο που προσφέρει το ελληνικό παραδοσιακό μουσικό ρεπερτόριο, ό-
πως τραγούδια, νανουρίσματα, λαχνίσματα, ταχταρίσματα, ρυθμικά παιχνί-
δια (Stamou, 2002), και το οποίο γίνεται αποδεκτό με ενθουσιασμό από 
τους γονείς και βέβαια από τα παιδιά που στη μεγαλύτερη πλειοψηφία 
τους, λόγω ηλικίας, δεν έχουν ακόμη διαμορφώσει συνειδητές μουσικές 
προτιμήσεις (Peery & Peery, 1985⋅ Brabson-McCullough, 1992⋅ LeBlanc at 
al., 1996⋅ Παπαπαναγιώτου, 2006). Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει επίσης λι-
γότερο ή περισσότερο γνωστές συνθέσεις καθώς και συνθέσεις ή αυτοσχε-
διασμούς των δασκάλων.  

Πέρα από τραγούδια και ρυθμικές ακολουθίες, η διδασκαλία περιλαμ-
βάνει και διδασκαλία μελωδικών και ρυθμικών μοτίβων, εξυπηρετώντας την 
ανάγκη για ολιστική προσέγγιση της μουσικής από τη μία πλευρά και για 
επαφή του παιδιού με τα μικρότερα δομικά στοιχεία της μουσικής από την 
άλλη. Όπως αναφέρεται, η διδασκαλία χρησιμοποιεί την τεχνική «όλον-
μέρος-όλον», σύμφωνα με την οποία:  

Τα παιδιά πρώτα βιώνουν το ‘όλον’, εμπλεκόμενα σε μία όλο ζωντά-
νια κατάσταση μουσικής πράξης όπου οι ενήλικες τραγουδούν, απαγ-
γέλουν ρυθμικά και κινούνται. Περιοδικά, οι ενήλικες εξετάζουν τα 
‘μέρη’ απομονώνοντας και υπογραμμίζοντας μελωδικά και ρυθμικά 
μοτίβα μέσα από αυτοσχέδιο τραγούδι και ρυθμική εκφορά. (Etopio 
& Cissoko, 2005: σελ. 64) 

Η χρήση των μελωδικών και ρυθμικών μοτίβων στη διδασκαλία προ-
σφέρει ακόμη και στα πολύ μικρά παιδιά ευκαιρίες να αποκριθούν στα μου-
σικά ερεθίσματα ικανοποιητικά. Το να τραγουδήσει ένα παιδί ένα τραγούδι 
στο σύνολό του είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, καθώς εμπεριέχει ρυθ-
μικές, τονικές και λεκτικές πληροφορίες καθώς και περίπλοκο κινητικό συ-
ντονισμό.  
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Η θεωρία μουσικής μάθησης και το αναλυτικό πρόγραμμα Music Play 
που δημιουργήθηκε (Valerio et al., 1998) για τη διδασκαλία της μουσικής σε 
βρέφη και νήπια, ενσωματώνει και αξιοποιεί ένα σημαντικό μέρος ερευνών 
που συσχετίζουν την κίνηση όλου του σώματος με τη μουσική μάθηση και 
ιδιαίτερα το έργο του χοροδιδάσκαλου και μελετητή Rudolf von Laban (La-
ban, 1975). Ο Laban πίστευε ότι όλες οι κινήσεις και σωματικές προσπάθει-
ες πηγάζουν από έναν διαδραστικό συνδυασμό τεσσάρων βασικών στοιχεί-
ων: του χρόνου, του βάρους, του χώρου και της ροής (Στάμου, 2001β). Ο 
Laban είχε δείξει ότι η εσωτερική αίσθηση του ρυθμού αναπτύσσεται στα 
μικρά παιδιά μέσα από τις εμπειρίες τους με την ελεύθερη ρέουσα κίνηση, 
κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο που οι περισσότερες μουσικές 
μέθοδοι υπογραμμίζουν την ιδέα του σταθερού παλμού για την ανάπτυξη 
της ρυθμικής αίσθησης. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, οι δάσκαλοι 
μουσικής στη βρεφική και νηπιακή ηλικία, πρέπει να ενθαρρύνονται να 
χρησιμοποιούν και να επιδεικνύουν στα παιδιά την ελεύθερη ρέουσα κίνη-
ση, όχι μόνο του πάνω, αλλά και του κάτω μέρους του σώματος και ολό-
κληρου του κορμού, σε συνδυασμό με σωστή αναπνοή για τον συντονισμό 
των κινήσεών τους (Etopio & Cissoko, 2005).  

Στα προγράμματα που ακολουθούν τη θεωρία μουσικής μάθησης, τα 
παιδιά ηλικίας μικρότερης των τριών χρόνων συμμετέχουν στην τάξη μαζί 
με τον γονιό/κηδεμόνα/συνοδό τους. Ο γονιός καλείται να συμμετέχει ε-
νεργά και αβίαστα, να αποτελέσει μοντέλο για το παιδί του, να παίξει, να 
τραγουδήσει και να χορέψει μαζί του. Μέσα από αυτή τη συμμετοχή συντε-
λείται μία σημαντική εκπαίδευση του γονιού αναφορικά με τη μουσική α-
νάπτυξη του παιδιού του, αλλά συχνά και μία μουσική εκπαίδευση του ίδι-
ου, φανερή από τη σταδιακή βελτίωση των μελωδικών και ρυθμικών ικανο-
τήτων πολλών γονιών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Σημαντικός είναι 
αναμφισβήτητα και ο ιδιαίτερος δεσμός που αναπτύσσεται ανάμεσα στο 
γονιό και στο παιδί του στη βάση αυτής της σταθερής –σε εβδομαδιαία βά-
ση- και κοινής μεταξύ τους δραστηριότητας. Εμπειρίες όπως αυτή που πε-
ριγράφεται μπορούν να θεωρηθούν ως «εμπειρίες δόμησης σχέσεων» (Cus-
todero & Johnson-Green, 2003⋅ Custodero, 2006⋅ Custodero, 2007⋅ Young, 
2008⋅ Addessi, 2008⋅ Custodero & Johnson-Green, 2008), καθώς αποτελούν 
κοινές και αμοιβαίες εμπειρίες των βρεφών/νηπίων και των γονιών τους που 
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δομούνται μέσα από τη μουσική δραστηριότητα. Οι σχέσεις αυτές μπορούν 
κατ’ επέκταση να ενταχθούν στο πλαίσιο που η επιστημονική κοινότητα 
αναγνωρίζει πλέον ως «musical parenting» (Trehub et al., 1997⋅ Trehub, 
2001⋅ Porter, 2004⋅ Trevarthen, 2007⋅ Custodero & Johnson-Green, 2008), 
το οποίο θεωρείται εγγενές και αναπόσπαστο μέρος της σχέσης που ανα-
πτύσσεται μεταξύ γονιού και παιδιού, μίας σχέσης ζωτικής σημασίας για 
την υγεία και ευζωία κάθε παιδιού (Brazelton & Greenpsn, 2000⋅ Shonkoff 
& Philips, 2000).  

Στα πλαίσια ενός προγράμματος μουσικής για βρέφη και νήπια με βάση 
τη θεωρία μουσικής μάθησης χρησιμοποιούνται επίσης διάφορα υλικά (μα-
ντίλες, σακουλάκια, κούκλες κ.λ.π.) καθώς και μικρά και μεγάλα κρουστά 
όργανα. Είναι σαφές ότι δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην βιωματική προ-
σέγγιση και τον μουσικό καταιγισμό του παιδιού, παρά στη λεκτική διατύ-
πωση μουσικών στοιχείων και εννοιών ή την εξάσκηση τεχνικών δεξιοτήτων 
στα όργανα. Με δεδομένη την τεράστια σημασία της επανάληψης σε αυτές 
τις ηλικίες προς επίτευξη της «μάθησης», επιδιώκεται μια ρουτίνα στη δια-
δικασία του μαθήματος. Συνήθως, το 75–80 % του περιεχομένου του μαθή-
ματος είναι επανάληψη ρεπερτορίου στο οποίο έχουν ήδη εκτεθεί τα παιδιά 
σε προηγούμενα μαθήματα του ίδιου κύκλου, και μόνο το 20-25% του περι-
εχομένου αποτελεί νέο υλικό. Σημαντικότατο ρόλο μέσα στο μάθημα παίζει 
και η σιωπή. Με τη χρήση της χρωματίζεται και αναπνέει το μάθημα, ενώ –
στοιχείο πολύ σπουδαίο– δίνεται ο απαραίτητος χρόνος και το περιθώριο 
στα παιδιά να αποκριθούν. Η συντριπτική πλειοψηφία των αποκρίσεων των 
παιδιών συμβαίνει σε στιγμές σιωπής, στο κενό ομιλίας, τραγουδιού ή δρά-
σης του δασκάλου.  

Με δεδομένη την ποικιλία επιπέδων μουσικής δεκτικότητας σε παιδιά 
ίδιας ηλικίας και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού, είναι σημαντική η ε-
ξατομίκευση της μουσικής διδασκαλίας καθώς και η παρακολούθηση των 
μουσικών συμπεριφορών και της ανάπτυξης κάθε παιδιού ξεχωριστά. Η 
αξιολόγηση βοηθά τον δάσκαλο να γνωρίζει τα δυνατά και αδύναμα σημεία 
του κάθε παιδιού μουσικά, και αντίστοιχα να προκαλεί ή να ενισχύει τα ση-
μεία αυτά. Αξιολογώντας βεβαίως τη μουσική ανάπτυξη των παιδιών, ο δά-
σκαλος αξιολογεί επίσης έμμεσα την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της 
δικής του διδασκαλίας (Guilbalt, 2005). Στο τέλος κάθε κύκλου μαθημάτων 
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διενεργείται σχετική συζήτηση με τους γονείς όπου περιγράφονται οι μου-
σικές συμπεριφορές και η μουσική ανάπτυξη κάθε παιδιού όπως εκδηλώθη-
καν κατά τη διάρκεια του κύκλου και προσκαλείται συζήτηση ή προτάσεις 
των γονιών.  

Σε ένα πρόγραμμα μουσικής για βρέφη και νήπια με βάση τη θεωρία 
μουσικής μάθησης, όπως άλλωστε και σε κάθε κατάλληλα σχεδιασμένο 
πρόγραμμα μουσικής αγωγής, τονίζεται η σημασία της συνεχούς μουσικής 
ακρόασης (Suzuki, 1973, 1981⋅ Στάμου, 2002⋅ Stamou, 2005). Η ηχογράφη-
ση του ρεπερτορίου που χρησιμοποιείται στα μαθήματα κατά τη διάρκεια 
του κύκλου και η παροχή της στους γονείς σε ψηφιακό δίσκο ή σε οποιαδή-
ποτε άλλη μορφή κατάλληλη για ακρόαση είναι μείζονος σημασίας. Με την 
ακρόαση του ρεπερτορίου στο σπίτι, εξυπηρετείται η επανάληψη ως βασική 
αρχή της μάθησης, η μουσική αγωγή επεκτείνεται από εβδομαδιαία σε κα-
θημερινή βάση και σύντομα οδηγεί το παιδί σε νοητή ή πραγματική αναπα-
ράσταση του μαθήματος στο σπίτι.  

