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Περικλής Παπαδόπουλος  

Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων 

ΑΠΣ – ΔΕΠΠΣ Μουσικής Νηπιαγωγείου 

 - AΚΡΟΑΣΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

   μιμούμαι, τραγουδώ, παίζω, αυτοσχεδιάζω, συμπράττω    

   (ομαδικά έχω καλύτερα αποτελέσματα)  

 - ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΘΕΣΗ 

   ερευνώ ήχους, τρόπους εκτέλεσης, ανακαλύπτω, σχεδιάζω,  

   αποτυπώνω μουσική (σύμβολα – γραφική παρτιτούρα) εντάσσω  

   μουσική σε γλώσσα, απλές μαθηματικές έννοιες, άσκηση, παιχνίδι 

 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ από τα νήπια 

   κριτική ικανότητα στυλ, ποικιλία ύφους, απλών φορμών, ποιότητας 

   εκτέλεσης, ενορχηστρώσεων, σύγκριση όμοιων και διαφορετικών,  

   αντιστοίχιση εικόνων και ήχων, αυτό-έκφραση συναισθημάτων,  

   επικοινωνία  
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ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ! (1967- 1981- 2005) 

 - E. J. Dalcroze  

   Σώμα = φυσικό μουσικό όργανο. Επαφή των παιδιών με τα μουσικά     

   φαινόμενα μέσω της σωματικής κίνησης και δραστηριότητας  
 

 - C. Orff 

   Προηγείται η ενεργή συμμετοχή (πράξη – βίωμα –  

   δημιουργία ) πριν τη θεωρία – γνωστική κατανόηση  

   Αυτοσχεδιασμός, σύνθεση λόγου, ρυθμού και κίνησης 
 

 - S. Suzuki  

   Παίξε με το «αυτί» (τρέχον πρόγραμμα Jazz Δημητριάδη Δ.)    

   Αυτοσχεδιασμός = απελευθέρωση από φόβο λάθους, αφύπνιση  

   φαντασίας, διατήρηση ενδιαφέροντος, προώθηση δημιουργικότητας 

   Παρατήρησε – μιμήσου, πριν εξοικειωθείς, διαβάσεις και γράψεις μουσική 
 

- J. Kodaly  

   Μέσα από το τραγούδι και το μουσικό παιχνίδι αφομοιώνω βασικές έννοιες  

Περικλής Παπαδόπουλος  

Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων 
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ΓΙΑΤΙ ΓΟΗΤΕΥΕΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ και οι Μουσικοί;  

 εκτεθείτε σε συστηματική – στοχευμένη μουσική ακρόαση! (έστω) 

 -  Βελτιώνει λεκτική έκφραση (γλώσσα), μαθηματική σκέψη, αντίληψη 

    χώρου και χρόνου, προσοχή, μνήμη, συνδυασμό δεξιοτήτων –  

    συντονισμού χεριών, ακοή, όραση, στάση σώματος, διαίσθηση και  

    έκφραση, αντοχή, υπομονή, επίδοση σε ψυχοκινητικά τεστ  

    δημιουργικότητα και διαύγεια νου, συγκροτημένη  

    σκέψη, δεκτικότητα, αποδοχή του άλλου 

 -  Ελαττώνει υπερκινητικότητα, ένταση και ταχύτητα αναπνοής 

    άγχος (σχολικής αποτυχίας), λάθη σε εργασία ή μελέτη 

 -  Ενοποιεί τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια για αποτελεσματικότερη μάθηση 

 -  Επιταχύνει ανάρρωση (ανώδυνος τοκετός), μετατραυματικές καταστάσεις  

    περιπτώσεις ΔΕΠΥ, αυτισμού, αναπηριών αισθήσεων (τυφλά, κωφάλαλα) 

 -  Αυξάνει πίεση, αναπνευστική ικανότητα  Σωτηριάδου Νίκη Θεσσαλονίκη 2008 (Διπλωματική εργασία) 

  Περικλής Παπαδόπουλος  

Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων 
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Ακρόαση Μουσικής (Τhe Mozart effect – Don Cambel 1997) 

 

