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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

«Η µουσική, ως τέχνη και επιστήµη,  

  είναι ένα µέρος του ανθρώπινου πολιτισµού  

  και ένα κοµµάτι της καθηµερινής ζωής.  

  Ως µια µορφή τέχνης, αποτελεί έναν τρόπο  

  ανθρώπινης έκφρασης, ένα αναπόσπαστο   

  κοµµάτι του ανθρώπινου πολιτισµού  

  και της ιστορίας των λαών. Ως επιστήµη, 

  αποτελεί έναν τοµέα γνώσης,  

  που έχει εξελιχθεί στη διάρκεια των αιώνων 

  και κατέχει µια σηµαντική θέση µεταξύ  

  των επιστηµονικών κατακτήσεων της ανθρωπότητας». 

 

   (Μαγαλιού, 2005) 

 

Η Μουσική αποτελούσε και αποτελεί το πιο προσφιλές µη λεκτικό µέσο 

επικοινωνίας για τον άνθρωπο. Η ανάγκη για βαθύτερη κατανόηση της θετικής 

επίδρασης της  µουσικής στον άνθρωπο και ειδικότερα στην παιδική ηλικία, έθεσε τα 

θεµέλια για την µελέτη της επίδρασης της στην αγωγή αλλά και στην ολόπλευρη 

ανάπτυξη του ανθρώπου. Η πρώιµη ενασχόληση µε την µουσική και ειδικότερα µε τη 

µουσικοκινητική αγωγή προσφέρει στον άνθρωπο µουσικές εµπειρίες που θα τον 

βοηθήσουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του. 

 

Η πτυχιακή αυτή εργασία
1
 έχει σαν σκοπό να µελετήσει, µέσα από τα διάφορα 

µουσικοπαιδαγωγικά συστήµατα, σχετικές έρευνες και πειράµατα, την επίδραση της 

πρώιµης µουσικοκινητικής αγωγής στην µουσική αντίληψη του παιδιού της 

προσχολικής ηλικίας και ειδικότερα στην αντίληψη του ρυθµού.  

Θα αναλυθούν τα στάδια της νοητικής και µουσικής ανάπτυξης των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας καθώς και οι έρευνες που έχουν γίνει για την µελέτη της 

νοητικής και µουσικής ανάπτυξης των νηπίων. 

   Θα γίνει προσπάθεια προσέγγισης της επίδρασης της µουσικής εκπαίδευσης 

στην προσχολική ηλικία για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.  

                                                
1
 Ας σηµειωθεί εδώ ότι -εκτός από το κείµενο που κρατάτε στα χέρια σας- µέρος της πτυχιακής εργασίας 

αποτελεί και η πραγµατοποίηση πολυµεσικής εφαρµογής (CD-ROM) που περιλαµβάνει τα µουσικά 

ερεθίσµατα που χρησιµοποιήσαµε στο πειραµατικό µέρος καθώς επίσης και µαγνητοσκοπηµένα 

αποσπάσµατα από τα πειράµατα που πραγµατοποιήσαµε.  
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Θα αναφερθούν τα βασικά στοιχεία µουσικοπαιδαγωγικών µεθόδων, σχετικά 

διαδεδοµένων στον Ελληνικό χώρο, καθώς και κάποιες εφαρµογές των µεθόδων 

αυτών που αφορούν τον ρυθµό. 

Θα γίνει αναφορά στον ρυθµό και την επίδραση του στην αγωγή του παιδιού 

καθώς και στον ρόλο της µουσικοκινητικής αγωγής στην ανάπτυξη του µε αναφορά 

σε σχετικές έρευνες και πειράµατα.  

Τέλος, θα ακολουθήσει µια σειρά πειραµάτων προκειµένου να ερευνήσουµε 

την ενδεχόµενη επίδραση της πρώιµης µουσικοκινητικής αγωγής στην ανάπτυξη της 

ικανότητας αντίληψης του ρυθµού στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.  
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  Α.  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

       

1.  ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

 

1.1.  Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

 

«Η µουσική είναι ένα φαινόµενο που 

  δηµιουργείται  από τον άνθρωπο και  

  η δηµιουργία της µουσικής είναι µια 

  µορφή ανθρώπινης συµπεριφοράς. 

  Επειδή η ανθρώπινη συµπεριφορά, 

  καθώς και τα παράγωγα της  

  ανθρώπινης συµπεριφοράς είναι 

  δυνατόν να παρατηρηθούν, 

  ο άνθρωπός όπως και η µουσική του, 

  ως εκ τούτου, υπόκειται στην κριτική 

  εξέταση από πολλές απόψεις και 

  θέσεις…». 

 

  (Cady, 1967) 

 

Η άποψη ότι «η µουσική ικανότητα υπάρχει µέσα σε κάθε άνθρωπο» 

υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές διαφόρων επιστηµών. Σύµφωνα µε τον 

Hodges (1989), οι γενετικές οδηγίες δηµιουργούν έναν νου και ένα σώµα που είναι 

προδιατεθειµένα να είναι µουσικά. Όπως ο άνθρωπος γεννάται µε την ικανότητα της 

οµιλίας και είναι προδιατεθειµένος να µάθει την γλώσσα που του καθορίζει το άµεσο 

περιβάλλον του, κατά τον ίδιο τρόπο ο άνθρωπος γεννάται µε τα µέσα να αντιδρά 

στην µουσική που του καθορίζει το άµεσο πολιτισµικό περιβάλλον του.  

Τα παιδιά έχουν έµφυτη τάση στην µουσική. Παρατηρήσεις και έρευνες 

καταδεικνύουν ότι από την εµβρυακή τους ακόµα κατάσταση ακούν, θυµούνται και 

µαθαίνουν. Έρευνες (Shelter, 1985) που πραγµατοποιήθηκαν σε εγκύους φοιτήτριες 

της µουσικής για τις προγεννητικές µουσικές εµπειρίες του παιδιού, καταλήγουν στο 

ότι το έµβρυο αντιδρά στην µουσική. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε αναφορές των 

φοιτητριών, το παιδί αντιδρούσε κινητικά όταν έπαιζαν κάποιο µουσικό όργανο που 

βρισκόταν κοντά στο αγέννητο παιδί, για παράδειγµα, τοποθετηµένο πάνω στην 

κοιλιά της µητέρας. Οι ήχοι είναι από τα πρώτα ερεθίσµατα στα οποία αντιδρούν τα 
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βρέφη και εµπλέκουν ενστικτωδώς την µουσική στις δραστηριότητες τους. Από τους 

πρώτους µήνες της ζωής τους τα περισσότερα νεογέννητα αντιδρούν κινητικά, κάθε 

φορά που αναγνωρίζουν τραγούδια που τους είναι γνωστά. 

Η έρευνα στο χώρο της ψυχολογίας της µουσικής έχει δείξει ότι η ικανότητα 

για αντίληψη και διάκριση διαφόρων χαρακτηριστικών των µουσικών ήχων 

ενυπάρχει στα άτοµα από τη βρεφική ακόµη ηλικία. Οι ερευνητές, µέσα από 

κατάλληλες ερευνητικές τεχνικές, έχουν δείξει ότι βρέφη λίγων µηνών διακρίνουν 

χαρακτηριστικά της µουσικής, όπως το τονικό ύψος ή τα ρυθµικά µοτίβα. Πιο 

συγκεκριµένα, όπως αναφέρει η Σέργη (1994, σ. 92), σε έρευνες (Michel, 1973) που 

έγιναν σε βρέφη 6-7 µηνών µπορούσαν να κάνουν διάκριση ανάµεσα σε κοντινούς 

ήχους όπως το διάστηµα 3
ης

 (π.χ. Ντο-Μι), ενώ σε ηλικία 6-12 µηνών αποκτούσαν 

την ικανότητα να αντιλαµβάνονται µε µεγαλύτερη ακρίβεια τα µουσικά διαστήµατα.  

Οι πρώτες εµπειρίες του νεογέννητου είναι κυρίως ηχητικού χαρακτήρα µε 

βασικό σηµατοδότη τη φωνή της µητέρας. Τα µουσικά ερεθίσµατα που δέχεται το 

παιδί, απ’ τα πρώτα χρόνια της ζωής του, παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη του. 

Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το Ιατρικό               

Πανεπιστήµιο της Florida, πρόωρα βρέφη που άκουγαν κατά τακτά χρονικά 

διαστήµατα µουσική ανεξαρτήτως είδους, ανέπτυξαν σηµαντικά υψηλότερες 

διανοητικές και σωµατικές ικανότητες σε σχέση µε βρέφη που µεγάλωσαν κατά τον 

ίδιο τρόπο αλλά χωρίς να ακούν µουσική (Τζουράκη, 2007). Όταν η ακρόαση της  

µουσικής ξεκινά από την βρεφική ηλικία, βοηθά στην ανάπτυξη και στην καλλιέργεια 

τόσο διανοητικών όσο και σωµατικών ικανοτήτων. 

Έχει διαπιστωθεί ότι παιδιά που έχουν µουσικά βιώµατα, είναι ικανά να 

αντιλαµβάνονται µουσικές έννοιες από πολύ µικρή ηλικία. Από τις πιο σηµαντικές 

έρευνες που µελετούν την µουσική αντίληψη του παιδιού, µε συγκεκριµένες µουσικές 

εµπειρίες, είναι οι έρευνες του Moog. Από τα πειράµατα που πραγµατοποίησε ο 

Μοοg (1976) σε παιδιά ηλικίας 0-6 χρονών κατέληξε ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται 

πρώτα στον ήχο των λέξεων, µετά αντιλαµβάνονται τον ρυθµό, και αργότερα την 

τονικότητα που δηµιουργεί την µελωδία. Κατά τον Moog τα παιδιά µέχρι και την 

ηλικία των έξι χρονών δυσκολεύονται να αντιληφθούν τη έννοια της αρµονίας 

(ταυτόχρονο άκουσµα δύο ή περισσότερων µουσικών ήχων). Άλλες σχετικές έρευνες 

για την µουσική αντίληψη των παιδιών καταλήγουν σε παρόµοια συµπεράσµατα. 

 Στα παιδιά οι αισθήσεις και ειδικότερα η ακοή παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

επαφή τους µε τον κόσµο που τα περιβάλλει. Σύµφωνα µε τον Moog (1976) τα παιδιά 
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στην ηλικία των τεσσάρων µε πέντε χρονών τείνουν να συσχετίζουν τα ακουστικά 

ερεθίσµατα µε γεγονότα και καταστάσεις που υπάρχουν και λειτουργούν στο άµεσο 

περιβάλλον τους. Όταν λειτουργεί αυτή η συσχέτιση, αναπαράγεται στην µνήµη η 

κατάσταση κατά την οποία ακούστηκε αρχικά η µουσική. Για παράδειγµα, πολλά 

παιδιά γέρνουν να κοιµηθούν στο άκουσµα ενός νανουρίσµατος. Ο Moog (1976) σε 

σχετικές έρευνες κατέληξε ότι αυτή η ικανότητα της αναγνώρισης του ήχου και της 

συσχέτισης του µε το αντικείµενο που τον προκαλεί, αυξάνεται µε την χρονολογική 

ηλικία.  

Ο Greenberg (1976), µετά από σχετικές έρευνες καταλήγει ότι οι πρώτες 

έννοιες που γίνονται αντιληπτές από τα παιδιά είναι η έννοια του σταθερού 

κτυπήµατος (beat), του χρόνου (tempo), και της έντασης του ήχου, ενώ οι έννοιες της                     

τονικότητας και της αρµονίας αναπτύσσονται µετέπειτα. Εποµένως τα παιδιά 

αντιλαµβάνονται µε µεγαλύτερη ευκολία µουσικές έννοιες όπως η χροιά, ο ρυθµός, η 

ένταση, η διάρκεια, ενώ η τονικότητα και η αρµονία αναπτύσσονται αργότερα, σε 

µεγαλύτερες ηλικίες. 

Η  νευροµουσικολογία µελετά την επίδραση της µουσικής δραστηριότητας 

στην ενεργοποίηση του εγκεφάλου και προσπαθεί να εντοπίσει τους νευρώνες και τα 

συστήµατα που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία της µουσικής. Τα αποτελέσµατα 

πολλών ερευνών που έγιναν την δεκαετία του 1990, δείχνουν ότι ακούγοντας, 

ονοµάζοντας ή συγκρίνοντας µουσικές µελωδίες, ενεργοποιούνται περιοχές του 

εγκεφάλου οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τις γνωστικές λειτουργίες, όπως η µνήµη, 

η προσοχή, ή η σκέψη-κρίση.  

Το δεξί και το αριστερό ηµισφαίριο του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι 

υπεύθυνα σχεδόν το ίδιο για την επεξεργασία της µουσικής πληροφορίας, όπως 

προκύπτει από τις πιο πρόσφατες έρευνες. Ενώ στην αρχή οι έρευνες συνέδεαν την 

µουσική αντίληψη µε το δεξί ηµισφαίριο του εγκεφάλου και την επεξεργασία του 

λόγου στο αριστερό ηµισφαίριο, τελικά αποδείχτηκε ότι και το αριστερό ηµισφαίριο 

εµπλέκεται στην επεξεργασία της ακουόµενης µουσικής πληροφορίας. Συγκεκριµένα, 

όπως αναφέρει η Κόνιαρη (2001, σ. 6), σε έρευνες που πραγµατοποίησε ο Schuppert 

το 2000, το δεξί ηµισφαίριο είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία της µουσικής 

µελωδίας, ενώ το αριστερό εµπλέκεται περισσότερο µε την ρυθµική πληροφορία και 

κυρίως στην αναγνώριση του µελωδικού περιγράµµατος και του µέτρου.  

Παρατηρούµε ότι οι λειτουργίες της αντίληψης του ρυθµού και της µελωδίας, 

χρησιµοποιούν νευρωνικά συστήµατα που βρίσκονται σε δυο διαφορετικά 
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ηµισφαίρια. Για να έχουµε µια ολοκληρωµένη αντίληψη όταν ακούµε ένα 

οποιοδήποτε µουσικό έργο, θα πρέπει τα δύο αυτά ηµισφαίρια να συνεργαστούν 

στενά προκειµένου να επεξεργαστούν διαφορετικά χαρακτηριστικά της µουσικής.  

Σηµαντικό ρόλο στην διαµόρφωση των νευρωνικών δικτύων που είναι 

υπεύθυνα για την επεξεργασία της µουσικής πληροφορίας είναι η ηλικία που κάποιος 

ξεκινάει να µαθαίνει µουσική αλλά και ο διαφορετικός τύπος µουσικής εκπαίδευσης. 

Όσο περισσότερο και ποικιλότροπα µουσικά εκπαιδευµένος είναι ένας ακροατής 

τόσες περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου του ενεργοποιούνται κατά την µουσική 

ακρόαση και τόσο µεγαλύτερη είναι η συνεργασία των δύο ηµισφαιρίων (Κόνιαρη, 

2001, σ. 11). 

Εποµένως η µουσική εκπαίδευση οδηγεί σε µια αρµονική λειτουργία και των 

δύο ηµισφαιρίων κατά την ακρόαση της µουσικής. Σύµφωνα όµως µε έρευνες  

(Altenmuller 2000), όπως αναφέρει η Κόνιαρη (2001, σ. 11), η αρµονική αυτή 

λειτουργία των δύο ηµισφαιρίων έπεται µετά από µουσική εκπαίδευση των µουσικών 

ερεθισµάτων, κάτι που δεν συµβαίνει πριν το στάδιο της συστηµατικής ενασχόλησης 

µε τη µουσική.    

Θα µπορούσαµε να πούµε πως η έκθεση σε µουσική ακρόαση και η 

συστηµατική µουσική διδασκαλία που αρχίζει πριν από την ηλικία των επτά ετών 

µπορούν να προκαλέσουν στον ανθρώπινο εγκέφαλο την ανάπτυξη περισσοτέρων και 

διαφορετικών οδών από εκείνες που σχετίζονται αποκλειστικά µε τον λόγο και την 

γλώσσα.  
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1.2. ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

   

             Προκειµένου να ερευνήσουµε την επίδραση της µουσικής αγωγής στην 

εξέλιξη της µουσικής ικανότητα του ατόµου, θα αναφερθούµε στην θεωρία για την 

Γνωστική Ανάπτυξη του ατόµου που θεµελιώθηκε από τον Jean Piaget. Κατά τον 

Piaget, η γνωστική εξέλιξη ακολουθεί προκαθορισµένα στάδια από την γέννηση 

µέχρι την εφηβεία τα οποία είναι κοινά σε όλους τους ανθρώπους. Τα τέσσερα στάδια 

της γνωστικής εξέλιξης του Piaget, µας βοηθούν να κατανοήσουµε τα στάδια της 

µουσικής εξέλιξης του ατόµου. 

 

  ΑΙΣΘΗΣΙΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ (0-2 ΕΤΩΝ) 

 

Σε αυτό το στάδιο το παιδί αποκτά πρακτική και εµπειρική γνώση του 

φυσικού κόσµου που το περιβάλλει. Στο στάδιο αυτό το παιδί δεν έχει 

αποκτήσει ακόµη οµιλία και η συµπεριφορά του χαρακτηρίζεται από 

αντανακλαστικές κινήσεις, που αποκτούν περισσότερο συντονισµό. Στη 

περίοδο αυτή, το παιδί αρχίζει να ξεχωρίζει τον εαυτό του από τα αντικείµενα 

του περιβάλλοντος του. 

 

  ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (2-7 ΕΤΩΝ) 

 

Κατά την διάρκεια αυτού του σταδίου το παιδί εξερευνά διάφορα είδη 

συµβόλων και εικόνων που αντιπροσωπεύουν τον κόσµο. Έτσι το παιδί 

γίνεται ικανό για συµβολική σκέψη, δηλαδή για συµβολική αναπαράσταση 

αντικειµένων και φαινοµένων µέσω της γλώσσας, της ζωγραφικής και του 

συµβολικού παιχνιδιού. Σύµφωνα µε τον Piaget, το κύριο χαρακτηριστικό της 

σκέψης του παιδιού, αυτήν την περίοδο, είναι ο εγωκεντρισµός, που σηµαίνει 

ότι  το παιδί στηρίζεται σ’ αυτά που βλέπει και αντιλαµβάνεται, χωρίς να έχει 

νοητική ευελιξία.  

 

  ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΩΝ (7-12  ΕΤΩΝ) 

 

Το παιδί σε αυτό το στάδιο αποκτά την δυνατότητα της λογικής 

σκέψης για τα αντικείµενα. Κατά τον Piaget οι σηµαντικότεροι συλλογισµοί 
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της ηλικίας αυτής, είναι η κατηγοριοποίηση, δηλαδή η ικανότητα της 

ταξινόµησης των αντικειµένων, η συσχέτιση τους ανάλογα µε το χρώµα και 

το σχήµα τους και η αρίθµηση τους. Έτσι το παιδί αποκτά την ικανότητα για 

µαθηµατική σκέψη. 

 

  ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΩΝ (11-15 ΕΤΩΝ) 

 

Το κύριο χαρακτηριστικό σε αυτό το στάδιο, είναι η ανάπτυξη ενός 

νέου είδους κρίσης η οποία στηρίζεται σε καταστάσεις και υποθέσεις που 

αναπαρίστανται εσωτερικά. Ο έφηβος σε αντίθεση µε το παιδί, δεν 

αντιλαµβάνεται µόνο τα παρόν αλλά και το µέλλον και γι’ αυτό οραµατίζεται 

ανακατατάξεις και αλλαγές.  

 

Η θεωρία του Piaget χρησιµοποιήθηκε ως βάση για έρευνες στον τοµέα της 

Μουσικής Ψυχολογίας. Η αρχή της διατήρησης της ικανότητας του παιδιού -βάση της 

οποίας το παιδί αντιλαµβάνεται ότι ένα µέγεθος διατηρείται σταθερό παρόλο που 

µπορεί να αλλάζει η εξωτερική µορφή του- συνέβαλε σηµαντικά στις έρευνες για την 

µουσική αντίληψη και ικανότητα του παιδιού.  

           Οι διάφορες θεωρίες της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας έχουν προσδιορίσει κάποια 

στάδια ή περιόδους από τις οποίες διέρχεται εξελικτικά η αντίληψη του ανθρώπου. 

Οµοίως, η Αναπτυξιακή Ψυχολογία της Μουσικής έχει καταγράψει, σε σχέση µε την 

ηλικία, τα διάφορα στάδια της Μουσικής Ανάπτυξης.                        

Ορισµένοι ερευνητές επιχείρησαν να περιγράψουν και να παρακολουθήσουν 

την απόκτηση µουσικών δεξιοτήτων των παιδιών και την εξέλιξη τους µε την ηλικία. 

Μια σηµαντική έρευνα αυτής της κατηγορίας είναι αυτή του Moog (1976), ο οποίος 

µελέτησε την µουσική ανάπτυξη 500 παιδιών ηλικίας 0-6 ετών. Τόσο στην έρευνα 

του Moog, όσο και σε άλλες έρευνες (Hargreaves 1986), που µελετούν την σχέση της 

ηλικίας µε την απόκτηση µουσικών δεξιοτήτων, διαφαίνεται η ύπαρξη µουσικών 

σταδίων στην µουσική ανάπτυξη των παιδιών.  

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε έρευνες των Shuter-Dyson, R.&Gabriel, C. 

(1981), όπως αναφέρει ο Αντωνακάκης, (2006), το παιδί από 0 έως 10 ετών, µπορεί 
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να αντιληφθεί τις µουσικές έννοιες µε την χρονολογική σειρά που παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 1
2
:  

 

            ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ  

 ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ SHUTER – DYSON, R.& GABRIEL, C. (1981) 

                                                
2
 Θα πρέπει εδώ να αναφέρουµε ότι λόγω του ότι η Μουσική έχει να κάνει µε πολλές παραµέτρους της 

κοινωνικής ζωής µιας οµάδας ανθρώπων, όπως η κουλτούρα, η παράδοση, η γεωγραφική θέση κ.τ.λ., ο 

πίνακας 1 αφορά κυρίως σε παιδιά µε δυτικότροπο πολιτιστικό υπόβαθρο.  

 

                 0-1 ετών 

 

Αντιδρά στους ήχους. 

                 1-2 ετών 

 

Αυθόρµητη Μουσική ∆ηµιουργία. 

                 2-3 ετών 

 

Αρχίζει να αναπαράγει φράσεις από τραγούδια που άκουσε. 

                3-4 ετών 

 

 

Αντιλαµβάνεται τη γενική µορφή µιας µελωδίας·  ίσως αναπτύξει 

ακριβή αίσθηση περί τονικού ύψους αν ασχολείται µε κάποιο όργανο 

µουσικής. 

              

               4-5 ετών 

 

 

Μπορεί να διαχωρίσει τονικά ύψη·  µπορεί να επαναλάβει µε 

κτυπήµατα απλούς ρυθµούς. 

            

                5-6 ετών 

 

Αντιλαµβάνεται πλήρως τη δυναµική της µουσικής, δυνατά–σιγά 

µπορεί να κατονοµάσει ως «ίδια» ή «διαφορετικά», εύκολα τονικά ή 

ρυθµικά µοτίβα. 

                

                6-7 ετών 

 

 

Τραγουδά πολύ καλά στο σωστό τόνο·  δέχεται την τονική µουσική 

καλύτερα από την ατονική µουσική. 

               

                7-8 ετών 

 

Του αρέσουν τα σύµφωνα διαστήµατα σε σχέση µε τα διάφωνα. 

 

                8-9 ετών Οι ρυθµικές ικανότητες παρουσιάζουν αισθητή εξέλιξη. 

                 

                9-10 ετών 

 

Πολυπλοκότεροι ρυθµοί γίνονται κατανοητοί·  η µελωδική µνήµη 

βελτιώνεται αισθητά·  δίφωνες µελωδίες γίνονται κατανοητές·  καθώς 

και η αίσθηση του µουσικού τέλους. 
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Μια επίσης σηµαντική έρευνα για τα γενικά χαρακτηριστικά της µουσικής 

συµπεριφοράς των παιδιών πραγµατοποιήθηκε από τους Swanwick και Tillman 

(1986). Αντλώντας την θεωρητική υποστήριξη από τη θεωρία του Piaget και 

συµπληρώνοντας τα στοιχεία τους από την έρευνα του Moog ανέπτυξαν ένα µοντέλο 

που περιγράφει την ανάπτυξη των παιδιών από την γέννησή ως την ενηλικίωσή τους. 

Στο µοντέλο Swanwick και Tillman διακρίνονται τέσσερα επίπεδα µουσικής 

ανάπτυξης. Κάθε επίπεδο περιλαµβάνει δύο στάδια. Στον πίνακα 2 βλέπουµε τα δύο 

από τα τέσσερα επίπεδα, από 0 έως 9 ετών: 

 

     ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

                         ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ  

          ΚΑΤΑ SWANWICK ΚΑΙ TILLMAN (1985)    

 

    Ηλικία Επίπεδο Χαρακτηριστικά 

    

       0-4 

 

 

 

Υλικά  

(material)               

 

 

Αισθητηριακό στάδιο (sensory): 

Τα παιδιά µέχρι την ηλικία των τριών ετών εξερευνούν τον ήχο και 

πειραµατίζονται µε τους διαφορετικούς τρόπους παραγωγής του. 

Μπορούν να αντιληφθούν τα επίπεδα δυναµικής (δυνατά-σιγά), ενώ 

τα στοιχεία που ανήκουν στην έκφραση και τη φόρµα δεν έχουν 

αρχίσει ακόµα να τα απασχολούν. 

Στάδιο επιδέξιων χειρισµών (manipulative) :  

Στην ηλικία αυτή τα παιδιά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

την τεχνική παιξίµατος µουσικών οργάνων. Οι δηµιουργίες τους 

αρχίζουν να παρουσιάζουν σταθερό ρυθµό και τείνουν να είναι 

µακροσκελείς µε πολλές επαναλήψεις. 

         

      4-9 

 

 

Έκφραση 

(expression)              

  

Στάδιο προσωπικής εκφραστικότητας (personal expressiveness): 

Οι εναλλαγές στον ρυθµό και στις δυναµικές είναι συνηθισµένες σε 

αυτήν την ηλικία. Παρόλα αυτά πρόκειται για µια ανοργάνωτη 

απόπειρα συναισθηµατικής έκφρασης χωρίς (συνήθως) δυνατότητα 

επανάληψης. 

Συµβατικό στάδιο (vernacular):  

Στην ηλικία αυτή τα παιδιά αναπαράγουν τα πρώτα ρυθµικά 

σχήµατα τα οποία και µπορούν να επαναλάβουν. Η µουσική και το 

τραγούδι τους είναι συχνά προβλέψιµα γεγονός που αποδεικνύει ότι 

τα παιδιά επηρεάζονται αλλά και δανείζονται στοιχεία από την 

µουσική που ακούνε στο οικείο περιβάλλον τους. 
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Σαν γενικό συµπέρασµα και σύµφωνα µε έρευνες, τα στάδια της µουσικής 

ανάπτυξης του παιδιού, ανάλογα µε την ηλικία, παρουσιάζονται παρακάτω.  

