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Μουσική ∆ηµιουργία Παιδιών
Κωνσταντίνα ∆ογάνη

Η δηµιουργικότητα αναφέρεται συχνά ως ένας από τους βασικούς στόχους του
αναλυτικού προγράµµατος για τη µουσική. Πράγµατι, το να δίνεται χρόνος και χώρος
στα παιδιά να είναι δηµιουργικά, είναι µια διαδικασία κοντινή στον αυθόρµητο τρόπο
σκέψης και έκφρασης των παιδιών. Ευκαιρίες εξερεύνησης των ηχητικών πηγών και
ανεύρεσης τρόπων προσωπικής νοηµατοδότησης µέσα από τη δηµιουργία µουσικής,
ενισχύουν τη δυνατότητα επιλογής και ενασχόλησης των παιδιών µε ό, τι τους
προξενεί πραγµατικό και γνήσιο ενδιαφέρον, ενδυναµώνοντας τη θέλησή τους για
µουσική µάθηση. Στο παρόν κεφάλαιο, εξετάζεται η προοπτική µέσα από την οποία
µια παιδοκεντρική δηµιουργική µουσική παιδαγωγική θα δίνει την ελευθερία και το
πλαίσιο, ώστε η µουσική µάθηση και διδασκαλία να αναδεικνύει και να ενισχύει την
απεριόριστη µουσική δηµιουργικότητα των παιδιών. ∆ιερευνώντας τους παράγοντες
που επηρεάζουν την ύπαρξη της µουσικής δηµιουργίας στην τάξη και γνωρίζοντας
µέσα από ερευνητικά ευρήµατα ποια είναι η µουσική που δηµιουργούν τα ίδια τα
παιδιά, αναδεικνύεται η ιδιαιτερότητα του µουσικού τους κόσµου. ∆ίνονται προτάσεις
ώστε να ενθαρρύνεται από τον εκπαιδευτικό µια δηµιουργική προσέγγιση
ενασχόλησης µε τη µουσική, που να ανοίγει διάλογο µε το παιδί, τις σκέψεις, τα
συναισθήµατα και τη µουσικότητά του. Άτυπες µορφές µάθησης µπορούν να
διευρύνουν τις µουσικές εµπειρίες των παιδιών, απελευθερώνοντάς τα από την
παθητική συµµετοχή στην κατευθυνόµενη σχολική µουσική του ενήλικα. Η ποιότητα
µιας τέτοιας δηµιουργικής µαθησιακής εµπειρίας µπορεί να ενδυναµώνει τα παιδιά
ώστε να εξοικειωθούν µε µια κουλτούρα µουσικής µάθησης που ενθαρρύνει
συνεργατικές διαδικασίες ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και τους συνοµήλικούς τους. Ο
ενήλικας διευκολύνει τη µάθηση και τη δηµιουργία παρατηρώντας τις δηµιουργικές
µουσικές προσπάθειες των παιδιών, προτείνοντας εναλλακτικά υλικά, παίζοντας και
συνδηµιουργώντας µαζί τους σε οµαδικούς αυτοσχεδιασµούς ή µουσικές συνθέσεις.
Αυτή η βιωµατική προσέγγιση στη µουσική αναδεικνύει τη δηµιουργικότητα ως βάση
για µια µουσική εκπαίδευση που δίνει έµφαση στην ανάπτυξη της φαντασίας, στη
βιωµατική εξοικείωση και χρήση µουσικών εννοιών και δεξιοτήτων για να εκφράσουν
τις ιδέες και σκέψεις που έχουν νόηµα για το παιδί.
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Εισαγωγή
Καθώς ο τετράχρονος Γιώργος ετοιµαζόταν να πάει στο νηπιαγωγείο,
επαναλάµβανε ρυθµικά «εγώ πάω σχολείο, παιδική χαρά, αυτό! Εγώ
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