Σωματική διέγερση – ευεξία 

Ενεργητική ακρόαση= ηλεκτρική αντίσταση δέρματος,  

διαστολή κόρων ματιών, αύξηση μυϊκού τόνου,  

αύξηση παλμών (πίεσης) 

Στο νηπιαγωγείο (προσχολική ηλικία 4-6 ετών) 

Πρώτη επαφή της πιο δεκτικής  

φυσικής περιόδου του παιδιού  

με οργανωμένη – ομαδική – αλληλεπιδραστική  

μουσική αγωγή 

(Μωραίτη, Κουρκουρίκα 2007) 
 

Περίοδοι «ειδικής ευαισθησίας» – «παράθυρα ευκαιριών» 

ανθρώπινου εγκεφάλου ανοιχτού για ανάδυση μιας ικανότητας.  

Αποζητά «εισερχόμενα» προκειμένου να ενεργοποιήσει και  

σταθεροποιήσει δομές του (Ζαφρανάς 2001) 
 

Μετά ήδη έχουν διαμορφωθεί τα νευρωνικά κυκλώματα,  

αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες λειτουργίες, πιθανώς μη  

αναπτυσσόμενες περαιτέρω και με πληρότητα μια δεξιότητα   

(Gardner 1983) 
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Στόχος 
 

παιχνίδι – εξερεύνηση – μουσική πράξη 

 ενεργή συμμετοχή σε ευκαιρίες ανακάλυψης – πειραματισμού  

σε περιβάλλον και συνθήκες συναισθηματικής ασφάλειας  

υποστήριξης –  ενθάρρυνσης – δοκιμής  

του καινούργιου που (πρέπει να) το ενδιαφέρει 

Περικλής Παπαδόπουλος  

Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων 
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παρατηρούμε τα περισσότερα παιδιά προσχολικής ηλικίας  

συχνά να χτυπάνε παλαμάκια, να χορεύουν,  

να κάνουν παρέλαση μέσα στην τάξη και γενικά  

να ψάχνουν διάφορους τρόπους να ανταποκρίνονται   

σε διαφορετικούς μουσικούς ρυθμούς.  

Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη μουσική και αντιδρούν ελεύθερα 

και με χαρά στους διαφορετικούς ρυθμούς και στα διάφορα είδη μουσικής.  

Μάλιστα όσο πιο αυθόρμητα αντιδρά ένα παιδί στο μουσικό άκουσμα θα 

παρατηρήσουμε ότι τόσο πιο σωστά ανταποκρίνεται  

στο εκάστοτε μουσικό ή ρυθμικό άκουσμα.  

Έτσι ανακαλύπτουν καινούριους και διαφορετικούς τρόπους να χρησιμοποιούν 

το σώμα και τη φωνή τους. Mάρλεν Κεφαλίδου 

Περικλής Παπαδόπουλος  

Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων 
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Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων 

   Πρακτικές προτάσεις μεταμόρφωσης της μουσικής γωνιάς σε                 

   εργαστήρι ρυθμών και ήχων (1) 
 

-  Έχετε τα κρουστά σε προσβάσιμο σημείο για τα νήπια  

   (μεταλλόφωνο χρωματικό, έννοιες ψηλά – χαμηλά,  

   δυνατά – σιγά, νότες στη σειρά – σκάλα,  γλιστρήματα) 

   Δώστε ζωή και συναισθήματα στα όργανα: 

   Κοιμούνται (για να μην παίζουν) 

   πονούν (όταν τα χτυπούν μόνο δυνατά) 

   κουράζονται και δεν ακούγονται (όταν παίζουν  

   όλα μαζί τυχαία) 
 

- έχετε τραγούδι, μουσική ή «συνθέτη ημέρας» κάθε μέρα για ακρόαση  

  «Λιλιπούπολη», «Τεμπέλης δράκος», «Λάχανα & χάχανα», παιδικά  

  Μαυρουδή  Νότη, Λοΐζου, «Ζουζούνια» (επιλογές), χορωδίες Λάμπρου,  

  Τυπάλδου, ανεξάρτητες αυτοεκδόσεις  φορέων, επιλεγμένα δυτικής μουσικής  

  όλων των εποχών (Vivaldi, Mozart,   Bach, νεότεροι) παραδοσιακές μουσικές  

  Ελλάδας και άλλων πολιτισμών, παραδοσιακά και διεθνή Χριστουγέννων –  

  Εποχών και εορτών – εθιμικός κύκλος χρόνου – τραγούδια αγροτικών  

  εργασιών, ή θάλασσας, ρεμπέτικα, jazz, disco, rock, πάντα επιλεγμένα,  

  ευκολομνημόνευτα σύντομα μοτίβα με (έντονο) ρυθμό. 