 

        ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

 

ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ  (0-1 ΕΤΟΣ) 

 

         Σύµφωνα µε έρευνες (Moog, 1976), τα γενικά χαρακτηριστικά της µουσικής 

συµπεριφοράς των βρεφών είναι να ανταποκρίνονται σε µουσικά ερεθίσµατα, 

εκδηλώνοντας αυξηµένη προσοχή, κίνηση και µίµηση ήχων. Παρατηρήθηκε επίσης η 

ικανότητα για διάκριση ήχων και σύντοµων µελωδιών, όταν αυτές επαναλαµβάνονται 

πολλές φορές και τέλος, η ικανότητα για αναπαραγωγή µιας συγκεκριµένης νότας. 

 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (1-5 ΕΤΩΝ) 

 

       Τα γενικά χαρακτηριστικά της µουσικής συµπεριφοράς στα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, σύµφωνα µε τον Moog (1976), είναι ο αυθόρµητος φωνητικός 

αυτοσχεδιασµός, η µίµηση τραγουδιών του οικείου περιβάλλοντος και η σταδιακή 

ανάπτυξη του ρυθµικού συντονισµού. 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (5-10 ΕΤΩΝ) 

 

Στην ηλικία αυτή, το παιδί αρχίζει να συνειδητοποιεί έννοιες και συστατικά 

της µουσικής όπως είναι ο ρυθµός, το tempo, η µελωδία και τέλος η αρµονία. Επίσης, 

παρατηρείται µια σταδιακή ανάπτυξη της δυνατότητας να διακρίνει τα διάφορα 

«µουσικά στυλ» (Ρεράκη, 2005, σ. 10). 

Από τα παραπάνω θα µπορούσαµε να πούµε πως η σειρά προτεραιότητας µε 

την οποία αποκτώνται οι έννοιες και τα συστατικά της µουσικής είναι η ακόλουθη:  

 

1) Ιδιότητες του ήχου όπως ένταση, χροιά και διάρκεια. 

2)Ρυθµός. 

3)Τονικό ύψος και µελωδία. 

4) Αρµονία. 

5)Μουσικά στυλ. 
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Η εξελικτική αυτή πορεία της µουσικής ικανότητας του παιδιού, σύµφωνα µε 

πολλούς ερευνητές, δεν επηρεάζεται καθόλου από την εκπαίδευση και έχει καθολικό 

χαρακτήρα (Ρεράκη, 2005, σ. 10). 
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2.     ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.  

    

«Ο όρος “Μουσική Αγωγή” 

  -όταν η λέξη “Μουσική”  

  θεωρηθεί ως επίθετο  

  και η λέξη “Αγωγή” 

  ως ουσιαστικό- στην ουσία 

  εκφράζει την θέση ότι η µουσική  

  είναι ένα µέρος της ευρύτερης  

  αγωγής του ανθρώπου».  

 

  (Σέργη, 1994, σ. 26) 

 

Η µουσική αγωγή κατά τα µέσα του 19
ου

 αιώνα καθιερώθηκε ως µέρος του 

σχολικού προγράµµατος στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη. Ένας από τους βασικούς 

λόγους της καθιέρωσης αυτής ήταν η ανάγκη κατανόησης της µουσικής, καθώς και η 

απόκτηση µιας καλύτερης ηθικής και κοινωνικής συµπεριφοράς. 

 Η Παραδοσιακή παιδαγωγική που ίσχυε έως το 18
ο
 αιώνα αντιµετώπιζε το 

παιδί σαν αντικείµενο προς µετασχηµατισµό και όχι σαν αυτοδύναµη οντότητα. Η 

µάθηση ταυτιζόταν µε την αγγαρεία και επιτυγχανόταν µέσω της άσκησης και της 

επανάληψης. Έπρεπε όµως να αναζητηθούν τρόποι απόκτησης ικανοτήτων για 

δηµιουργική και µαθητοκεντρική αντίληψη και ανάλυση της µουσικής. Οι νέες 

µουσικοπαιδαγωγικές µέθοδοι γεννήθηκαν από την ανάγκη δηµιουργίας µιας πιο 

επιστηµονικής και ολοκληρωµένης προσέγγισης της διαδικασίας της διδασκαλίας της 

µουσικής. 

Οι ιδέες που κατά καιρούς εµφανίζονται και αφορούν την µουσική αγωγή δεν 

είναι πάντα όλες καινούριες. Μερικές από αυτές προϋπήρχαν και εµφανίζονται πάλι. 

Αυτό που χαρακτηρίζει µια ιδέα σηµαντική, δεν είναι η χρονολογία κατά την οποία 

είχε εισαχθεί στην ιστορία της µουσικής αγωγής, αλλά το πόσο αποτελεσµατική είναι 

(Σέργη, 1994, σ. 28). 

Οι έρευνες που αφορούν την µουσική αγωγή είναι δυνατόν να διαχωριστούν 

σε έρευνες που µελετούν: τις µουσικές δεξιότητες, τις ικανότητες αντίληψης, τις 

διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης. Οι έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία 

χρόνια και αφορούν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, καταλήγουν στο 

συµπέρασµα ότι στην ηλικία αυτή, το παιδί έχει αυξηµένη ικανότητα για µάθηση. 
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Επισηµαίνουν επίσης ότι οι πρώτες εµπειρίες του παιδιού είναι καθοριστικές για την 

µετέπειτα ανάπτυξή του. 

 

2.1.   ΒΑΣΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Με τον όρο µουσικοπαιδαγωγικό σύστηµα εννοούµε ένα σύνολο στοιχείων 

ιδεών και τεχνικών που εξυπηρετούν τις διδακτικές ανάγκες. Σε καµία όµως 

περίπτωση δεν εννοούνται ως κλειστά, στεγανοποιηµένα, µε ατέλειωτους 

περιορισµούς, γιατί τότε αλλοιώνεται ο χαρακτήρας τους και η ύπαρξη τους. 

Τα µουσικοπαιδαγωγικά συστήµατα στηρίζονταν σε κάποιες συγκεκριµένες 

αρχές λειτουργίας που έχουν ισχυρά θεωρητικά θεµέλια τα οποία βασίζονται σε 

ανακαλύψεις των επιστηµών της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής, κάτι που 

ισχυροποίησε την θέση τους και την αποτελεσµατικότητά τους απέναντι στην στείρα 

και παραδοσιακή µουσική εκπαίδευση. Ένα βασικό στοιχείο στο φιλοσοφικό 

υπόβαθρο των θεωριών όλων των µεγάλων µουσικοπαιδαγωγών είναι ότι τα µουσικά 

βιώµατα θα πρέπει να προηγούνται της θεωρητικής κατανόησης των µουσικών 

εννοιών. ∆ηλαδή ότι πιο σηµαντική είναι πρώτα η κατάκτηση της εξοικείωσης µε την 

ίδια τη µουσική πριν την κατάκτηση των συµβόλων της. 

Θεωρούµε χρήσιµο να κάνουµε µια αναδροµή στους µουσικοπαιδαγωγούς, 

καθώς και στις θεωρητικές τους προσεγγίσεις, που επηρέασαν την εξελικτική πορεία 

της µουσικής αγωγής, από το 18
ο
 αιώνα µέχρι την σύγχρονη εποχή. Θα πρέπει όµως 

να τονίσουµε ότι τα µουσικοπαιδαγωγικά συστήµατα που ακολουθούν δεν έχουν 

καµία σχέση µε τις παραδοσιακές διδασκαλίες που εφαρµόζονται σήµερα στα 

Ελληνικά ωδεία και στα δηµόσια σχολεία.  

 

JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712-1778) 

 

  O Jean Jacques Rousseau (Γαλλία, 1712-1778), ήταν από 

τους πρώτους παιδαγωγούς που θεωρούσε το παιδί ως ένα 

δηµιούργηµα µε έµφυτη την καλοσύνη, που βλέπει, σκέφτεται και 

αισθάνεται µε διαφορετικό τρόπο από τους ενήλικες, 

προαναγγέλλοντας έτσι, 200 χρόνια πριν, τις ιδέες του J.Piaget, Z. 

Kodaly, C. Orff. Τρεις από τις βασικές αρχές του Rousseau για τη µουσική αγωγή 

είναι οι παρακάτω: 
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 Η ανάγκη για επαρκή µουσική εµπειρία πριν γίνουν οι προσπάθειες στην 

µουσική ανάγνωση. 

 Η αξία της σύνθεσης από τα ίδια τα παιδιά. 

 Η σηµασία της ευχαρίστησης. 

 

Με τα εµπνευσµένα έργα του ο Rousseau, τόνισε την ανάγκη στροφής της 

εκπαίδευσης στην ανάπτυξη όχι µόνο της λογικής, αλλά και των αισθήσεων των 

µαθητών. Οι ιδέες του σχετικά µε την εκπαίδευση επηρέασαν βαθύτατα τις σύγχρονες 

εκπαιδευτικές θεωρίες. Μειώνει την αξία της µάθησης από τα βιβλία και υποστηρίζει 

ότι τα συναισθήµατα ενός παιδιού πρέπει να καλλιεργούνται πριν από τη λογική του. 

Έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µάθηση µέσω της εµπειρίας. 

 

MARIA MONTESSORI  (1870-1952) 

 

     Η Maria Montessori (Ιταλία-Ολλανδία, 1870-1952), 

παιδίατρος, ψυχολόγος και παιδαγωγός, µελέτησε µε µεγάλη 

αφοσίωση, την ψυχολογική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού. Στις 

αρχές του 20ού αιώνα, οδήγησε την εκπαίδευση σε µια πιο 

µαθητοκεντρική κατεύθυνση. Μαζί µε την συνάδελφό της Anna 

Maccheroni, εισήγαγαν ένα είδος αισθητηριακής εκπαίδευσης, εστιάζοντας στην 

αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των µουσικών φθόγγων, των ηχοχρωµάτων και 

των ρυθµικών ασκήσεων µε συνοδεία πιάνου και παιδικών τραγουδιών. Το 

Μοντεσσοριανό σύστηµα κυρίως αναφέρεται στην αγωγή των αισθήσεων, των µυών, 

της ευφυΐας, των κοινωνικών συναισθηµάτων και της ηθικής βουλήσεως. Τα 

µαθήµατά για τη σιωπή ήταν οι προάγγελοι για την ανάπτυξη µελλοντικών µεθόδων 

και φιλοσοφιών σχετικών µε την µουσική εκπαίδευση. Στα µαθήµατα αυτά, 

παρότρυνε τους µαθητές της να σταθούν ακίνητοι, να αντιληφθούν την έννοια της 

σιωπής και έπειτα να αφουγκραστούν τους ισχνούς και ανεπαίσθητους ήχους που 

περνούσαν πολλές φορές απαρατήρητοι, όπως: ο ρυθµικός ήχος του ρολογιού, το 

κελάηδισµα ενός πουλιού κ.ά. 

Η µέθοδος Montessori δίνει έµφαση στην αυτοµάθηση από εµπειρίες µε 

έτοιµα «διδακτικά» περιεχόµενα (Παπαζαρής, 1991, σ.131). Η Montessori ανέπτυξε 

µουσικά υλικά και ασκήσεις για ένα ισορροπηµένο µουσικό πρόγραµµα, ενταγµένο 
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στο γενικό της εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Αυτό συµπεριλαµβάνει ακρόαση, παίξιµο 

οργάνων, τραγούδι και ρυθµικές κινήσεις. 

Στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α., στον Καναδά, στην Αφρική και στην Ασία, σε 

δεκάδες κράτη στον κόσµο, λειτουργούν Μοντεσσοριανά σχολεία και θεωρούνται 

από τους ειδικούς πρωτοποριακά και επιτυχηµένα στον τοµέα της αγωγής. 

Η µέθοδος της Maria Montessori, αποτέλεσε πηγή έµπνευσης για πολλούς 

µετέπειτα παιδαγωγούς. Ένας από αυτούς ήταν ο Ε.J. Dalcroze. 

 

EMILE JACQUES- DALCROZE (1865-1950) 

 

       O Ε.J. Dalcroze (Ελβετία 1865-1950), καθηγητής 

Μουσικής στο Ωδείο της Γενεύης και µουσικοπαιδαγωγός, µέσω 

της διδασκαλίας από νωρίς αφοσιώνεται στην παιδαγωγική. 

Αρχικά, ο σκοπός του είναι να βρει τρόπους για να διευκολύνει 

τους µαθητές του να νιώσουν την µουσική και να την εκφράσουν. 

Παρατήρησε ότι οι περισσότεροι µαθητές του, µάθαιναν να παίζουν όργανα και να 

τραγουδούν µ’ έναν τρόπο που τους βοηθούσε µεν να εξελίσσονται τεχνικά, αλλά 

χωρίς να αντιλαµβάνονται την µουσική σαν µέσο έκφρασης και χωρίς να ταυτίζονται 

µε την εκτέλεση της µουσικής. Αυτό οδήγησε τον Dalcroze στην αµφισβήτηση των 

διδακτικών µεθόδων της εποχής, καθώς παρατήρησε στους µαθητές του µουσικά, 

συναισθηµατικά και κινητικά προβλήµατα. 

“Η τεχνική είναι ένα µέσο”, πίστευε ο Dalcroze, σκοπός είναι η ανάπτυξη της 

µουσικότητας και αυτό επιτυγχάνεται όταν αναπτυχθεί η αίσθηση του ρυθµού και του 

ήχου. Η µουσικότητα απαιτεί το ευαισθητοποιηµένο αυτί για να αναπτυχθεί, έτσι ο 

Dalcroze έδωσε έµφαση σε ακουστικές και φωνητικές ασκήσεις καθώς και στο 

τραγούδι (Καραδήµου-Λιάτσου, 2003, σ. 23). 

Το χαρακτηριστικό γνώρισµα της µεθόδου του, είναι ο συνδυασµός µουσικής 

και κίνησης βάση της οποίας οι µαθητές εξοικειώνονται µε την αντίληψη του ρυθµού 

και των άλλων µουσικών εννοιών. Η προσέγγιση της µουσικής αγωγής από τον 

Dalcroze, ουσιαστικά βασίστηκε σ’ ένα σύστηµα αγωγής το γνωστό Eurhythmics 

(Ευρυθµία: καλός ρυθµός), όπου οι µαθητές ασκούνται στη σωµατικά αντίδραση, 

ώστε µέσα από τις φυσικές κινήσεις τους σώµατος τους, να αποκτούν και τη νοητική 

αντίληψη των µουσικών ρυθµών. 
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ZOLTAN KODALY (1882-1967) 

  

      Ο Zoltan Kodaly (Ουγγαρία, 1882-1967), συνθέτης, 

µουσικολόγος και µουσικοπαιδαγωγός, ξεκίνησε την παιδαγωγική 

του εργασία κατά το τέλος της δεκαετίας του 1940. Όπως έχει   

γράψει και ο ίδιος, “η ικανότητα να γράφεις, να διαβάζεις, να 

σκέφτεσαι µε µουσική είναι δικαίωµα του κάθε ανθρώπου”. Παροµοιάζει την 

παραδοσιακή µουσική µε την µητρική γλώσσα λέγοντας χαρακτηριστικά: “Όπως ένα 

παιδί κατέχει την µητρική του γλώσσα, το ίδιο κατέχει και µια µουσική µητρική γλώσσα, 

µέσα από την παραδοσιακή µουσική” (Καραδήµου-Λιάτσου 2003, σ.σ. 84-85). 

Η βασική αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται το µουσικοπαιδαγωγικό έργο του 

Zoltan Kodaly, είναι η διδασκαλία της µουσικής γραφής και ανάγνωσης από τις 

µικρές ηλικίες έτσι ώστε τα παιδιά χρησιµοποιώντας τη φωνή τους, να προσεγγίσουν 

τον κόσµο της µουσικής µέσα από τη χαρά του τραγουδιού. Η φωνή, για τον Kodaly, 

είναι το πρώτο φυσικό όργανο του παιδιού που το βοηθά να αποκτήσει µουσικότητα 

και γνώση. Στηριζόµενος σε αυτήν του την παραδοχή, ο Kodaly δηµιούργησε µια 

µέθοδο διδασκαλίας, την λεγόµενη Φωνητική Μέθοδο Kodaly, όπου αποτελείται από 

µια σειρά υλικού διδασκαλίας που βασίζεται στην Ουγγρική παραδοσιακή µουσική  

και σε ασκήσεις που ο ίδιος επινόησε.  

Η πεντατονική κλίµακα, χαρακτηριστικό της Ουγγρικής παραδοσιακής 

µουσικής, αποτέλεσε τη βάση της φωνητικής µουσικής αγωγής, ιδιαίτερα στα παιδιά 

της προσχολικής ηλικίας   

Η προσέγγιση Kodaly έχει σαν στόχο να καλλιεργήσει από τα πρώτα στάδια 

της µουσικής αγωγής την ακοή του κάθε παιδιού µέσα από το τραγούδι, χωρίς την 

ενόργανη συνοδεία.   

Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά της µεθόδου Kodaly είναι τα παρακάτω: 

 

 Αίσθηση της τέλειας τονικότητας από νωρίς. 

 Ποικιλία αισθησιοκινητικών κινήσεων. 

 Εισαγωγή στην µουσική ανάγνωση και γραφή νωρίς. 

 Η αποµνηµόνευση παραδοσιακών τραγουδιών. 
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CARL ORFF (1895-1982) 

 

    Ο Carl Orff (Γερµανία, 1895-1982), είναι γνωστός σαν 

συνθέτης και µουσικοπαιδαγωγός. Η παιδαγωγική του δουλειά, Orff-

Schulwerk (Σχολείο µέσω εργασίας), όπως είναι γνωστή, έχει 

υιοθετηθεί σαν ιδέα αλλά και σαν µουσικοπαιδαγωγικό σύστηµα. O 

Γερµανός µουσικοσυνθέτης Carl Orff και ο συνεργάτης του Gunild Keetman, 

ανέπτυξαν µια µέθοδο µουσικοκινητικής για παιδιά, η οποία πρόσφερε και προσφέρει 

έως σήµερα, νέα µουσικά όργανα και µεθόδους εξερεύνησης του ήχου. 

Η θεωρία του Orff βασίστηκε στην πεποίθηση ότι παιδιά µε παντελή έλλειψη 

µουσικότητας είναι κάτι το πολύ σπάνιο και ότι κάθε παιδί είναι δυνατόν να 

αποκτήσει µουσικότητα, µέσα από την κατάλληλη αγωγή (Σέργη, 1994, σ. 41). 

Τονίζει ότι τα παιδιά πρέπει να κάνουν τα ίδια µουσική και να συµµετέχουν ενεργά 

σε διαδικασίες µουσικής δηµιουργίας, πριν από οποιαδήποτε θεωρητική διδασκαλία. 

Η αίσθηση, το βίωµα και η δηµιουργία πρέπει να προηγούνται της γνωστικής 

κατανόησης της µουσικής.  

Στην προσέγγιση του Orff η µουσική αντιµετωπίζεται ως το φυσικό 

αποτέλεσµα της σύνθεσης του λόγου, του ρυθµού και της κίνησης. Κεντρική θέση 

στη φιλοσοφία και την πρακτική της προσέγγισης αυτής κατέχει ο αυτοσχεδιασµός. 

Το παιδί προτού αναπτυχθεί και ωριµάσει, θα πρέπει να γνωρίσει τον αυτοσχεδιασµό, 

που είναι ένα στοιχειώδες µέσο για την µουσική του ανάπτυξη. Για τον Orff αυτό 

σηµαίνει ότι το αρχικό στοιχείο στην µουσική αγωγή, θα πρέπει να είναι ο ρυθµός και 

τα άλλα µουσικά στοιχεία, όπως η µελωδία και η αρµονία, όπου θα αναπτύσσονται 

µέσα από τον αυτοσχεδιασµό (Σέργη, 1994, σ. 46). 
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2.2.  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ    

                                                                ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

 

Ο Πλάτων αναφέρει ότι η µουσική είναι η ψυχή του σύµπαντος και δίνει 

φτερά στο νου. Πολλούς αιώνες αργότερα το δεύτερο έµελλε να επιβεβαιωθεί µε 

πολλούς τρόπους, καθώς η επιστήµη έχει ερευνήσει την επίδραση της µουσικής όχι 

µόνο στην ανθρώπινη διάθεση, αλλά και στη διεύρυνση των νοητικών δυνατοτήτων.  

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα που αφορούσε την επίδραση της µουσικής στην 

αύξηση της ικανότητας της προσοχής και της συγκέντρωσης των παιδιών, είναι  αυτή 

του Shelter (1985) ο όποιος κατέληξε στο συµπέρασµα ότι “τα παιδιά που είχαν δεχτεί 

συστηµατικά µουσικά ερεθίσµατα προτού γεννηθούν επιδεικνύουν αξιοσηµείωτη 

συµπεριφορά στην προσοχή”. 

 Έρευνες έδειξαν ότι τα παιδιά που λάµβαναν µουσική αγωγή, 

συγκεντρώνονταν για περισσότερο χρόνο κατά την ώρα της µουσικής ακρόασης, 

σύµφωνα µε την Σέργη (1995), καθώς επίσης και ότι η αύξηση του χρόνου προσοχής 

των παιδιών προσχολικής ηλικίας, αυξάνεται µε την ηλικία όταν αυτά ασχολούνται 

µε µουσικές δραστηριότητες.  

Αυτό συνεπάγεται ότι τα παιδιά που συµµετέχουν ενεργά σε µουσικές 

δραστηριότητες (τραγούδι, εκτέλεση οργάνου κ.α.) και όχι παθητικά, (όπως είναι η 

µουσική ακρόαση), αποκτούν αυξηµένο βαθµό συγκέντρωσης και προσοχής σε 

οτιδήποτε έχει σχέση µε µάθηση αλλά και στις καθηµερινές δραστηριότητές τους.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η µελέτη του Barker σε παιδιά µε µαθησιακές 

δυσκολίες, όπως αναφέρει ο Bush (2002, σ. 112), αφού έδειξαν σηµαντικές θετικές 

διαφορές ως προς τη συµπεριφορά, τη διανοητική κατάσταση, τη θέση στο σχολείο, 

τη δηµοτικότητα και τη συνολική βαθµολογία, όταν διδάχθηκαν µέσω της 

προσέγγισης Orff–Schulwerk, σε σχέση µε άλλους µαθητές που λάµβαναν συµβατική 

µουσική διδασκαλία.  

Η Chosky (1974) µελέτησε την επίδοση που έχουν στα σχολικά µαθήµατα και 

ιδιαίτερα στα µαθηµατικά δύο οµάδες παιδιών, εκ των οποίων η µια λάµβανε την 

συνηθισµένη µουσική διδασκαλία, ενώ η άλλη η πειραµατική οµάδα λάµβανε 

διδασκαλία µε βάση την προσέγγιση Kodaly. Η πειραµατική οµάδα είχε σηµαντική 

βελτίωση στα σχολικά µαθήµατα και ιδιαίτερα  στα µαθηµατικά. 

Η θεµελιώδης υπόθεση των επιστηµόνων είναι πως υπάρχει σαφής σχέση 

ανάµεσα στη µουσική και τα µαθηµατικά. Τα παιδιά-θαύµατα τις περισσότερες φορές 
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επιδεικνύουν σπουδαίες επιδόσεις και στα δύο πεδία. Ως πιο χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα θεωρούνται ο Αϊνστάιν, που είχε καλή απόδοση στο βιολί και ο Saint- 

Saëns που αποδείχτηκε σπουδαίο µαθηµατικό µυαλό (“ΤΑ ΝΕΑ”, 2000). 

Έτσι λοιπόν θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα παιδιά µέσω της εξερεύνησης 

των µουσικών εννοιών (ένταση, συχνότητα, χροιά, διάρκεια), αποκτούν δεξιότητες 

µάθησης (παρατήρηση, σύγκριση, περιγραφή, ταξινόµηση, πειραµατισµός), που είναι 

χρήσιµες στην µάθηση άλλων µαθηµάτων και ειδικότερα επιστηµονικών κλάδων.  

Η µουσική παρακινεί τα παιδιά να µάθουν ευκολότερα και µε περισσότερο 

ενδιαφέρον, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει και καλλιεργεί συµπεριφορές οι οποίες 

οδηγούν σε υψηλότερες διανοητικές ικανότητες. Όταν τα παιδιά παίρνουν µέρος από 

νωρίς σε µουσικά βιώµατα, αναπτύσσουν την ικανότητα να αξιολογούν σωστά τις 

προσλαµβάνουσες πληροφορίες. 

Το 1997 ο Don Campbell, κυκλοφόρησε το βιβλίο «The Mozart Effect», στο 

οποίο συνοψίζονταν στοιχεία ερευνών από όλο τον κόσµο πάνω στα ευεργετικά 

αποτελέσµατα της ακρόασης ορισµένων ειδών µουσικής, µε πρώτες τις συνθέσεις του 

Μότσαρτ. Σύµφωνα µε αυτά, η µουσική: 

 

-Βελτιώνει την επίδοση σε διάφορα τεστ. 

-Ελαττώνει τον απαιτούµενο χρόνο εκµάθησης.  

-Ενοποιεί τα δυο ηµισφαίρια του εγκεφάλου για αποτελεσµατικότερη µάθηση. 

-Ηρεµεί τα υπερκινητικά παιδιά. 

-Μειώνει τα λάθη κατά τη διάρκεια της εργασίας ή της µελέτης. 

-Βελτιώνει τη δηµιουργικότητα και τη διαύγεια. 

-Επιταχύνει την ανάρρωση από ασθένειες ή ατυχήµατα. 

-Αυξάνει το δείκτη νοηµοσύνης κατά 9 µονάδες.  

 

Η αύξηση του δείκτη νοηµοσύνης προκάλεσε αρκετές αντεγκλήσεις στους 

επιστηµονικούς κύκλους, καθώς οι προσπάθειες να αποδειχτεί µια τόσο δελεαστική 

προοπτική κατέληγαν σε αντιφατικά συµπεράσµατα. Κατά πολλούς ειδικούς, η 

ακρόαση της µουσικής πράγµατι αυξάνει την απόδοση στις νοητικές εργασίες -ακόµα 

και στις καλλιτεχνικές- αλλά η βελτίωση αυτή είναι προσωρινή. Όταν πάψει να 

ακούγεται η µουσική, επανερχόµαστε στο παλιό, γνωστό IQ µας. 

Σύµφωνα µε τον Gardner (1983-1985) καθηγητή του Πανεπιστηµίου Harvard, 

υπάρχουν πολλές διαφορετικές µορφές νοηµοσύνης. Η µουσική νοηµοσύνη είναι µια 



 25 

από τις µορφές νοηµοσύνης που είναι αυτόνοµες και παρούσες σε κάθε όν, είναι 

εξίσου σηµαντική όσο η λογικοµαθηµατική ή η γλωσσική νοηµοσύνη και εποµένως 

θα πρέπει να καλλιεργείται στον ίδιο βαθµό µ’ αυτές. Η ελλιπής ανάπτυξη της 

µουσικής νοηµοσύνης ισοδυναµεί -κατά τον Gardner- µε περιορισµό του συνολικού 

δυναµικού της ανθρώπινης νόησης. Εποµένως η µουσική νοηµοσύνη δεν 

αναπτύσσεται ανεξάρτητα από άλλες πνευµατικές λειτουργίες, αλλά αποτελεί µια 

παράµετρο της συνολικής νοητικής ανάπτυξης του παιδιού. 