Πάνω από όλα, μέσα στο πλαίσιο των μαθημάτων σε ένα πρόγραμμα 
μουσικής για βρέφη, νήπια και τους γονείς τους θα πρέπει να δημιουργού-
νται σταδιακά οι ζωντανές συνθήκες που ευνοούν την επικοινωνία, την αλ-
ληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων (παιδιών, γονιών, δασκάλων) και θεμε-
λιώνουν αισθήματα σεβασμού, εμπιστοσύνης και συμπάθειας. Το άτομο 
μπορεί να συνειδητοποιήσει και να αξιοποιήσει το δυναμικό του μέσα σε 
ένα κοινωνικό πλαίσιο (Katz & McClellan, 1997), ενώ είναι κοινός τόπος 
πλέον ότι οι κοινωνικές σχέσεις επηρεάζουν τη διανοητική ανάπτυξη ενός 
παιδιού (Guilbalt, 2005). Όταν το πρόγραμμα διενεργείται σωστά, είναι 
σχεδόν καθολικό το φαινόμενο, στις συναντήσεις αξιολόγησης που διενερ-
γούνται στο τέλος κάθε κύκλου, οι γονείς να δηλώνουν όχι μόνο την έκπλη-
ξη και ικανοποίησή τους από το πόσα πράγματα μπορούν να μάθουν και να 
κάνουν τα παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία στη μουσική, αλλά και την ικανο-
ποίηση και συγκίνησή τους για τα συναισθήματα κοινωνίας και αλληλεγγύ-
ης που βίωσαν αυτοί και τα παιδιά τους μέσα στα μαθήματα, καθώς και για 
την ενίσχυση των δεσμών γονιών-παιδιών με αφετηρία και πυρήνα το μά-
θημα Μουσικής.  
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Συζήτηση 
Προγράμματα μουσικής αγωγής βρεφών και νηπίων σύμφωνα με τη 

θεωρία μουσικής μάθησης λειτουργούν τόσο στις Η.Π.Α. όσο και σε άλλες 
χώρες, όπως η Γερμανία, η Σουηδία, η Ιταλία, η Κορέα και αλλού. Ως πρό-
τυπα προγράμματα βασισμένα στη θεωρία μουσικής μάθησης αναφέρονται 
ενδεικτικά αυτά που λειτουργούν στο Michigan State University, University 
of South Carolina, Temple University in Philadelphia και State University of 
New York at Buffalo, στις Η.Π.Α. Στην Ελλάδα, λειτουργεί από το 2001 ένα 
τέτοιο «Πρόγραμμα Μουσικής Αγωγής Βρεφών και Νηπίων», στη Θεσσα-
λονίκη, υπό την επιστημονική επιμέλεια της γράφουσας.  

Παρόλο που η θεωρία μουσικής μάθησης υποδεικνύει τις βασικές αρχές 
ενός προγράμματος μουσικής για βρέφη/νήπια, είναι δεδομένο ότι ο τρόπος 
με τον οποίο ένας δάσκαλος τις ενστερνίζεται και τις ακολουθεί, εξαρτάται 
τόσο από τη φιλοσοφία και την -διαισθητική ή μη- διδακτική προσέγγιση 
του ίδιου όσο και από τα χαρακτηριστικά των παιδιών και το γενικότερο 
πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διδάσκει. Η εποικοδομητική εφαρμογή 
ενός τέτοιου προγράμματος προϋποθέτει αρχικά τη μουσικότητα του δα-
σκάλου, τη βαθιά μελέτη και γνώση του σχετικά με το ερευνητικό και θεω-
ρητικό υπόβαθρο του προγράμματος (τη θεωρία μουσικής μάθησης), τη 
μεθοδολογία και τη φιλοσοφία του, και βεβαίως την προσαρμογή του στα 
ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του χώρου και του 
πληθυσμού στα πλαίσια του οποίου υλοποιείται. Η ικανότητα των δασκά-
λων πρέπει να επεκτείνεται από τη γνώση στην αδιάλειπτη οξυδέρκεια και 
συνεχή εγρήγορση προκειμένου να αντιλαμβάνονται τις ψυχολογικές και 
μουσικές ανάγκες των παιδιών και να διαμορφώνουν σε συνεργασία με τους 
κηδεμόνες ένα περιβάλλον ιδανικό για την αξιοποίηση του δυναμικού των 
παιδιών και την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους (Stamou, 1999). 
Όλα τα παραπάνω καθώς και το γεγονός ότι αυτό είναι το μοναδικό ίσως 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσχολικής μουσικής αγωγής που στηρίζεται 
σε και αξιοποιεί ερευνητικά ευρήματα σχετικά με τη μουσική ανάπτυξη, 
καθιστούν το πρόγραμμα αυτό σημαντικά πιο δύσκολο και απαιτητικό στην 
πραγματοποίησή του σε σχέση με τα συμβατικά προγράμματα μουσικής 
προπαιδείας.  
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Οι ίδιοι αυτοί λόγοι ωστόσο καθιστούν τη διδασκαλία με βάση τη θεω-
ρία μουσικής μάθησης ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο για τη μουσική 
ανάπτυξη και καθοδήγηση των παιδιών από τα πρώτα κιόλας χρόνια της 
ζωής τους, απαιτώντας μια στροφή στον τρόπο που η μουσική προπαιδεία 
αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Η μουσική προπαι-
δεία, αρχίζοντας στο πλείστο των περιπτώσεων από την ηλικία των τεσσά-
ρων ετών και μετά, αντιμετωπίζεται συχνά ως μία διαδικασία πρώτης εξοι-
κείωσης των παιδιών με τα μουσικά στοιχεία και φαινόμενα, χωρίς ωστόσο 
να εστιάζει στη μουσική ανάπτυξη των παιδιών, μελωδική και ρυθμική. Έ-
τσι, βρίσκει κανείς πληθώρα μαθητών σε τέτοια προγράμματα που ενώ είναι 
σε θέση να αναγνωρίσουν και να περιγράψουν μουσικά στοιχεία, όργανα, 
κ.λ.π., ή ακόμη και να ‘αποκωδικοποιήσουν’ μία απλή παρτιτούρα στο με-
ταλλόφωνο, δεν είναι σε θέση να αισθανθούν και να αποδώσουν τον παλμό 
μίας μουσικής με το σώμα τους ή να τραγουδήσουν σωστά σε δοσμένη το-
νικότητα και μέτρο. Οι δάσκαλοι μουσικής προπαιδείας είναι συχνά οι λιγό-
τερο έμπειροι δάσκαλοι (μουσικά και παιδαγωγικά) μέσα στα πλαίσια ενός 
ωδείου ή μουσικής σχολής, ενώ δεν σπανίζει η αντιμετώπιση της δουλειάς 
τους ως λιγότερο σοβαρής σε σχέση με αυτή των δασκάλων που διδάσκουν 
όργανα ή θεωρητικά της μουσικής. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρό-
σφατα στην Ελλάδα (Stamou, 2006), έδειξε ότι οι δάσκαλοι μουσικής προ-
παιδείας είναι οι λιγότερο ενημερωμένοι σε ζητήματα μουσικής ανάπτυξης 
και προσχολικής αγωγής, ακόμη και συγκριτικά με φοιτητές μουσικών τμη-
μάτων χωρίς καμία διδακτική εμπειρία.  

Όλα αυτά δεν είναι παρά οι σοβαρότατες συνέπειες της άγνοιας δα-
σκάλων, διευθυντών ωδείων και μουσικών σχολών σχετικά με τη σπουδαιό-
τητα των πρώτων χρόνων της ζωής για τη μουσική ανάπτυξη του παιδιού 
και σχετικά με την κρισιμότητα της επιλογής δασκάλων για τα τμήματα 
μουσικής προπαιδείας, δασκάλων με γνώση των εξελίξεων στον χώρο, με 
ευαισθησία στην επαφή με τα παιδιά και τις οικογένειές τους και με εμπει-
ρία στη διδασκαλία και αξιολόγηση της μουσικής ανάπτυξης των μικρών 
παιδιών. Απαιτείται η συμβολή των πανεπιστημιακών μουσικών τμημάτων 
και των τμημάτων μουσικοπαιδαγωγικής επιμόρφωσης που λειτουργούν σε 
ωδεία και μουσικές σχολές στην κατάρτιση των μελλοντικών και των εν ε-
νεργεία εκπαιδευτικών Μουσικής και στην παροχή εκτενούς, επικαιροποιη-
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μένης γνώσης και εμπειρίας στους σπουδαστές τους. Όπως άλλωστε είχε, 
ήδη από το 1941, πει ο Zoltan Kodaly, η επικέντρωση της προσοχής στη 
μουσική αγωγή των μικρών παιδιών «είναι ανάλογη με το καθήκον του να 
οικοδομείς μία χώρα» (Persellin, 2007, σελ.59). Η κατάρτιση στη θεωρία 
μουσικής μάθησης και η γνώση των ερευνητικών ευρημάτων σχετικά με τα 
στάδια μουσικής ανάπτυξης και την κατάλληλη για κάθε στάδιο μουσική 
διδασκαλία, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο που αντιμετωπίζεται 
η προσχολική μουσική αγωγή στην Ελλάδα και να συμβάλει σημαντικά 
στην εξέλιξη του τοπίου στην προσχολική αλλά και στην ευρύτερη μουσική 
εκπαίδευση στη χώρα μας.   
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238

	 Εισαγωγή

O Σινίτσι Σουζούκι, γιός του Μασακίτσι Σουζούκι, ενός εξαιρετικά προοδευτικού 
ανθρώπου και ιδιοκτήτη εργοστασίου κατασκευής παραδοσιακών μουσικών 
οργάνων και αργότερα κατασκευής βιολιών στην Ιαπωνία, γεννήθηκε το 1898 στη 
Ναγκόγια. Σε ηλικία 17 ετών, γοητευμένος από τον ήχο του βιολιού σε μια ηχογρά-
φηση του «Ave Maria» του Σούμπερτ, ξεκινά το μαγικό του ταξίδι στον κόσμο της 
μουσικής, ένα ταξίδι που έμελλε να γίνει η αφορμή για βαθύ στοχασμό και τη δημι-
ουργία μιας προσέγγισης στην οργανική μουσική διδασκαλία που σύντομα έμελλε 
να κατακτήσει τον κόσμο. 

Αυτό που πυροδότησε κυριολεκτικά όλη τη μετέπειτα φιλοσοφία του 
και μουσικοπαιδαγωγική του πράξη ήταν η διαπίστωσή του ότι όλα τα 
παιδιά ανεξαιρέτως μπορούν ήδη από μικρή ηλικία να αναπτύσσουν και 
να εσωτερικεύουν ένα εξαιρετικά πολύπλοκο σύστημα επικοινωνίας, τη 
γλώσσα. Ο ίδιος στο βιβλίο του Nurtured by Love ανακαλεί τη στιγμή που 
γεννήθηκε η σκέψη αυτή στο μυαλό του ως μια στιγμή εξαιρετικής διαύ-
γειας («λάμψη φωτός στη σκοτεινή νύχτα») όπου «έπρεπε να ελέγξει 
την παρόρμησή του προκειμένου να μην τσιρίξει από χαρά για αυτήν την 
ανακάλυψη» (Suzuki, 1983, σελ. 1, όπως αναφέρεται στο Στάμου, 2012, 
σσ. 17-18).