 - Φτιάξτε εσείς τραγούδια, ζητήστε από φίλη/ο μουσικό να έρθει στην τάξη   

   σας, επισκεφτείτε μουσική εκδήλωση, βιβλιοθήκη, φιλαρμονική, θέατρο κ.λ.π.    
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Πρακτικές προτάσεις μεταμόρφωσης της μουσικής γωνιάς σε 

εργαστήρι ρυθμών και ήχων (2) 
 

- Χρωματίστε – αλλοιώστε την φωνή σας κατά περίπτωση όπως στην  

  αφήγηση,  έτσι και στην διδασκαλία του τραγουδιού, ή την παρουσίαση ενός  

  μουσικού τοπίου, μιας ηχοϊστορίας, ενός παραμυθοτράγουδου ή μουσικού 

  δρώμενου 

  Αλλάζετε συχνά ρυθμό – ταχύτητα εκφοράς,  ύψος, ένταση, τόνο – οξύτητα,  

  χροιά και έκφραση στη φωνή, (ιδιότητες ήχου και μουσικού τόνου) όταν 

  χρειαστεί για να γίνει πιο ενδιαφέρουσα η μουσική διδασκαλία σας. 

- Βάλτε κανόνες…Μουσικής: 

 «η φωνή μας κουράζεται, αρρωσταίνει και σιωπά – τελειώνει όταν δεν  

 την χρησιμοποιούμε σωστά (κακή – υπερβολική χρήση).  

 «Νεράιδα φωνής». Αποτελεί το φυσικό και καλύτερο μουσικό όργανο.  

-Χρήση προεναρκτήριων εντολών 1 – 2 – 3 …και, ή πάμε…. με ισόχρονες  

 διάρκειες, αργές και σταθερές. 

- Μιλάω προς τα παιδιά με ήρεμη, σταθερή φωνή σε περιβάλλον  

  απόλυτης ησυχίας ώστε να ακούσουν καθαρά την εντολή – οδηγία μου,  

  το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και κατά την ακρόαση. 

- Δίνω μικρούς ρόλους σε υπερκινητικά παιδιά, «βοηθός», «μαέστρος», 

  π.χ. κρατά και παίζει με δική μου ένδειξη ένα κρουστό όργανο, που συμβολίζει   

  υπενθυμίζει ένα κανόνα, μια εικόνα, μια κατάσταση. 

Περικλής Παπαδόπουλος  

Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων 
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Πρακτικές προτάσεις μεταμόρφωσης της μουσικής γωνιάς σε 

εργαστήρι ρυθμών και ήχων (3) 
 

-  Δεν υποκύπτω σε «πίεση» παιδιού χωρίς όρια, απονέμω δικαιοσύνη,  

   συζητώ και εξηγώ και ένα χρειαστεί απομακρύνω από την «παρεούλα», ή   

   ζητώ βοήθεια να απασχοληθεί από συνάδελφο, ή άλλη δραστηριότητα. 

-  Αλλάζω κάθε 10 περίπου λεπτά και την μουσική δραστηριότητα 

   π.χ. «ζέσταμα σώματος», παιχνίδια προσανατολισμού, ανακάλυψης,  

   φαντασίας, ακρόαση, ρυθμικά και μελωδικά παιχνίδια, τραγούδι.  

   Περίπου 20 με 30 λεπτά αρκούν κάθε μέρα για το μουσικό εργαστήρι, ώστε να  

   το θέλουν και να το περιμένουν και την επόμενη. 

   Μια δραστηριότητα μπορεί να ολοκληρωθεί σε 5 λεπτά, σε μια ημέρα, ή σε  

   περισσότερες, ή να προετοιμάζεται όλο το χρόνο. 