Η συστηµατική µουσική εκπαίδευση όµως, πέρα από τις νοητικές δεξιότητες,  

συµβάλλει στην ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων των 

παιδιών που βρίσκονται σ’ ένα κρίσιµο στάδιο ανάπτυξης. Η µουσική είναι ένα 

σηµαντικό µέσο για την απελευθέρωση συναισθηµάτων. Όπως τονίζει ο ερευνητής   

Papousek, (Μαγαλιού, 2005), “η µουσική εµπειρία, αντιληπτική, ή παραγωγική, έχει 

την ικανότητα να επηρεάζει τα ανθρώπινα συναισθήµατα, ακόµα και στις περιπτώσεις 

που η λεκτική µεσολάβηση αποτυγχάνει”.  

Τα παιδιά έχουν την δυνατότητα µέσω της µουσικής αγωγής, να αισθάνονται 

την µουσική, να βιώνουν συναισθήµατα τα οποία προκαλούνται από το άκουσµα 

τραγουδιών και µουσικών ερεθισµάτων, µε τη συµµετοχή ποικίλων µουσικών 

οργάνων. Έτσι η µουσική, εµπλουτίζει τον ψυχοσυναισθηµατικό κόσµο του παιδιού 

µ’ έναν τρόπο δηµιουργικό. Ο Dalcroze άλλωστε υποστηρίζει ότι το πρώτο πράγµα 

που πρέπει να διδαχθούν τα παιδιά από τη µουσική αγωγή είναι “να µάθουν τους 

εαυτούς τους, να είναι σε θέση να τους εκφράζουν και να εκφράζουν τα συναισθήµατα 

τους” (Σέργη, 1994, σ. 34). O Μότσαρτ σε νεαρή ηλικία, όπως αναφέρει η Καραφά 

(2005), αποφάνθηκε ότι: “µουσική είναι η τέχνη να βρίσκεις τις νότες που αγαπούν η 

µια την άλλη, είναι η φιλία ανάµεσα στις νότες”. 

Η µουσική αγωγή µέσα από τις διάφορες δραστηριότητες της, προσφέρει στο 

παιδί ψυχοκινητικές εµπειρίες που δραστηριοποιούν τούς µύες, τη φωνή και τις 

αισθήσεις του, όπως την ακοή και την όραση. Άλλωστε σύµφωνα µε πρόσφατες 

έρευνες (Καραφά, 2005), η πρόωρη ανάπτυξη της ακοής σε σχέση µε τις άλλες 

αισθήσεις, κάνει τη µουσική να πλεονεκτεί σε ότι αφορά στην επίδραση που ασκεί 

ψυχικά και συναισθηµατικά στο άνθρωπο. Η ακοή και η κινητικότητα, είναι οι 

πρώτες αισθήσεις που αναπτύσσονται και καθορίζουν ένα µεγάλο µέρος της 

αντίληψης του εξωτερικού κόσµου. 

Προφανής είναι επίσης η σχέση της µουσικής µε τη λεκτική έκφραση. Μέσω 

των µουσικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά µπορούν να οξύνουν την ακουστική τους 
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αντίληψη και την ικανότητα τους για επικοινωνία.  Πολλοί παιδαγωγοί, υποστηρίζουν 

ότι υπάρχουν οµοιότητες ανάµεσα στην γλωσσική και τη µουσική ανάπτυξη του 

παιδιού. Σύµφωνα µε την Σέργη (1995, σ. 123), έρευνες που είχαν ως σκοπό να 

διερευνήσουν τη σχέση ανάµεσα στο τραγούδι των παιδιών, ως µια µορφή µουσικής 

µητρικής γλώσσας και τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης τους, έδειξε ότι το 

παραδοσιακό ρεπερτόριο τραγουδιών που διδάσκεται στα παιδιά από τους ενήλικες, 

αποτελεί ένα σηµαντικό υλικό που λειτουργεί ως µέσο έκφρασης και επικοινωνίας 

στην καθηµερινή ζωή. 

Είναι πολύ σηµαντικό να αναφερθεί εξίσου ο ρόλος που παίζει η ηλικία για 

την µουσική αντίληψη του παιδιού στην προσχολική ηλικία. Η ηλικία στην οποία 

κάποιος ξεκινάει να µαθαίνει µουσική, παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην µετέπειτα 

εξέλιξή του. Πολλοί µουσικοπαιδαγωγοί πίστευαν ότι η καλλιέργεια του αυτιού 

γίνεται αυτόµατα, όταν υπάρχει ενασχόληση µε την µουσική από µικρή ηλικία. 

Πολλοί µεγάλοι µουσικοί ανέπτυξαν ιδιαίτερη ακουστική ευαισθησία ζώντας µέσα σε 

ένα περιβάλλον µε πλούσια ηχητικά και µουσικά ερεθίσµατα.  

Είναι εµφανές ότι η µουσική αγωγή µπορεί να θεωρηθεί ως ένα σηµαντικός 

παράγοντας για την εκπαίδευση όλης της προσωπικότητας του παιδιού. Έρευνα που 

διεξήχθη στον Ελλαδικό χώρο (Σέργη, 1995), έδειξε ότι η µουσική αγωγή επιδρά 

θετικά στην διαµόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού και ειδικότερα στη 

κοινωνικοποίηση και στη δηµιουργικότητα του. Όταν η µουσική συνδυάζεται και µε 

άλλους τοµείς µάθησης, δηµιουργεί ένα θαυµάσιο περιβάλλον, αλλά και µια 

ελκυστική εικόνα για το σχολείο και τη µάθηση. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, µπορούµε να καταλήξουµε στο 

συµπέρασµα ότι η µουσική αγωγή επιδρά θετικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη του 

παιδιού, καθώς και  στην διαµόρφωση των παρακάτω σηµαντικών χαρακτηριστικών 

της προσωπικότητας:  

 

α. Συγκέντρωση και προσοχή: Το παιδί είναι πολύ σηµαντικό να µπορεί να 

συγκεντρώνεται σε κάτι για µεγάλο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να είναι 

πιο δεκτικό στην πορεία της διδασκαλίας-µάθησης. 

β. Κοινωνικοποίηση: Το παιδί, λειτουργώντας σαν ενεργό µέλος της 

κοινωνίας, αναπτύσσει την ικανότητα να αναµιγνύεται και να συσχετίζεται µε 

άλλους. 
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γ.  Κινητικός συντονισµός: Ο κινητικός συντονισµός αναφέρεται σε κινητικές 

δεξιότητες όπως η κίνηση ολόκληρου ή µέρος του σώµατος, καθώς επίσης και 

σε δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, όπως το ντύσιµο κ.α. 

δ. Αντίληψη εννοιών: Η ικανότητα του παιδιού να αναγνωρίζει, να διακρίνει 

και να ταξινοµεί. 

ε.  Μίµηση και συµβολισµός: Το παιδί αναπτύσσει την ικανότητα της µίµησης, 

µε το να υποδύεται ρόλους, να δραµατοποιεί καταστάσεις, καθώς επίσης και 

την ικανότητά του για διάκριση και ερµηνεία συµβόλων, προκειµένου να 

αποκτήσει αργότερα την ικανότητα για πιο δύσκολους συµβολισµούς. 

στ. ∆ηµιουργική έκφραση: ∆ιαµέσου της µουσικής, των εικαστικών τεχνών, 

της γραφής και της ανάγνωσης, το παιδί µαθαίνει να εκφράζεται δηµιουργικά 

µε διάφορους τρόπους. 

ζ. Γλωσσική ανάπτυξη:  Το παιδί είναι σε θέση να αναπτύξει το λεξιλόγιό του, 

καθώς επίσης και την ικανότητα για γλωσσική επικοινωνία. 

 

Οι µέθοδοι µουσικής αγωγής, θα πρέπει να ευνοούν την γενικότερη ικανότητα 

µάθησης και την θετική στάση απέναντι στην µάθηση, καλλιεργώντας ταυτόχρονα 

την µουσική αντίληψη και τις µουσικές δεξιότητες. 

Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει καµία αµφιβολία, ότι η ενεργητική σχέση µε την 

µουσική στα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών, διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο 

στην εξελικτική τους πορεία, επιδρώντας θετικά στην αισθησιοκινητική, στη 

γνωστική, στη ψυχοσυναισθηµατική και στη κοινωνική τους ανάπτυξη, µε µοναδικό 

τρόπο. 
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2.3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

                                                           ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

 

Βασικός στόχος σε ένα πρόγραµµα µουσικής αγωγής, είναι η σταδιακή 

εισαγωγή του παιδιού στον κόσµο της µουσικής, ενεργοποιώντας, τις έµφυτες 

µουσικές του δυνάµεις. “Οι περισσότεροι µουσικοπαιδαγωγοί, γνωρίζουν καλά ότι η 

καλλιέργεια της φωνής, του σώµατος, του ρυθµού και γενικά κάθε µουσική 

δραστηριότητα µπορεί να υπάρξει και να αναπτυχθεί από τη στιγµή που λειτουργεί το 

αυτί µε ιδιαίτερη ευαισθησία”, επισηµαίνει η Καραδήµου-Λιάτσου (2003, σ. 224). 

Φαίνεται όµως, ότι η πιο σηµαντική περίοδος για την µουσική ανάπτυξη ενός 

παιδιού, είναι η ηλικία από τη γέννηση µέχρι αυτή των εννιά ετών. Όσο νωρίτερα 

εκτεθεί ένα παιδί σε ένα πλούσιο περιβάλλον τόσο µεγαλύτερη είναι η επίδραση στην 

ανάπτυξη της µουσικής του δεκτικότητας, η οποία σταθεροποιείται σε αυτήν την 

ηλικία.    

  Η βασικότερη παιδαγωγική αρχή που ακολουθείται από όλους τους 

µουσικοπαιδαγωγούς που ασχολούνται µε παιδιά προσχολικής ηλικίας, είναι ότι 

οποιαδήποτε ενασχόληση µε την Μουσική, σε αυτήν την ηλικία, πρέπει να στηρίζεται 

σε βιώµατα και να έχει χαρακτήρα παιχνιδιού. Μέσω των µουσικών παιχνιδιών, τα 

παιδιά καλούνται να αντιληφθούν, να εκφραστούν και να αναπτύξουν την κατανόηση 

όλων των στοιχείων της µουσικής, µε πειραµατισµούς της φωνής, του λόγου, των 

µουσικών οργάνων, της κίνησης και του αυτοσχεδιασµού, συµµετέχοντας µ’ αυτόν 

τον τρόπο ενεργά µε όλη τους την ύπαρξη.  

Οι έρευνες που αφορούν την µουσική ανάπτυξη του παιδιού, αναφέρονται 

κυρίως σε δύο µορφές της µουσικής ανάπτυξης, την ψυχοκινητική και την νοητική. Οι 

έρευνες που αναφέρονται στην ψυχοκινητική µουσική ανάπτυξη του παιδιού, έχουν 

ως θέµα έρευνας, τις δεξιότητες της µουσικής εκτέλεσης όπως τη ρυθµική κίνηση, τα 

ρυθµικά κτυπήµατα, το τραγούδι και την εκτέλεση µουσικών οργάνων. Οι έρευνες 

σχετικά µε την νοητική µουσική ανάπτυξη του παιδιού, διερευνούν την ικανότητα για 

αντίληψη των µουσικών εννοιών που αφορούν τις ιδιότητες του ήχου, όπως τη χροιά, 

την τονικότητα (υψηλοί ή χαµηλοί ήχοι), την ένταση (σιγά ή δυνατά), την διάρκεια 

του ήχου, καθώς και τα στοιχεία της µουσικής όπως το ρυθµό τη µελωδία και την 

αρµονία (Σέργη, 1994, σ. 92). 
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Παρακάτω, θα αναφερθούµε σε διάφορες µουσικές δραστηριότητες που 

περιέχει ένα σύγχρονο πρόγραµµα µουσικής αγωγής, προκείµενου να µελετήσουµε 

την µουσική ανάπτυξη που µπορεί να επιφέρει στα παιδιά.  

Μια από τις σηµαντικότερες µουσικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη της 

µουσικότητας των µικρών παιδιών είναι το τραγούδι, αφού αποτελεί το πιο άµεσο 

τρόπο δηµιουργίας και έκφρασης, µέσω της µουσικής. Τα παιδιά αναπτύσσουν την 

ικανότητα να τραγουδούν, µε στοιχειώδη ακρίβεια και εκφραστικότητα, απλά 

τραγούδια µελωδικής έκτασης, κατάλληλα προσαρµοσµένα στις δυνατότητες τους.  

Το τραγούδι είναι ο µοναδικός τρόπος για να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά  τα 

µουσικά διαστήµατα και να εντυπωθούν στην µνήµη τους. Ο Moog (1976), µετά από 

έρευνες, υποστηρίζει ότι τα παιδιά από την ηλικία των δυόµισι χρονών είναι ικανά να 

µιµηθούν τραγούδια που τους είναι οικεία, µε σωστό τον ρυθµό και σε γενικές 

γραµµές και τη µελωδία, αλλά όχι ακριβώς σωστά τα µουσικά διαστήµατα. Από την 

ηλικία των τεσσάρων µέχρι και έξι χρόνων, τα παιδιά µπορούν να αποδώσουν µε 

ακρίβεια την µελωδία ενός τραγουδιού. Ο Michel (1973), σύµφωνα µε την Σέργη 

(1994, σ.94), µετά από έρευνες κατέληξε ότι η πιο κρίσιµη περίοδος για την ανάπτυξη 

φωνητικών και ακουστικών δεξιοτήτων ενός παιδιού βρίσκεται στον 5
ο
 και 6

ο
 χρόνο 

της ζωής του.   

Μέσα από τα τραγούδια, τα παιδιά αποκτούν καθαρή και σωστή άρθρωση, 

µαθαίνουν να ελέγχουν την αναπνοή τους, εξοικειώνονται µε τις µουσικές έννοιες, 

αναπτύσσουν την φαντασία και την δηµιουργικότητα τους, νιώθουν και εκφράζουν τα 

συναισθήµατα τους, αναπτύσσουν την αίσθηση της µελωδίας και του ρυθµού, 

πλουτίζουν το λεξιλόγιο τους και  εναρµονίζονται µε τα υπόλοιπα παιδιά.   

Στα περισσότερα µουσικοπαιδαγωγικά συστήµατα, η καλλιέργεια της φωνής 

παίζει σηµαντικό ρόλο και αντιµετωπίζεται σαν ένα ιδιαίτερο σύνθετο µουσικό 

όργανο, ενώ δίνεται στα παιδιά η ευκαιρία να ελέγχουν και να ανακαλύπτουν την 

φωνή τους µε πειραµατισµούς, προκειµένου να εξερευνήσουν όλες τις εκφραστικές 

δυνατότητες της. Στην µέθοδο Kodaly, η µουσικότητα και η γνώση αποκτώνται µέσα 

από την αγωγή της φωνής, που είναι το πρώτο φυσικό όργανο του παιδιού.    

Με τα κατάλληλα µουσικά παιχνίδια, δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα να 

αναπτύξουν την αίσθηση της µελωδικής κίνησης. Τα παιδιά µαθαίνουν να 

ξεχωρίζουν µελωδίες και να τις συγκρίνουν, βρίσκοντας επαναλήψεις, παραλλαγές ή 

αντιθέσεις και να τις καταχωρούν στην µνήµη τους.  
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Η αίσθηση του ρυθµού, του παλµού και του µέτρου, είναι έννοιες οι οποίες 

δεν µπορούν να διδαχθούν θεωρητικά. Σ’ ένα πρόγραµµα µουσικής αγωγής, οι 

έννοιες αυτές, αναπτύσσονται µε ακουστικά παιχνίδια και δραστηριότητες, 

προκείµενου τα παιδιά να βιώσουν τον εσωτερικό ρυθµό του σώµατος τους. Οι 

µουσικές έννοιες, µπορούν να γίνουν εύκολα κατανοητές στα παιδιά, µέσω των 

κινητικών δραστηριοτήτων. Οι µουσικοκινητικές δραστηριότητες σ’ ένα πρόγραµµα 

µουσικής αγωγής, έχουν ως κύριο στόχο, να βιώσουν τα παιδιά µέσα από το σώµα 

και τη κίνηση τους, τους νόµους της µουσικής. Τα παιδιά, µέσω των 

µουσικοκινητικών παιχνιδιών, µπορούν να καλλιεργήσουν την αίσθηση του ρυθµού 

και του µέτρου, να συντονίζουν τις σωµατικές τους κινήσεις µε τα στοιχεία της 

µουσικής, να συνδυάζουν την κίνηση µε άλλα µέσα (παίξιµο οργάνων, ηχοϊστορίες, 

τραγούδι, αυτοσχεδιασµός κ.ο.κ.), να εξωτερικεύουν τα συναισθήµατα που προκαλεί 

η ακρόαση της µουσικής, να αποκτήσουν έλεγχο των κινήσεων τους, 

δηµιουργικότητα, οµαδική συνεργασία, αίσθηση του χώρου και εκφραστική κίνηση. 

Περισσότερα στοιχεία για τον ρυθµό και την µουσικοκινητική θα αναλυθούν στα 

επόµενα κεφάλαια.  

 Τα παιδιά ενθουσιάζονται µε την χρήση των µουσικών οργάνων, 

ανακαλύπτοντας συγχρόνως µια µεγάλη ποικιλία ηχοχρωµάτων. Με διάφορα 

παιχνίδια και πολύµορφες εµπειρίες, τα παιδιά δοκιµάζουν τα µουσικά όργανα και 

σχηµατίζουν µια εικόνα για τον τρόπο που παίζονται, καθώς επίσης και για τις 

ηχητικές τους δυνατότητες. Τα µουσικά όργανα βοηθούν τα παιδιά στην κατανόηση 

της διαβάθµισης του ήχου, του τονικού ύψους και του ρυθµού, στην οµαδική 

εκτέλεση και στη συνεργασία, στην διάκριση και την αναγνώριση ήχων. Τα κρουστά, 

όπως τα τύµπανα διαφόρων ειδών, ενισχύουν την µετρική αίσθηση και τον κινητικό 

συντονισµό.  

Καθώς τα παιδιά εξοικειώνονται µε τα µουσικά όργανα, είναι σε θέση να 

εκτελούν απλά ρυθµικά µοτίβα, να αυτοσχεδιάζουν και να εκφράζουν τις µουσικές 

τους ιδέες. Η γνωριµία µε τα µουσικά όργανα µπορεί να δώσει το έναυσµα και τα 

τεχνικά εφόδια στα παιδιά, για την επιλογή και την εκµάθηση ενός οργάνου της 

αρέσκειας τους.  

Θα µπορούσαµε να πούµε πως το παιδί, µέσω της µουσικής εκπαίδευσης, 

καλλιεργεί την δηµιουργικότητα και µαθαίνει να αυτοσχεδιάζει. Παρόλο που ο 

αυτοσχεδιασµός δεν είναι η ερµηνεία ενός µουσικού κοµµατιού, αλλά το αποτέλεσµα 

µιας σύνθεσης της στιγµής, ο Dalcroze και άλλοι µουσικοπαιδαγωγοί ισχυρίζονται 
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ότι ο αυτοσχεδιασµός είναι κάτι που µπορεί να διδαχθεί, αρκεί να υπάρχει 

µεθοδολογία στην διδασκαλία του. Όλες οι δραστηριότητες των παιδιών, αποτελούν 

µέσα για αυτοσχεδιασµό: το τραγούδι, η κίνηση, ο λόγος, ο ρυθµός, οι ηχηρές 

κινήσεις και ειδικά η επαφή µε τα µουσικά όργανα.  

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί, ότι τα περισσότερα µουσικοπαιδαγωγικά 

συστήµατα δεν χρησιµοποιούν µουσική σηµειογραφία. Ο Orff, τονίζει, ότι “τα παιδιά 

πρέπει να κάνουν τα ίδια µουσική και να συµµετέχουν ενεργά σε διαδικασίες µουσικής 

δηµιουργίας πριν από οποιαδήποτε θεωρητική διδασκαλία” (Πατσαντζόπουλος& 

Μαγαλιού, 2002, σ.300).Πολλοί είναι οι ερευνητές που υποστηρίζουν ότι η εκµάθηση 

της µουσικής γραφής και ανάγνωσης δεν πρέπει να αρχίζει νωρίτερα από την ηλικία 

των 8-9 χρονών ενός παιδιού, αναφέρει ο Ανδρούτσος (1995, σ.σ. 116-117).  

Η εκµάθηση της µουσικής στα παιδιά που ξεκινάνε να µαθαίνουν κάποιο 

µουσικό όργανο, σύµφωνα µε τα ωδειακά προγράµµατα, αρχίζει µε την  ανάγνωση 

της µουσική γραφής. Όταν όµως η  µουσική εκπαίδευση ξεκινάει από την µουσική 

γραφή και ανάγνωση, δίνει βάση στην εκµάθηση αφηρηµένων συµβόλων, στην 

µαθητική αντίληψη του ρυθµού και των αξιών, στην θεωρητική προσέγγιση των 

µουσικών εννοιών, καθώς επίσης και στην υποβάθµιση της ακουστικής ικανότητας 

και του αυτοσχεδιασµού. Άλλωστε, σύµφωνα µε την Καραδήµου-Λιάτσου (2003), 

έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα περισσότερα παιδιά που µαθαίνουν όργανο µε 

παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας στα ωδεία, δεν αναπτύσσουν µουσικότητα, άλλα 

αναπαράγουν µουσική ασυναίσθητα, χωρίς ρυθµική ακρίβεια και χωρίς να 

συµµετέχουν στην µουσική που παράγουν. Εποµένως, η µουσική αγωγή, δίνει την 

δυνατότητα στο παιδί να βιώσει την µουσική µε το σώµα του και την φωνή του,  να 

την αγαπήσει, να την κάνει κτήµα του και να εκφραστεί µέσω αυτής, κάτι που 

απουσιάζει στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας των ωδείων.  

Μέσω της µουσικής αγωγής, δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα να αποκτήσουν 

πλούσιες εµπειρίες ακρόασης. Η προσχολική ηλικία, είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για 

να εισάγουµε τα παιδιά στα διάφορα είδη µουσικής, καθώς σε αυτήν την ηλικία είναι 

από την φύση τους ανοιχτά και δεκτικά σε ποικίλα µουσικά ακούσµατα. Άλλωστε 

διάφοροι ερευνητές (Sloboda 1985), τονίζουν ότι µε την συχνή ακρόαση έργων από 

διαφορετικά είδη, εποχές και πολιτισµούς, τα παιδιά δέχονται µια ευρεία γκάµα ήχων 

και δοµών, διευρύνοντας µ’ αυτόν τον τρόπο τις µουσικές τους δεξιότητες σε 

εκφραστικά µέσα όπως το τραγούδι, µουσικά όργανα κ.α.  
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Η µουσική ακρόαση µπορεί να  συνδυαστεί και µε άλλες καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες όπως ζωγραφική, θεατρικά δρώµενα, ηχοϊστορίες, χορός, κ.α. Για 

παράδειγµα, η ζωγραφική πάνω σε µουσικά θέµατα, µπορεί να δώσει διέξοδο σε 

µερικά παιδιά, τα οποία δεν µπορούν να εκφραστούν µε κίνηση ή µε λόγο. Τα παιδιά 

µπορούν να εκφράσουν την µουσική τους εντύπωση µε χρώµατα και εικόνες 

αναπτύσσοντας µε αυτόν τον τρόπο την φαντασία τους, την δηµιουργικότητα του  και 

την ευαισθησία τους.  

Η ακρόαση φυσικών ήχων και η ακρόαση ζωντανής ή ηχογραφηµένης 

µουσικής, είναι πρωταρχικής σηµασίας, προκειµένου να έχουν τα παιδιά µια 

ολοκληρωµένη επαφή µε τον κόσµο των ήχων. Οι ακουστικές ασκήσεις έχουν ως 

κύριο στόχο να αναπτύξουν στα παιδιά δεξιότητες ακρόασης όπως η ακουστική 

παρατήρηση, διάκριση και µνήµη, έτσι ώστε να γίνουν αργότερα ικανοί µουσικοί 

ακροατές. Μέσω της ακουστικής παρατήρησης και διάκρισης, τα παιδιά γνωρίζουν 

µε µεγαλύτερη ευκολία τις ιδιότητες του ήχου (ένταση, ύψος, διάρκεια και χροιά). 

Κάθε ιδιότητα του ήχου, µπορεί να περιγραφεί µε λέξεις όπως δυνατός ή σιγανός 

ήχος,  που αναφέρονται στην ένταση ή να αναπαρασταθούν µε γραφικά σύµβολα ή µε 

διαβαθµίσεις της φωνής ή κινήσεις ή µε χρήση µουσικών οργάνων. Πέρα όµως από 

την γνώση των ιδιοτήτων του ήχου, τα παιδιά κατανοούν τον τρόπο µε τον οποίον 

κάποιος ήχος µας επηρεάζει, µας ελκύει ή µας απωθεί ανάλογα µε τις ιδιότητες του 

(π.χ. ο δυνατός ήχος µας τροµάζει, ο απαλός µας νανουρίζει κ.ο.κ.). Μ’ αυτόν τον 

τρόπο, τα παιδιά διακρίνουν τις ιδιότητες του ήχου και τις συσχετίζουν µε τα βιώµατα 

τους.  

Για κάθε µουσική, κινητική, ρυθµική, φωνητική δραστηριότητα, η 

ευαισθητοποίηση του αυτιού είναι απαραίτητη. Η ανάπτυξη της ακουστικής 

αντίληψης, οδηγεί τα παιδιά να συµµετέχουν ενεργά σε κάθε µουσικό ερέθισµα και 

σε κάθε είδος µουσικής, δίνοντας την δυνατότητα στα παιδιά να απολαµβάνουν την 

τέχνη της µουσικής στην καθηµερινή τους ζωή. Ένας από τους κύριους στόχους της 

µουσικής αγωγής, είναι να ξυπνήσει στο παιδί την αγάπη για την µουσική, κάτι που 

επιτυγχάνεται µε την συστηµατική ακρόαση και όχι µε την συστηµατική µελέτη.  

Παραπάνω, αναφέραµε διάφορες µουσικές δραστηριότητες που µπορεί να 

περιέχει ένα µάθηµα µουσικής αγωγής, εκ των οποίων η κατάκτηση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων επιτυγχάνεται µε ενεργητικό, βιωµατικό και συµµετοχικό 

τρόπο. Ο Orff ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν παιδιά µε παντελή έλλειψη 

µουσικότητας. Σύµφωνα µε όσα έχουν αναφερθεί, θα µπορούσαµε να πούµε ότι µε 
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την κατάλληλη µουσική εκπαίδευση, όλα τα παιδιά µπορούν να αναπτύξουν µια 

ικανοποιητική αντίληψη της τονικότητας της µουσικότητας και του ρυθµού.  

Είναι επίσης σηµαντικό να αναφέρουµε, ότι οι µουσικές δραστηριότητες που 

αναλύσαµε δεν ανήκουν σε κάποια συγκεκριµένη µουσικοπαιδαγωγική µέθοδο. Κάθε 

µουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση, προσφέρει κάτι το διαφορετικό για την ολόπλευρη 

µουσική ανάπτυξη του παιδιού, κάτι που αναλύσαµε στην αρχή του κεφαλαίου. 