Η μέθοδος Σουζούκι (The Suzuki method), όπως έχει επικρατήσει να ονομά-
ζεται, δημιουργήθηκε από τον Σουζούκι στην Ιαπωνία, λίγο πριν τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, αλλά τα θαυμάσια αποτελέσματά της έγιναν γρήγορα γνωστά στο δυτικό 
κόσμο, που την υποδέχθηκε με ενθουσιασμό.1 Σήμερα, εκατομμύρια παιδιά σε όλη 
την υδρόγειο διδάσκονται μουσική με τη μέθοδο αυτή. Παρότι παγκοσμίως έχει 
επικρατήσει ο όρος μέθοδος, η προσέγγιση που δημιούργησε ο Σουζούκι είναι μια 

1 Αναλυτικά την ιστορία, τα χαρακτηριστικά και το υλικό της μεθόδου μπορεί κανείς να βρει στο βιβλίο 
Στάμου, Λ. (2012). «Μια ανθρωπιστική προσέγγιση στη διδασκαλία της μουσικής: Η φιλοσοφία και η 
πράξη της μεθόδου Suzuki». Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
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ολιστική θεώρηση της μουσικής σπουδής, η σύζευξη μιας φιλοσοφίας αγάπης και 
μιας στιβαρής μεθοδολογίας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου ταλέντου (Suzuki, 
1993).

	 Η	Φιλοσοφία	Αγάπης

  «Perhaps it is music that will save the world.»

Shinichi Suzuki

Βαθιά στοχαστικός άνθρωπος και βαθιά ανθρωπιστής, ο Σουζούκι θεωρούσε ότι 
η αγάπη είναι η ουσία της ζωής, και καθιστούσε αυτή την ουσία πυρήνα της διδα-
σκαλίας. Υπογράμμιζε ότι ο τρόπος που υπαγορεύει η φύση για να βοηθήσουμε τα 
νέα πλάσματα να αναπτυχθούν είναι να τα πλαισιώσουμε με αγάπη και φροντί-
δα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν τις ικανότητές 
τους. Όπως έλεγε ο ίδιος ο Σουζούκι, «τα παιδιά πρέπει να τα αγαπούμε για τα 
καθάρια, ωραία πράγματα που εκπέμπουν από την καρδιά τους» (Suzuki, 1981, 
σ. 38). Σύμφωνα με τον Σουζούκι, αν αγαπούμε και σεβόμαστε αληθινά τα παιδιά 
για την ωραιότητα που κρύβουν, τότε θα το εκπέμπουμε αυτό ασυνείδητα και θα 
ελκύουμε την αποδοχή και την αγάπη τους (Suzuki, 1983). Ένα παιδί που έχει λάβει 
αγάπη, είναι σε θέση να αγαπήσει και έχει τα εφόδια που του χρειάζονται για να 
πορευθεί, και τη βάση πάνω στις οποίες θα χτίσει τις ικανότητές του (Στάμου, 2012, 
σ. 31). Αυτή η φιλοσοφία της αγάπης αντανακλάται πολύ χαρακτηριστικά στα 
λόγια, τις πράξεις και τα γραπτά πολλών δασκάλων της μεθόδου. Χαρακτηριστικά 
είναι το λόγια του Craig Timmerman, δασκάλου Σουζούκι και μαθητή του ίδιου του 
Shinichi Suzuki:        

Μερικές φορές που άνθρωποι με ρωτούν τι δουλειά κάνω, νομίζω ότι 
θα έπρεπε να απαντήσω «διδάσκομαι από τα παιδιά». Νομίζω ότι τα 
παιδιά έχουν τη σοφία του σύμπαντος στα μάτια και την καρδιά τους 
(Timmerman, 1987, σ. 88).

Η αυτοκριτική και η πορεία προς την αυτογνωσία γονιών και δασκάλων είναι 
απαραίτητη για το ρόλο αυτό του καθοδηγητή των παιδιών. Ο Σουζούκι θεωρού-
σε συναρπαστικά την αποστολή να αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας ως ένα πλαίσιο 
χρόνου που θα μας επιτρέψει αδιάκοπα να εργαστούμε για να μετουσιώσουμε 
τις αδυναμίες μας σε δυνάμεις. Όπως έλεγε, «ο άνθρωπος που κάνει αυτοκριτική, 
ανοίγει τα μάτια του στην αλήθεια» (Suzuki, 1981, σ. 51).

Το να διδάξουμε τα παιδιά με στόχο να παραμείνουν αγνά κι ευγενικά πλάσμα-
τα που έχουν αναπτυγμένη την ικανότητα να αγαπούν, να σέβονται, να κατανοούν 
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και να αναζητούν την ομορφιά στη ζωή τους, είναι πρωταρχικός στόχος στη μέθοδο 
Σουζούκι. 

Η διδασκαλία της απόδοσης του σωστού τονικού ύψους και η διδακτική 
μεθοδολογία δε θα είναι ποτέ κάτι περισσότερο από μία απλή μέθοδο. 
Έχουμε μέσα μας τη φλόγα μιας βαθύτερης αποστολής, ότι πρέπει να 
κάνουμε κάτι για το μέλλον (σ. 61).

Ο Σουζούκι οραματίστηκε έναν κόσμο καλύτερο μέσα από τη μουσική. Επιθυμού-
σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα αξιοποιούσε τις δυνατότητες των παιδιών, 
θα τις μετουσίωνε σε ικανότητες και θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις να μην 
αποτυγχάνει κανένα παιδί. 

Θέλω – αν μπορώ να το κάνω – να αλλάξω την εκπαίδευση από απλή 
διδασκαλία σε παίδευση με την αληθινή έννοια του όρου, μια εκπαίδευ-
ση που εμπνέει, που φέρνει στην επιφάνεια και αναπτύσσει τις ανθρώπι-
νες δυνατότητες, βασισμένη στην δύναμη της ζωής που έχει κάθε παιδί. 
[…] Το όνειρό μου είναι ότι όλα τα παιδιά αυτής της γης μπορούν να 
γίνουν ωραία πλάσματα, ευτυχισμένοι άνθρωποι με εξαιρετική ικανό-
τητα, και αφιερώνω όλη μου την ενέργεια για να κάνω το όνειρο αυτό 
πραγματικότητα, διότι είμαι πεπεισμένος ότι όλα τα παιδιά γεννιούνται 
με αυτή τη δυνατότητα. (Suzuki, 1983). 

	 Το	πλαίσιο:	Tο	κατάλληλο	περιβάλλον	-	Ο	κατάλληλος	
χρόνος

Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα αγάπης και κατανόησης προς τον άνθρωπο, σεβα-
σμού και θαυμασμού για την ωραιότητα και αγνότητα της παιδικής ψυχής, και 
πεποίθησης ότι εργαζόμαστε για «κάτι μεγαλύτερο», ο Σουζούκι τοποθέτησε τις 
ιδέες του για μια νέα προσέγγιση στη μουσική σπουδή. Όπως σημειώνεται στο 
Στάμου (2012), 

Η αρχή της φιλοσοφίας και σκέψης του Σουζούκι ήταν ότι όλοι γεννιόμα-
στε με μία φυσική ικανότητα για μάθηση και προσαρμογή. Το περιβάλλον 
στο οποίο ζούμε και μεγαλώνουμε καθορίζει το πόσο αξιοποιούμε αυτή 
τη φυσική ικανότητα (σ. 23).

Σύμφωνα με τον Σουζούκι, όλα τα παιδιά έχουν ταλέντο διότι είναι προικι-
σμένα ήδη από τη γέννησή τους με την απίστευτη δύναμη που τους δίνει η φύση 
για προσαρμογή και επιβίωση. Προικισμένα με τη δύναμη αυτή, τα παιδιά όπως 
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και όλα τα ζωντανά πλάσματα, απορροφούν με απίστευτη ένταση και πιστότητα 
το περιβάλλον τους για να μάθουν από αυτό, να προσαρμοστούν και να εξασφαλί-
σουν έτσι τη συνέχιση της ζωής τους. 

Όπως ένα μαγνητόφωνο συλλαμβάνει και καταγράφει σε ταινία τους ήχους 
από μία εκατονταμελή ορχήστρα, έτσι και το μωρό θα χρησιμοποιήσει το 
ένστικτό του για να απορροφήσει τα πάντα από το περιβάλλον του καθώς 
μαθαίνει να λειτουργεί ως άνθρωπος (Suzuki, 1981, σ. 9). 

Για τον λόγο αυτό και είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούμε γύρω από τα 
παιδιά από την αρχή της ζωής τους ένα περιβάλλον αγάπης και ποιότητας. «Συνδυ-
ασμένη η ενέργεια γονιών και δασκάλων πρέπει να επικεντρώνεται σε αυτή την 
ισχυρότατη δύναμη των παιδιών με στόχο μια θαυμάσια εκπαίδευση» (Suzuki, 
1983, σ. 12, όπως αναφέρεται στο Στάμου, 2012, σ. 26). Είναι χαρακτηριστικά τα 
λόγια του Σουζούκι: «Πιο σημαντικό από το να πούμε αν ένα παιδί είναι ταλαντού-
χο ή όχι είναι να δημιουργήσουμε ένα καλό περιβάλλον που θα το βοηθήσει να 
γίνει ταλαντούχο» (Suzuki, 1983, σ. 94), διότι η φτωχή εκπαίδευση παράγει φτωχή 
ικανότητα. Η ακλόνητη πεποίθηση του Σουζούκι ότι με κατάλληλη εκπαίδευση όλα 
τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν τα ταλέντα τους, τον οδήγησε να χαρακτηρί-
σει την προσέγγισή του ως «Talent Εducation» ή στην Ελληνική γλώσσα «Μέθοδος 
Εκπαίδευσης Ταλέντου» (Στάμου, 2002, σ. 119) Χαρακτηριστικός είναι ο παραλ-
ληλισμός με την εκπαίδευση των ωδικών πτηνών, όπου «ο πρώτος μήνας στη ζωή 
ενός ωδικού πτηνού καθορίζει τη μοίρα του» (Suzuki, 1983, σ. 9). Αν το νεαρό 
πουλί μεταφερθεί από τη φωλιά του κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα δίπλα σε 
ένα έμπειρο μελωδικό πουλί, τότε απορροφά με δύναμη το περιβάλλον του και 
εξελίσσεται και αυτό σε ένα μελωδικό πτηνό. 

Πρωτοπόρος για την εποχή του, ο Σουζούκι πίστευε βαθιά στη δύναμη που 
έχει το περιβάλλον να διαμορφώσει το χαρακτήρα και τις ικανότητες ενός ανθρώ-
που, και διαχώριζε συχνά στις ομιλίες και στα γραπτά του την «εκ γενετής ικανότη-
τα» από την «εκπαιδευμένη ικανότητα», αυτή δηλαδή που είναι αποτέλεσμα της 
επίδρασης του περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια της Slone (1988), 
δασκάλας της μεθόδου:

Το τρομακτικό είναι ότι το παιδί μαθαίνει τα ΠΑΝΤΑ που το περιβάλ-
λουν… και τα καλά και τα κακά. Είναι ένας μίμος… […] Οτιδήποτε το περι-
βάλλει, μπορεί να λειτουργήσει για το παιδί ως δάσκαλος – τα παιδιά 
μιμούνται με μεγάλη ικανότητα, ακρίβεια και προσοχή. Μαθαίνουν 
οτιδήποτε βλέπουν και οτιδήποτε ακούν γύρω τους. Πρέπει να είμαστε 
πολύ προσεκτικοί σχετικά με το τι υπάρχει στο περιβάλλον τους, όχι μόνο 
στο μάθημα και την ώρα της μελέτης, αλλά και σε κάθε άλλη φάση της 
ζωής τους (Slone, 1988, σ. 10).
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Χωρίς ο ίδιος να είναι επιστήμονας και ερευνητής, όντας όμως ένα λαμπρό, 
φωτισμένο μυαλό, διατυμπάνιζε στις ομιλίες του προς γονείς και παιδαγωγούς την 
επίδραση του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και μεγαλώνουν τα παιδιά, κάτι που 
εμφατικά επιβεβαιώθηκε από τις επιστημονικές έρευνες των επόμενων δεκαετιών. 

