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Η κίνηση αποτελεί ουσιαστικό συστατικό της µουσικής ανάπτυξης. Η αντίληψη και κατανόηση 
της µουσικής σε όλο της το φάσµα διαπερνά το ανθρώπινο σώµα, το οποίο συµµετέχει 
αδιαµφισβήτητα σε κάθε µουσική εµπειρία. Τα παιδιά σε όλους τους πολιτισµούς εµφανίζουν 
φυσική ροπή στην κίνηση την οποία χρησιµοποιούν στο αυθόρµητο µουσικό τους παιχνίδι για 
να εκφραστούν, να κοινωνικοποιηθούν και να ψυχαγωγηθούν. Η έρευνα στο πεδίο της 
µουσικής παιδαγωγικής επισηµαίνει ότι η ενσωµάτωση δραστηριοτήτων κίνησης στη 
διαδικασία µουσική µάθησης προάγει τη µουσική κατανόηση και µετατρέπει τη µουσική 
εµπλοκή σε ευχάριστη και απολαυστική εµπειρία για τα παιδιά. Η παρούσα περίληψη εξετάζει 
τη σηµασία της κίνησης στη διαδικασία µουσικής µάθησης και υποστηρίζει την αξία της στην 
ανάπτυξη της µουσική κατανόησης, παραθέτοντας πρακτικές εισηγήσεις που εξελικτικά 
αναπτύσσουν τις κινητικές δεξιότητες. Η ένταξη της κίνησης φαίνεται να αποτελεί ουσιαστική 
µουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση για την αντίληψη του ρυθµού, και ενθαρρύνει την εκτέλεση 
µουσικής µε εκφραστικότητα. 
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Developing musical understanding through movement:  
Nobody should have to sit still when there's music.  

It "moves" and it make you move! 

Maria Papazachariou – Christoforou 
Lecturer of Music Education, European University Cyprus 

m.papazachariou@euc.ac.cy 

Movement is essential to musical development, for whenever one performs or listens to music 
with comprehension. Children in all cultures love to move and naturally get engaged in 
musical activities that involve body movement. In that way children express and entertain 
themselves musically. In this article I will discuss findings of seminal studies done in music 
classrooms that confirm the importance of the use of movement to enhance musical 
understanding. Furthermore I will present curricula considerations on how movement could 
be implemented in the learning setting.  The use of movement in the learning context is 
considered a fundamental approach that provides necessary experience leading to steadier 
beat, to the improvement of rhythmic skills and to expressive and comprehensive music 
making.  
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Εισαγωγή 

Στο παρόν κείµενο επιχειρείται η παρουσίαση της άρρηκτης σχέσης της µουσικής και 
της κίνησης, όπως και η αναγκαιότητα της ενσωµάτωσης κινητικών δραστηριοτήτων 
στο πλαίσιο µουσικής µάθησης (κυρίως στη νηπιακή ηλικία) για τη µουσική 
ανάπτυξη του ατόµου. Αναφέρεται ο καθοριστικός ρόλος της χρήσης της κίνησης για 
την ανάπτυξη της µουσικής κατανόησης, µέσα από αποτελέσµατα ερευνών που έχουν 
ασχοληθεί µε το θέµα, και εν κατακλείδι παρατίθενται εισηγήσεις πρακτικών 
εφαρµογών ένταξης της κίνησης στη διαδικασία µουσικής µάθησης µε βάση τη 
θεωρία Music Learning Theory του Edwin E. Gordon και την εξέταση των πτυχών 
κίνησης από τον Rudolf Von Laban.  
 Η σηµασία της κίνησης στη µουσική ανάπτυξη του ατόµου έχει απασχολήσει 
σοβαρά το χώρο της µουσικής παιδαγωγικής. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις µουσικής 
µάθησης, ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, θέτουν την κίνηση στο 
επίκεντρο της µαθησιακής διαδικασίας. Ωστόσο, η εδραίωση της ενσωµάτωσης της 
κίνησης στη διαδικασία µουσικής µάθησης, έχει γίνει σταδιακά µε αφετηρία το τέλος 
του 19ου αιώνα, όταν οι παραδοσιακές προσεγγίσεις µάθησης ξεκίνησαν πλέον να 
αντικαθίστανται µε παιδοκεντρικές προσεγγίσεις.  