Ωστόσο, κάθε εκπαιδευτικός µπορεί, ανάλογα µε τους στόχους που θέτει κάθε φορά 

και τα διδακτικά µέσα που διαθέτει, να συνδυάσει στοιχεία από διάφορα 

µουσικοπαιδαγωγικά συστήµατα. Σηµαντικό ρόλο στην µουσική ανάπτυξη του 

παιδιού, πέρα από τα διάφορα µουσικοπαιδαγωγικά συστήµατα, παίζει και ο ίδιος ο 

µουσικοπαιδαγωγός. Για να υπάρξει ολοκληρωµένη µουσική αγωγή, χρειάζεται ο 

µουσικοπαιδαγωγός να κατανοεί την αληθινή φύση της µουσικής, ως µια αισθητική 

εµπειρία, ενώ θα πρέπει να έχει επίγνωση των βασικών εννοιών που αποτελούν τα 

βασικά στοιχεία της µουσικής. Θα πρέπει επίσης να είναι ευρηµατικός, να 

ανακαλύπτει και να αναπτύσσει σταδιακά την έµφυτη µουσική ικανότητα κάθε 

παιδιού.  
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3.  ΡΥΘΜΟΣ-ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ  

 

« Τι είναι αλήθεια ο Ρυθµός;  

  Ο ορισµός δεν γράφτηκε ως τώρα  

  και ίσως δεν θα γραφτεί ποτέ.  

  Πως µπορεί να µπει σε µια φόρµουλα ακριβή,  

  αµετακίνητη, ξάστερη, καθαρή και λιγόλογη,  

  το φευγαλέο αυτό φαινόµενο  

  που είναι η ουσία του κόσµου 

  και ο συνδετικός κρίκος ανάµεσα  

  σε κάθε εκδήλωση της Τέχνης και της ζωής».    

  Κούλα Πράτσικα 

 (Κυνηγού-Φλάµπουρα,1993, σ. 8) 

 

Η λέξη Ρυθµός προέρχεται από το ρήµα “ρέω” που σηµαίνει κυλώ, τρέχω. 

Εµπεριέχει, µε λίγα λόγια, το χαρακτηριστικό της συνεχόµενης κίνησης. Ταυτόχρονα 

όµως, ο ρυθµός εµπεριέχει κι ένα ακόµα χαρακτηριστικό που βρίσκεται κρυµµένο 

µέσα του και δεν προέρχεται από την ετυµολογία της λέξης “ρυθµός”. Το 

χαρακτηριστικό αυτό είναι η περιοδικότητα, η επανάληψη. Παρατηρώντας τον κόσµο 

γύρω µας θα µπορούσαµε να πούµε πως ο ρυθµός ενυπάρχει σχεδόν παντού: στη 

µουσική, στο χορό, στην αρχιτεκτονική, στην ζωγραφική, στο θέατρο.. Σε κάθε µία 

όµως από αυτές της τέχνες εκφράζεται µε διαφορετικό τρόπο. 

  Θα µπορούσαµε να πούµε πως ένα βασικό κοινό στοιχείο ανάµεσα στο λόγο, 

τη µουσική και την κίνηση είναι ο ρυθµός. 

  Ο µουσικός ρυθµός είναι η αίσθηση της ροής του χρόνου. Αυτή η αίσθηση 

βιώνεται µέσα από την κίνηση του σώµατος. Η κίνηση του σώµατος συνδέει την 

αίσθηση του χρόνου µε την αίσθηση του χώρου. Ο ρυθµός είναι η καρδιά της 

µουσικής. Σε ορισµένα έργα ο ρυθµός είναι πολύ έντονος και άµεσα αναγνωρίσιµος 

ενώ σε άλλα µπορεί να είναι πιο απαλός έως και δυσδιάκριτος αλλά πάντοτε 

υπαρκτός. 
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3.1. ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

 

Η επαφή του ανθρώπου µε τον ρυθµό είναι µια εµπειρία προγεννητική. Ο 

ρυθµός, φαίνεται πως είναι η πρώτη εµπειρία αισθήσεων του εµβρύου µέσα στον 

µικρόκοσµο της µήτρας. Το έµβρυο µπορεί να διακρίνει ήχους, όπως ο ρυθµός της 

καρδιάς ή η αναπνοή, µέσα από την παλµική τους κίνηση. Ένας ρυθµός 72 χτύπων 

ανά λεπτό, όπως αναφέρει η Πολυχρονιάδου (1995, σ. 18), θα ηρεµεί το έµβρυο µετά 

την γέννησή του, αφού την ίδια ρυθµική συχνότητα έχει ο κανονικός ρυθµός της 

καρδιάς της µητέρας. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο µουσικός ρυθµός έχει σχέση 

και οµοιότητες µε τους οργανικούς ρυθµούς του ανθρώπου.  

Ο ρυθµικός κτύπος της καρδιάς έχει θεµελιώδη σηµασία για το βρέφος. 

Σύµφωνα µε µελέτες για τον τρόπο που κρατούν οι µητέρες τα µωρά στην αγκαλιά 

τους, όπως αναφέρει ο Αντωνακάκης (2006), διαπιστώθηκε ότι το 80% των 

δεξιόχειρων µητέρων κρατούν τα µωρά τους από την αριστερή πλευρά, πάνω στην 

καρδιά. Η τάση αυτή, θα µπορούσε να αποδοθεί στο ότι έτσι είναι βολικά και 

αναπαυτικά για έναν δεξιόχειρα άνθρωπο, όµως διαπιστώθηκε ότι και οι 

αριστερόχειρες µητέρες, κάνουν ακριβώς το ίδιο.     

Οι ρυθµικές δεξιότητες αναπτύσσονται και εκδηλώνονται στα πρώτα στάδια 

της ανάπτυξης του παιδιού, πριν ακόµα κλείσουν τον πρώτο χρόνο της ζωής τους,  

µέσω διαφορετικών τύπων κίνησης, όπως ταλάντευση, νεύµα του κεφαλιού, 

παλινδροµική κίνηση κ.α. Οι κινήσεις αυτές του σώµατος µοιάζουν να ακολουθούν 

τον παλµό της µουσικής. Η έρευνα του Moog (1976), πάνω στις αντιδράσεις των 

βρεφών σε τραγούδια έδειξε ότι περίπου ένα στα δέκα βρέφη, ηλικίας 18 έως 24 

µηνών, µπορούσε να συντονίσει τις κινήσεις του στο ρυθµό της µουσικής για ένα 

σύντοµο χρονικό διάστηµα. Επίσης, τα παιδιά έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν 

τραγούδια που τους είναι γνωστά µε το να ανταποκρίνονται κινητικά κάθε φορά που 

τα ακούν ή να χαµογελούν, δείχνοντας έτσι την οικειότητα και την ευχαρίστησή τους.  

Θα µπορούσαµε να πούµε πως όλα τα παιδιά µικρής ηλικίας, χωρίς ιδιαίτερη 

βοήθεια και καθοδήγηση, είναι ικανά να αισθάνονται τον ρυθµό, χωρίς όµως να 

µπορούν να τον εξωτερικεύουν. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν αναπτύξει τον 

µυϊκό έλεγχο και συντονισµό που χρειάζεται, µε αποτέλεσµα να κινούν το σώµα, τα 

πόδια ή τα χέρια αδέξια και άρρυθµα. 

Το παιδί της προσχολικής ηλικίας αντιδρά µε αυθόρµητες κινητικές 

αντιδράσεις, που προέρχονται από διάφορα µέρη του σώµατος, σε αντίθεση µε την 
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προηγούµενη περίοδο, που οι κινήσεις γίνονται µε ολόκληρο το σώµα. Οι 

περισσότερες µελέτες, σύµφωνα µε την Καραδήµου-Λιάτσου (2003, σ. 56), για την 

ρυθµική ανάπτυξη έχουν ερευνήσει την ικανότητα των παιδιών να αναπαράγουν 

σταθερά µοτίβα µε παλαµάκια ή µε χτύπηµα των ποδιών. Τα παιδιά, συνειδητοποιούν 

τον ρυθµό πρώτα µε ολόκληρο το σώµα τους (κινητικά παιχνίδια, τρέξιµο, 

περπάτηµα κ.λ.π.), στην συνέχεια µε χτυπήµατα των χεριών και των ποδιών τους και 

τέλος παίζοντας, τα απλά κρουστά. 

Στα παιδιά ηλικίας τεσσάρων µε έξι ετών αρέσει η µουσική µε απλό και 

έντονο ρυθµό, σε διπλό χρόνο (2/4 και 4/4). Αυτά είναι και τα µέτρα που 

χρησιµοποιούν στο αυθόρµητο τραγούδι τους, ενώ το µέτρο σε τριπλό χρόνο (3/4)  

γίνεται περισσότερο αποδεκτό στην ακρόαση µουσικής σε στιγµές ηρεµίας (Σέργη, 

1995, σ. 60). 

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

αφορούσαν τα ρυθµικά χτυπήµατα των µικρών παιδιών, έδειξαν ότι τα µικρότερα 

παιδιά έχουν µεγαλύτερη δυσκολία από τα µεγαλύτερα στο να κτυπούν γρήγορα και 

ταυτόχρονα µε τα δύο χέρια ή µε το µη δυνατό τους χέρι. Γενικά παρατηρήθηκε 

αδυναµία στον κινητικό συντονισµό που βελτιωνόταν µε την αύξηση της 

χρονολογικής ηλικίας. Θα µπορούσαµε να πούµε πως η χρονολογική ηλικία είναι 

ένας σηµαντικός παράγοντας για την εκτέλεση µουσικοκινητικών δεξιοτήτων.  

Η Thorn (1976), σε µελέτη της, προσπάθησε να διερευνήσει τις επιπτώσεις 

της θεωρίας του Piaget για την αρχή της διατήρησης, (βλέπε σ. 12), κατά την 

διδασκαλία και την ανάπτυξη εννοιών που αφορούν την µελωδία και το ρυθµό. 

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατά αυτής της έρευνας, η διατήρηση των ρυθµικών 

εννοιών αρχίζει γύρω στην ηλικία των 7 ετών, ενώ ο πιο σηµαντικός παράγοντας για 

την ικανότητα του παιδιού για διατήρηση ρυθµικών εννοιών, είναι η ηλικία. 

 Οι Moorhead και Pond (1978), παρατήρησαν ότι τα µοτίβα που παράγουν 

αυθόρµητα τα παιδιά έχουν την τάση να είναι στην αρχή περιοδικά, µονότονα και 

χωρίς τονισµούς. Η έρευνα σε αυτό το πεδίο έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της 

ικανότητας των παιδιών να παίζουν δεδοµένους σταθερούς ρυθµούς και να 

αναπαράγουν σύντοµα ρυθµικά µοτίβα. Πολλές µελέτες έδειξαν ότι τα µικρά παιδιά 

προσχολικής ηλικίας συναντούν δυσκολία στο να κρατήσουν το ρυθµό για µεγάλο 

διάστηµα.  

Η Zenatti (1976), σύµφωνα µε τον Hargreaves (1986, σ. 112), ζήτησε από 

παιδιά ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών να χτυπήσουν µε παλαµάκια ρυθµούς µε 
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δύο, τρεις ή τέσσερις νότες σε δύο δοκιµές. Βρήκε αξιοσηµείωτη βελτίωση µετά την 

ηλικία των τεσσεράµισι ετών. Τα παιδιά µέχρι αυτήν την ηλικία, που αποτύγχαναν 

κατά την πρώτη δοκιµή, παρουσίαζαν σηµαντική βελτίωση όταν παρατηρούσαν τον 

εξεταστή να χτυπά τον ρυθµό µια δεύτερη φορά.  Στην ηλικία των πέντε ετών, το 

70% των πρώτων δοκιµών ήταν επιτυχές. Η Zenatti βρήκε επίσης ότι η επίδοση 

ποίκιλε ανάλογα µε τον τρόπο παρουσίασης των ρυθµικών µοτίβων.   

Η Serafine (1979), εφάρµοσε την αρχή της διατήρησης του Piaget, για να 

µετρήσει την ικανότητα των παιδιών να διατηρούν το µέτρο, µέσα στα πλαίσια 

διάφορων αλλαγών στον ρυθµό. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα 

µεγαλύτερα παιδιά είχαν σε πιο ικανοποιητικό βαθµό την ικανότητα της διατήρησης 

του µέτρου. Από τα τετράχρονα, το 33% είχε αυτήν την ικανότητα, από πέντε έως 

επτά ετών, το 68%, ενώ στα εννιάχρονα, το 76% τα κατάφερε. Το βασικό 

συµπέρασµα σε αυτήν την έρευνα είναι ότι η ικανότητα της διατήρησης έχει άµεση 

σχέση µε την χρονολογική ηλικία και την ωρίµανση.  

Η M. Pflederer (1964), διερεύνησε την ικανότητα των παιδιών στην αντίληψη 

του µέτρου, του ρυθµού και της τονικότητας, µέσα από την αρχή της διατήρησης του 

Piaget. Παρουσίασε σε παιδιά την ίδια µελωδία εκτελεσµένη σε δύο διαφορετικές 

ταχύτητες και τους ζήτησε στη συνέχεια να κρίνουν αν οι δύο µελωδίες είναι ίδιες, 

δηλ. κάτι ανάλογο µε τα πειράµατα που πραγµατοποίησε ο Piaget µε τα κέρµατα και 

το υγρό
3
. ∆ιαπίστωσε ότι τα παιδιά 5 ετών (που βρίσκονται στο προεννοιολογικό 

στάδιο) απαντούν σωστά σε ποσοστό µόνο 50% , ενώ η πλειοψηφία των παιδιών των 

8 ετών (στάδιο των συγκεκριµένων συλλογισµών) δίνουν σωστές απαντήσεις. 

Σε ότι αφορά τις µιµητικές τάσεις των παιδιών της προσχολικής ηλικίας στην 

εκτέλεση ρυθµικών κινητικών δεξιοτήτων, όπως η εκφραστική κίνηση, οι έρευνες 

των Flohr και Brown (1979) έδειξαν ότι υπάρχει σηµαντική τάση για µίµηση 

ανάµεσα στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.  

Τα αποτελέσµατα ερευνών του (Groves 1969), όπως αναφέρει η Σέργη (1995, 

σ. 60), που αφορούσαν την επίδραση της ρυθµικής άσκησης στην ρυθµική ανάπτυξη 

των παιδιών, έδειξαν ότι δεν υπήρχε διαφορά στην ικανότητα για συγχρονισµό 

ανάµεσα στα παιδιά που είχαν ρυθµική άσκηση και σε αυτά που δεν είχαν. Το 

                                                
3
 Ο Piaget, παρουσίασε σε παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών ένα υγρό σε ένα πλατύ γυάλινο σωλήνα και 

στην συνέχεια το ίδιο υγρό σ’ άλλο στενό σωλήνα. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας, επειδή βλέπουν το 

υγρό να βρίσκεται σε ψηλότερο σηµείο, νοµίζουν ότι το υγρό στο δεύτερο σωλήνα είναι περισσότερο. 

Παρόµοιο πείραµα παρουσίασε και µε την χρήση κερµάτων, τοποθετώντας τα σε µια σειρά όπου µετά 

αραίωσε. Τα παιδιά δεν µπορούσαν να συλλογιστούν ότι ο αριθµός των κερµάτων παραµένει ο ίδιος.    
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συµπέρασµα του Groves, είναι ότι σηµαντικοί παράγοντες στην ρυθµική ανάπτυξη 

είναι: η χρονολογική ηλικία, ο βαθµός ωρίµανσης και η έµφυτη ικανότητα παρά η 

άσκηση. 
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3.2. Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

Ο ρυθµός και ειδικότερα ο µουσικός ρυθµός, απασχόλησε όχι µόνο 

φιλοσόφους, µουσικούς και ερευνητές αλλά και παιδαγωγούς. Τον 19
ο
 αιώνα, οι 

απόψεις συγκλίνουν, στο ότι ο µουσικός ρυθµός µπορεί να επιδράσει θετικά και να 

συµβάλει στην παιδαγωγική µεθοδολογία (Κεφάλου-Χορς, 2001, σ. 41).  

Ο ρυθµός βοηθάει τα παιδιά να αντιληφθούν έννοιες που δεν αφορούν 

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

και µε την γλώσσα. Για παράδειγµα, η αντίληψη των αριθµών 1, 2, 3, 4, 5 και των 

συµβόλων τους, είναι δυνατό να διδαχθούν διαµέσου του ρυθµού µε τον εξής τρόπο: 

η νηπιαγωγός δίνει ένα αριθµό ονοµαστικά και τα παιδιά χτυπούν ανάλογα ρυθµικά 

χτυπήµατα. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά, µπορούν εύκολα να διδαχτούν απλές 

µαθηµατικές έννοιες, όπως είναι οι αριθµοί.  

Με την βοήθεια του ρυθµού, τα παιδιά ανακαλύπτουν λεκτικά µοτίβα που 

αντιστοιχούν σε ρυθµικά µοτίβα. Για παράδειγµα το µοτίβο των δύο τετάρτων  
ταιριάζουν µε τις δισύλλαβες λέξεις όπως ρό-δι, µή-λο, τα τέσσερα όγδοα ♪ ♪ ♪ ♪ µε 

τις τετρασύλλαβές λέξεις κ.ο.κ.  

Τα όρια ανάµεσα στην µουσικοπαιδαγωγική και την ρυθµική είναι 

δυσδιάκριτα, ιδίως στην προσχολική ηλικία. Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα ο 

παιδαγωγικός προβληµατισµός σχετικά µε την επίτευξη της ολόπλευρης ανάπτυξης 

του παιδιού, οδηγεί στην τάση ενοποίησης των τεχνών της µουσικής του λόγου και 

της κίνησης.  

Η Ρυθµική είναι η µουσική εκπαίδευση που ενώνει το ρυθµό και τη κίνηση, 

µέσα στο χώρο και το χρόνο. Είναι µια βιωµατική µέθοδος, που κάνει ορατό αυτό 

που ακούµε καθώς µετατρέπει την κινητική αντίδραση σε µουσική πράξη και το 

αντίθετο. Ο εµπνευστής της Ρυθµικής είναι ο E. Jaques Dalcroze που, σύµφωνα µε τη 

Κυνηγού-Φλάµπουρα (1993, σ. 31), πραγµατοποίησε το πρώτο µάθηµα Ρυθµικής τον 

Ιούνιο του 1903 στην σκηνή της µεγάλης αίθουσας του Ωδείου της Γενεύης. Ο 

µουσικοπαιδαγωγός, ζήτησε από τους πρωτοετείς µαθητές τους στο σολφέζ, να 

εγκαταλείψουνε τα θρανία και να πάνε κοντά του, γύρω από το πιάνο. Αργότερα, 

τους ζήτησε να περπατήσουν, να τρέξουν, να πηδήξουν, κάτι που δυσκόλεψε τους 

µαθητές του. Εκείνος έπειτα αφού ερεύνησε τις σκέψεις του πάνω στο θέµα που 

προέκυψε, πραγµατοποίησε το φθινόπωρο του ίδιου έτους τα πρώτα µαθήµατα 

Ρυθµικής.     
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Ο ρυθµός αποτελεί ένα µέσο διδασκαλίας, που διεγείρει το ενδιαφέρον των 

παιδιών, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη κινητικών εννοιών και δεξιοτήτων, καθώς και 

στην ενεργοποίηση του κινητικού µηχανισµού. Θα µπορούσαµε να πούµε πως µε την 

χρήση του ρυθµού και ειδικότερα της Ρυθµικής, ανεξαρτήτως µουσικοπαιδαγωγικού 

συστήµατος, τα παιδιά µπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν και να αναπαράγουν 

βασικά χαρακτηριστικά του ρυθµού και της µουσικής γενικότερα. Επίσης, η ρυθµική 

καλλιεργεί τον αυτοσχεδιασµό, που αυτός µε την σειρά του είναι σηµαντικός για την 

ανάπτυξη της φαντασίας και για την εκδήλωση των πραγµατικών ικανοτήτων του 

παιδιού. 

Όταν τα παιδιά συντονίζονται ρυθµικά, βιώνουν την κίνηση και την 

συγκίνηση που απορρέει απ’ αυτήν. Μια τέτοια εµπειρία έχει την δύναµη να αλλάξει 

την διάθεση των παιδιών και να τα τονώσει βοηθώντας την επικοινωνία µεταξύ τους 

και την κοινωνικοποίησή τους (Καραδήµου-Λιάτσου, 2003, σ. 231).  

Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, ο παιδαγωγικός προβληµατισµός σχετικά µε την 

επίτευξη της ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού, οδηγεί στην τάση ενοποίησης των 

τεχνών της µουσικής, του λόγου και της κίνησης. Την ίδια περίοδο, ο 

µουσικοσυνθέτης και παιδαγωγός E.Z. Dalcroze, παρατηρεί ότι η πηγή των µουσικών 

ρυθµών, βρίσκεται στο ρυθµό των κινήσεων και των λειτουργιών του ανθρώπινου 

σώµατος. ∆ιατυπώνει επίσης την άποψη ότι ακούµε το ρυθµό µε όλο το σώµα και τον 

αντιλαµβανόµαστε αποκτώντας µια µυϊκή ρυθµική ευαισθησία. Τα γεγονότα αυτά, 

θέτουν τη βάση της Μουσικοκινητικής Αγωγής, πάνω στην οποία δοµούνται και 

αναπτύσσονται διάφορες µουσικοκινητικές µέθοδοι διδασκαλίας από τις αρχές του 

20
ου

 αιώνα µέχρι και σήµερα (Dalcroze, Kodaly, Orff, Takatina, κ.α.).  

Μιλώντας για µουσικοκινητική αγωγή, αναφερόµαστε στον συνδυασµό της 

µουσικής µε την κίνηση. Η κίνηση στην µουσικοκινητική αγωγή δεν αποτελεί 

αυτοσκοπό, αλλά µέσο για την µουσική ανάπτυξη των παιδιών. Το παιδί, µέσω της 

µίµησης, της εξερεύνησης και του αυτοσχεδιασµού, αναπτύσσει την αισθητική του 

ικανότητα και ταυτόχρονα ανακαλύπτει την µουσική µέσα από την κίνηση, µαθαίνει 

να απελευθερώνεται σωµατικά αλλά και ψυχικά, γνωρίζει τις ιδιότητες του ήχου -

διάρκεια, ένταση, συχνότητα- αλλά και άλλες µουσικές έννοιες.  

Με την µουσικοκινητική αγωγή, τα παιδία βιώνουν µέσα από το σώµα και την 

κίνησή του, τους νόµους της µουσικής, του λόγου, του χορού. Κάθε παιδί έχει δικό 

του ατοµικό ρυθµό και µε τον δικό του τρόπο βλέπει, ακούει και προσλαµβάνει 

έννοιες. Κατά την διαδικασία της µουσικοκινητικής αγωγής τα παιδιά έρχονται σε 
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επαφή µε βασικές αρχές (ρυθµός, µελωδία, τραγούδι, κίνηση, χορός) µε ευχάριστο 

τρόπο. Η µουσικοκινητική επιστρατεύει το σώµα και το πνεύµα, ενώ επιτρέπει στα 

παιδιά να αποκτήσουν σταδιακά τον έλεγχο των µυών του σώµατός τους και θέτει τα 

θεµέλια για την σωστή κινητική τους ανάπτυξή.    

Έτσι, τα παιδιά, µέσω των µουσικοκινητικών παιχνιδιών, µαθαίνουν να 

συγκεντρώνονται, να αποκτούν έλεγχο, µνήµη, αίσθηση ευθύνης, να αναπτύσσουν 

την φαντασία τους, την µουσικότητα, την ευαισθησία τους, να έρχονται σε επαφή µε 

άλλα παιδιά, να γνωρίζουν το σώµα τους. Πάνω απ’ όλα όµως, τα παιδιά µαθαίνουν 

τον εαυτό τους, για να είναι σε θέση να τον εκφράσουν. 

Η µεγάλη γοητεία της µουσικής γενικά και της µουσικοκινητικής αγωγής 

ειδικά, όπως αναφέρει και ο Αντωνακάκης (2006), είναι ότι όλες οι ανώτερες αυτές 

διεργασίες που συµβάλουν για την πραγµάτωση αυτών των στόχων, γίνονται τις 

περισσότερες φορές ασυνείδητα, αυθόρµητα, φυσικά, ενεργοποιώντας δυνάµεις του 

παιδιού που µέχρι τώρα βρίσκονταν σε λανθάνουσα κατάσταση.    

Η ύπαρξη «τραγουδιστών παραδοσιακών παιχνιδιών» (περνά-περνά η 

µέλισσα, γύρω-γύρω όλοι κ.λ.π.), σε παγκόσµια κλίµακα, αποδεικνύει ότι η 

µουσικοκινητική αγωγή δεν έπαψε ποτέ να λειτουργεί ως µέσο αγωγής. Μέσα από 

αυτά τα µουσικά παιχνίδια, µπορεί να δοθεί στα παιδιά η δυνατότητα να συλλάβουν 

το βαθύτερο νόηµα της σωµατικής κίνηση, της µουσικής, ακόµα και της έκφρασης 

των βαθύτερων συναισθηµάτων του ανθρώπου. 

Τι είναι όµως η µουσικοκινητική αγωγή στην πράξη; Έχοντας ως άξονα τους 

τρείς µεγάλους µουσικοπαιδαγωγούς (Dalcroze, Kodaly, Orff), θα µπορούσαµε να 

πούµε πως η µουσικοκινητική και ειδικότερα η κίνηση, παίζει σηµαντικό, αν όχι 

καθοριστικό ρόλο, στις τρείς αυτές µουσικοπαιδαγωγικές µεθόδους. Λόγω του ότι ο 

ρυθµός είναι άµεσα συνυφασµένος µε την µουσικοκινητική αγωγή και για τους τρείς 

µουσικοπαιδαγωγούς, θα αναφέρουµε συνοπτικά το ρόλο που παίζει ο ρυθµός για τον 

κάθε µουσικοπαιδαγωγό καθώς και συγκεκριµένα παραδείγµατα των µεθόδων αυτών 

για την εφαρµογή της µουσικοκινητικής στην διαδικασία της διδασκαλίας. Θα πρέπει 

αρχικά να πούµε, ότι βασικά κοινά στοιχεία των µεθόδων αυτών είναι η µουσική, ο 

λόγος και η κίνηση. Βασικός κοινός τους στόχος είναι η αφύπνιση των εκφραστικών 

ικανοτήτων και η προαγωγή τους σε δεξιότητες.  
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EMILE JACQUES- DALCROZE 

 

Ο ρυθµός, είναι το κεντρικότερο στοιχείο στην θεωρία του. Κατά τον 

Dalcroze, η λέξη ρυθµός σήµαινε µια ισόρροπη ροή ανάµεσα στο σώµα, στο µυαλό 

και στο συναίσθηµα, που υφίσταται σε ένα πλαίσιο χώρου-χρόνου και ενέργειας.  

Σύµφωνα µε την θεωρία του, ο ρυθµός (και ιδιαίτερα ο κινητικός ρυθµός), 

είναι ο συνδυασµός χώρου, χρόνου και ενέργειας, σε µια δυναµική αλληλένδετη 

σχέση-πλοκή µεταξύ τους και παράγεται από πολύπλοκές αλληλεπιδράσεις ανάµεσα 

σε πολλά στοιχεία της κίνησης (Ανδρούτσος, 1995, σ. 37). Με λίγα λόγια, ο ρυθµός 

εκτελείται στους άξονες του χρόνου, του χώρου και της ενέργειας που συνδέονται 

µεταξύ τους διαµέσου του ρυθµού και εκφράζεται µε την κίνηση. 