Στην κοινωνία μας σήμερα δεν εγκαταλείπουμε τα παιδιά μας στους 
λύκους. Όμως το φτωχό περιβάλλον που κάποια παιδιά πρέπει να αντι-
μετωπίσουν σύντομα μετά τη γέννησή τους πληγώνει και καταστρέφει τις 
υπό ανάπτυξη ικανότητές τους σε τέτοιο βαθμό που είναι σα να μεγαλώ-
νουν ανάμεσα σε λύκους (Suzuki, 1983, σ. 12).

Την απίστευτη δύναμη προσαρμογής και μάθησης στα πρώτα χρόνια της 
ζωής, ο Σουζούκι την «είδε» μέσα από τη διαπίστωσή του ότι όλα τα Γιαπωνεζάκια 
μαθαίνουν να κατανοούν και να χειρίζονται τη γλώσσα τους για να επικοινωνή-
σουν από πολύ μικρή ηλικία. Θεωρώντας ότι πίσω από την εκμάθηση της μητρικής 
γλώσσας κρύβεται ο τελειότερος μηχανισμός μάθησης και εκπαίδευσης, ο Σουζούκι 
υπέθεσε ότι αν η μουσική περιβάλλει τα παιδιά από τη στιγμή της γέννησής τους 
συνεχώς, μέσα σε ένα φυσικό και θετικό περιβάλλον ενίσχυσης και επανάληψης, 
όπως συνήθως συμβαίνει και με τη γλώσσα, τότε σύντομα τα παιδιά, μέσω της 
απορρόφησης των ερεθισμάτων και της ενστικτώδους μίμησης, θα είναι σε θέση 
να κατανοούν, να δημιουργούν και να επικοινωνούν μέσω της μουσικής με την ίδια 
ευκολία και φυσικότητα με την οποία κατανοούν, δημιουργούν και επικοινωνούν 
μέσω της γλώσσας (Στάμου, 2002). Η αρχή αυτή στάθηκε τόσο κομβική ως ιδέα για 
τον Σουζούκι, ώστε ονόμασε τη μέθοδό του «Μother Tongue Approach» (στα ελλη-
νικά «Μέθοδος της Μητρικής Γλώσσας», βλ. Στάμου 2002, σ. 119). Σε έναν παραλ-
ληλισμό της διαδικασίας πρόσκτησης της μητρικής και της μουσικής γλώσσας, πολύ 
χαρακτηριστικά παρουσιάζει ο Timmerman το πόσο σημαντικό είναι να φτιάξουμε 
ένα φυσικό και πλούσιο καθημερινό μουσικό περιβάλλον για τα παιδιά. 

Εάν διδασκόσασταν μια καινούργια γλώσσα, και η μόνη σας έκθεση 
σε αυτήν ήταν η εκμάθηση της προφοράς και του λεξιλογίου για 30’ 
λεπτά κάθε μέρα, τι είδος γλωσσικής ικανότητας θα αναπτύσσατε; Θα 
ήταν δύσκολο να παρακινηθείτε αν αυτή η νέα γλώσσα αποκλειόταν 
από τις άλλες πτυχές της ζωής σας, αν δεν ήταν ένα φυσικό μέρος της 
ζωής. Έχετε ποτέ ακούσει κάποιον που έμαθε τα αγγλικά από το βιβλίο; 
Είναι η πιο ακίνητη, νεκρή και αδιάφορη επικοινωνία που μπορείτε να 
φανταστείτε. Μπορούμε να την κατανοήσουμε και να τη χρησιμοποιή-
σουμε για επικοινωνία, αλλά δεν είναι μια ζωντανή γλώσσα. […] Αυτό 
με κάνει να συνειδητοποιήσω πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά να 
ακούνε καλή μουσική που παίζουν και απολαμβάνουν οι γύρω τους 
στο σπίτι φυσικά, και πόσο σημαντικό είναι να πηγαίνουν σε συναυλί-
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ες και σε μέρη όπου οι άνθρωποι απολαμβάνουν και εκφράζονται με 
τη μουσική (Timmerman, 1987, σ. 100, όπως αναφέρεται στο Στάμου, 
2012, σσ. 24-25).

Τα πρώτα χρόνια της ζωής, όπου η δύναμη προσαρμογής και μάθησης είναι 
μεγαλύτερη από κάθε άλλη μετέπειτα περίοδο, αξιοποιεί η μέθοδος Σουζούκι, που 
προτείνει την έναρξη της μουσικής σπουδής από πολύ μικρή ηλικία. Τα παιδιά 
εισάγονται στη σπουδή του οργάνου ήδη από την ηλικία των δύο χρόνων, ενώ το 
μεγαλύτερο μέρος της κοινής προσπάθειας δασκάλου και γονιού είναι η δημιουρ-
γία για το παιδί μιας μουσικής καθημερινότητας που χαρακτηρίζεται από γλυκύτη-
τα, αγάπη, αφοσίωση στο στόχο, επανάληψη και επιμονή, εσωτερική γαλήνη και 
χαρά. 

Στην προσέγγιση Σουζούκι κανένας μαθητής δεν αποτυγχάνει, αλλά αντίθετα 
καλλιεργεί τις δυνατότητες και τα ταλέντα του, αναπτύσσει την ικανότητά του να 
εργάζεται με στόχο, αφοσίωση και επιτυχία, και γίνεται ένας καλύτερος άνθρωπος. 
Κομβικής σημασίας στο πλαίσιο αυτό είναι το περιβάλλον το οποίο δημιουργούμε 
για το παιδί και ο χρόνος κατά τον οποίο εκθέτουμε το παιδί σε αυτό το περιβάλ-
λον. Αν αφήσουμε αναξιοποίητα τα πρώτα χρόνια της ζωής, είναι σαν να έχουμε 
χάσει μια τεράστια ευκαιρία. 

Το να παραμελήσει κανείς την εκπαίδευση ενός παιδιού και να θεωρήσει 
ότι αυτή ξεκινά όταν το παιδί αρχίζει το σχολείο… είναι σα να παίρνει 
κανείς ένα μαραμένο βλαστάρι και να του βάζει ξαφνικά μεγάλες ποσό-
τητες λιπάσματος, να το τοποθετεί στον ήλιο και να το πλημμυρίζει με 
νερό (Suzuki 1981, σ. 12). 

Παρότι στη μέθοδο Σουζούκι ενισχύεται η έναρξη της μουσικής σπουδής από 
πολύ μικρή ηλικία, ωστόσο κανένα παιδί όποιας ηλικίας και αν είναι δεν αποθαρ-
ρύνεται από το να ξεκινήσει να μαθαίνει ένα όργανο. Η μέθοδος Σουζούκι περιβάλ-
λει με την ίδια αγάπη, σοβαρότητα και μεθοδικότητα όλους τους μαθητές, ανεξαρ-
τήτως ηλικίας και μουσικού υπόβαθρου. 

Μεγάλη σημασία στη διαδικασία της καθοδήγησης ενός μαθητή στη σπουδή 
του οργάνου έχει το να μη βιάζεται η ανάπτυξη ενός παιδιού (Suzuki, 1993). Το 
κάθε παιδί έχει τον δικό του ατομικό ρυθμό ανάπτυξης και τη δική του προσωπι-
κότητα. Αυτά πρέπει να είναι απολύτως σεβαστά. Δάσκαλος και γονιός εργάζονται 
από κοινού για να δημιουργήσουν ένα άριστο μουσικά και παιδαγωγικά περιβάλ-
λον όπου το παιδί θα ανθίσει και θα δώσει καρπούς στο δικό του χρόνο. Παρότι η 
μέθοδος Σουζούκι έχει συγκεκριμένη μεθοδολογία και ρεπερτόριο, η εξατομίκευ-
ση της προσέγγισης και ο σεβασμός στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του κάθε 
μαθητή είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Κανένα παιδί δε συγκρίνεται με κανένα 
άλλο. Ούτε η πρόοδος ενός παιδιού γίνεται αντικείμενο σύγκρισης με την πρόοδο 
των άλλων. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου με συνδυ-
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ασμένη προσπάθεια δασκάλου και οικογένειας, το παιδί θα μπορέσει να προχωρή-
σει πιο μπροστά από εκεί που βρίσκεται, θα αξιοποιήσει τις δυνατότητές του, θα 
μάθει πώς να μαθαίνει και θα γίνεται ολοένα και πιο ανεξάρτητο μουσικά. Ο Suzuki 
πολύ εύστοχα παραλλήλισε τη σημασία του περιβάλλοντος που δημιουργούμε 
γύρω από το παιδί με τη βλάστηση του σπόρου, αποτρέποντας την άσκηση πίεσης 
για πράγματα για τα οποία το παιδί δεν είναι έτοιμο.

Οι αληθινοί καλλιεργητές γνωρίζουν ότι ένας σπόρος χρειάζεται άφθονο 
λίπασμα, νερό και ήλιο. Αν κρατήσεις ένα σπόρο στη χούφτα σου και 
φωνάζεις «Βλάστησε! Βλάστησε!», το μόνο που θα καταφέρεις είναι να 
είσαι σκληρός και αμείλικτος με τον σπόρο. Ο σπόρος δεν πρόκειται να 
βλαστήσει μέχρις ότου οι συνθήκες να γίνουν κατάλληλες (Suzuki, 1981, 
σ. 15). 

	 Η	Μεθοδολογία

«Ζεις για το καλύτερο, όταν παίρνεις μια απόφαση και ενεργείς  
με βάση αυτή. Μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες και εμπόδια, 

αλλά δε θα απογοητευθείς και δε θα απελπιστείς αν ακολουθείς 
σταθερά το μονοπάτι. Μη βιάζεσαι. Αυτό είναι θεμελιώδες.  

Αν βιαστείς και καταρρεύσεις, δε θα έχεις καταφέρει τίποτα.  
Μην επαναπαύεσαι. Αυτός είναι ένας ακόμη θεμελιώδης 

κανόνας. Χωρίς να σταματάς, χωρίς να χασομεράς, προσεκτικά 
κάνοντας ένα βήμα μπροστά τη φορά, θα φτάσεις με σιγουριά.» 

Shinichi Suzuki

Η φύση απλόχερα χαρίζει τη βάση για την ανάπτυξη και την επιτυχία. Οι δυνάμεις 
της ζωής για μάθηση και προσαρμογή στο περιβάλλον, διασφαλίζουν ότι αν το 
περιβάλλον που δημιουργούμε γύρω από τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους 
είναι ένα περιβάλλον αγάπης και ποιότητας ερεθισμάτων, τότε το περιβάλλον αυτό 
θα αφομοιωθεί μέσα από την παρατήρηση και τη μίμηση, και θα οδηγήσει τα νέα 
αυτά πλάσματα να αναπτύξουν χαρακτηριστικά του περιβάλλοντός τους, χαρακτη-
ριστικά αγάπης, ποιότητας και ικανότητας. 