 - Ορίζω βοηθούς και ικανά παιδιά και εναλλάσσω ρόλους 

 - Αναδεικνύω δεξιότητες επικοινωνίας, έκφρασης, εξωσχολικού και  

   οικογενειακού περιβάλλοντος (δίγλωσσο παιδί, με ενδιαφέροντα και  

   δραστηριότητες, κοινωνικό, εύγλωττο, παιδί ηγέτης) 

   Δεν διστάζω να αναδείξω δεξιότητες σε χαρισματικά παιδιά με κατάλληλο  

   παιδαγωγικό χειρισμό, ώστε να τα αποδέχεται πάντα η ομάδα.  

 - Ζωγραφίζω, χορεύω, γυμνάζομαι, δημιουργώ ήρωες – πρόσωπα ή  

   καταστάσεις με μουσική ή όργανα (βασιλιάς – νεράιδα, Άνοιξη, βροχή, χαρά  

   κλπ) που έχουν υιοθετήσει το δικό τους μουσικό γνώρισμα (όργανο) ήχο, ή  

   μουσικό μοτίβο που τα χαρακτηρίζει και τα κάνει αμέσως διακριτά.  

 

 



13 

΄΄ Αυτό το πρώτο μου Σχολειό ΄΄ 
         Μουσική – Στίχοι: Περικλής Παπαδόπουλος 

 

   Ένα πρωί που ήρθα εδώ μαζί με τη μαμά μου 

 
 

   είδα                         (παιδάκια)              (χίλια) δυο να στέκονται κοντά μου 

 
 

   Μας πήρε μια ΄΄άλλη μαμά΄΄ τη λέγανε                                      (δασκάλα) 

 
 

   μια                              (προσευχούλα) είπαμε και πήγαμε για                    (γάλα) 

 

 

  Πόσο πολύ το αγαπώ! 

 

  αυτό το πρώτο μου                                      (Σχολειό) 

 

  παίζω – μαθαίνω και την  Α – Β   (αλφαβήτα) 

 

  πόσο                                  (μεγάλωσα) αν θέλεις κοίτα! – (χ2)  
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Μετά πήραμε χρώματα – χαρτόνια και μολύβια 

 

ωραία τα περάσαμε με ένα σωρό παιχνίδια 

 

Γιορτούλες ετοιμάζουμε κι όλοι καλά περνάμε 

 

το μεσημέρι φεύγουμε αφού όμως πρώτα φάμε! 

 

 

Πόσο πολύ το αγαπώ 

 

αυτό το πρώτο μου Σχολειό 

 

παίζω – μαθαίνω και την αλφαβήτα 

 

πόσο μεγάλωσα αν θέλεις κοίτα! – (χ2) 

 

Περικλής Παπαδόπουλος  

Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων 
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 
 

Εννοιολογικός χάρτης τραγουδιού  
 

● απλές απεικονίσεις του νοήματος σημαντικών λέξεων-κλειδιών του ποιητικού 

λόγου δηλαδή ένα είδος γραφικής παράστασης 

   π.χ.: (ήλιος, Σχολείο, παιδιά, νηπιαγωγός, γάλα – δεκατιανό κλπ) 
 

   Διευκολύνει και μεγαλύτερα παιδιά: 

- μαθητές που δυσκολεύονται στην ανάγνωση της ελληνικής γλώσσας 

- μαθητές που είναι περισσότερο οπτικοί τύποι παρά ακουστικοί όσον αφορά το     

  μαθησιακό τους προφίλ 

- μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες    
 

●  Ο εκπαιδευτικός εκτελεί υποδειγματικά το τραγούδι ανά δυο στίχους    

παριστάνοντας παράλληλα με δραματοποιημένες κινήσεις το νόημα του 

ποιητικού λόγου, ώστε αυτό να προσεγγιστεί βιωματικά και να 

απομνημονευτεί ευκολότερα.  

Μπορώ να ξεκινήσω τη διδασκαλία από την επωδό – ρεφρέν.  

Αυτό το κάνω συλλαβίζοντας πρώτα ρυθμικά αργά και κρατώντας 

σταθερό ρυθμό με ένα κρουστό (ντέφι – ξυλάκια) ή με παλαμάκια 

προοδευτικά. 