Στην µελέτη του για τον ρυθµό, ο Dalcroze κατέληξε σε 34 βασικές αρχές για 

τον ρυθµό, δηµιουργώντας έτσι µια ποικιλία εµπειριών και ασκήσεων για 

οποιαδήποτε ηλικία. Ο Dalcroze πίστευε ότι οι αισθήσεις που παρέχουν οι φυσικοί 

ρυθµοί του σώµατος, ενδυναµώνουν το ένστικτο για ρυθµό, δηµιουργώντας ρυθµική 

συνείδηση. 

Ο Dalcroze για την προσχολική ηλικία, προτείνει ασκήσεις απλές,  

παιγνιδοτράγουδα, παίξιµο µε κρουστά, κείµενα µε συνοδεία µουσικής και ρυθµικές 

κινήσεις. Παιχνίδια µε έµφαση στη στάση και την αναπνοή, προετοιµάζουν τα παιδιά 

για το τραγούδι και την κίνηση.  

Η διάρκεια ενός ήχου και οι υποδιαιρέσεις της, µπορούν µε την βοήθεια της 

κίνησης, να γίνουν ευκολότερα αντιληπτές και αναγνωρίσιµες. Κατά την διαδικασία 

της διδασκαλίας, ο Dalcroze, προτείνει την χρήση σταθερών µουσικών συµβόλων, τα 

οποία κάθε φορά υποδεικνύουν συγκεκριµένες δραστηριότητες. Για παράδειγµα, το 

περπάτηµα συµβολίζεται µε αξίες τετάρτων, το τρέξιµο µε όγδοα, τρίηχα ογδόων ή 

δέκατα έκτα, το πήδηµα µε όγδοο παρεστιγµένο που ακολουθείται από δέκατο έκτο 

κ.ο.κ. Τέλος, το γράψιµο του ρυθµού, γίνεται µε απλά ελεύθερα ρυθµικά σύµβολα.  

 Σύµφωνα µε το πλάνο µαθήµατος Ρυθµικής
4
 του Dalcroze, η σειρά που πρέπει 

να κατακτώνται οι διαφορές έννοιες είναι η παρακάτω (Αρζιµανόγλου, 1988, σ. 45): 

 

 

 

 

                                                
4
 Σε κάθε µάθηµα ρυθµικής υπάρχει ένα πλάνο. Το µάθηµα χτίζεται σταδιακά ανάλογα µε αυτό το 

πλάνο ώστε να επιτευχθεί κάποιος συγκεκριµένος κάθε φορά στόχος. 
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1.   Αίσθηση του χώρου. 

2.   Αντιδράσεις των αισθήσεων. 

3.   Μελέτη µέτρου και ρυθµού. 

4. Μελέτη και απόδοση των όρων της µουσικής, µέσα από τη κίνηση. 

5. Κινητική έκφραση και οµαδική δουλειά. 

6. Αυτοσχεδιασµός (µουσικός-κινητικός). 

7. Κρουστά-Ορχήστρα. 

 

Παρατηρούµε ότι το πρωταρχικό στοιχείο στο πλάνο του µαθήµατος Ρυθµικής 

του Dalcroze, είναι η αντίληψη και η αίσθηση του χώρου, κάτι που σηµαίνει ότι η 

Ρυθµική, ο ρυθµός και η Μουσική µπορούν να αναπαραχθούν µέσω της κίνησης, ενώ 

η κίνηση είναι άµεσα συνυφασµένη µε το χώρο στον οποίο εκτελείται. 

Στην Ρυθµική Dalcroze, τα παιδιά µε την βοήθεια των λέξεων, τα λεγόµενα 

ρυθµικά και µετρικά σχήµατα λόγου, “απεικονίζουν” ρυθµικά µοτίβα. Ένα απλό 

παράδειγµα: το παιδί προφέρει τις συλλαβές του ονόµατός του, ενώ ταυτόχρονα 

χτυπάει µε τα χέρια ή σε ταµπουρίνο το ρυθµικό σχήµα που αντιπροσωπεύει τις 

συλλαβές και τους τονισµούς, π.χ. : 

                                                

Στη µέθοδο Dalcroze, στόχος είναι η µουσική εκµάθηση, η οποία επιτυγχάνεται 

και κατακτάται βιωµατικά και όχι εγκεφαλικά. Η βίωση του µουσικού ρυθµού 

εξαρτάται ολοκληρωτικά από την κίνηση. Όπως λέει και ο ίδιος ο 

µουσικοπαιδαγωγός “να εξασκηθεί και να ρυθµιστεί ολόκληρο το νευρικό σύστηµα έτσι 

ώστε να δώσει στο µυαλό την απόλυτη ελευθερία ελέγχου των µυϊκών κινήσεων” 

(Ανδρούτσος, 1995, σ. 55) 

 Ένα παράδειγµα µουσικοκινητικής δραστηριότητας που προτείνει ο 

µουσικοπαιδαγωγός Dalcroze, σύµφωνα µε την Καραδήµου-Λιάτσου (2003, σ. 48) 

είναι το εξής:  

ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗ  

ΣΤΟΧΟΣ: Μυϊκός έλεγχος και ρυθµική προσαρµογή, συντονισµός 

 

Τα παιδιά τεντώνουν τα χέρια οριζόντια µπροστά και σφίγγουν τις γροθιές. 

Με σύνθηµα, π.χ. στο ντέφι, χαλαρώνουν τελείως τα µπράτσα και τα κρεµούν κάτω. 

Η Παιδαγωγός ελέγχει αν είναι απόλυτα χαλαρά.  
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Το ίδιο µε µέτρηµα ενός µέτρου 4/4. Στο ισχυρό τεντώνουν µπροστά και στο 

2, 3 και 4 χαλαρώνουν απόλυτα. Αργότερα, η ίδια άσκηση γίνεται ενώ περπατούν.   

 

 

ZOLTAN KODALY 

 

Ο Kodaly υποστηρίζει ότι η γνώση και η αίσθηση του ρυθµού αναπτύσσονται 

µέσα από ενεργό συµµετοχή σε ρυθµικά παιχνίδια, δηλαδή η κίνηση αντιµετωπίζεται 

ως ένα στοιχείο που αναπτύσσεται παράλληλα µε τη µουσική στο παιδί και βοηθά 

στην ουσιαστικότερη βίωση µουσικών εννοιών. Θα µπορούσαµε να πούµε πως 

σηµαντικά και στοιχειώδη σηµεία της θεωρίας του Dalcroze βρίσκονται και στην 

θεωρία του Kodaly. Παρόλα αυτά, η κίνηση στον Kodaly είναι ένα βοηθητικό µέσο 

για την κατανόηση του ρυθµού και δεν έχει τον κεντρικό ρόλο που της αποδίδει ο 

Dalcroze.    

Οι ρυθµικές συλλαβές, ένας τρόπος απαγγελίας του ρυθµού, είναι ένα από τα 

τρία βασικά εργαλεία της µεθόδου Kodaly. Επινοήθηκαν από τον γάλλο Jacques 

Cheve περίπου το 1800. Ο ρυθµός στην µέθοδο Kodaly, διδάσκεται σε µικρά µοτίβα 

από την προσχολική ηλικία, πριν µάθουν τα παιδιά τις ονοµασίες τέταρτο, όγδοο, 

ήµισυ κ.ο.κ. Τα παιδιά προφέρουν µικρές συλλαβές για κάθε αξία. Αργότερα 

µαθαίνουν και την ονοµασία της κάθε αξίας: 

 

ta  = 1 τέταρτο 

ti ti  = 2 όγδοα 

ta a a a  = 1 ολόκληρο  

 

Η αίσθηση του ρυθµού µπορεί να αναπτυχθεί και να υποστηριχθεί µε κινήσεις 

-βήµατα, ποικιλία κινήσεων- ενώ συγχρόνως το παιδί τραγουδάει.  

 Σε µια µελέτη (Beatty, 1989), όπως αναφέρει ο Bush (2002, σ.110), 

µελετήθηκαν δύο οµάδες παιδιών νηπιαγωγείου για εννέα µήνες. Η µία οµάδα έλαβε 

διδασκαλία σύµφωνα µε την προσέγγιση Kodaly, ενώ η άλλη έλαβε την συνηθισµένη 

µουσική διδασκαλία. Και οι δύο οµάδες παρουσίασαν παρόµοια βελτίωση στην 

διάκριση τονικού ύψους και στην ρυθµική διάκριση, αλλά η οµάδα που έλαβε 

διδασκαλία µε βάση την προσέγγιση Kodaly µπορούσε να µιµηθεί νότες ποικίλου 

τονικού ύψους και ρυθµικά σχήµατα µε παλαµάκια σηµαντικά καλύτερα απ’ ότι η 

άλλη οµάδα.  
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 Το ενδιαφέρον για το µουσικοπαιδαγωγικό σύστηµα του Kodaly, έχει 

τελευταία αυξηθεί διεθνώς. Η πιο σηµαντική ίσως συνεισφορά του Kodaly στην 

πρόοδο της µουσικής  αγωγής είναι οι µουσικές δυνατότητες που αναγνωρίζει στον 

ανθρώπινο παράγοντα.   

 

CARL ORFF 

 

Ο Orff, από νωρίς στην καριέρα του, ανακάλυψε την δηµιουργική δύναµη του 

ρυθµού. Θα µπορούσε να πει κανείς ότι ο ρυθµός είναι σηµείο αφετηρίας για την 

µουσικοπαιδαγωγική του θεωρία. Η εκµάθηση της µουσικής γίνεται µέσα από την 

ρυθµισµένη κίνηση του σώµατος και από τον ρυθµό που δηµιουργείται από τις λέξεις. 

∆ύο από τις βασικές αρχές του Orff-Schulwerk όπως διαµορφώθηκαν στην εξέλιξη 

τους είναι: 

 

 Ο ρυθµός θεωρείται βάση στην µουσική αγωγή. ∆εν διδάσκεται µε 

αφηρηµένες µαθηµατικές µεθόδους, αλλά σε σχέση µε τον λόγο και την 

ζωντανή κίνηση του παιδιού. 

 Θα πρέπει να δίνονται στα παιδιά ευκαιρίες για αυτοσχεδιασµό και ελεύθερη 

και δηµιουργική έκφραση στη µουσική, µε την χρήση του σώµατος και της 

φωνής τους, καθώς και των µουσικών οργάνων που παίζονται εύκολα χωρίς 

τεχνικές δυσκολίες. 

 

Ο Orff, µέσα από το µουσικοπαιδαγωγικό του σύστηµα, δίνει την ευκαιρία στο 

κάθε παιδί να πειραµατισθεί και να αυτοσχεδιάσει µε τους ήχους. Η επεξεργασία του 

ρυθµού ξεκινάει µε τα τέταρτα και τα όγδοα και όχι µε τα ολόκληρα, όπως ήταν 

καθιερωµένο στις σχολές µουσικής. Ο λόγος γι’ αυτήν την αλλαγή, όπως πολύ σωστά 

αναφέρει η Καραδήµου-Λιάτσου (2003, σ. 66), είναι ότι οι αξίες τετάρτου και ογδόου 

αντιστοιχούν σε ρυθµούς του ανθρώπινου οργανισµού (σφυγµός, χτύποι της καρδιάς) 

και σε κινήσεις του σώµατος (περπάτηµα, τρέξιµο). 

 Ο Orff για την εξερεύνηση του ρυθµού ως στοιχείο της µουσικής, 

χρησιµοποιεί, όπως και οι περισσότεροι µουσικοπαιδαγωγοί, ονόµατα, λέξεις ή 

µικρές φράσεις, προκειµένου να “περιγράψει” διάφορα ρυθµικά σχήµατα. Σταδιακά 

τα παιδιά είναι ικανά να µεταφέρουν αυτά τα ρυθµικά σχήµατα στα ρυθµικά ή 

µελωδικά µουσικά κρουστά όργανα.  
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 Τα παιδιά ασκούνται µε ρυθµικές λεκτικές ασκήσεις, εξοικειώνονται µε τις 

αξίες τέταρτο και όγδοο και αυτοσχεδιάζουν µε παροιµίες στίχους ή διάφορες 

φράσεις. Προοδευτικά, ασκούνται σε άλλες αξίες όπως ήµισυ, παρεστιγµένες νότες, 

δεκαταέκτα και παύσεις. Στις λεκτικές ασκήσεις, θα πρέπει κάθε συλλαβή να 

αντιστοιχεί σε µία νότα και όχι σε παύση, καθώς και οι τονισµοί των λέξεων να 

συµπίπτουν µε τους τονισµούς του µέτρου, µε την πρώτη νότα πάντα να έχει τον 

κύριο τονισµό.  

Σε έρευνα της Moore(1984), παρατηρήθηκε ότι η οµάδα παιδιών προσχολικής 

ηλικίας που εκπαιδεύτηκε επί δέκα εβδοµάδες µε την µέθοδο Orff, παρουσίασε 

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

εκπαιδεύτηκε µε τον κλασσικό δασκαλοκεντρικό τρόπο.   

Υπάρχουν πολλές µέθοδοι για την ολοκληρωµένη συναισθηµατική, κινητική 

και νοητική ανάπτυξη των παιδιών, οι οποίες όµως µόνο σε ορισµένα σχολεία (π.χ. 

Μοντεσσοριανοί παιδικοί σταθµοί) λαµβάνουν χώρα καθώς και σε ορισµένους 

παιδικούς σταθµούς.   

Η έρευνα της Rose (1995), όπως αναφέρει ο Bush (2002, σ. 110), θέλησε να 

βρει εάν η διδασκαλία µε την Ρυθµική Dalcroze θα βελτίωνε την απόδοση του 

παλµού σε παιδιά νηπιαγωγείου ως δευτέρας τάξης δηµοτικού. Η πειραµατική οµάδα 

πήρε εξαιρετικά υψηλότερη βαθµολογία στο Τεστ Ανάλυσης ρυθµικής κίνησης.  

Επίσης η J.L.S. Moore (1984), στην διδακτορική της διατριβή, παρατήρησε 

ότι σε διάστηµα 10 εβδοµάδων διδασκαλίας, η οµάδα εκπαιδεύτηκε µε την µέθοδο 

Orff, ήταν σαφώς καλύτερη στον τοµέα των ρυθµικών αποκρίσεων, συγκριτικά µε 

την οµάδα που εκπαιδεύτηκε µε τον παραδοσιακό τρόπο, αν και η πρώτη αυτή οµάδα 

δεν υποβλήθηκε απόλυτα και αποκλειστικά σε διδασκαλία µε την µέθοδο Orff. 
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 Β.  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΚΗ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

 

Οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει για την µουσική ανάπτυξη, αφορούν 

την προσχολική ηλικία. Αυτό συµβαίνει διότι στην ηλικία αυτή το παιδί διανύει το 

στάδιο της Προεννοιολογικής σκέψης. Είναι ικανό να χρησιµοποιεί σύµβολα, εικόνες 

και κινήσεις για να περιγράψει µουσικές έννοιες όπως η διάρκεια, η ένταση, το 

τονικό ύψος. 

Οι µουσικοπαιδαγωγικές µέθοδοι που αναφέρθηκαν, έχουν σαν βασική αρχή  

ότι τα µουσικά βιώµατα θα πρέπει να προηγούνται της θεωρητικής κατανόησης των 

µουσικών εννοιών. Η στείρα µάθηση των µουσικών εννοιών, σε θεωρητικό επίπεδο, 

θα µπορούσε να βλάψει την µουσική καλλιέργεια του παιδιού, αφού η µουσική δεν 

είναι κάτι που µπορεί να διδαχθεί µέσω αφηρηµένων συµβόλων. Όλα τα 

µουσικοπαιδαγωγικά συστήµατα που αναφέραµε, καθιστούν σηµαντική την 

συµµετοχή του παιδιού στην µουσική που παράγει. 

 Είναι επίσης σηµαντικό, το παιδί να λάβει από νωρίς εµπειρίες που έχουν να 

κάνουν µε την µουσική, πριν οι επερχόµενες αναστολές της µεγαλύτερης ηλικίας 

παρεµποδίσουν το αυθόρµητο ενδιαφέρον για τέτοιου είδους έκφραση. Μία 

ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι, ενώ τα µικρά παιδιά κινούνται αυθόρµητα στο 

άκουσµα ρυθµικού σχήµατος, τα µεγαλύτερα συχνά διστάζουν να δείξουν κάποια 

σωµατική αντίδραση, παρόλο που σε γενικές γραµµές είναι ικανότερα στην απόδοση 

του ρυθµού.   

Η δηµιουργικότητα θα πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα στις µουσικές 

δραστηριότητες. ∆ηµιουργώντας ρυθµικές και µελωδικές φράσεις, συνδυάζοντας 

µουσική και κίνηση, το παιδί έχει ενεργητική στάση απέναντι στην µουσική και 

εξοικειώνεται ευκολότερα και ίσως ακόµα και γρηγορότερα µε τις µουσικές και 

ρυθµικές έννοιες. Αναπτύσσει την ικανότητα του για αυτοσχεδιασµό και 

αυτοέκφραση, αποκτά αυτοπεποίθηση και µαθαίνει να συνεργάζεται.     

Θα µπορούσαµε να πούµε πως το παιδί, µεγαλώνοντας, αποκτά σταθερότητα 

στις µουσικές δραστηριότητές του. Τα µεγαλύτερα παιδιά της προσχολικής ηλικίας 

µπορούν να διατηρεί για περισσότερο χρονικό διάστηµα σταθερό τον ρυθµό σε σχέση 

µε τα µικρότερα, ενώ συντονίζουν καλύτερα την κίνηση τους µε την µουσική.  
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Οι έρευνες στον τοµέα της ακρόασης µουσικής για την ηλικία αυτή, έχουν 

δείξει ότι τα παιδιά προτιµούν µουσικά κοµµάτια σχετικά απλά, µε εντάσεις και 

ενδιαφέρουσες εναλλαγές. Η διάρκεια δεν θα πρέπει να είναι µεγάλη λόγω του ότι τα 

παιδιά δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν από ένα χρονικό διάστηµα και µετά 

(Καραδήµου-Λιάτσου, 2003).  

Η ρυθµική καλλιέργεια βασίζεται στο ρυθµικό ένστικτο που υπάρχει σε όλα 

τα παιδιά. Το πρώτο πράγµα που αντιλαµβάνονται συνήθως τα παιδιά,  είναι ο 

παλµός και το tempo (αργό-γρήγορο).Η αντίληψη του µέτρου και των υποδιαιρέσεων  

του χρόνο έρχεται αργότερα. 

Γενικότερα, θα µπορούσαµε να πούµε, πως η πρώιµη µουσική εκπαίδευση 

συνεπάγεται την πρόωρη ανάπτυξη της µουσικής ακοής. Η ακοή, παράλληλα µε τη 

κίνηση, επιδρά σηµαντικά στην µουσική ανάπτυξη το παιδιού. Πολύ σηµαντικό 

επίσης είναι και το ηχητικό τοπίο στο οποίο βρίσκονται οι προσλαµβάνουσες του 

παιδιού. Τα τελευταία χρόνια, σωρός (µουσικών και µη) πληροφοριών βοµβαρδίζει 

και αποπροσανατολίζει ενήλικες και παιδιά. Είναι σηµαντικό λοιπόν, να αποκτήσει 

από νωρίς το παιδί κριτική σκέψη για όσα συµβαίνουν γύρω του. Να µπορεί να 

επιλέγει και να έχει προτιµήσεις, χωρίς όµως να γίνεται απόλυτο και να ακούει ένα 

µόνο συγκεκριµένο είδος µουσικής. Άλλωστε όσο περισσότερες µουσικές εµπειρίες 

έχει κάποιος, τόσο περισσότερο ικανός γίνεται για κριτική σκέψη.  

Με βάση όλες τις θεωρίες και τα αποτελέσµατα ερευνών που αναφέρθηκαν, 

καταλήγουµε εύκολα στο συµπέρασµα ότι η πρώιµη µουσικοκινητική αγωγή επιδρά 

καταλυτικά στην µουσική αντίληψη των παιδιών προσχολικής ηλικίας και ειδικότερα 

στην αντίληψη του ρυθµού. 

Είναι σηµαντικό όµως να το τεκµηριώσουµε και να το αναδείξουµε 

πειραµατικά παρακάτω.    
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η πειραµατική έρευνα είχε σαν σκοπό να διερευνήσει την πιθανή επίδραση 

της πρώιµης µουσικής εκπαίδευσης στην µουσική αντίληψη παιδιών προσχολικής 

ηλικίας και πιο συγκεκριµένα στην αντίληψη του ρυθµού. ∆ηλαδή, στόχο είχαµε να 

µελετήσουµε πειραµατικά, αν τα νήπια που ασχολούνται µε την µουσική, 

συµµετέχοντας σε οµάδες όπου εφαρµόζονται µουσικοπαιδαγωγικές µέθοδοι όπως 

αυτές που παρουσιάστηκαν παραπάνω (Orff, Dalcroze, κ.α.), αντιλαµβάνονται 

καλύτερα τον ρυθµό από τα νήπια που δεν συµµετέχουν σε οργανωµένες 

µουσικοκινητικές δραστηριότητες. Άραγε, τα παιδιά που λαµβάνουν πρώιµη 

µουσικοκινητική εκπαίδευση, θα εµφανίσουν καλύτερες επιδόσεις σε ρυθµικές 

δοκιµασίες;  

Ο πληθυσµός της έρευνας από τον οποίο λήφθηκε το δείγµα ήταν παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, δηλαδή τεσσάρων έως έξι ετών.  

Η πρώτη οµάδα παιδιών, που αποτελούσε την πειραµατική οµάδα
5
, ήταν 12 

παιδιά που συµµετείχαν στο εργαστήρι Μουσικοκινητικής αγωγής του Ελληνικού 

Ωδείου, Παράρτηµα Ρεθύµνου, όπου εφαρµόζεται συνδυασµός µεθόδων Orff, 

Dalcroze και άλλων, µε έµφαση στη σχέση µουσικής, κίνησης και θεατρικού 

παιχνιδιού. Τη δεύτερη οµάδα παιδιών, την οµάδα ελέγχου
6
 αποτελούσαν 14 παιδιά 

από το 6
ο
 δηµόσιο Νηπιαγωγείο Ρεθύµνου που λάµβαναν παραδοσιακή µουσική 

εκπαίδευση, δηλαδή χωρίς ιδιαίτερη έµφαση σε σύγχρονα µουσικοπαιδαγωγικά 

συστήµατα. 

Η πειραµατική έρευνα διήρκησε 6 µήνες -από τα µέσα Νοεµβρίου 2007 µέχρι 

τον Μάρτη του 2008- και διεξήχθη στο Ελληνικό Ωδείο Παράρτηµα Ρεθύµνου για 

την πρώτη οµάδα, και στο 6
ο
  δηµόσιο νηπιαγωγείο Ρεθύµνου για τη δεύτερη οµάδα. 

Ανεξάρτητη µεταβλητή αποτέλεσε η ύπαρξη ή όχι µουσικοκινητικής αγωγής, 

ενώ ως εξαρτηµένη µεταβλητή
7
 θεωρήσαµε τις επιδόσεις των παιδιών στις ρυθµικές 

δοκιµασίες. 

                                                
5 Πειραµατική οµάδα, είναι η οµάδα, που αποτελεί τον στόχο µελέτης, δηλαδή η οµάδα στην οποία 

εφαρµόζεται η ανεξάρτητη µεταβλητή. 
 
6 Οµάδα ελέγχου, είναι η οµάδα, που χρησιµοποιείται σαν οµάδα αναφοράς ή ως µέτρο σύγκρισης. 

Εδώ δεν επεµβαίνει η ανεξάρτητη µεταβλητή. 
 
7
 Ανεξάρτητη µεταβλητή είναι αυτή που ελέγχεται (µεταβάλλεται ή διαµορφώνεται κατά βούληση) από 

τον ερευνητή και εφαρµόζεται στο υποκείµενο της έρευνας, για να εκτιµηθεί η επίδρασή της. Αποτελεί 

δηλαδή την αιτία του φαινοµένου. Εξαρτηµένη µεταβλητή, είναι η αντίδραση του υποκειµένου στην 
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  ΠΕΙΡΑΜΑ 1ο
  

 

           ΡΥΘΜΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

 

 Ο ρυθµικός παλµός (ισόχρονος κτύπος), είναι πολύ εµφανής σε ορισµένα είδη 

µουσικής, όπως σε αρκετά παιδικά τραγούδια, στη ροκ µουσική κ.α. Ο ρυθµικός 

παλµός όπως αναφέραµε και στο θεωρητικό µέρος µπορεί να γίνει αντιληπτός από 

παιδιά µικρής ηλικίας µε κίνηση του σώµατος, µε παλαµάκια ή αργότερα µε χτύπηµα 

των ποδιών (βλ. σ. 36).  

 Πολλά παιδικά κοµµάτια έχουν έντονο παλµό, τονίζοντας µε αυτόν τον τρόπο 

την έννοια του ρυθµού. Τα παιδιά µπορούν να βιώσουν τον παλµό, ενώ εισάγονται 

στις έννοιες του παλµού και του µέτρου, χτυπώντας τον παλµό µε ηχηρές κινήσεις. 

Άλλωστε, σύµφωνα µε τις απόψεις του Orff και του Dalcroze, η συνειδητοποίηση του 

ρυθµού πρέπει να γίνει αρχικά µε το σώµα (ηχηρές κινήσεις): χτύπηµα χεριών, 

περπάτηµα, κινήσεις του σώµατος κ.α. 

   Οι περισσότερες µελέτες για τη ρυθµική ανάπτυξη έχουν ερευνήσει την 

ικανότητα των παιδιών να παίζουν δεδοµένους σταθερούς ρυθµούς µε παλαµάκια ή 

µε χτύπηµα ποδιών (βλ. σ. 36). Όπως αναφέρει ο Hargreaves (1986, σ. 111), η έρευνα 

των Williams και Sievers (1933) έδειξε ότι µόλις το 1/4 των τρίχρονων παιδιών 

µπορούσαν να χτυπήσουν σε σωστό χρόνο τις ενδείξεις που εµφανιζόταν σε ένα 

µηχάνηµα,
 
ανά µισό δευτερόλεπτο. Αυτή η αναλογία αυξανόταν στα 3/4 για τους 

πεντάχρονους εξεταζόµενους, ενώ µόνο το 4% των εξάχρονων δεν κατάφεραν να 

επιτύχουν στην άσκηση. Ο Hargreaves (1986, σ. 111), αναφέρει µια ακόµα έρευνα 

(Rainbow 1977), σύµφωνα µε την οποία, η απόδοση των παιδιών στις ρυθµικές 

δοκιµασίες ποικίλει ανάλογα µε την φύση των ασκήσεων. Τα παιδιά ηλικίας τριών 

ετών, µπορούσαν να παίξουν καλύτερα ένα σταθερό ρυθµό µε τα ξυλάκια παρά µε τα 

παλαµάκια.      

Η κατανόηση της ποιότητας του ρυθµικού παλµού είναι πολύ σηµαντική για 

τα παιδιά, διότι έτσι βιώνουν την έννοια του ρυθµού και της µουσικής και 

αποφεύγουν την µηχανική εξωτερίκευση του. Όταν τα παιδιά συντονίζονται ρυθµικά, 

βιώνουν την κίνηση και τη συγκίνηση που απορρέει από αυτήν.     