Η πίστη και η αφοσίωση σε μικρούς και μεγάλους στόχους, η υπομονετική και 
μεθοδική, χωρίς βιασύνη αλλά και χωρίς ολιγωρία, και με στόχευση εργασία είναι 
θεμελιώδεις στο σύστημα αξιών της μεθόδου. 

Ό,τι κι αν σκέφτεσαι να κάνεις, όσο ασήμαντο κι αν είναι, να το κάνεις 
αμέσως. Ρίξε τον εαυτό σου με πάθος σε αυτό και ολοκλήρωσέ το χωρίς να 
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αποθαρρύνεσαι. Αν αυτός ο τρόπος σου γίνει εγγενής συνήθεια, θα ανακα-
λύψεις ότι πράγματα που πριν νόμιζες αδύνατα τώρα γίνονται δυνατά, και 
ότι κλειστές πόρτες ανοίγουν (Suzuki, 1981, σ. 17).

Η φιλοσοφία αγάπης της μεθόδου είναι ακρογωνιαίος λίθος, δεν φτάνει όμως 
από μόνη της για να αναπτύξει τις μουσικές δυνάμεις του παιδιού. Η μέθοδος της 
δουλειάς με παιδί και γονιό από την άλλη, χωρίς το πλαίσιο της αγάπης και τη φιλο-
σοφία του Σουζούκι, δεν έχει τη δύναμη να κάνει τη μουσική πυρήνα της καθημε-
ρινότητας του μαθητή και της οικογένειάς του. Ο Σουζούκι ανακάλυψε στην πορεία 
της δικής του προσπάθειας να μάθει να παίζει το βιολί, όντας ήδη ενήλικος, τη 
σημασία του να ξέρεις πώς να εργαστείς για να πετύχεις τον στόχο σου. 

Δεν είχα καμία ψευδαίσθηση για την εκτελεστική μου ικανότητα. Αυτό 
όμως που δεν ήξερα ήταν ότι η απελπισία που με είχε κυριεύσει δεν ήταν 
από έλλειψη ταλέντου αλλά από το γεγονός ότι δεν γνώριζα πώς να το 
αναπτύξω (Suzuki, 1981, σ. 76).

Φιλοσοφία και μεθοδολογία είναι άρρηκτα δεμένες στην «Εκπαίδευση Ταλέντου». 
Μέσα σε ένα πλαίσιο πίστης, σεβασμού και αγάπης, το να γνωρίζει ο δάσκαλος και 
ο γονιός πώς να λειτουργήσουν για να δημιουργήσουν ένα ιδανικό περιβάλλον 
ανάπτυξης για το παιδί και πώς να το καθοδηγήσουν με μεθοδικότητα στη σπουδή 
του οργάνου και στην ανάπτυξη της μουσικότητας και των μουσικών του δεξιοτή-
των, είναι κεφαλαιώδους σημασίας.

	 Το	τρίγωνο	«δάσκαλος		-	γονιός	-	μαθητής»/Η	εκπαί-
δευση	του	γονιού

Ο Σουζούκι απέδιδε τεράστια σημασία στο ρόλο του γονιού, στη διαπαιδαγώγηση 
και την πρόοδο του παιδιού του, θεωρώντας ότι η μοίρα ενός παιδιού βρίσκεται 
στα χέρια των γονιών του, και ότι το έργο των δασκάλων και του σχολείου είναι 
επικουρικό σε αυτό που επιτελεί η οικογένεια. 

Αν ένα παιδί μεγαλώσει έτσι ώστε να έχει μια ωραία καρδιά, άριστες 
ικανότητες, αγάπη για τους άλλους και ευτυχία για την αγάπη που έχει 
λάβει, τότε η αποστολή του γονιού έχει λήξει. Ο δρόμος για το παιδί θα 
ανοίξει αργότερα (Suzuki, 1981, σ. 78).

Ο ρόλος του γονιού είναι κομβικός στη μέθοδο Σουζούκι και η εκπαίδευση και 
συνεχής καθοδήγηση του γονιού είναι βασική μέριμνα του δασκάλου. 
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Στην «Εκπαίδευση Ταλέντου» ο δάσκαλος, ο γονιός και το παιδί δημιουρ-
γούν ένα ισόπλευρο τρίγωνο όπου η κάθε πλευρά είναι εξίσου σημαντική 
και η αρμονική συνεργασία μαζί τους εντελώς απαραίτητη. Το έργο του 
δασκάλου είναι ημιτελές και αναποτελεσματικό χωρίς τη συνεργασία και 
την αμέριστη συμπαράσταση του γονιού (Στάμου, 2012, σ. 38).

Ο γονιός εκπαιδεύεται στη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές της μεθόδου, 
αναπτύσσει και ο ίδιος τις βασικές εκτελεστικές δεξιότητες πάνω στο όργανο και 
καθοδηγείται πώς να λειτουργεί ως «ο δάσκαλος του σπιτιού». Ο γονιός παρευ-
ρίσκεται και κρατά σημειώσεις στα ατομικά και ομαδικά μαθήματα του παιδιού, 
μεριμνά και συμμετέχει  στην καθημερινή μελέτη και γενικά ενισχύει τη μουσική 
καθημερινότητα του παιδιού μέσα σε ένα περιβάλλον αγάπης, πίστης στις ικανότη-
τες του παιδιού και ενθουσιασμού για κάθε μικρό ή μεγάλο επίτευγμά του. Πρόκει-
ται για ένα ρόλο δύσκολο, αν σκεφτεί κανείς τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο ιδιαίτε-
ρα του εργαζόμενου γονιού σήμερα. 

Αν θεωρείτε ότι η μουσική εκπαίδευση είναι σημαντική για τη ζωή του 
παιδιού σας, πρέπει να γίνουν κάποιες θυσίες. […] Οι γονείς πρέπει να 
είναι έτοιμοι να προσφέρουν χρόνο και προσπάθεια. […] Ο γονιός μπορεί 
να χρειαστεί να σταματήσει κάποιες προσωπικές δραστηριότητες ώστε 
να έχει χρόνο για τη μελέτη του παιδιού… αλλά αυτό πρέπει να γίνει 
με ιδία θέληση και με ευχαρίστηση, χωρίς να μεταδίδεται μία αίσθηση 
του τύπου «Το κάνω όλο αυτό για σένα, ενώ θα μπορούσα να κάνω κάτι 
άλλο», μέσα από την έκφραση του προσώπου ή τη γλώσσα του σώματος. 
Αν εσείς δεν το απολαμβάνετε, μην περιμένετε να το απολαύσει το παιδί. 
Λαμβάνει ξεκάθαρα το μήνυμα (Starr & Starr, 1995, σ. 168).

Ο ρόλος του γονιού είναι πιο σημαντικός όσο μικρότερο σε ηλικία και όσο 
πιο αρχάριο στο όργανο είναι το παιδί. Σταδιακά και όσο το παιδί μεγαλώνει, ο 
γονιός καθίσταται λιγότερο απαραίτητος. Ο γονιός εκπαιδεύεται από το δάσκαλο 
μέσα από αρχικές και τακτικές κατά τη διάρκεια της σπουδής του παιδιού συνα-
ντήσεις ενημέρωσης γονέων, παρακολούθηση μαθημάτων άλλων παιδιών/γονιών 
στο πρόγραμμα, και βεβαίως συνεχή καθοδήγηση στο πλαίσιο των ατομικών και 
ομαδικών μαθημάτων ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως ο δάσκαλος του παιδιού 
στο σπίτι. Η ανάθεση αυτού του ρόλου του «δασκάλου για το σπίτι» γίνεται από 
το δάσκαλο παρουσία του παιδιού, και αποτελεί μια κοινή συμφωνία μεταξύ των 
τριών μερών ήδη από το πρώτο μάθημα. Ο Σουζούκι, ως φωτισμένο μυαλό, είχε 
συλλάβει στο έπακρο τη σημασία της γονικής συμμετοχής για τη μουσική πρόοδο 
και επιτυχία του παιδιού, μια ιδέα που πολλαπλώς επιβεβαιώθηκε από τα ερευνη-
τικά ευρήματα των επόμενων δεκαετιών (Stamou, 2001∙ Cuttieta, 2001∙ Custodero 
et al., 2002∙ Hallam, 2002∙ Gordon, 2003∙ Englund et al., 2004∙ Ilari, 2005∙ Stamou, 
2005∙ Trehub, 2006∙ Wheeler & Conor, 2008∙ Creech & Hallam, 2009∙ Στάμου & 
Θεοδωρίδης, 2016∙ Stamou et al., υπό δημοσίευση).
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	 Ρεπερτόριο:	Ακρόαση	και	επανάληψη

Το ρεπερτόριο της μεθόδου αποτελείται κυρίως από «κομμάτια» και πολύ λιγότερο 
από «ασκήσεις». Η ανάπτυξη της τεχνικής του μαθητή γίνεται μέσα από την εκμά-
θηση των κομματιών και πάντα με τη δυνατότητα ο δάσκαλος να εισάγει εμβόλιμες 
ασκήσεις ή κομμάτια όπου κρίνει σκόπιμο. Ωστόσο, η σειρά των κομματιών ρεπερ-
τορίου στην εκμάθηση ενός οργάνου με τη μέθοδο Σουζούκι είναι τόσο καλά μελε-
τημένη, ώστε να διασφαλίζεται ότι η τεχνική διδάσκεται με επάρκεια και αποτε-
λεσματικότητα, ακόμη και αν ο δάσκαλος την ακολουθήσει πιστά χωρίς να κάνει 
ιδιαίτερες προσθήκες ο ίδιος με επιπλέον υλικό. 

Η μέθοδος Σουζούκι είναι μια φυσική, ακουστική μέθοδος. Ο μαθητής καθο-
δηγείται να αναπτύξει την εκτελεστική του δεξιότητα μέσω της συνεχούς ακρόα-
σης του ρεπερτορίου και της μίμησης του δασκάλου. Η επαναλαμβανόμενη έκθεση 
στα μουσικά ερεθίσματα, δηλαδή η επαναλαμβανόμενη καθημερινή ακρόαση του 
ρεπερτορίου που ο μαθητής πρόκειται να παίξει, είναι εξαιρετικά σημαντική. Ο 
μαθητής, πριν επιχειρήσει να παίξει ένα κομμάτι του ρεπερτορίου στο όργανο, 
το έχει αφομοιώσει ακουστικά μέσα από την ακρόαση διαφόρων ηχογραφήσε-
ων του κομματιού, καθώς και ακρόασή του κατά την εκτέλεση από άλλους πιο 
προχωρημένους μαθητές στο πλαίσιο των ομαδικών μαθημάτων, των συναυλιών 
κλπ. Η ακρόαση αποτελεί καθημερινή εργασία και σε περιπτώσεις αδυναμίας για 
μελέτη, όπως όταν ο μαθητής είναι άρρωστος ή ταξιδεύει, μπορεί να υποκαταστή-
σει πλήρως τη μελέτη.