Αμέσως μετά τραγουδώ με επαναλήψεις μικρές φράσεις δείχνοντας που 

οδηγείται η μελωδία, ή περιγράφοντας μιμητικά το νόημα των στίχων.                                                
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Η δραματοποίηση των στίχων και η απόδοση της μελωδικής ανέλιξης του 

τραγουδιού με κινήσεις του σώματος: 

 

- Κινητοποιεί τους μαθητές που δείχνουν λιγότερο ενδιαφέρον ή των  οποίων η 

προσοχή διασπάται κατά την εκμάθηση και την εκτέλεση   τραγουδιών 

-Ενισχύει τη βιωματική προσέγγιση τραγουδιών και κάνει ευκολότερη την 

εκμάθησή τους, ειδικότερα για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

μαθητές  

-Ενισχύει την ορθή απόδοσή των μουσικών διαστημάτων από μαθητές που δεν 

χαρακτηρίζονται από μαθησιακή ετοιμότητα όσον αφορά τις φωνητικές  

κι ακουστικές τους δεξιότητες 

Γραφική παρτιτούρα 

 

Είναι η απεικόνιση με σχήματα, χρώματα και γραμμές 

κάθε είδους των ιδιοτήτων του έργου που ακούω 

ρυθμικής αγωγής (αργά γρήγορα)  

έντασης, δυναμικής (σιγά, δυνατά), έκφρασης (κοφτά, 

πλατειά, χαρούμενα, λυπημένα, κωμικά, κλπ), 

γλιστρήματα  

 
Περικλής Παπαδόπουλος  

Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων 



17 

● Στη συνέχεια, οι μαθητές επαναλαμβάνουν μιμητικά τους στίχους που  

ακούν από τον εκπαιδευτικό. Μπορεί ακόμη οι ίδιοι οι μαθητές να  

προτείνουν δικές τους ιδέες για τη δραματοποίηση των στίχων.  

● Έπειτα αποδίδουν όλο το τραγούδι ακολουθώντας το νοηματικό χάρτη  

του τραγουδιού καθώς ο εκπαιδευτικός τους συνοδεύει σε μελωδικό  

μουσικό όργανο. (μεταλλόφωνο, φλογέρα, μελόντικα, αρμόνιο.)   

    Επαναλαμβάνουν μερικές ακόμη φορές το τραγούδι.  

● Σε επόμενο  βήμα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να  παίξει το εξής μουσικό  

παιχνίδι-«έκπληξη» με τους μαθητές: ξεκινά παίζοντας πολύ αργά (ή σιγά) τη  

μελωδία του τραγουδιού κι επιταχύνει σταδιακά φθάνοντας σε πολλή γρήγορη 

ταχύτητα στο τέλος, (ή δυνατά). Οι μαθητές τραγουδούν παράλληλα  

εναρμονίζοντας το τραγούδι τους με τις αντίστοιχες μεταβολές του tempo.  

   Οι εναλλαγές αυτές αφυπνίζουν και προοδευτικά θα γίνονται εκεί που 

(και μόνο όταν) θέλουμε εμείς. 

● Στην περίπτωση που το σύνολο της τάξης ή κάποιοι μαθητές δεν αποδίδουν 

ορθά την κατάληξη της μελωδίας (π.χ. κατιόν διάστημα) ο εκπαιδευτικός 

παρωθεί ομαδικά τους μαθητές να γείρουν το σώμα τους αριστερά προς τα 

κάτω όταν τραγουδούν τις δυο τελευταίες συλλαβές κάθε στίχου  ή να 

παραστήσουν με το χέρι τους τα διαφορετικά μουσικά διαστήματα κατά την 

ανέλιξη της μελωδίας, ώστε να προσεγγίσουν τη έννοια του μουσικού 

διαστήματος βιωματικά με το ίδιο τους το σώμα.  
Περικλής Παπαδόπουλος  

Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων 
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 Στόχοι – Οι μαθητές επιδιώκεται: 

- Να τραγουδούν με σχετική τονική ακρίβεια χρησιμοποιώντας το εύρος της  

φωνής τους 

- Να διακρίνουν την κατεύθυνση της ανέλιξης μιας μελωδίας και να εκφράζουν 

με κίνηση τα πιο ψηλά και χαμηλά τονικά της σημεία  

- Να παράγουν ήχους με διαφορετικούς τρόπους (κρούουν, σείουν, τρίβουν, κ.ά.) 