 

                                                                                                                                       
ανεξάρτητη µεταβλητή, ο παράγοντας που πρέπει να παρατηρηθεί και εξαρτάται από την ανεξάρτητη 

µεταβλητή. Η εξαρτηµένη µεταβλητή, είναι ένα µέτρο της επίδρασης της ανεξάρτητης µεταβλητής. 
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Το πρώτο πείραµα που πραγµατοποιήσαµε αφορούσε τον ρυθµικό 

συντονισµό. Η πειραµατική υπόθεση που τέθηκε προς επαλήθευση ήταν η εξής: αν η 

πειραµατική οµάδα αντιλαµβάνεται τα ρυθµικά ερεθίσµατα ευκολότερα, σε σχέση µε 

την οµάδα ελέγχου. ∆ηλαδή, αν τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων της 

πειραµατικής οµάδας θα είναι µεγαλύτερα, σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. Από τη 

θεωρητική µελέτη που προαναφέραµε, περιµένουµε η πειραµατική οµάδα να έχει 

καλύτερο ρυθµικό συντονισµό από την οµάδα ελέγχου. 

  Ζητήθηκε από τα υποκείµενα του πειράµατος να χτυπήσουν τα χέρια τους 

ρυθµικά σε δύο διαδοχικά µουσικά ερεθίσµατα, µε µέτρο 4/4 και αργό tempo. Τα 

υποκείµενα του πειράµατος δοκιµάζονταν ανά δύο.  

Τα δύο µουσικά ερεθίσµατα ήταν τα: α) La Farandolo, β) Pash Pash από την 

συλλογή «Μουσική και Χοροί», επιλογή από την Αγγέλικα Παναγοπούλου-Σλάβικ, 

1995. 

Το πρώτο µουσικό ερέθισµα (La Farandolo), είχε σταθερό ρυθµικό και 

µελωδικό σχήµα. Στο δεύτερο µουσικό ερέθισµα (Pash Pash), το ρυθµικό σχήµα 

παρέµενε σταθερό, ενώ το µελωδικό σχήµα µεταβαλλόταν. Τα υποκείµενα καλούταν 

να χτυπήσουν ρυθµικά τα χέρια τους και στις δύο περιπτώσεις. 

 

Η κλίµακα µέτρησης που χρησιµοποιήθηκε για το καθορισµό των επιπέδων 

στην αξιολόγηση του ρυθµικού συντονισµού του κάθε παιδιού, αποτελείται από τρεις 

αριθµητικές τιµές. Η ερµηνεία που δινόταν σε κάθε τιµή ήταν:  

 

1: Καθόλου, 2: Μέτρια, 3: Καλά.  

 

Οι τιµές προσδιορίζονται ως εξής:  

1(Καθόλου) Απουσία ρυθµικού συντονισµού.  

2(Μέτρια)    Εµφάνιση του ρυθµικού συντονισµού, αλλά όχι διατήρησή του. 

3(Καλά)       Εµφάνιση και διατήρηση του ρυθµικού συντονισµού. 

 

 Για περισσότερη ευκολία, θα ονοµάσουµε την πειραµατική οµάδα, Οµάδα Α 

και την οµάδα ελέγχου, ως Οµάδα Β.  
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Στον πίνακα 1 παραθέτουµε τα αποτελέσµατα των επιδόσεων των δύο 

οµάδων, για το πρώτο µουσικό ερέθισµα La Farandolo. Παρουσιάζεται ο αριθµός των 

παιδιών ανά βαθµίδα αξιολόγησης:             

          

                                                             ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 La Farandolo 

 

               ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

       ΚΑΛΑ      ΜΕΤΡΙΑ   ΚΑΘΟΛΟΥ   

           ΟΜΑ∆Α Α 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

                (8) 

             

            3 

 

          4 

 

         1 

           ΟΜΑ∆Α Β 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

               (13) 

           

            1 

  

           6 

     

         6 

 

 

Παρατηρώντας τον πίνακα 1, θα µπορούσαµε να πούµε πως για το πρώτο 

µουσικό ερέθισµα La Farandolo και για την οµάδα Α, σύµφωνα µε την κλίµακα 

αξιολόγησης: 3 στα 8 παιδιά τα πήγαν καλά, 4 στα 8 τα πήγαν µέτρια, ενώ για 1 από 

τα 8 παιδιά παρατηρήθηκε απουσία ρυθµικού συντονισµού. Για την οµάδα Β, 

σύµφωνα µε την κλίµακα αξιολόγησης: 1 στα 13 παιδιά τα πήγαν καλά, 6 στα 13 τα 

πήγαν µέτρια, ενώ για 6 από τα 13 παιδιά παρατηρήθηκε απουσία ρυθµικού 

συντονισµού. 
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Παρακάτω µπορούµε να δούµε τα αποτελέσµατα για το πρώτο µουσικό 

ερέθισµα, υπό τη µορφή γραφήµατος: 

 

                        ΓΡΑΦΗΜΑ 1α               ΓΡΑΦΗΜΑ 1β 

LA FARANDOLO

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α A

ΚΑΘΟΛΟΥ

13%

ΜΕΤΡΙΑ

49%

ΚΑΛΑ

38% ΚΑΛΑ

ΜΕΤΡΙΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

LA FARANDOLO

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α B

ΚΑΘΟΛΟΥ

46%

ΜΕΤΡΙΑ

46%

ΚΑΛΑ

8%

ΚΑΛΑ

ΜΕΤΡΙΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

 

 

Παρατηρούµε ότι η οµάδα Α είχε καλύτερες επιδόσεις από την οµάδα Β στο 

µουσικό ερέθισµα La Farandolo.  

Στον πίνακα 2 παραθέτουµε τα αποτελέσµατα των επιδόσεων των δύο 

οµάδων, για το δεύτερο µουσικό ερέθισµα Pash Pash. Παρουσιάζεται ο αριθµός των 

παιδιών ανά βαθµίδα αξιολόγησης:             

 

                                                             ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

  Pash-Pash 

 

               ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

       ΚΑΛΑ      ΜΕΤΡΙΑ   ΚΑΘΟΛΟΥ   

           ΟΜΑ∆Α Α 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

                (8) 

             

            4 

 

          3 

 

         1 

           ΟΜΑ∆Α Β 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

               (13) 

           

            1 

  

           7 

     

         5 
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Παρατηρώντας τον πίνακα 2, θα µπορούσαµε να πούµε πως για το δεύτερο 

µουσικό ερέθισµα Pash-Pash και για την οµάδα Α, σύµφωνα µε την κλίµακα 

αξιολόγησης: 4 στα 8 παιδιά τα πήγαν καλά, 3 στα 8 τα πήγαν µέτρια, ενώ για 1 από 

τα 8 παιδιά παρατηρήθηκε απουσία ρυθµικού συντονισµού. Για την οµάδα Β, 

σύµφωνα µε την κλίµακα αξιολόγησης: 1 στα 13 παιδιά τα πήγαν καλά, 7 στα 13 τα 

πήγαν µέτρια, ενώ για 5 από τα 13 παιδιά παρατηρήθηκε απουσία ρυθµικού 

συντονισµού. 

Παρακάτω µπορούµε να δούµε τα αποτελέσµατα για το δεύτερο µουσικό 

ερέθισµα, υπό τη µορφή γραφήµατος: 

 

         ΓΡΑΦΗΜΑ 1γ                         ΓΡΑΦΗΜΑ 1δ 

PASH-PASH

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α A
ΚΑΘΟΛΟΥ

13%

ΜΕΤΡΙΑ

38%

ΚΑΛΑ

49%

ΚΑΛΑ

ΜΕΤΡΙΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

 

PASH-PASH

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α B

ΚΑΘΟΛΟΥ

38%

ΜΕΤΡΙΑ

54%

ΚΑΛΑ

8%

ΚΑΛΑ

ΜΕΤΡΙΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

 

 

Παρατηρούµε ότι η οµάδα Α είχε καλύτερες επιδόσεις από την οµάδα Β στο 

µουσικό ερέθισµα Pash-Pash.  
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Στον πίνακα 3 παραθέτουµε τα αποτελέσµατα των σωστών απαντήσεων των 

παιδιών των δύο οµάδων και για τα δύο µουσικά ερεθίσµατα: 

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

     Σωστές απαντήσεις 

La Farandolo, Pash-Pash 

 

ΚΑΛΑ 

          ΟΜΑ∆Α Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

                (8) 

 

                 3 

        ΟΜΑ∆Α Β 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

               (13) 

     

                 1 

 

Στον γράφηµα 1ε µπορούµε να δούµε το ποσοστό % των παιδιών της κάθε 

οµάδας που τα πήγε ΚΑΛΑ και στα δύο µουσικά ερεθίσµατα (La Farandolo, Pash-

Pash): 

 

 ΓΡΑΦΗΜΑ 1ε 

          

ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΥΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ (LA 

FARANDOLO, PASH-PASH)

37,5%

7,5%

0

20

40

60

80

100

ΟΜΑ∆Α Α        ΟΜΑ∆Α Β

Π

Ο

Σ

Ο

Σ

Τ

Α

 

%

 

OMA∆Α Α

ΟΜΑ∆Α Β
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Από τα γραφήµατα 1α έως 1δ, µπορούµε να πούµε πως τόσο η πειραµατική 

οµάδα όσο και η οµάδα ελέγχου είχαν καλύτερες επιδόσεις στο δεύτερο (κατά σειρά 

παρουσίασης) µουσικό ερέθισµα Pash-Pash. Συγκεκριµένα, για το πρώτο µουσικό 

ερέθισµα La Farandolo, το 38% των παιδιών της πειραµατικής οµάδας τα πήγε καλά, 

ενώ το 49% των παιδιών τα πήγε µέτρια. Στο δεύτερο µουσικό ερέθισµα Pash-Pash, 

υπήρξε βελτίωση στις καλές επιδόσεις των παιδιών της πειραµατικής οµάδας κατά 

11%. Όσον αφορά στην οµάδα ελέγχου, για το πρώτο µουσικό ερέθισµα La 

Farandolo, το 46% των παιδιών τα πήγε µέτρια ενώ για το 46% παρατηρήθηκε 

απουσία ρυθµικού συντονισµού. Στο δεύτερο µουσικό ερέθισµα Pash-Pash, 

παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού των µέτριων επιδόσεων των παιδιών της 

πειραµατικής οµάδας κατά 8%.  

Το αποτέλεσµα αυτό µπορεί να οφείλεται στον παράγοντα της εξοικείωσης. 

Τα υποκείµενα κατά την διάρκεια του πειράµατος εξοικειώθηκαν µε αυτό που τους 

ζητήθηκε να κάνουν και αυτό φαίνεται από το γεγονός του ότι οι επιδόσεις τους ήταν 

καλύτερες στο δεύτερο µουσικό ερέθισµα. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουµε τη σηµασία 

που έχει η επανάληψη για την µάθηση και ειδικότερα στην προσχολική ηλικία. Τα 

δύο µουσικά ερεθίσµατα δεν διαφέρουν κατά πολύ, αν εξαιρέσουµε ότι στο δεύτερο 

µουσικό ερέθισµα µεταβαλλόταν το µελωδικό σχήµα. Τα υποκείµενα και των δύο 

οµάδων, είχαν µια µικρή βελτίωση στο δεύτερο µουσικό ερέθισµα, παρόλη την 

αλλαγή του µελωδικού σχήµατος.   

Από τα γραφήµατα 1α έως 1δ, διαπιστώνουµε ότι η πειραµατική οµάδα έχει 

καλύτερες επιδόσεις στον ρυθµικό συντονισµό, συγκριτικά µε την οµάδα ελέγχου.  

Συγκεκριµένα, στο πρώτο µουσικό ερέθισµα La Farandolo, η οµάδα Α είχε καλύτερες 

επιδόσεις κατά 30% συγκριτικά µε την οµάδα Β. Στο δεύτερο µουσικό ερέθισµα Pash 

Pash οι επιδόσεις της οµάδας Α ήταν κατά 41% καλύτερες συγκριτικά µε την οµάδα 

Β.  

Από τον πίνακα 3 καθώς και από το γράφηµα 1ε, παρατηρούµε ότι οι 

επιδόσεις της Α οµάδας είναι κατά 30% καλύτερες σε σχέση µε την οµάδα Β και στα 

δύο µουσικά ερεθίσµατα. 

Από τα αποτελέσµατα διαπιστώνουµε ότι η πειραµατική υπόθεση που τέθηκε 

στην αρχή του πειράµατος, τελικά επαληθεύτηκε. 

 Κατά την διάρκεια των πειραµάτων παρατηρήθηκε ότι η πειραµατική οµάδα 

κατανόησε ευκολότερα την ζητούµενη δοκιµασία απ’ ότι η οµάδα ελέγχου.  
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Συγκρίνοντας τις δύο οµάδες θα µπορούσαµε να πούµε ότι η πειραµατική 

οµάδα είχε µεγαλύτερο βαθµό συγκέντρωσης ως προς την ακρόαση των µουσικών 

ερεθισµάτων, κατά την διάρκεια της δοκιµασίας, σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. 

Επίσης, η οµάδα Α κατάφερε να διατηρήσει την συγκέντρωση της για µεγαλύτερο 

χρονικό διάστηµα συγκριτικά µε την οµάδα Β.   

 Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η συγκέντρωση και η προσεκτική ακρόαση του 

ρυθµού παίζει πρωταρχικό ρόλο, είτε πρόκειται για ένα απλό ρυθµό µε παλαµάκια, 

είτε για ένα παιδικό κοµµάτι, είτε για ένα µουσικό έργο. Μέσω της παρατήρησης του 

παλµού τα παιδιά µπορούν να οδηγηθούν σταδιακά στην εξοικείωση µε τον ρυθµικό  

συντονισµό.  
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   ΠΕΙΡΑΜΑ 2ο
  

    

                                           ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

 

 Η έννοια του tempo σ’ένα µουσικό κοµµάτι µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή 

στα παιδιά µέσω των αντιθέσεων της ταχύτητας «γρήγορα-αργά». Όταν όµως η 

έννοια του tempo χρησιµοποιείται για τη διατήρηση του ρυθµικού παλµού, τότε ίσως 

να µην γίνει εύκολα κατανοητό από τα παιδιά. Είναι ίσως δύσκολο να αντιληφθούν 

ότι ενώ ο παλµός είναι σταθερός και ίδιος στην εκτέλεση ενός κοµµατιού, µπορεί να 

γίνει γρηγορότερος ή πιο αργός. Κάθε µουσικοπαιδαγωγική µέθοδος προτείνει 

διάφορες ασκήσεις για να εξηγηθεί στα παιδιά η έννοια του tempo. Η παρακάτω 

άσκηση εφαρµόζεται στην µέθοδο του Kodaly και µπορεί να αποβεί χρήσιµη στη 

διαδικασία σύγκρισης «γρήγορα-αργά»: 

Τα παιδιά τραγουδούν γνωστό τραγούδι χτυπώντας τον παλµό. Ο δάσκαλος 

εκτελεί δικό του tempo -χτυπάει 8 χρόνους πολύ γρηγορότερα- και τα παιδιά 

εκτελούν το νέο tempo. Ο δάσκαλος ρωτάει τα παιδιά αν ήταν γρηγορότερα ή 

αργότερα.  Αφού τα παιδιά απαντήσουν ο δάσκαλος ξαναρχίζει να χτυπάει πολύ αργό 

tempo κ.ο.κ.    

Απ’ την άλλη µεριά ο Dalcroze, στην αρχή της διδασκαλίας του, παρατήρησε 

ότι οι µαθητές του δεν µπορούσαν να παίξουν σωστά σε ένα tempo στο «µουσικό 

κόσµο», µπορούσαν όµως να περπατήσουν σωστά στον «πραγµατικό κόσµο». Αυτό 

το περπάτηµα των παιδιών ήταν αυθόρµητο και ανεπηρέαστο από τη σκέψη ή 

οποιαδήποτε ευδιάκριτη ενέργεια της θέλησης. Ακόµα µερικοί από τους καλύτερους 

µαθητές του χτύπησαν ρυθµικά τα πόδια τους ή κουνούσαν το κεφάλι τους, ως 

αντίδραση στη µουσική που άκουγαν. Τότε ο Dalcroze συνειδητοποίησε ότι οι 

διαβαθµίσεις του tempo µπορούσαν να κατανοηθούν και να εκφραστούν ευκολότερα 

µε το σώµα (βλ. σ.σ. 40,42).  

Ο Dalcroze κατέληξε ότι υπάρχει µια ειδική συγγένεια ανάµεσα στον χώρο 

και τον χρόνο·  το αργό τέµπο απαιτεί πλατιές κινήσεις, το µέτριο τέµπο µέτριες 

κινήσεις και το γρήγορο µέτρο µικρές κινήσεις. Η άσκηση διαφορετικής ποσότητας 

ενέργειας και βάρους και η αίσθηση της ισορροπίας κάθε φορά, ανάλογα µε το τέµπο, 

δηµιουργεί την ρυθµική ροή που προσδίδει πλαστικότητα στον ρυθµό. Η έννοια του 

tempo στην µέθοδο του Dalcroze διδάσκεται στα παιδιά µέσα από εµπειρίες 

ακρόασης και κίνησης. Οι κινητικές αυτές ασκήσεις ξεκινούν από µια µεγάλη 
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αντίθεση «αργά-γρήγορα» και στη συνέχεια δουλεύονται όλες οι διαβαθµίσεις του 

τέµπο καθώς και οι διαφοροποιήσεις επιτάχυνση-επιβράδυνση.  

Παρόλο που ο Dalcroze προτείνει την σωµατική κίνηση για την κατανόηση 

της εναλλαγής της ταχύτητας του ρυθµικού παλµού, θα θέλαµε να εστιάσουµε την 

προσοχή µας στην χρήση κάποιου κρουστού οργάνου. Λόγω του ότι στο 

προηγούµενο πείραµα χρησιµοποιήσαµε ηχηρές κινήσεις, θέλουµε να εξετάσουµε 

κατά πόσο τα παιδιά µπορούσαν να εξωτερικεύσουν τον ρυθµό, χρησιµοποιώντας 

κρουστά όργανα. Το tempo που ορίζει τον χαρακτήρα ενός τραγουδιού µπορεί να 

γίνει αντιληπτό από τα παιδιά µέσα από τα χτυπήµατα του παλµού σε κάποιο όργανο. 

Τα παιδιά θα πρέπει να χτυπούν ρυθµικά και να συνειδητοποιούν πόσο αργά ή 

γρήγορα είναι τα χτυπήµατα τους. 

Αντίστοιχες έρευνες σχετικά µε την διατήρηση του παλµού σε διάφορες 

διαβαθµίσεις της ταχύτητας του ρυθµού, έχουν δείξει ότι τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας έχουν δυσκολία να συγχρονιστούν ρυθµικά σε γρήγορο tempo (βλ. σ. 36).  

 

Το δεύτερο πείραµα που πραγµατοποιήσαµε αφορούσε την εναλλαγή της 

ταχύτητας του µουσικού ερεθίσµατος. Η πειραµατική υπόθεση που τέθηκε προς 

επαλήθευση ήταν η εξής: αν η πειραµατική οµάδα αντιλαµβάνεται την αλλαγή της 

ταχύτητας στα ρυθµικά ερεθίσµατα ευκολότερα, σε σχέση  µε την οµάδα ελέγχου. 

∆ηλαδή, αν τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων της πειραµατικής οµάδας θα είναι 

µεγαλύτερα, σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. Από την θεωρητική µελέτη που 

προαναφέραµε, περιµένουµε η πειραµατική οµάδα να έχει καλύτερη ικανότητα 

αντίληψης των ρυθµικών εναλλαγών από την οµάδα ελέγχου. 

Ζητήθηκε από τα υποκείµενα του πειράµατος να χτυπήσουν ένα µικρό 

τύµπανο ρυθµικά σε ένα µουσικό ερέθισµα, µε µέτρο 4/4 και µεταβαλλόµενη 

ταχύτητα. Η ταχύτητα του µουσικού ερεθίσµατος είχε δύο διαβαθµίσεις αργά- 

γρήγορα. 

Τα υποκείµενα του πειράµατος δοκιµάζονταν ατοµικά. Το µουσικό ερέθισµα 

ήταν ο Σταυρωτός χορός από την συλλογή «Μουσική και Χοροί», επιλογή από την 

Αγγέλικα Παναγοπούλου-Σλάβικ, 1995. Τα υποκείµενα καλούνταν να χτυπήσουν 

ρυθµικά το τύµπανο καθ’ όλη την διάρκεια του µουσικού ερεθίσµατος. 

Η αξιολόγηση έγινε ως εξής: χωρίσαµε το µουσικό ερέθισµα σε δύο µέρη, 

αργό και γρήγορο. Τα δύο αυτά µέρη αξιολογήθηκαν ξεχωριστά, προκειµένου να 

λάβουµε λεπτοµερώς τις επιδόσεις των υποκειµένων στις αλλαγές της ταχύτητας. 
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Η κλίµακα µέτρησης που χρησιµοποιήθηκε για το καθορισµό των επιπέδων 

στην αξιολόγηση του ρυθµικού συντονισµού του κάθε παιδιού, αποτελείται από τρεις 

αριθµητικές τιµές. Η ερµηνεία που δινόταν σε κάθε τιµή ήταν:  

 

1: Καθόλου., 2: Μέτρια, 3: Καλά.  

 

Οι τιµές προσδιορίζονται ως εξής:  

1(Καθόλου) Απουσία ρυθµικού συντονισµού.  

2(Μέτρια)    Εµφάνιση του ρυθµικού συντονισµού, αλλά όχι διατήρησή του. 

3(Καλά)       Εµφάνιση και διατήρηση του ρυθµικού συντονισµού. 

 

Στον πίνακα 3 παραθέτουµε τα αποτελέσµατα των επιδόσεων των δύο 

οµάδων, για το πρώτο µέρος (αργό) του µουσικού ερεθίσµατος. Παρουσιάζεται ο 

αριθµός των παιδιών ανά βαθµίδα αξιολόγησης:     

         

                       ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

                                                        Σταυρωτός χορός  

Αργό µέρος 

 

               ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

       ΚΑΛΑ      ΜΕΤΡΙΑ   ΚΑΘΟΛΟΥ   

           ΟΜΑ∆Α Α 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

                (8) 

             

            6 

 

          2 

 

         0 

           ΟΜΑ∆Α Β 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

               (10) 

           

            5 

  

           3 

     

         2 

 

Παρατηρώντας τον πίνακα 4 θα µπορούσαµε να πούµε, πως για το αργό µέρος 

του µουσικού ερεθίσµατος Σταυρωτός χορός και για την οµάδα Α, σύµφωνα µε την 

κλίµακα αξιολόγησης: 6 στα 8 παιδιά τα πήγαν καλά, 2 στα 8 τα πήγαν µέτρια, ενώ 

για κανένα από τα 8 παιδιά δεν παρατηρήθηκε απουσία ρυθµικού συντονισµού. Για 

την οµάδα Β, σύµφωνα µε την κλίµακα αξιολόγησης: 5 στα 10 παιδιά τα πήγαν καλά, 
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3 στα 10 τα πήγαν µέτρια, ενώ για 2 από τα 10 παιδιά παρατηρήθηκε απουσία 

ρυθµικού συντονισµού. 

Παρακάτω µπορούµε να δούµε τα αποτελέσµατα για το αργό µέρος του 

µουσικού ερεθίσµατος υπό τη µορφή γραφήµατος: 

    

     ΓΡΑΦΗΜΑ 2α               ΓΡΑΦΗΜΑ 2β  

ΣΤΑΥΡΩΤΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΑΡΓΟ ΜΕΡΟΣ

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Α

ΚΑΘΟΛΟΥ

0%

ΜΕΤΡΙΑ

25%

ΚΑΛΑ

75%

ΚΑΛΑ

ΜΕΤΡΙΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

 

ΣΤΑΥΡΩΤΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΑΡΓΟ ΜΕΡΟΣ

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α ΒΚΑΘΟΛΟΥ

20%

ΜΕΤΡΙΑ

30%

ΚΑΛΑ

50%

ΚΑΛΑ

ΜΕΤΡΙΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

 

  

Στον πίνακα 5 παραθέτουµε τα αποτελέσµατα των επιδόσεων των δύο 

οµάδων, για το δεύτερο µέρος (γρήγορο) του µουσικού ερεθίσµατος. Παρουσιάζεται 

ο αριθµός των παιδιών  ανά βαθµίδα αξιολόγησης:        

      

                                                          ΠΙΝΑΚΑΣ 5  

                                                        Σταυρωτός χορός  

                                              Γρήγορο µέρος 

    

               ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

       ΚΑΛΑ      ΜΕΤΡΙΑ   ΚΑΘΟΛΟΥ   

           ΟΜΑ∆Α Α 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

                (8) 

             

            3 

 

          3 

 

         2 

           ΟΜΑ∆Α Β 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

               (10) 

           

            2 

  

           5 

     

         3 
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Παρατηρώντας τον πίνακα 5 θα µπορούσαµε να πούµε πως για το αργό µέρος 

του µουσικού ερεθίσµατος -Σταυρωτός χορός- και για την οµάδα Α, σύµφωνα µε την 

κλίµακα αξιολόγησης: 3 στα 8 παιδιά τα πήγαν καλά, 3 στα 8 τα πήγαν µέτρια, ενώ 

για 2 από τα 8 παιδιά, παρατηρήθηκε απουσία ρυθµικού συντονισµού. Για την οµάδα 

Β, σύµφωνα µε την κλίµακα αξιολόγησης: 2 στα 10 παιδιά τα πήγαν καλά, 5 στα 10 

τα πήγαν µέτρια, ενώ για 3 από τα 10 παιδιά παρατηρήθηκε απουσία ρυθµικού 

συντονισµού. 

Παρακάτω µπορούµε να δούµε τα αποτελέσµατα για το δεύτερο µέρος 

(γρήγορο) του µουσικού ερεθίσµατος, υπό τη µορφή γραφήµατος: 

         

         

     ΓΡΑΦΗΜΑ 2γ                 ΓΡΑΦΗΜΑ 2δ  

 

ΣΤΑΥΡΩΤΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΡΟΣ

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Α
ΚΑΘΟΛΟΥ

25%

ΜΕΤΡΙΑ

38%

ΚΑΛΑ

37%

ΚΑΛΑ

ΜΕΤΡΙΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

 

ΣΤΑΥΡΩΤΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΡΟΣ

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Β

ΚΑΘΟΛΟΥ

30%

ΜΕΤΡΙΑ

50%

ΚΑΛΑ

20%

ΚΑΛΑ

ΜΕΤΡΙΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

Στον πίνακα 6 παραθέτουµε τα αποτελέσµατα των σωστών απαντήσεων των 

παιδιών των δύο οµάδων και για τα δύο µέρη του µουσικού ερεθίσµατος: 

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

     Σωστές απαντήσεις 

                                                        Σταυρωτός χορός  

                                        Αργο- Γρήγορο µέρος 

 

ΚΑΛΑ 

          ΟΜΑ∆Α Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

                (8) 

 

                 3 

        ΟΜΑ∆Α Β 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

               (10) 

     

                 2 

 

Στον γράφηµα 2ε µπορούµε να δούµε το ποσοστό % των παιδιών της κάθε 

οµάδας που τα πήγε ΚΑΛΑ και στα δύο µέρη (αργό-γρήγορο) του µουσικού 

ερεθίσµατος, Σταυρωτός χορός:  

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2ε 

        

ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΥΟ ΜΕΡΗ 

(ΑΡΓΟ-ΓΡΗΓΟΡΟ) 

ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ

 ΣΤΑΥΡΩΤΟΣ ΧΟΡΟΣ

37,5%

20%

0

20

40

60

80

100

ΟΜΑ∆Α Α        ΟΜΑ∆Α Β

Π

Ο
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OMA∆Α Α

ΟΜΑ∆Α Β
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Από τα γραφήµατα 2α έως 2δ, µπορούµε να πούµε πως τόσο η πειραµατική 

οµάδα όσο και η οµάδα ελέγχου είχαν καλύτερες επιδόσεις στο πρώτο µέρος (αργό) 

του µουσικού ερεθίσµατος, Σταυρωτός χορός. Συγκεκριµένα, για το πρώτο µέρος του 

µουσικού ερεθίσµατος -Σταυρωτός χορός-, το 75% των παιδιών της πειραµατικής 

οµάδας τα πήγε καλά, ενώ το 25% των παιδιών τα πήγε µέτρια. ∆εν παρατηρήθηκε 

απουσία ρυθµικού συντονισµού για κανένα από τα υποκείµενα της πειραµατικής 

οµάδας. Στο δεύτερο µέρος (γρήγορο) του µουσικού ερεθίσµατος, (Σταυρωτός χορός) 

υπήρξε µείωση στις καλές επιδόσεις των παιδιών της πειραµατικής οµάδας κατά 

38%, ενώ για το 20% των παιδιών παρατηρήθηκε απουσία ρυθµικού συντονισµού. 