Ανάλογα με το όργανο για το οποίο έχει προσαρμοστεί η μέθοδος Σουζούκι, 
έχει δημιουργηθεί η σειρά των βιβλίων ρεπερτορίου, το ακουστικό υλικό (αρχεία 
ήχου) όπως και συμπληρωματικό υλικό (π.χ. κομμάτια συνοδείας του μαθητή από 
το δάσκαλο, κομμάτια για μουσική δωματίου, ενώ τα τελευταία χρόνια δημιουρ-
γείται και σημαντικό ενδιαφέρον γύρω από τη διδασκαλία του αυτοσχεδιασμού 
που ομολογουμένως είχε παραβλέψει η μέθοδος για πολλές δεκαετίες). Το πρώτο 
κομμάτι που παίζουν όλα τα παιδιά της μεθόδου είναι το «Φεγγαράκι» («Twinkle 
Twinkle Little Star»). Όλοι οι μαθητές του ίδιου οργάνου στη μέθοδο Σουζούκι 
ασκούνται στο ίδιο ρεπερτόριο. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα σε μαθητές διαφορε-
τικών επιπέδων να μπορούν να συνυπάρχουν και να παίζουν μαζί αφού όλοι έχουν 
περάσει ή θα περάσουν από το ίδιο ρεπερτόριο. 

Ο γονιός καθοδηγείται να βάζει καθημερινά στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο, και 
σε διάφορες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια της ημέρας, να ακούγονται ηχογρα-
φήσεις των κομματιών του ρεπερτορίου. Το να ακούγεται επαναλαμβανόμενα το 
ρεπερτόριο της μεθόδου στο περιβάλλον του σπιτιού, ακόμη και χωρίς συνειδητή 
προσοχή σε αυτό, οδηγεί σε ακουστική αφομοίωση του ρεπερτορίου, γεγονός που 
κάνει σαφώς ευκολότερη την εκμάθηση των κομματιών όταν έρθει η σειρά τους. 
Επίσης δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή όταν παίζει να αντιλαμβάνεται τα λάθη 
του, τονικά, ρυθμικά, ύφους κλπ., διότι έχει μέσα του το ακουστικό πρότυπο του 
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κομματιού και μπορεί να το συγκρίνει με αυτό που παράγει ο ίδιος κατά την εκτέλε-
ση. Η ακουστική γνώση των κομματιών του ρεπερτορίου, όχι μόνο κάνει την εκμά-
θηση ευκολότερη αλλά, σε συνδυασμό με την καλλιέργεια της προσοχής και της 
ικανότητας για αυτοπαρατήρηση, οδηγεί το μαθητή στην ανάπτυξη της ικανότητας 
για αυτορρύθμιση και αυτοδιόρθωση, και έτσι σταδιακά στη μουσική ανεξαρτησία. 

Όταν το παιδί γνωρίζει ακουστικά το κομμάτι, είναι σε θέση και μόνο 
του ακόμα να το «βγάλει» στο όργανο. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα 
να ασκήσει τη μουσική του ανεξαρτησία και να χτίσει τη μουσική του 
αυτοπεποίθηση με τρόπο ασύγκριτο σε σχέση με μαθητές της συμβατι-
κής μουσικής διδασκαλίας που συχνά εξαρτώνται από το γραπτό μουσικό 
κείμενο και από τον δάσκαλό τους για να επιβεβαιώσουν κατά πόσο 
παίζουν σωστά ή όχι ένα κομμάτι. Ο μαθητής που γνωρίζει το κομμάτι 
ακουστικά έχει ένα μέτρο σύγκρισης και ένα σημείο αναφοράς με το 
οποίο να συγκρίνει την εκτέλεσή του. Σταδιακά αναπτύσσει την ικανό-
τητα να αυτοβελτιώνεται προσεγγίζοντας ολοένα και περισσότερο την 
ακρίβεια της ηχογράφησης, κάτι που δε συμβαίνει στη περίπτωση των 
μαθητών που στηρίζονται στην «αποκωδικοποίηση» του γραπτού μουσι-
κού κειμένου για να «βγάλουν» ένα κομμάτι (Στάμου, 2012, σ. 81).

Σε κάθε ατομικό μάθημα της μεθόδου, ο δάσκαλος εργάζεται με τον μαθητή 
σε τρία επίπεδα ρεπερτορίου. Το πρώτο επίπεδο αφορά στο κύριο κομμάτι που 
δουλεύει ο δάσκαλος με το μαθητή, το δεύτερο αφορά στην εισαγωγή και διδα-
σκαλία τεχνικών στοιχείων που θα εμφανιστούν σε επόμενα κομμάτια και που ο 
δάσκαλος τα διδάσκει στον μαθητή αποκομμένα από το μελλοντικό κομμάτι, ενώ 
το τρίτο επίπεδο αφορά στην εκτέλεση και το «γυάλισμα» κομματιών του παρελ-
θόντος. 

Στη μέθοδο Σουζούκι τα κομμάτια του ρεπερτορίου δεν εγκαταλείπονται ποτέ. 
Ο μαθητής παίζει συνεχώς κομμάτια του παρελθόντος από μνήμης και έτσι εξασκεί 
τη μνήμη του, χτίζει ένα ρεπερτόριο που το έχει ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο, και 
οδηγεί τα κομμάτια του ρεπερτορίου σε ένα επίπεδο εκτέλεσης που δεν θα ήταν 
δυνατό να επιτευχθεί την εποχή που αυτό δουλευόταν ως κύριο κομμάτι. 

Το να μπορεί απλά κανείς να παίζει πολλά κομμάτια δεν είναι αρκετό, 
διότι αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό για την ανάπτυξη της μουσικό-
τητας, της λεπτότητας στην ερμηνεία, κλπ. […] Αφού μάθει κάτι κανείς, 
πρέπει να το εξασκεί και να το γυαλίζει κάθε μέρα. […] Σύντομα θα βελτι-
ωθεί, και θα παίζει ολοένα και καλύτερα, μέχρι που ένα νέο, υψηλότε-
ρο επίπεδο θα γεννηθεί. Όταν φτάσει στο σημείο αυτό, δε θα πρόκειται 
απλά για τεχνική κατάκτηση αλλά για την κατάκτηση του πνεύματος και 
της καρδιάς (Suzuki, 1983, σσ. 43-44). 
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	 Το	χτίσιμο	της	ικανότητας

Η επανάληψη είναι η βάση για το χτίσιμο της ικανότητας στη μέθοδο Σουζούκι. 
Όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο Suzuki (1996), η γνώση ή η κατανόηση ενός πράγ-
ματος από μόνη της δε σημαίνει δεξιότητα. Η γνώση συν 10.000 επαναλήψεις 
σημαίνει δεξιότητα. Στη μέθοδο Σουζούκι ο μαθητής καθοδηγείται ώστε να μάθει 
να μελετάει, κατανοεί τους στόχους της μελέτης του, γνωρίζει πώς να τεμαχίσει ένα 
πρόβλημα σε μικρότερα, πώς να επιλύει το κάθε μικρό πρόβλημα και να προχωρά. 
Καθοδηγείται να μπορεί να δει τα αίτια των λαθών του και όχι απλά τα συμπτώμα-
τα και να αντιλαμβάνεται τις διαδικασίες να τα επιλύσει. Ο δάσκαλος καθοδηγεί το 
μαθητή να αναπτύξει σταδιακά την ικανότητα να συγκεντρώνεται, να θέτει συνει-
δητά συγκεκριμένους στόχους μελέτης, να αυτοπαρατηρείται και να αυτοδιορθώ-
νεται. Αυτό επιτελείται μέσα από τον τρόπο που δουλεύει με το μαθητή κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος. 

Η τοποθέτηση συγκεκριμένων και εφικτών στόχων οδηγεί το μαθητή 
να κατανοεί ποιος είναι ο σωστός τρόπος μελέτης, το διδάσκει πώς να 
επεξεργάζεται και να διαχειρίζεται τα προβλήματα εστιασμένα και σταδι-
ακά, και, βεβαίως, δεν τον παραλύει με την πληθώρα των διαφορετικών 
πραγμάτων που πρέπει ταυτοχρόνως να διαχειριστεί. Σημαντικό είναι 
να απομονώνονται τα δύσκολα σημεία, να δουλεύονται βήμα-βήμα, 
με απόλυτη συνείδηση του τι και πώς πρέπει να επιτευχθεί. Μέσα από 
τέτοιες διαδικασίες, ο μαθητής μαθαίνει πώς και ο ίδιος να διαχειρίζεται 
τις δυσκολίες του, να τις αποσαφηνίζει, να τις αποκωδικοποιεί, να τις 
δουλεύει και να τις επιλύει (Στάμου, 2012, σ. 96).

Η στοχευμένη επανάληψη οδηγεί, επίσης, στον ωραίο ήχο, στην αυτοματοποί-
ηση της ικανότητας και στην ανάπτυξη άνεσης και φυσικότητας στην εκτέλεση. Η 
αυτοματοποίηση μιας ικανότητας βοηθά στο σταδιακό χτίσιμο και άλλων δεξιοτή-
των εκτέλεσης, καθώς ο μαθητής χτίζει στη βάση της προ υπάρχουσας δεξιότητας 
τις καινούργιες ικανότητές του. 

Είναι συνηθισμένο φαινόμενο στα μαθήματα αυτά να βλέπει κανείς 
τους μαθητές να παίζουν ένα παλιότερο κομμάτι ενώ ταυτόχρονα πρέπει 
να μιμούνται το δάσκαλο (π.χ. να λυγίζουν τα γόνατα, να κάθονται στο 
πάτωμα, να χαμογελάνε, να συνοφρυώνονται, να τρέχουν κλπ. κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης) χωρίς να σταματά καθόλου το παίξιμό τους. 
Η ικανότητα του μαθητή να εκτελεί τέτοιες δραστηριότητες ενώ παίζει 
σωστά σημαίνουν ότι αυτός έχει πλήρως κατακτήσει τα τεχνικά στοιχεία 
του κομματιού, έτσι ώστε δε χρειάζεται πια να τα σκέφτεται κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης. Είναι περιττό να σημειώσει κανείς πόση ελευ-
θερία, άνεση και φυσικότητα μπορεί να προσφέρει στο μαθητή αυτό το 
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στάδιο της αυτόματης εκτέλεσης. Ο μαθητής είναι πλέον ελεύθερος από 
τους τεχνικούς του φόβους και έχει τη δυνατότητα να προσανατολίσει 
όλη την προσοχή και την ευαισθησία του στην ερμηνεία της μουσικής. 
Είναι αναμφισβήτητο ότι η πραγματική καλλιτεχνική ερμηνεία προϋπο-
θέτει την απελευθέρωση του μουσικού από τις τεχνικές παραμέτρους της 
εκτέλεσης (Στάμου, 2012, σσ. 90-91).

	 Η	κοινωνική	διάσταση	της	μουσικής

Η μέθοδος Σουζούκι δίνει μεγάλη έμφαση στην κοινωνική διάσταση της μουσικής, 
στο «παίζω με άλλους» και «παίζω για άλλους». Κάθε παιδί έχει ένα τουλάχιστον 
ατομικό μάθημα την εβδομάδα και οπωσδήποτε ένα ομαδικό, όπου παρευρίσκε-
ται με άλλους συμμαθητές του ίδιου ή διαφορετικού επιπέδου με αυτόν. Ακόμη 
και στα ατομικά μαθήματα ενθαρρύνεται η παρακολούθηση των μαθημάτων 
άλλων μαθητών. Στα προγράμματα «Βιολιστές» και «Πιανίστες» του Baby Artist2 
(www.babyartist.gr), ακόμη και στα ατομικά μαθήματα οι μαθητές συνυπάρχουν 
σε ζευγάρια, ώστε όχι μόνο ο κάθε μαθητής να κάνει το δικό του ατομικό μάθημα 
αλλά και να παρακολουθεί ή/και να παρακολουθείται ο ίδιος από κάποιον συμμα-
θητή του. Η παρακολούθηση των μαθημάτων άλλων μαθητών ενισχύει τη μάθηση, 
δημιουργεί χαρούμενη διάδραση, αυξάνει τα κίνητρα του παιδιού για μελέτη και 
συνέχιση της σπουδής, και δημιουργεί το αίσθημα της συμμετοχής σε μια μεγαλύ-
τερη «οικογένεια», την οικογένεια της μεθόδου Σουζούκι. Ο Σουζούκι έλεγε ότι «το 
παιδί μαθαίνει από πιο προχωρημένους μαθητές ίσως και περισσότερα από αυτά 
που μαθαίνει απευθείας από το δάσκαλό του» (Starr & Starr, 1995, σ. 106). 