- Να διερευνήσουν και να πειραματιστούν με το διαφορετικό ηχόχρωμα των 

μουσικών οργάνων ή άλλων αυτοσχέδιων ηχογόνων πηγών 

- Να συνδέσουν τη μουσική με το λόγο χρησιμοποιώντας τον ήχο ως σημείο (ή 

σύμβολο) που δηλώνει, περιγράφει κι εκφράζει τον ποιητικό λόγο 

- Να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους με αυτοπεποίθηση κι 

ενεργητικότητα δίνοντας τη δική τους μορφή σε μια αισθητική εμπειρία   

- Να έρθουν σε δημιουργική επαφή με το λαϊκό μας πολιτισμό και την ελληνική 

δημοτική παράδοση και να καλλιεργήσουν το αίσθημα κοινής εθνικής και 

πολιτισμικής παράδοσης 

Περικλής Παπαδόπουλος  

Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων 
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Εξατομικευμένη διδασκαλία 
 

● Οι μαθητές μπορούν προαιρετικά να εκτελέσουν ατομικά 

το τραγούδι, έπειτα από προτροπή του εκπαιδευτικού ή 

εκδήλωση δικής τους επιθυμίας. Ο εκπαιδευτικός προβαίνει 

σε διαμορφωτική αξιολόγηση. Ενισχύει ακουστικά και 

φωνητικά τους πιο «αδύναμους» μαθητές με αντίστοιχες 

υποδείξεις και τεχνικές  
 

Δημιουργία ηχοϊστορίας 

 

● Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να εντοπίσουν τις 

λέξεις – κλειδιά του  τραγουδιού που υποδηλώνουν ή 

μπορούν ακόμη να αποδοθούν μεταφορικά και συμβολικά με  

ήχο.  

● Ο εκπαιδευτικός διαβάζει τους στίχους του τραγουδιού  

σταματώντας στις λέξεις – κλειδιά ώστε οι μαθητές να τις 

αποδώσουν ηχητικά χρησιμοποιώντας τη φωνή τους, το 

σώμα τους  ή άλλα αυτοσχέδια μέσα (π.χ. χαρτιά, θρανία, 

κασετίνα, μολύβια, κ.ά.) 

 Περικλής Παπαδόπουλος  

Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων 
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Στη συνέχεια, μπορούν να επαναλάβουν ομαδικά τη διαδοχή των  

ήχων που αυτοσχεδίασαν από μνήμης ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την 

ακουστική τους μνήμη αλλά και δημιουργώντας έτσι μια νέα κι ενδιαφέρουσα 

ηχητική «σύνθεση» - «ηχοτοπίο».   

Κατά τη δημιουργία της ηχοϊστορίας, τα μέλη των ομάδων αφήνονται να  

αυτενεργήσουν. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρέμβει ενισχυτικά αν τυχόν 

διαπιστώσει ότι κάποιοι μαθητές παρουσιάζουν συστολή και δεν χειρίζονται 

με άνεση τα μουσικά όργανα. Στην περίπτωση αυτή, υποδεικνύει χαλάρωση του 

σώματος και των καρπών των χεριών και ενθαρρύνει κι ενισχύει συναισθηματικά 

τους συγκεκριμένους μαθητές.  

Συχνά, κρίνεται απαραίτητη η άμεση επίδειξη χειρισμού των οργάνων από τον 

ίδιο τον εκπαιδευτικό καθώς η μίμηση στη συνέχεια από τους μαθητές, συχνά 

τους «λύνει» και τους βοηθά να ξεπεράσουν τις συστολές τους.  

Ακόμη, η λειτουργία εντός της ομάδας ή  

η ατομική παρουσίαση ενώπιον της τάξης  

κι η επικείμενη ενθάρρυνση  

από τον εκπαιδευτικό μπορεί να  

ενισχύσει την αυτοπεποίθηση  

και το αίσθημα κοινωνικότητας των μαθητών.  

Περικλής Παπαδόπουλος  

Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων 
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    Κόντρα στο γκρίζο  

ένα καινούργιο κόσμο γεμάτο χρώματα και μουσική  

ορίζω! 