Όσον αφορά στην οµάδα ελέγχου, για το πρώτο µέρος του µουσικού ερεθίσµατος, το 

50% των παιδιών τα πήγε καλά, το 30% τα πήγε µέτρια, ενώ για το 20% των παιδιών, 

παρατηρήθηκε απουσία ρυθµικού συντονισµού. Στο δεύτερο µέρος του µουσικού 

ερεθίσµατος, παρατηρήθηκε µείωση του ποσοστού των καλών επιδόσεων των 

παιδιών κατά 30%, ενώ το ποσοστό των παιδιών που παρατηρήθηκε απουσία 

ρυθµικού συντονισµού αυξήθηκε κατά 10%.   

Από τα γραφήµατα 2α έως 2δ, διαπιστώνουµε ότι η πειραµατική οµάδα έχει 

καλύτερες επιδόσεις στον ρυθµικό συντονισµό, συγκριτικά µε την οµάδα ελέγχου.  

Συγκεκριµένα στο πρώτο µέρος (αργό) του µουσικού ερεθίσµατος, -Σταυρωτός 

χορός- η οµάδα Α είχε καλύτερες επιδόσεις κατά 25% συγκριτικά µε την οµάδα Β. 

Στο δεύτερο µέρος (γρήγορο) του µουσικού ερεθίσµατος, οι επιδόσεις της Α οµάδας 

ήταν κατά 17% καλύτερες συγκριτικά µε την οµάδα Β.  

Από τον πίνακα 6 καθώς και από το γράφηµα 2ε,
 
παρατηρούµε ότι οι 

επιδόσεις της Α οµάδας είναι κατά 17,5% καλύτερες σε σχέση µε την οµάδα Β και 

στα δύο µέρη (αργό, γρήγορο) του µουσικού ερεθίσµατος.  

Από το γράφηµα 2ε διαπιστώνουµε ότι η πειραµατική υπόθεση που τέθηκε 

στην αρχή του πειράµατος, τελικά επαληθεύτηκε. 

Κατά την διάρκεια των πειραµάτων παρατηρήθηκε ότι η πειραµατική οµάδα 

κατανόησε ευκολότερα την ζητούµενη δοκιµασία απ’ ότι η οµάδα ελέγχου. Επίσης η 

οµάδα Α κατάφερε να διατηρήσει την συγκέντρωση για µεγαλύτερο χρονικό 

διάστηµα συγκριτικά µε την οµάδα Β.    

Όπως αναλύσαµε και παραπάνω, παρατηρήθηκε διαφορά των υποκειµένων 

και των δύο οµάδων ως προς τον ρυθµικό συντονισµό ανάµεσα στα δύο µέρη (αργό-

γρήγορο) του µουσικού ερεθίσµατος. Πιο συγκεκριµένα, τα υποκείµενα και των δύο 

οµάδων είχαν καλύτερες επιδόσεις στο αργό µέρος σε σχέση µε το γρήγορο. 
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Σαν γενικό συµπέρασµα θα µπορούσαµε να πούµε ότι µέσω των µουσικών 

εµπειριών, όπως για παράδειγµα η χρήση κάποιου µουσικού οργάνου, τα παιδιά 

γίνονται πιο δεκτικά στην κατανόηση των µουσικών εννοιών. 
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         ΠΕΙΡΑΜΑ 3ο
  

 

                                      ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ 

 

Η έννοια του ρυθµού µέσω της κίνησης και του λόγου προέρχεται από την 

Αρχαία Ελληνική Μουσική. Κάθε έννοια του ρυθµού αλλά και του µέτρου απορρέει 

από την αρχαία ελληνική ποίηση (τονισµοί, µακρά- βραχέα, ίαµβος...). Ο Orff και ο 

Dalcroze έχοντας ως πρότυπο τα µουσικά δρώµενα της Αρχαίας Ελλάδας, εφάρµοσαν 

την σύνδεση λόγου, κίνησης και µουσικής στο µουσικοπαιδαγωγικό  τους έργο.  

Στη µέθοδο Dalcroze, ο ρυθµικός λόγος δεν παίζει τόσο πρωτεύοντα ρόλο όσο 

στη µέθοδο Orff . Ο Orff όµως, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο στοιχείο του λόγου, 

γιατί πίστευε ότι το σταδιακό πέρασµα από τα λεκτικά σχήµατα -στις ρυθµικές 

δραστηριότητες, από το τραγούδι και την κίνηση- στα µουσικά όργανα, είναι η πιο 

αβίαστη και φυσική διαδοχή ολοκληρωµένων µουσικών εµπειριών (βλ. σ.σ. 45-46). 

Μ’ αυτόν τον τρόπο, ο έµφυτος ρυθµός της µητρικής γλώσσας την παιδιών, 

χρησιµοποιείται ως αφετηρία για την παραπέρα εξερεύνηση του ρυθµού, της 

µουσικής και της κίνησης (Αντωνακάκης, 2006).   

Ο ρυθµικός λόγος προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες για µουσικούς και 

ρυθµικούς πειραµατισµούς. Η ρυθµική απαγγελία µπορεί να γίνει πιο ενδιαφέρουσα 

για τα παιδιά όταν συνοδεύεται από την χρήση µουσικών οργάνων. Ο συνδυασµός 

του ρυθµικού λόγου µε το χτύπηµα του παλµού σε κάποιο κρουστό όργανο, µπορεί 

να οδηγήσει τα παιδιά να αντιληφθούν βιωµατικά την έννοια του ρυθµού. 

 

Το τρίτο πείραµα που πραγµατοποιήσαµε αφορούσε την απαγγελία ρυθµικών 

λεκτικών µοτίβων µε την συνοδεία ταµπουρίνου. Η πειραµατική υπόθεση που τέθηκε 

προς επαλήθευση ήταν η εξής: αν η πειραµατική οµάδα µπορούσε να απαγγείλει τα 

ρυθµικά µοτίβα -σε συγχρονισµό µε το παλµό στο ταµπουρίνο- ευκολότερα σε σχέση  

µε την οµάδα ελέγχου. ∆ηλαδή αν τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων της 

πειραµατικής οµάδας θα είναι µεγαλύτερα σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. Από την 

θεωρητική µελέτη που προαναφέραµε περιµένουµε η πειραµατική οµάδα να 

αντιλαµβάνεται καλύτερα τον ρυθµικό λόγο από την οµάδα ελέγχου. 

Ζητήθηκε από τα υποκείµενα του πειράµατος να συλλαβίσουν το όνοµα τους, 

χτυπώντας ταυτόχρονα το ταµπουρίνο. Κάθε συλλαβή αντιστοιχούσε σ’ έναν χτύπο. 

Αφού διαπιστώσαµε ότι τα παιδιά µπορούσαν να συλλαβίσουν σωστά το όνοµα τους 
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µε την βοήθεια του ταµπουρίνου, τους ζητήθηκε να απαγγείλουν ρυθµικά λέξεις που 

χρησιµοποιούνται καθηµερινά. ∆ιαλέξαµε έξι λέξεις, µε θέµα τα φρούτα, τις οποίες 

χωρίσαµε σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε τον αριθµό των συλλαβών που περιείχαν, 

όπως φαίνεται στον πίνακα 7. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

 

                                                        Κατηγορίες λέξεων 
 

               ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                  ΛΕΞΕΙΣ 

∆ισύλλαβες Μή-λο, Σύ-κο 

Τρισύλλαβες Μπα-νά-να, Πε-πό-νι 

Τετρασύλλαβες Πορ-το-κά-λι, Μα-ντα-ρί-νι 

 

Η κλίµακα µέτρησης που χρησιµοποιήθηκε για το καθορισµό των επιπέδων 

στην αξιολόγηση του ρυθµικού συντονισµού, του κάθε παιδιού αποτελείται από δύο 

αριθµητικές τιµές. Η αξιολόγηση έγινε ξεχωριστά για κάθε κατηγορία. Η ερµηνεία 

που δινόταν σε κάθε τιµή ήταν:  

1: Λάθος. 

2: Σωστό.  

 

Οι τιµές προσδιορίζονται ως εξής:  

1: (Λάθος)  Μη ακριβής αναπαραγωγή των ρυθµικών µοτίβων. 

2: (Σωστό)  Ακριβής αναπαραγωγή των ρυθµικών µοτίβων.  
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         Στον πίνακα 8 παραθέτουµε τα αποτελέσµατα των επιδόσεων των δύο οµάδων 

για τα ∆ισύλλαβα ρυθµικά µοτίβα. Παρουσιάζεται ο αριθµός των παιδιών ανά 

βαθµίδα αξιολόγησης:                     

 

                                                           ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

    ∆ισύλλαβα ρυθµικά µοτίβα 

 

       ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

         ΣΩΣΤΑ        ΛΑΘΟΣ               

           ΟΜΑ∆Α Α 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

                (8) 

             

             6 

 

               2 

           ΟΜΑ∆Α Β 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

                (8) 

           

             5 

  

             3 

 

Παρατηρώντας τον πίνακα 8 θα µπορούσαµε να πούµε πως για τα δισύλλαβα 

ρυθµικά µοτίβα και για την οµάδα Α, σύµφωνα µε την κλίµακα αξιολόγησης: 6 στα 8 

παιδιά απήγγειλαν σωστά, ενώ 2 από τα 8 παιδιά δεν τα κατάφεραν. Για την οµάδα Β, 

σύµφωνα µε την κλίµακα αξιολόγησης: 5 στα 8 παιδιά απήγγειλαν σωστά, ενώ 3 από 

τα 8 παιδιά δεν τα κατάφεραν.  

Παρακάτω µπορούµε να δούµε τα αποτελέσµατα για τα δισύλλαβα ρυθµικά 

µοτίβα υπό τη µορφή γραφήµατος: 

    ΓΡΑΦΗΜΑ 3α                               ΓΡΑΦΗΜΑ  3β 

∆ΥΣΙΛΛΑΒΑ  ΡΥΘΜΙΚΑ

ΜΟΤΙΒΑ

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Α

ΣΩΣΤΟ

75%

ΛΑΘΟΣ

25%
ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

 

∆ΥΣΙΛΛΑΒΑ  ΡΥΘΜΙΚΑ

ΜΟΤΙΒΑ

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Β

ΛΑΘΟΣ

38%

ΣΩΣΤΟ

62%

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ
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   Στον πίνακα 9 παραθέτουµε τα αποτελέσµατα των επιδόσεων των δύο οµάδων 

για τα Τρισύλλαβα ρυθµικά µοτίβα. Παρουσιάζεται ο αριθµός των παιδιών ανά βαθµίδα 

αξιολόγησης:            

                                                            

                                                         ΠΙΝΑΚΑΣ 9   

              Τρισύλλαβα ρυθµικά µοτίβα 

 

       ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

         ΣΩΣΤΑ        ΛΑΘΟΣ               

           ΟΜΑ∆Α Α 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

                (8) 

             

             7 

 

               1 

           ΟΜΑ∆Α Β 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

                (8) 

           

             7 

  

             1 

 

Παρατηρώντας τον πίνακα 9 θα µπορούσαµε να πούµε πως για τα τρισύλλαβα 

ρυθµικά µοτίβα και για την οµάδα Α, σύµφωνα µε την κλίµακα αξιολόγησης: 7 στα 8 

παιδιά απήγγειλαν σωστά, ενώ 1 από τα 8 παιδιά δεν τα κατάφεραν. Για την οµάδα Β, 

σύµφωνα µε την κλίµακα αξιολόγησης: 7 στα 8 παιδιά απήγγειλαν σωστά, ενώ 1 από 

τα 8 παιδιά δεν τα κατάφεραν. 

Παρακάτω µπορούµε να δούµε τα αποτελέσµατα για τα Τρισύλλαβα ρυθµικά 

µοτίβα υπό τη µορφή γραφήµατος: 

 

             ΓΡΑΦΗΜΑ 3γ                  ΓΡΑΦΗΜΑ  3δ 

ΤΡΙΣΥΛΛΑΒΑ  ΡΥΘΜΙΚΑ

ΜΟΤΙΒΑ

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Α

ΛΑΘΟΣ

13%

ΣΩΣΤΟ

87%

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

 

ΤΡΙΣΥΛΛΑΒΑ  ΡΥΘΜΙΚΑ

ΜΟΤΙΒΑ

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Β

ΛΑΘΟΣ

13%

ΣΩΣΤΟ

87%

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ
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Στον πίνακα 10 παραθέτουµε τα αποτελέσµατα των επιδόσεων των δύο 

οµάδων για τα Τετρασύλλαβα ρυθµικά µοτίβα. Παρουσιάζεται ο αριθµός των παιδιών 

ανά βαθµίδα αξιολόγησης: 

          

                                                        ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

         Τετρασύλλαβα ρυθµικά µοτίβα 

 

       ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

         ΣΩΣΤΑ        ΛΑΘΟΣ               

           ΟΜΑ∆Α Α 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

                (8) 

             

             6 

 

               2 

           ΟΜΑ∆Α Β 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

                (8) 

           

             6 

  

             2 

 

   Παρατηρώντας τον πίνακα 10 θα µπορούσαµε να πούµε πως για τα 

τετρασύλλαβα ρυθµικά µοτίβα και για την οµάδα Α, σύµφωνα µε την κλίµακα 

αξιολόγησης: 6 στα 8 παιδιά απήγγειλαν σωστά, ενώ 2 από τα 8 παιδιά δεν τα 

κατάφεραν. Για την οµάδα Β, σύµφωνα µε την κλίµακα αξιολόγησης: 6 στα 8 παιδιά 

απήγγειλαν σωστά, ενώ 2 από τα 8 παιδιά δεν τα κατάφεραν.  

Παρακάτω µπορούµε να δούµε τα αποτελέσµατα για τα τρισύλλαβα ρυθµικά 

µοτίβα υπό τη µορφή γραφήµατος: 

 

                   ΓΡΑΦΗΜΑ 3ε           ΓΡΑΦΗΜΑ  3στ 

ΤΕΤΡΑΣΥΛΛΑΒΑ  ΡΥΘΜΙΚΑ

ΜΟΤΙΒΑ

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Α

ΛΑΘΟΣ

25%

ΣΩΣΤΟ

75%

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

 

ΤΕΤΡΑΣΥΛΛΑΒΑ  ΡΥΘΜΙΚΑ

ΜΟΤΙΒΑ

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Β

ΛΑΘΟΣ

25%

ΣΩΣΤΟ

75%

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ
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Στον πίνακα 11 παραθέτουµε τα αποτελέσµατα των σωστών απαντήσεων των 

παιδιών και των δύο οµάδων για τις τρείς κατηγορίες ρυθµικών µοτίβων: 

 

       ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

     Σωστές απαντήσεις 

                                                ∆ισύλλαβες 

                        Τρισύλλαβες 

                                            Τετρασύλλαβες  

 

ΚΑΛΑ 

          ΟΜΑ∆Α Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

                (8) 

 

                 6 

        ΟΜΑ∆Α Β 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

               (8) 

     

                 3 

 

Στον γράφηµα 3ζ µπορούµε να δούµε το ποσοστό % των παιδιών της κάθε 

οµάδας που απήγγειλε σωστά και τις τρείς κατηγορίες λέξεων: 

 

          ΓΡΑΦΗΜΑ 3ζ 

   

ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΞΕΩΝ

∆ΙΣΥΛΛΑΒΕΣ, ΤΡΙΣΥΛΛΑΒΕΣ, ΤΕΤΡΑΣΥΛΛΑΒΕΣ

75%

37,5%
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Από τα γραφήµατα 3α έως 3στ µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι για την 

ρυθµική απαγγελία των δισύλλαβων µοτίβων, το 75% των παιδιών της πειραµατική 

οµάδας απήγγειλε σωστά και συγχρόνισε την κάθε συλλαβή στο ταµπουρίνο, σε 

σχέση µε την οµάδα ελέγχου που είχε χαµηλότερο ποσοστό επιτυχίας (62%). Όσον 

αφορά στη ρυθµική απαγγελία των τρισύλλαβων και τετρασύλλαβων µοτίβων, το 

87% των παιδιών τόσο της πειραµατική οµάδας όσο και της οµάδας ελέγχου 

απήγγειλαν σωστά και συγχρόνισαν την κάθε συλλαβή στο ταµπουρίνο.  

Από τον πίνακα 11 καθώς και από το γράφηµα 3ζ, παρατηρούµε ότι οι 

επιδόσεις της Α οµάδας είναι κατά 37,5% καλύτερες σε σχέση µε την οµάδα Β στην 

ρυθµική απαγγελία και για τις τρεις  κατηγορίες λέξεων. 

Από το γράφηµα 3ζ διαπιστώνουµε ότι η πειραµατική υπόθεση που τέθηκε 

στην αρχή του πειράµατος, τελικά επαληθεύτηκε. 

Από τα γραφήµατα 3α έως 3στ διαπιστώνουµε ότι η πειραµατική οµάδα έχει 

καλύτερες επιδόσεις στην ρυθµική απαγγελία των δισύλλαβων µοτίβων, συγκριτικά 

µε την οµάδα ελέγχου. Ωστόσο δεν υπήρξαν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις δύο 

οµάδες στην ρυθµική απαγγελία των τρισύλλαβων και τετρασύλλαβων µοτίβων. Θα 

µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι µε τη χρήση του λόγου τα παιδιά µπορούν να 

κατανοήσουν τον µουσικό ρυθµό ευκολότερα. Τα λεκτικά µοτίβα µπορούν να 

βοηθήσουν τα παιδιά να αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητες του ρυθµικού µέτρου. Για 

παράδειγµα, µια δισύλλαβη λέξη θα µπορούσε να αντιστοιχεί µε το µέτρο 2/4, µια 

τρισύλλαβη µε 3/4 κ.ο.κ. Τέλος, θα µπορούσαµε να πούµε, πως η γνωριµία µε τα 

ρυθµικά µοτίβα καθιστά τα παιδιά ικανά να αναλύσουν αργότερα την ρυθµική δοµή 

ενός τραγουδιού. 

Σαν γενικό συµπέρασµα θα µπορούσαµε να πούµε, ότι παρόλο που τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας  δεν γνωρίζουν ακόµη την έννοια της συλλαβής και σε πολλές 

περιπτώσεις δεν έχουν εξοικειωθεί µε την έννοια του µετρήµατος, η ρυθµική 

απαγγελία, σε συνδυασµό µε το χτύπηµα του παλµού –στο ταµπουρίνο-, βοηθάει τα 

παιδιά να αντιληφθούν την αίσθηση του ρυθµού. 
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                                                   ΠΕΙΡΑΜΑ 4ο
  

   

      ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΥΘΜΙΚΩΝ ΜΟΤΙΒΩΝ       

 

Κάθε διδασκαλία πάνω στο ρυθµό, τον ρυθµικό παλµό και το µέτρο πρέπει να 

στηριχθεί στην ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν και να εκτελούν σωστά κάθε 

ρυθµικό στοιχείο της µουσικής. Η µέθοδος του Orff επιτρέπει στο παιδί να κάνει 

µουσική µε απλά κρουστά όργανα και να µιµείται µικρά ρυθµικά µοτίβα, χωρίς 

τεχνικές δυσκολίες, µε αποτέλεσµα να µοιάζει µε παιχνίδι και να ενθουσιάζει τα 

παιδιά. 

 Η παρακάτω άσκηση εφαρµόζεται στην µέθοδο του Orff προκειµένου να 

αποβεί χρήσιµη στην ρυθµική ανάπτυξη των παιδιών: Ο-Η  παιδαγωγός χτυπά µε 

παλαµάκια ρυθµικές φράσεις που τα παιδιά πρέπει να επαναλάβουν από µνήµης. Οι 

φράσεις στην αρχή είναι πολύ µικρές και δεν ξεπερνούν το ένα µέτρο, προοδευτικά 

γίνονται πιο σύνθετες και µεγαλύτερες. Οι φράσεις πρέπει να παίζονται µε σωστούς 

τονισµούς, έτσι ώστε µετά από λίγη εξάσκηση να µπορούν να αναγνωρίζουν το είδος 

του µέτρου. 

Ωστόσο, όταν χρησιµοποιείται η µίµηση ως µέσο διδασκαλίας, πρέπει  οι 

ασκήσεις να δίνουν έµφαση στην σταδιακή αυξανόµενη αντίληψη του ρυθµού και 

στην εξάσκηση του αυτιού. Γιατί όπως έχουµε αναφέρει και στο θεωρητικό µέρος, τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν αυξανόµενη τάση για µίµηση (βλέπε σ. 37).    

Σε έρευνα ο Gilbert (1980), όπως αναφέρει η Σέργη (1995, σ. 95) κατέληξε 

ότι η ικανότητα των παιδιών στην εκτέλεση καθοδηγούµενων δραστηριοτήτων όπως 

η ενόργανη εκτέλεση, βελτιώνονται µε την αύξηση της χρονολογικής ηλικίας. Η 

έρευνα του έδειξε ακόµη ότι υπάρχουν διαφορές στις εκτελέσεις αγοριών και 

κοριτσιών (βλέπε σχετικές έρευνες σ.σ. 36-37). 

Ένας εύκολος τρόπος για την αναπαραγωγή ρυθµικών µοτίβων από τα παιδιά, 

χρησιµοποιείται στην µέθοδο Kodaly. Όπως αναφέραµε και στο θεωρητικό µέρος 

(βλέπε σ. 44) ο ρυθµός στην µέθοδο Kodaly διδάσκεται σε µικρά µοτίβα που 

αποτελούνται από µικρές συλλαβές (ta= τέταρτο, ti=όγδοο). Για παράδειγµα, η 

παρουσίαση των τεσσάρων τετάρτων µε χτύπηµα των χεριών και ταυτόχρονη 

απαγγελία των συλλαβών  ta-ta-ta-ta, µπορεί να γίνει πιο εύκολα κατανοητό από τα 

παιδιά για την ενόργανη εκτέλεση του.   
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Το τέταρτο πείραµα που πραγµατοποιήσαµε αφορούσε την αναπαραγωγή 

ρυθµικών µοτίβων µε τη συνοδεία οργάνου. Η πειραµατική υπόθεση που τέθηκε προς 

επαλήθευση ήταν η εξής: αν η πειραµατική οµάδα µπορούσε να αναπαράγει µε 

ακρίβεια τα δύο ρυθµικά µοτίβα που της ζητήθηκε, συγκριτικά µε την οµάδα ελέγχου. 

∆ηλαδή, αν τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων της πειραµατικής οµάδας θα είναι 

µεγαλύτερα σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. Από την θεωρητική µελέτη που 

προαναφέραµε, περιµένουµε η πειραµατική οµάδα να αναπαράγει τα ρυθµικά µοτίβα  

καλύτερα από την οµάδα ελέγχου.  

Ζητήθηκε από τα υποκείµενα του πειράµατος να αναπαράγουν δύο ρυθµικά 

µοτίβα, χτυπώντας ταυτόχρονα το ταµπουρίνο. Το πρώτο ρυθµικό µοτίβο ήταν σε 

τρεις χρόνους µε µέτρο ¾, ενώ το δεύτερο ρυθµικό µοτίβο είχε µέτρο ¾ και 

αποτελούνταν από δύο τέταρτα και δύο όγδοα. Πιο συγκεκριµένα τα δύο ρυθµικά 

µοτίβα παρουσιάστηκαν µε την εξής µορφή: 

       

       Πρώτο ρυθµικό µοτίβο:                                       

                                                     

 

      ∆εύτερο  ρυθµικό µοτίβο: 

                                    

   Τα δύο ρυθµικά µοτίβα παρουσιάστηκαν στα υποκείµενα του πειράµατος, 

δύο µε τρεις φορές το καθένα, από τις σπουδάστριες, πριν τους ζητηθεί να τα 

αναπαράγουν και παρουσιάστηκαν σε αντιστοιχία µε τις συλλαβές ta ti όπως έχουµε 

ήδη εξηγήσει παραπάνω. 

Η κλίµακα µέτρησης που χρησιµοποιήθηκε για το καθορισµό των επιπέδων 

στην αξιολόγηση της αναπαραγωγής των ρυθµικών µοτίβων, του κάθε παιδιού 

αποτελείται από δύο αριθµητικές τιµές. Η ερµηνεία που δίνονταν σε κάθε τιµή ήταν:  

 

1: Λάθος . 

2: Σωστό.  
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Οι τιµές προσδιορίζονται ως εξής:  

 

1: (Λάθος)  Μη ακριβής αναπαραγωγή των ρυθµικών µοτίβων. 

2: ( Σωστό) Ακριβής αναπαραγωγή των ρυθµικών µοτίβων.  

 

Για περισσότερη ευκολία, θα ονοµάσουµε την πειραµατική οµάδα, οµάδα Α 

και την οµάδα ελέγχου, ως οµάδα Β. 