Ας υποθέσουμε ότι η πρόοδος του παιδιού είναι πολύ αργή και η επιθυ-
μία του να παίξει στο όργανο πολύ αδύναμη. Αν η μητέρα λέει «πρέπει 
να μελετήσεις», το παιδί το κάνει μόνο για τη μητέρα του, όχι για τον 
εαυτό του. Αν όμως το παιδί βλέπει κάθε εβδομάδα άλλα παιδιά να 
παίζουν κατά τη διάρκεια των ατομικών τους μαθημάτων, θα θέλει και 
αυτό να παίξει όπως κι εκείνα τα παιδιά. […] Τα παιδιά απολαμβάνουν να 
παίζουν για άλλους και απολαμβάνουν να παρακολουθούν άλλα παιδιά 
την ώρα που παίζουν (Starr & Starr, 1995, σ. 107, όπως αναφέρεται στο 
Στάμου, 2012, σ. 50).

2 Πρόγραμμα που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με επιστημονικά υπεύθυνη 
τη συγγραφέα. Για περισσότερο βλ. «Η Μέθοδος Σουζούκι στην Ελλάδα» στη συνέχεια του παρόντος 
άρθρου. 
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Στα ομαδικά μαθήματα, οι μαθητές παίζουν μαζί κομμάτια του ρεπερτορίου, 
με τους μικρότερους να ακούνε από τους μεγαλύτερους τα κομμάτια που πρόκειται 
να παίξουν στο μέλλον, και συχνά συνοδεύοντας με ανοιχτές χορδές ή μια απλή 
δοσμένη ή αυτοσχέδια συνοδεία. Είναι σημαντικό για τους αρχάριους μαθητές να 
νιώθουν μέρος ενός μεγαλύτερου συνόλου που παράγει ηχητικό όγκο και ωραία 
μουσική. Στα ομαδικά μαθήματα εξασκούνται επίσης μέσα από οργανωμένα παιχνί-
δια και δραστηριότητες, στοιχεία τεχνικής που διδάχθηκαν στα ατομικά μαθήματα. 
Στόχος είναι οι μαθητές να εργάζονται πάνω στην τεχνική και στο ρεπερτόριο μέσα 
σε ένα ομαδικό πλαίσιο χαράς, παιχνιδιού και συχνά ξεφαντώματος, που όμως 
πάντα έχει στόχους και περιλαμβάνει σοβαρή δουλειά. Στα μαθήματα της μεθόδου 
μπορεί κανείς να αντιληφθεί πώς οι έννοιες του παιχνιδιού και της σοβαρής εργα-
σίας όχι μόνο δεν είναι αντιθετικές, αλλά είναι αλληλοσυμπληρούμενες. 

Η ύπαρξη παιγνιωδών δραστηριοτήτων στα ομαδικά μαθήματα καθόλου 
δεν αφαιρεί από τη βαρύτητα και τη σοβαρότητα της δουλειάς που 
επιτελείται στο πλαίσιό τους. Πολλοί δάσκαλοι ή και γονείς φοβούνται 
να αναφέρουν τη λέξη «εργασία» ή «δουλειά» στους μαθητές, νομίζο-
ντας λανθασμένα ότι τα παιδιά έχουν κίνητρα μόνο για διασκεδαστικές 
δραστηριότητες. Στην πραγματικότητα, τα παιδιά λατρεύουν να θέτουν 
στόχους και να νιώθουν ότι «τα καταφέρνουν», και είναι σημαντικό να 
αισθάνονται ότι αυτά που κάνουν είναι σημαντικά. Ο καθορισμός στόχων 
και η εργασία προκειμένου να επιτευχθούν βοηθά τα παιδιά να αναπτύ-
ξουν αίσθημα αυτοπεποίθησης, και είναι τα πρώιμα δομικά στοιχεία για 
τη μελλοντική ανεξαρτησία τους (Στάμου, 2012, σ. 67).

Βασικός σκοπός των ομαδικών μαθημάτων είναι επίσης οι μαθητές να εξοικει-
ωθούν από την έναρξη κιόλας της μουσικής τους σπουδής να παίζουν με άλλους, 
να συνεργάζονται και να ακούνε ο ένας τον άλλο. Τα ομαδικά μαθήματα στη 
μέθοδο Σουζούκι είναι εξαιρετικά δημοφιλή, διότι τα παιδιά περνούν ευχάριστα, 
κάνουν φίλους, και τα νιώθουν πάντα σα μια μικρή γιορτή. H παρουσία των γονιών 
στα ομαδικά μαθήματα δημιουργεί αυτόματα ένα «κοινό» που παρακολουθεί και 
συχνά αλληλοεπιδρά με τους μαθητές συμμετέχοντας στα μουσικά δρώμενα της 
τάξης υπό την καθοδήγηση του δασκάλου. Η λειτουργία των ομαδικών μαθημάτων 
για δημιουργία και διατήρηση των κινήτρων των μαθητών για μελέτη και συνέχιση 
της ενασχόλησης με το όργανο, είναι κομβική. 

Εάν η ώρα μετά τα μαθήματα συνοδεύεται από την ανάμνηση της χαράς 
και της στήριξης, ο μαθητής θα θέλει να επιστρέψει για περισσότερα 
μαθήματα. Θετικός προγραμματισμός όπως αυτός τοποθετεί τη μουσική 
σπουδή μέσα σε μια ατμόσφαιρα χαράς (Starr & Starr, 1995, σ. 138). 

Εκτός από τα ομαδικά μαθήματα όπου καλλιεργείται η κοινωνική διάσταση 
της μουσικής, στη μέθοδο Σουζούκι υπάρχουν συστηματικά μέσα στη χρονιά ευκαι-
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ρίες για μουσικές συναυλίες και παραστάσεις, λιγότερο ή περισσότερο οργανωμέ-
νες. Στα αρχικά στάδια της μουσικής σπουδής ενθαρρύνονται ακόμη και οι «σπιτι-
κές συναυλίες». 

Τους πρώτους μήνες όταν η πρόοδος είναι πολύ αργή καθώς δάσκαλος και 
γονιός προσπαθούν να προετοιμάσουν τη στάση του παιδιού και το σωστό 
κράτημα του δοξαριού, η εβδομαδιαία συναυλία στο σπίτι μπορεί να είναι 
ένα πραγματικό κίνητρο για το παιδί. Κάθε μικρό βήμα μπροστά λαμβάνει 
προσοχή και επικροτείται (Starr & Starr, 1995, σ. 106).

Οι θρησκευτικές γιορτές, τα ήθη και έθιμα του κάθε τόπου όπου υπάρχει 
πρόγραμμα Σουζούκι δημιουργούν σταθερές αφορμές για έκθεση σε κοινό μέσα 
από συναυλίες και παραστάσεις (π.χ. χριστουγεννιάτικη, πασχαλινή, αποκριάτικη 
συναυλία, εαρινή συναυλία, καλοκαιρινή συναυλία κλπ.). Σε πολλά προγράμματα 
υπάρχουν τα «μεγάλα ομαδικά μαθήματα» (play-in) που λαμβάνουν χώρα σε πιο 
αραιά διαστήματα από τα εβδομαδιαία μαθήματα (π.χ. μία φορά το μήνα ή στο 
δίμηνο), όπου όλα τα παιδιά από όλα τα ομαδικά μαθήματα βρίσκονται μαζί για να 
παίξουν, να ακούσουν το ένα το άλλο, και να συμπράξουν επί σκηνής χωρίς να έχει 
προηγηθεί ιδιαίτερη προετοιμασία. 

Επιπροσθέτως, κάθε δάσκαλος αξιοποιεί κάθε πιθανή ευκαιρία να βγουν τα 
παιδιά εκτός του πλαισίου του προγράμματος και να παίξουν σε διάφορα τυπικά 
ή άτυπα πλαίσια. Στα προγράμματα «Βιολιστές» και «Πιανίστες» του Baby Artist, 
μπορεί κανείς να δει τα παιδιά και τον δάσκαλό τους να παίζουν ομαδικά στο κυλι-
κείο του πανεπιστημίου, έξω από το σουπερμάρκετ της γειτονιάς, σε μία καφετέρια 
για τους θαμώνες, ή σε κάποιο πάρκο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η διαδικασία της 
συναυλίας και του «παίζω με άλλους και για άλλους» να είναι μια φυσική, καθη-
μερινή διαδικασία. Οι μουσικές παρουσιάσεις αντί να είναι πηγή ανασφάλειας και 
φόβου (όπως συχνά συμβαίνει στη συμβατική μουσική διδασκαλία), είναι πηγή 
κινήτρων, χαράς και μεγάλου ενθουσιασμού για παιδιά και γονείς. Σε προγράμματα 
της μεθόδου Σουζούκι είναι επίσης συχνά τα ταξίδια για συναυλίες, οι μουσικές 
κατασκηνώσεις, και τα εργαστήρια με προσκεκλημένους δασκάλους και μαθητές. 

Όλα τα παραπάνω απαιτούν βέβαια από δασκάλους και γονείς ένα επίπεδο 
δέσμευσης χρόνου και ενέργειας σαφώς μεγαλύτερο από τη συμβατική υποχρέ-
ωση της διεκπεραίωσης των μαθημάτων. Η εμπειρία όμως αποδεικνύει εμφατικά 
ότι πρόκειται για μια επένδυση που αποδίδει σε κίνητρα για μελέτη, σε μουσική 
πρόοδο και βεβαίως σε χαρά, ενθουσιασμό, δέσιμο των μαθητών μεταξύ τους και 
δημιουργία μιας μουσικής κοινότητας αγάπης και μάθησης γονιών, δασκάλων και 
παιδιών με εξαιρετικά αποτελέσματα. 
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	 Η	μουσική	ανάγνωση

Η μέθοδος Σουζούκι δίνει μεγάλη έμφαση στη φυσική ακουστική διδασκαλία 
και στη μάθηση μέσω της μίμησης, καθυστερώντας την εισαγωγή της μουσικής 
ανάγνωσης μέχρις ότου εγκατασταθεί με ασφάλεια η ικανότητα κρατήματος ή η 
θέση στο όργανο καθώς και οι πρώτες βασικές εκτελεστικές δεξιότητες. Η εισαγωγή 
της παρτιτούρας και, επομένως, της μουσικής ανάγνωσης αρκετά νωρίς είναι πολύ 
πιθανό να λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη της ακουστικής ικανότητας 
του μαθητή και της φυσικότητάς του στην εκτέλεση, καθώς βρίσκεται παγιδευμέ-
νος στην ανάγκη να διαχειριστεί πολλά πράγματα ταυτόχρονα (τεχνική, αποκωδι-
κοποίηση παρτιτούρας κλπ.). 