Στον πίνακα 12 παραθέτουµε τα αποτελέσµατα των επιδόσεων των δύο 

οµάδων για το πρώτο ρυθµικό µοτίβο. Παρουσιάζεται ο αριθµός των παιδιών ανά 

βαθµίδα αξιολόγησης:          

                

                   ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

      

                                                     1
ο
 Ρυθµικό Μοτίβο  

 

           ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

          ΣΩΣΤΑ          ΛΑΘΟΣ               

           ΟΜΑ∆Α Α 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

                (8) 

             

              8 

 

                0 

           ΟΜΑ∆Α Β 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

                (10) 

           

              6 

  

              4 

 

Παρατηρώντας τον πίνακα 12 θα µπορούσαµε να πούµε πως για το πρώτο 

ρυθµικό µοτίβο και για την οµάδα Α, σύµφωνα µε την κλίµακα αξιολόγησης: 8 στα 8 

παιδιά εκτέλεσαν σωστά το ρυθµικό µοτίβο. Για την οµάδα Β, σύµφωνα µε την 

κλίµακα αξιολόγησης: 6 στα 10 παιδιά εκτέλεσαν σωστά το ρυθµικό µοτίβο, ενώ 4 

από τα 10 παιδιά δεν τα κατάφεραν. 
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Παρακάτω µπορούµε να δούµε τα αποτελέσµατα για το πρώτο ρυθµικό 

µοτίβο υπό τη µορφή γραφήµατος: 

 

  ΓΡΑΦΗΜΑ 4α                    ΓΡΑΦΗΜΑ 4β 

1ο  ΡΥΘΜΙΚΟ

ΜΟΤΙΒΟ

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Α

ΣΩΣΤΑ

100%

ΛΑΘΟΣ

0%

ΣΩΣΤΑ

ΛΑΘΟΣ

 

1ο  ΡΥΘΜΙΚΟ

ΜΟΤΙΒΟ

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Β

ΣΩΣΤΑ

60%

ΛΑΘΟΣ

40%

ΣΩΣΤΑ

ΛΑΘΟΣ

 

 

Στον πίνακα 13 παραθέτουµε τα αποτελέσµατα των επιδόσεων των δύο 

οµάδων για το δεύτερο ρυθµικό µοτίβο. Παρουσιάζεται ο αριθµός των παιδιών ανά 

βαθµίδα αξιολόγησης: 

 

                                                          ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

      

                                                       2
ο
 Ρυθµικό Μοτίβο  

 

           ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

          ΣΩΣΤΑ          ΛΑΘΟΣ               

           ΟΜΑ∆Α Α 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

                (8) 

             

              4 

 

               4 

           ΟΜΑ∆Α Β 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

                (10) 

           

              3 

  

             7 

 

Παρατηρώντας τον πίνακα 13 θα µπορούσαµε να πούµε πως για πρώτο 

ρυθµικό µοτίβο και για την οµάδα Α, σύµφωνα µε την κλίµακα αξιολόγησης: 4 στα 8 

παιδιά εκτέλεσαν σωστά το ρυθµικό µοτίβο, ενώ 4 από τα 8 δεν τα κατάφεραν. Για 
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την οµάδα Β, σύµφωνα µε την κλίµακα αξιολόγησης: 3 στα 10 παιδιά εκτέλεσαν 

σωστά το ρυθµικό µοτίβο, ενώ 7 από τα 10 παιδιά δεν τα κατάφεραν. 

Παρακάτω µπορούµε να δούµε τα αποτελέσµατα για το δεύτερο ρυθµικό 

µοτίβο υπό τη µορφή γραφήµατος: 

 

      ΓΡΑΦΗΜΑ 4γ                                          ΓΡΑΦΗΜΑ 4δ 

2ο  ΡΥΘΜΙΚΟ

ΜΟΤΙΒΟ

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Α

ΣΩΣΤΑ

50%

ΛΑΘΟΣ

50%

ΣΩΣΤΑ

ΛΑΘΟΣ

 

2ο  ΡΥΘΜΙΚΟ

ΜΟΤΙΒΟ

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Β

ΣΩΣΤΑ

30%

ΛΑΘΟΣ

70%

ΣΩΣΤΑ

ΛΑΘΟΣ

 

 

Στον πίνακα 14 παραθέτουµε τα αποτελέσµατα των σωστών απαντήσεων των 

δύο οµάδων για την αναπαραγωγή και των δύο ρυθµικών µοτίβων: 

 

        ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

 

     Σωστές απαντήσεις 

 Για τα δύο ρυθµικά µοτίβα 

   

ΚΑΛΑ 

          ΟΜΑ∆Α Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

                (8) 

 

                 4 

        ΟΜΑ∆Α Β 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

               (10) 

     

                 3 
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Στον γράφηµα 4ε µπορούµε να δούµε το ποσοστό % των παιδιών της κάθε 

οµάδας που εκτέλεσε σωστά και τα δύο ρυθµικά µοτίβα: 

 

    ΓΡΑΦΗΜΑ 4ε 

          

ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ∆ΥΟ ΡΥΘΜΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ

50%

30%

0

20

40

60

80

100

ΟΜΑ∆Α Α        ΟΜΑ∆Α Β

Π

Ο

Σ

Ο

Σ

Τ

Α

 

%

 

OMA∆Α Α

ΟΜΑ∆Α Β

 

 

Από τα γραφήµατα 4α έως 4δ, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι όλα τα 

υποκείµενα της πειραµατική οµάδας (100%) κατάφεραν να αναπαράγουν µε ακρίβεια 

το πρώτο ρυθµικό µοτίβο, σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου που είχε χαµηλότερο 

ποσοστό επιτυχίας (60%). Όσον αφορά στην αναπαραγωγή του δεύτερου ρυθµικού 

µοτίβου, υπήρξε µείωση στις σωστές επιδόσεις των παιδιών της πειραµατικής οµάδας 

κατά 50% και της οµάδας ελέγχου κατά 40%. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο ότι το 

δεύτερο ρυθµικό µοτίβο αποτελούνταν από δύο αξίες ογδόων, κάτι που ήταν δύσκολο 

να αντιληφθούν και να αντιστοιχίσουν ένα ρυθµικό παλµό µε δύο χτυπήµατα στο 

ταµπουρίνο (ti, ti). Αντίθετα, τα περισσότερα από τα υποκείµενα που δεν τα 

κατάφεραν, αντιστοιχούσαν τις δύο αξίες ογδόου µε δυο αξίες τετάρτου. 

Από τα γραφήµατα 4α έως 4δ διαπιστώνουµε ότι η πειραµατική οµάδα έχει 

καλύτερες επιδόσεις στην εκτέλεση των δύο ρυθµικών µοτίβων, συγκριτικά µε την 

οµάδα ελέγχου. Συγκεκριµένα στην εκτέλεση του πρώτου ρυθµικού µοτίβου, η οµάδα 

Α είχε καλύτερες επιδόσεις κατά 40% συγκριτικά µε την οµάδα Β. Στην εκτέλεση του 

δεύτερου ρυθµικού µοτίβου οι επιδόσεις της Α οµάδας ήταν κατά 20% καλύτερες 

συγκριτικά µε την οµάδα Β.  
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Από τον πίνακα 14 καθώς και από το γράφηµα 4ε παρατηρούµε ότι οι 

επιδόσεις της Α οµάδας είναι κατά 20% καλύτερες σε σχέση µε την οµάδα Β και στην 

εκτέλεση των δύο ρυθµικών µοτίβων. 

Από το γράφηµα 4ε διαπιστώνουµε ότι η πειραµατική υπόθεση που τέθηκε 

στην αρχή του πειράµατος, τελικά επαληθεύτηκε. 

Σαν γενικό συµπέρασµα θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα υποκείµενα της 

πειραµατικής οµάδας λόγω της εξοικείωσης µε τις µουσικοκινητικές δραστηριότητες 

µπορούσαν να αναγνωρίσουν και να εκτελέσουν µε περισσότερη πιστότητα τα 

ρυθµικά µοτίβα. 
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Γ.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Σε αυτό το τελευταίο µέρος της εργασίας θα ερµηνεύσουµε τα αποτελέσµατα 

που προκύπτουν από την πειραµατική έρευνα που πραγµατοποιήσαµε σε σχέση µε τις 

υποθέσεις που τέθηκαν στην αρχή αυτής της έρευνας.  

Το βασικό ερώτηµα που τέθηκε στην αρχή αυτής της έρευνας αφορούσε την 

πιθανή επίδραση της πρώιµης µουσικοκινητικής αγωγής -όπως την παρουσιάζουν και 

την πραγµατοποιούν τα µουσικοπαιδαγωγικά συστήµατα που αναφέραµε- στη 

µουσική αντίληψη των παιδιών προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών) και ειδικότερα στην 

αντίληψη του ρυθµού. Ως Εξαρτηµένη µεταβλητή θεωρήσαµε τις επιδόσεις των 

παιδιών στις δοκιµασίες που υποβλήθηκαν. Οι δοκιµασίες αυτές αφορούσαν τον 

ρυθµικό συντονισµό, την αντίληψη της εναλλαγής του tempo, την απαγγελία 

ρυθµικών λεκτικών µοτίβων καθώς και την εκτέλεση ρυθµικών µοτίβων µε την 

συνοδεία οργάνου. Ως Ανεξάρτητη µεταβλητή θεωρήσαµε την ύπαρξη ή όχι 

µουσικοκινητικής αγωγής. 

Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την πειραµατική έρευνα δείχνουν ότι η 

πρώιµη µουσική εκπαίδευση µε κεντρικό άξονα τα µουσικοπαιδαγωγικά συστήµατα 

που έχουµε αναφέρει, επιδρά θετικά στην ανάπτυξη της αντίληψης του ρυθµού σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

Πιο συγκεκριµένα σηµαντική επίδραση
8
 βρήκαµε στην ανάπτυξη του 

ρυθµικού συντονισµού (πείραµα 1
ο
), στην ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης 

εναλλαγών στο tempo (πείραµα 2
ο
) καθώς επίσης και στην εκτέλεση ρυθµικών 

µοτίβων µε την συνοδεία οργάνου (πείραµα 4
ο
). 

 

Η εκτίµηση της ικανότητας των παιδιών ως προς το ρυθµικό συντονισµό, 

βασίστηκε στις επιδόσεις των παιδιών στην πρώτη δοκιµασία και αξιολογήθηκε µε 

µια κλίµακα µέτρησης 3 βαθµών (βλέπε σ. 51). Κατά τη διαδικασία της δοκιµασίας 

αυτής, ζητήθηκε από τα παιδιά να χτυπήσουν τα χέρια τους ρυθµικά σε δύο διαδοχικά 

µουσικά ερεθίσµατα µε µέτρο 4/4 και αργό tempo.   

                                                
8
 Φυσικά, η επεξεργασία των δεδοµένων µας σύµφωνα µε µεθόδους επαγωγικής στατιστικής, 

θα έδινε πιο αξιόπιστα συµπεράσµατα και θα αναδείκνυε την έννοια της στατιστικής σηµαντικότητας. 

Στα πλαίσια όµως αυτής της πτυχιακής εργασίας και δεδοµένων των γνώσεων µας πάνω στο 

αντικείµενο, αρκεστήκαµε να χρησιµοποιήσουµε απλές µεθόδους περιγραφικής στατιστικής (δηλαδή 

σύγκριση ποσοστών, παρουσίαση πινάκων, γραφηµάτων).  
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Όσον αφορά στον ρυθµικό συντονισµό για τα δύο µουσικά ερεθίσµατα, 

προέκυψε σηµαντική διαφορά (30%) υπέρ της πειραµατικής οµάδας, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι η µουσικοκινητική επιδρά θετικά στην ανάπτυξη της ικανότητας για 

ρυθµικό συντονισµό των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Όπως έχουµε ήδη 

αναφέρει (βλέπε σ. 57), η πειραµατική οµάδα είχε αυξηµένο βαθµό προσοχής και 

συγκέντρωσης κατά την διάρκεια της δοκιµασίας, κάτι που θα µπορούσαµε να πούµε 

ότι δεν παρατηρήθηκε στην οµάδα ελέγχου. Συγκεκριµένα, τα παιδιά της 

πειραµατικής οµάδας έδειχναν να ενδιαφέρονται και να διασκεδάζουν καθώς και να 

ακολουθούν αυθόρµητα τις οδηγίες που τους δόθηκαν, κατά τη διάρκεια της κάθε 

δοκιµασίας. Η συγκέντρωση αυτή προέρχεται από τον τρόπο που αντιµετωπίζουν τα 

παιδιά µια τέτοιου είδους δοκιµασία ή µια µουσική δραστηριότητα. Η 

µουσικοκινητική αγωγή είναι µια µουσικοπαιδαγωγική µέθοδος που βοηθάει το παιδί 

να συγκεντρωθεί κατά την διαδικασία της ακοής ενός µουσικού ερεθίσµατος και να 

την αναπτύξει (βλέπε στο θεωρητικό µέρος σ. 23).  

Όπως έχουµε ήδη πει, ο ρυθµικός συντονισµός είναι κάτι έµφυτο αλλά η 

καλλιέργεια του είναι επίκτητη. Θα µπορούσαµε ακόµα να πούµε πως σηµαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη του ρυθµικού συντονισµού και γενικότερα στην αντίληψη του 

ρυθµού κατέχει η κίνηση ως µέσο έκφρασης του ρυθµού. Όταν τα παιδιά και των δύο 

οµάδων χρειάστηκαν να χρησιµοποιήσουν το σώµα τους ή τα χέρια τους προκειµένου 

να εκτελέσουν µια δοκιµασία, η συγκέντρωση τους αυξήθηκε µε αποτέλεσµα και οι 

επιδόσεις τους να γίνουν καλύτερες. Η σηµασία της κίνησης, ως µέσο προσέγγισης  

της µουσικής και ειδικότερα του ρυθµού, είναι µεγάλη. 

Θα πρέπει επίσης να αναφέρουµε τον παράγοντα της µίµησης που πιθανόν να 

επηρέασε τα αποτελέσµατα µας, αφού παιδιά σε αυτήν την ηλικία συνηθίζουν να 

µιµούνται το ένα το άλλο. 

 

Η εκτίµηση της ικανότητας των παιδιών να αναγνωρίζουν τις ρυθµικές 

εναλλαγές, βασίστηκε στις επιδόσεις των παιδιών στην δεύτερη δοκιµασία και 

αξιολογήθηκε µε µια κλίµακα µέτρησης 3 βαθµών (βλ. σ. 60). Να θυµίσουµε εδώ ότι 

κατά την διαδικασία της δοκιµασίας αυτής, ζητήθηκε από τα παιδιά να συνοδεύσουν 

µε ένα κρουστό µουσικό όργανο (τυµπανάκι) ένα µουσικό ερέθισµα το οποίο 

ξεκινούσε µε αργό tempo και σταδιακά η ταχύτητα του αυξανόταν. 

 Όσον αφορά στην ικανότητα αναγνώρισης εναλλαγών στο tempo, προέκυψε 

διαφορά της τάξεως του 17,5% υπέρ της πειραµατικής οµάδας κάτι που αποδεικνύει 

ότι η µουσικοκινητική επιδρά θετικά στην ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης 
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εναλλαγών στο tempo των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Στο αργό µέρος του 

µουσικού ερεθίσµατος, όπως µπορούµε να δούµε και από το γράφηµα 2α, για κανένα 

από τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας δεν παρατηρήθηκε απουσία ρυθµικού 

συντονισµού. Αντίθετα το 20% των παιδιών της οµάδας ελέγχου δε κατάφερε να 

συντονιστεί στο παίξιµο του ταµπουρίνου. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η 

µουσικοκινητική αγωγή καθιστά ικανό το παιδί να µπορεί να αναπαράγει ρυθµικά 

µοτίβα σε αργή ταχύτητα και επίσης καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται 

προκειµένου το παιδί να συνοδεύει ρυθµικά, µε τη βοήθεια µουσικού οργάνου, αυτό 

που ακούει. 

Κατά την διαδικασία του πειράµατος, παρατηρήθηκε ότι κατά τη διάρκεια της 

αλλαγής της ταχύτητας του µουσικού ερεθίσµατος (από γρήγορο σε αργό ή από αργό 

σε γρήγορο), τα περισσότερα από τα παιδιά και των δύο οµάδων ήταν δύσκολο να το 

αντιληφθούν άµεσα. Χρειάστηκε ένα µικρό χρονικό διάστηµα προκειµένου τα παιδιά 

να το αντιληφθούν και να συντονιστούν αναπαραγοντάς το στο ταµπουρίνο. Εδώ θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι στην ηλικία αυτή τα παιδιά δείχνουν να αντιλαµβάνονται 

την αλλαγή της ταχύτητας σε ένα µουσικό ερέθισµα, αλλά τους είναι ακόµα δύσκολο 

να µπορούν να το εκφράζουν άµεσα. Το 37,5% των παιδιών που έχουν λάβει 

µουσικοκινητική αγωγή (Οµάδα Α), όπως µπορούµε να δούµε και από το γράφηµα 

2ε, έχουν την ικανότητα να αντιλαµβάνονται και να εκφράζουν ταυτόχρονα την 

αλλαγή της ταχύτητας του µουσικού ερεθίσµατος ενώ την ικανότητα αυτή κατέχει  το 

20% των παιδιών που δεν έχουν λάβει µουσικοκινητική αγωγή (Οµάδα Β).  

Θα πρέπει επίσης να αναφέρουµε πως όλα τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας 

(Οµάδα Α) καθώς και της οµάδας ελέγχου (Οµάδα Β) που είχαν καλές επιδόσεις στο 

αργό µέρος του µουσικού ερεθίσµατος, είχαν καλές ή µέτριες επιδόσεις στο γρήγορο 

µέρος. Με λίγα λόγια, δεν παρατηρήθηκε απουσία ρυθµικού συντονισµού στο 

γρήγορο µέρος για κανένα από αυτά τα παιδιά, παρά µόνο µη διατήρησή του. Αυτό 

θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως εξής: Η ρυθµική αντίληψη ενυπάρχει σε κάθε παιδί 

αλλά η καλλιέργεια της είναι κάτι επίκτητο. Προκειµένου του παιδί να µπορέσει να 

αναπτύξει και να εκµεταλλευτεί την ήδη υπάρχουσα αντίληψη του για τον ρυθµό, θα 

πρέπει να “εκπαιδευτεί” κατάλληλα προκειµένου να καλλιεργήσει τις ικανότητες που 

χρειάζονται για την αντίληψη πιο σύνθετων εννοιών όπως είναι για παράδειγµα την 

εναλλαγή στο tempo.  
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Η εκτίµηση της ικανότητας των παιδιών για την απαγγελία ρυθµικών 

λεκτικών µοτίβων µε την συνοδεία ταµπουρίνου, βασίστηκε στις επιδόσεις των 

παιδιών στην τρίτη δοκιµασία και αξιολογήθηκε µε µια κλίµακα µέτρησης 2 βαθµών 

(βλ. σ. 67). Θυµίζουµε ότι κατά την διαδικασία της δοκιµασίας αυτής, ζητήθηκε από 

τα παιδιά να απαγγείλουν ρυθµικά λέξεις που χρησιµοποιούνται καθηµερινά µε την 

βοήθεια του ταµπουρίνου (βλ. σ. 67).  

Όσον αφορά στην ρυθµική απαγγελία των δισύλλαβων ρυθµικών µοτίβων, 

προέκυψε µικρή διαφορά της τάξεως του 13% υπέρ της πειραµατικής οµάδας (Οµάδα 

Α). Για τις άλλες δύο κατηγορίες ρυθµικών µοτίβων (τρισύλλαβα, τετρασύλλαβα) δεν 

υπήρξε καµία διαφορά στα ποσοστά των σωστών απαντήσεων που έδωσαν οι δύο 

οµάδες. Τα υποκείµενα των δύο οµάδων, όπως µπορούµε να δούµε και στα 

γραφήµατα 3γ έως 3στ, απάντησαν ποσοτικά µε τον ίδιο τρόπο αλλά όχι και ποιοτικά.  

Παρόλη την ισοµερή κατανοµή των απαντήσεων στις δύο κατηγορίες 

ρυθµικών µοτίβων (τρισύλλαβα, τετρασύλλαβα) καθώς και την µικρή διαφορά (13%) 

που παρουσίασαν οι δύο οµάδες στα δισύλλαβα ρυθµικά µοτίβα, παρατηρώντας το 

γράφηµα 3ζ θα δούµε ότι η συνολική διαφορά των δύο οµάδων ως προς τις σωστές 

απαντήσεις για τις τρεις κατηγορίες ρυθµικών µοτίβων ανέρχεται στο 37,5%. Αυτό 

συµβαίνει γιατί µόνο 3 από τα 8 παιδιά της οµάδας ελέγχου παρουσίασαν καλές 

επιδόσεις και στις τρείς κατηγορίες ρυθµικών µοτίβων. Αντίθετα, 6 από τα 8 παιδιά 

της πειραµατικής οµάδας τα κατάφεραν και στις τρείς κατηγορίες ρυθµικών µοτίβων. 

Παρατηρούµε εδώ µια ποιοτική διαφορά των δύο οµάδων, µε την πειραµατική οµάδα 

(Οµάδα Α) να παρουσιάζει µια σταθερότητα στις επιδόσεις της και στις τρείς 

κατηγορίες ρυθµικών µοτίβων, κάτι που απουσιάζει από τις επιδόσεις των παιδιών 

της οµάδας ελέγχου (Οµάδα Β).   

Θα µπορούσαµε λοιπόν να πούµε πως η χρήση των λεκτικών µοτίβων και 

γενικότερα του ρυθµικού λόγου, ως µέσο προσέγγισης του ρυθµού, βοηθά τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας να αντιληφθούν γενικά τον ίδιο τον ρυθµό και ειδικότερα τις 

µουσικές αξίες και το µέτρο. Χρησιµοποιώντας τις λέξεις σαν ρυθµικά µοτίβα, ως 

µέσο διδασκαλίας του ρυθµού καλλιεργούµε την ικανότητα στα παιδιά να συνδέουν 

την µουσική µε την µητρική τους γλώσσα και αυτό καθιστά την κατανόηση και την 

αντίληψη της µουσικής πιο οµαλή. Είναι πιο ευχάριστο για ένα παιδί να χρησιµοποιεί 

λέξεις προκειµένου να περιγράψει µια µουσική φράση, παρά αφηρηµένα σύµβολα 

που, στην ηλικία που βρίσκεται, δύσκολα µπορεί να κατανοήσει.  
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Η εκτίµηση της ικανότητας των παιδιών για την αναπαραγωγή ρυθµικών 

µοτίβων µε την συνοδεία ταµπουρίνου, βασίστηκε στις επιδόσεις των παιδιών στην 

τέταρτη δοκιµασία και αξιολογήθηκε µε µια κλίµακα µέτρησης 2 βαθµών (βλ. σ. 75). 

Κατά την διαδικασία της δοκιµασίας ζητήθηκε από τα υποκείµενα του πειράµατος να 

αναπαράγουν δύο ρυθµικά µοτίβα, χτυπώντας ταυτόχρονα το ταµπουρίνο. Το πρώτο 

ρυθµικό µοτίβο ήταν σε τρεις χρόνους µε µέτρο ¾, ενώ το δεύτερο ρυθµικό µοτίβο 

είχε µέτρο ¾ και αποτελούνταν από δύο τέταρτα και δύο όγδοα (βλέπε σ. 74).  

Όσον αφορά στην αναπαραγωγή του πρώτου ρυθµικού µοτίβου στο 

ταµπουρίνο το 100% των παιδιών της πειραµατικής οµάδας (Οµάδα Α) κατάφερε να 

το αναπαράγει µε ακρίβεια, σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου που είχε χαµηλότερο 

ποσοστό επιτυχίας (60%). Παρατηρούµε µια ικανότητα των παιδιών της 

πειραµατικής οµάδας να µπορούν να αντιλαµβάνονται και να αναπαράγουν τα απλά 

ρυθµικά µοτίβα (αξίες τετάρτων) κάτι που όπως φαίνεται προέρχεται από το γεγονός 

ότι η µουσικοκινητική αγωγή που λαµβάνουν τα καθιστά ικανά για κάτι τέτοιο. 

Μέσω της εξοικείωσης και του πειραµατισµού µε τα µουσικά όργανα, τα παιδιά της 

προσχολικής ηλικίας είναι ικανά να µπορούν να αναπαράγουν µικρά ρυθµικά µοτίβα 

µε κάποιο (κρουστό) µουσικό όργανο. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των 

µοτίβων παρατηρήθηκε ότι τα υποκείµενα και των δύο οµάδων προσπαθούσαν να 

απαγγείλουν λεκτικά τα ρυθµικά µοτίβα (ta, ti) κάτι που τελικά τα βοήθησε κατά την 

διαδικασία της αναπαραγωγής.  

Όσο αφορά στην αναπαραγωγή του δεύτερου ρυθµικού µοτίβου, στο 

ταµπουρίνο το 50% των παιδιών της πειραµατικής οµάδας (Οµάδα Α) κατάφερε να 

το αναπαράγει µε ακρίβεια, σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου που είχε χαµηλότερο 

ποσοστό επιτυχίας (30%). Παρατηρούµε µια γενικότερη πτώση στις επιδόσεις των 

παιδιών των δύο οµάδων στην αναπαραγωγή του δεύτερου ρυθµικού µοτίβου. Όπως 

έχουµε ήδη αναφέρει (βλέπε σ. 74) το δεύτερο ρυθµικό µοτίβο αποτελούνταν από 2 

αξίες τετάρτου και από δύο αξίες ογδόου.  

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα αυτής της δοκιµασίας, το µεγαλύτερο 

ποσοστό των παιδιών της προσχολικής ηλικίας αντιλαµβάνονται και αναπαράγουν τις 

αξίες τετάρτου χωρίς όµως να κατανοούν πλήρως τη σηµασία του στη µουσική και το 

ρυθµό αφού δεν το έχουν διδαχτεί. Τους είναι όµως ακόµα δύσκολο να µπορούν να 

αντιλαµβάνονται και να αναπαράγουν µικρότερες σε διάρκεια αξίες όπως είναι τα 

όγδοα. Η πειραµατική οµάδα (Οµάδα Α) είχε µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας και στο 

δεύτερο ρυθµικό µοτίβο κατά 20% σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. Στο γράφηµα 4γ 
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παρατηρούµε ότι το 50% των παιδιών της πειραµατικής οµάδας είχαν αναπτύξει την 

ικανότητα να µπορούν να αναπαράγουν και ίσως και να αναγνωρίζουν αξίες ογδόου. 

Μέσω των µουσικοκινητικών δραστηριοτήτων τα παιδιά γνωρίζουν και κατανοούν 

τις βασικές µουσικές έννοιες, όπως είναι οι µουσικές αξίες µε ευχάριστο τρόπο και 

χωρίς να χρειάζεται να τις αποµνηµονεύουν ή να µαθαίνουν τη σηµειογραφία τους.  

 

Η θετική επίδραση της πρώιµης µουσικοκινητικής αγωγής στην µουσική 

αντίληψη του παιδιού και ειδικότερα στην αντίληψη του ρυθµού, όπως προκύπτει και 

από τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας, είναι κάτι που αξίζει να ληφθεί υπόψη όχι 

µόνο από τους εκπαιδευτικούς, αλλά από οποιοδήποτε άλλο άτοµο που ασχολείται µε 

τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας ή ακόµα και από το ίδιο το οικογενειακό 

περιβάλλον του παιδιού. Η εφαρµογή των βασικών µουσικοπαιδαγωγικών µεθόδων 

έχει ήδη ενσωµατωθεί στο υπάρχον Αναλυτικό Πρόγραµµα προσχολικής αγωγής που 

προτείνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Θα πρέπει όµως οι 

παιδαγωγοί να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι προκειµένου να µπορούν να 

εφαρµόζουν και να εκτελούν τις ασκήσεις και τις δραστηριότητες µε σωστό τρόπο. 

Είναι επίσης απαραίτητο να αναφέρουµε τον διπλό ρόλο της µουσικής στην 

αγωγή των παιδιών προσχολικής ηλικίας: αφενός τον ρόλο της µουσικής ως µια 

µορφή τέχνης που σκοπό έχει την πνευµατική ανάπτυξη αλλά και αφετέρου ως ένα 

ισχυρό µέσο για την ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόµου. 

Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την έρευνά µας επαληθεύουν την 

υπόθεση και απαντούν θετικά στο ερώτηµα στο οποίο βασίστηκε η προβληµατική της 

εργασίας µας, ενισχύοντας την θέση ότι η µουσικοκινητική αγωγή επιδρά θετικά στην 

µουσική αντίληψη των νηπίων και ειδικότερα στην αντίληψη του ρυθµού. 
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