Για αρκετά χρόνια μετά τη μεταλαμπάδευση της μεθόδου από την Ιαπωνία 
όπου δίδασκε ο Σουζούκι στο δυτικό κόσμο, η εισαγωγή της παρτιτούρας γινόταν 
κατά την εισαγωγή στο τέταρτο βιβλίο ρεπερτορίου, όταν ο μαθητής είχε αναπτύξει 
σε αξιόλογο βαθμό την τεχνική του και είχε ήδη κατακτήσει σημαντικό ρεπερτόριο. 
Αυτή η καθυστέρηση δημιουργούσε μαθητές που είχαν αναπτύξει μια μοναδική 
ικανότητα ακουστικής αποκωδικοποίησης οποιουδήποτε κομματιού άκουγαν και 
συνακόλουθη ικανότητα εκτέλεσης στο όργανο μετά την πρώτη ακρόαση, ταυτό-
χρονα όμως τους καθιστούσε ανίκανους να παίξουν prima vista σε ορχήστρες ή 
μουσικά σύνολα. Αυτό οδήγησε τους δασκάλους και συνεχιστές του έργου του 
Σουζούκι να προτείνουν την εισαγωγή της μουσικής ανάγνωσης από το τέλος του 
πρώτου χρόνου ή την αρχή του δεύτερου χρόνου σπουδών.

Το να μπορεί ένας μαθητής να παίζει χωρίς να έχει άνεση να διαβάσει 
μουσική είναι σαν τον ηθοποιό που ενώ μαθαίνει να απαγγέλει Σαίξπηρ 
με σωστή άρθρωση και εκφραστικότητα, δε μπορεί να διαβάσει την 
καθημερινή εφημερίδα ή ένα βιβλίο δευτέρας δημοτικού. (Starr & Starr, 
1995, σ. 197) 

Σήμερα, ο δάσκαλος της μεθόδου είναι ελεύθερος να εισάγει την παρτιτού-
ρα ακόμη και κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της μουσικής σπουδής, αρκεί ο 
μαθητής να έχει κατακτήσει το κράτημα του οργάνου και τις πρώτες βασικές εκτε-
λεστικές δεξιότητες. Ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο εισάγεται η μουσική 
ανάγνωση, αυτή αφορά αρχικά στην εκμάθηση των μουσικών συμβόλων και αργό-
τερα στην εκτέλεση από παρτιτούρα κομματιών διαφορετικών και συγκριτικά 
σαφώς ευκολότερων από τα κομμάτια ρεπερτορίου. 

	 Η	Μέθοδος	Σουζούκι	στην	Ελλάδα

Ενώ η μέθοδος Σουζούκι αριθμεί ήδη 60 και πλέον χρόνια ύπαρξης στο δυτικό 
κόσμο, με προσαρμογές για όλα τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας, με εκατο-
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ντάδες χιλιάδες παιδιών σε όλον τον κόσμο να αναπτύσσουν το ταλέντο τους, τη 
μουσικότητα και την εκτελεστική τους δεξιότητα μέσα από τη μέθοδο αυτή, στην 
Ελλάδα η μέθοδος Σουζούκι είναι ακόμη άγνωστη στους πολλούς. 

Η ιστορία της μεθόδου Σουζούκι στην Ελλάδα χρονολογείται, τουλάχιστον με 
βάση τα όσα είναι γνωστά, από το 2000, όταν επιστρέφει από τις Η.Π.Α. και ξεκι-
νάει να διδάσκει στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, η υποφαινόμενη Λήδα Στάμου, η οποία είναι πιστοποιημένη δασκάλα 
στα πρώτα επίπεδα της μεθόδου Σουζούκι από το American Suzuki Association των 
Η.Π.Α. και έχει προϋπηρεσία διδασκαλίας βιολιού με τη μέθοδο Σουζούκι σε παιδιά 
από 2,5 ετών στο Michigan State University Community Music School καθώς και 
στο Nevada School of the Arts Suzuki Program στις Η.Π.Α. Μέρος της διδακτορικής 
της έρευνας (Stamou, 1998a∙ Stamou, 1998b∙ Στάμου, 2004) αφορά στη μέθοδο 
Σουζούκι. 

Το 2002, η υποφαινόμενη παρουσιάζει τη μέθοδο Σουζούκι στο 3ο συνέδριο 
της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, και δημοσιεύει στα πρακτι-
κά του συνεδρίου το πρώτο γνωστό κείμενο στην Ελληνική γλώσσα για τη μέθοδο 
Σουζούκι (Στάμου, 2002) Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, εισάγει στο πρόγραμμα 
προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης το μάθημα 
«Βασικές αρχές και φιλοσοφία της μεθόδου Σουζούκι» που σταδιακά διαδίδει τη 
φιλοσοφία και τις αρχές της μεθόδου, δημιουργώντας έντονο ενδιαφέρον στους 
φοιτητές. Το μάθημα αυτό διδάσκεται ως σήμερα. Ως αποτέλεσμα του μεγάλου 
ενδιαφέροντος που προκύπτει για τη μέθοδο, οργανώνεται τον Μάιο του 2010 στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διήμερο σεμινάριο για την εισαγωγή στη διδακτική του 
βιολιού και του πιάνου με τη μέθοδο Σουζούκι, με προσκεκλημένους εισηγητές τον 
Koen Rens και την Anne Marie Oberreit αντίστοιχα, πιστοποιημένους εκπαιδευτές 
δασκάλων Σουζούκι του European Suzuki Association. 

Το 2012 εκδίδεται το βιβλίο Μια ανθρωπιστική προσέγγιση στη διδασκαλία 
της μουσικής: Η φιλοσοφία και η πράξη της μεθόδου Σουζούκι – Ένα εγχειρίδιο 
για σπουδαστές, παιδαγωγούς και γονείς, με συγγραφέα τη Λήδα Στάμου, από τις 
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, δημιουργώντας έτσι την πρώτη στιβαρή 
βιβλιογραφική παρουσία της μεθόδου στην Ελλάδα. Όλη αυτή την περίοδο, από το 
2011 ως σήμερα, έχουν επίσης εκπονηθεί αρκετές πτυχιακές αλλά και μεταπτυχι-
ακές εργασίες με επιβλέπουσα την υποφαινόμενη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
σχετικά με τη μέθοδο. 

Από το 2015, το πρόγραμμα Baby Artist του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με 
επιστημονικά υπεύθυνη τη Λήδα Στάμου, ξεκινάει τα προγράμματα «Βιολιστές» 
και αργότερα το πρόγραμμα «Πιανίστες» που χρησιμοποιούν τη φιλοσοφία και 
τη μέθοδο Σουζούκι, δημιουργώντας μια πρώτη μουσική οικογένεια παιδιών και 
γονιών της μεθόδου που από τότε σταθερά και με επιτυχία μεγαλώνει και κάνει 
αισθητή την παρουσία της στα μουσικά δρώμενα της πόλης. Από το 2020, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσικές Τέχνες» στο 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, διδάσκεται από τη Λήδα Στάμου το μάθημα «Ειδικά 
θέματα διδακτικής στην οργανική μουσική διδασκαλία: Η μέθοδος Σουζούκι». 
Υπάρχουν επίσης πληροφορίες για  Έλληνες μουσικούς που κατά την περίοδο 
από το 2010 ως σήμερα επιστρέφουν από το εξωτερικό και φέρνουν μαζί τους 
την γνώση ή την εμπειρία της μεθόδου δημιουργώντας δυνατότητες και για άλλες 
«εστίες» της μεθόδου σε Αθήνα, Καβάλα και Ρόδο. Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, 
οργανώνεται από τη Λήδα Στάμου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και σε συνεργα-
σία με τα προγράμματα πιστοποίησης του European Suzuki Association, το πρώτο 
επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης δασκάλων βιολιού και πιάνου 
στα πρώτα επίπεδα της μεθόδου Σουζούκι. 

Την άνοιξη του 2021 κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο των Λ. Στάμου & Ν. Παπαγε-
ρούδη (2021) με τίτλο Η διδασκαλία του πιάνου με τη μέθοδο Suzuki: Ένας πρακτι-
κός οδηγός για σπουδαστές, γονείς και μουσικοπαιδαγωγούς για τη διδασκαλία 
του πιάνου σε αρχάριους μαθητές από τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
εγκαινιάζοντας μια σειρά βιβλίων δασκάλου για τη διδασκαλία αρχαρίων μαθητών 
σε διάφορα όργανα με τη μέθοδο Σουζούκι. Την ίδια εποχή ετοιμάζεται το επόμενο 
βιβλίο αυτής της σειράς, που αφορά στη διδασκαλία πιο προχωρημένων μαθητών 
στο πιάνο με τη μέθοδο Σουζούκι, ενώ δρομολογείται για έκδοση βιβλίο για τη 
διδασκαλία μαθητών βιολιού με τη μέθοδο [Στάμου & Φωτιάδου, υπό έκδοση). 

Η προσέγγιση του Σουζούκι, αλλά και το συνεχές έργο εξέλιξης και τελειοποίη-
σης που έκαναν στο αρχικό έργο οι μαθητές του Σουζούκι, οδήγησε σε ένα σύστημα 
μουσικής εκπαίδευσης που έχει τη δύναμη με μαθηματική ακρίβεια να οδηγήσει 
σε καλλιέργεια του μουσικού ταλέντου όλων των παιδιών. Η σημασία της μεθο-
δικής, ακούραστης και στοχευμένης εργασίας είναι τεράστια για την επιτυχία της 
μεθόδου. Τίποτε δεν είναι τυχαίο ή χωρίς λόγο. Συγκεκριμένα συστατικά και τρόποι 
εκτέλεσης διασφαλίζουν ότι πρόκειται για μια «συνταγή» που δε μπορεί να αποτύ-
χει. Το πόσο επιτυχημένη όμως θα αποβεί, έχει να κάνει με τον τρόπο που ο κάθε 
δάσκαλος γνωρίζει σε βάθος τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της προσέγγισης 
αυτής, την πιστεύει και τη μετουσιώνει σε καθημερινή πραγματικότητα στη διδα-
σκαλία και τη ζωή του, προσαρμόζοντας κάθε φορά τη μέθοδο με βάση τη δική του 
μοναδική προσωπικότητα, τους ανθρώπους που έχει απέναντί του (παιδί και γονιό) 
και τις συνθήκες της ζωής τους.  Κλείνω με την ευχή το κείμενο αυτό να αποτελέσει 
έναυσμα για να ασχοληθούν περισσότεροι μουσικοί και μουσικοπαιδαγωγοί με τη 
μέθοδο Σουζούκι συμβάλλοντας έτσι στην ουσιαστική ανανέωση του τοπίου της 
μουσικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. 
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The Suzuki method
When the philosophy of love meets       
the methodology of effective music teaching

Lida Stamou

Shinichi Suzuki through his pedagogical thought and actions has greatly affected 
the field of instrumental music education around the globe. Being the result of his 
deep humanistic philosophy, the Suzuki method brings love and the methodology 
of natural learning together, to create “beautiful hearts” and high talents. Aiming 
at developing musicality and musical independence, “Talent Education” or “The 
Mother Tongue Approach”, based on the triangle “Teacher-Parent-Student”, on 
music listening, imitation and repetition, creates a big “family” and a daily music 
routine of joy, serious work and togetherness, where every child can thrive. Although 
literally unknown to many people in Greece, the Suzuki method has recently sowed 
seeds in fertile ground in our country, giving us the first sweet fruits already.
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