Στη σηµερινή πραγµατικότητα η µουσική παιδαγωγική αναγνωρίζει ότι η 
κίνηση αποτελεί ουσιαστικό «συστατικό» της µουσικής ανάπτυξης και γι’ αυτό η 
ενσωµάτωσή της στα διαφορετικά µουσικά πλαίσια µάθησης θεωρείται απαραίτητη 
Campbell, 1991). Πληθώρα επιστηµόνων επισφραγίζουν την αναγκαιότητα ένταξης 
της κίνηση στο µάθηµα µουσικής στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία 
(Achilles, 1991⋅ Andress, 1991⋅ Metz, 1989⋅ Moog, 1976⋅ Sims, 1985⋅ Σέργη, 1982). 
Σηµαντική διαφαίνεται επίσης και η επέκταση χρήσης της κίνησης και σε άλλα 
προγράµµατα µουσικής µάθησης, όπως οργανικά και φωνητικά σύνολα (Cheek, 
1979⋅ Conway, 2003⋅ Gordon, 1997⋅ Westervelt, 2002).  
 Ακολούθως θα γίνει µια σύντοµη ιστορική αναδροµή που αφορά την ένταξη 
της κίνησης στο µάθηµα της µουσικής, έπειτα θα αναφερθούν αποτελέσµατα 
σηµαντικών ερευνών που υποστηρίζουν τη δυνατότητα χρήσης κινητικών 
δραστηριοτήτων για ανάπτυξη της µουσικής κατανόησης και τέλος θα απαριθµηθούν 
προτάσεις βαθµιαίας ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων.  

Κίνηση και µουσική εκπαίδευση: Ιστορική αναδροµή 

Τα παιδιά από τη γέννησή τους λατρεύουν να κινούνται, και η γνωστική τους 
ανάπτυξη υποστηρίζεται από τις κινητικές δεξιότητες που αναπτύσσουν (Neil, 1990). 
Οι πρώτες µουσικές αποκρίσεις των παιδιών βρεφικής και νηπιακής ηλικίας 
εµπεριέχουν ελεύθερες και αυθόρµητες κινήσεις τις οποίες απολαµβάνουν. Οι Piaget 
(1952) και Bruner (1969) µέσα από τις θεωρίες τους στην ψυχολογία της µάθησης, 
υποστηρίζουν πως η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών στα πρώιµα στάδια έχει ως 
αφετηρία την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, οι οποίες διαµορφώνουν την τροχιά 
της µαθησιακής διαδικασίας (Swanwick & Runfola, 2002). Κατά τον Σταυρίδη 
(1994) η κίνηση αποτελεί αδιαµφισβήτητα τρόπο έκφρασης, διασκέδασης, 
εκτόνωσης και ενθαρρύνει την ολόπλευρη ανάπτυξη της αντίληψης.   
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 Η σηµερινή χρήση της κίνησης στη µουσική εκπαίδευση έχει εδραιωθεί στις 
αρχές του 20ού αιώνα. Οι συντηρητικές φιλοσοφικές αντιλήψεις των θεωρητικών 
µουσικής µάθησης Earhart, Giddings, Kwalwasswer και Seashore, για τη µη 
αναγκαία χρήση της κίνησης στη ρυθµική ανάπτυξη του ατόµου, είχαν παρεµποδίσει 
τη συνδυασµένη διδασκαλία της µουσικής και της κίνησης (Campbell, 1991). Ο 
ρυθµός κατά καιρούς θεωρούνταν ως έµφυτη δεξιότητα που έφερε κάθε άτοµο από τη 
γέννησή του και εποµένως δεν είχε περιθώρια εξέλιξης. Ως εκ τούτου, 
δραστηριότητες όπως ο χορός, οι ρυθµικές κινήσεις, τα πηδήµατα και οι 
µετακινήσεις, εκλαµβάνονταν αχρείαστες για τη ρυθµική ανάπτυξη του ατόµου. “Do 
not rhythm, work as it is usually done. No dancing, drawing, hopping or other 
nonsense in the music lessons…” (Giddings, 1910, σελ. 41). Ο Giddings (1929) 
πίστευε πως η εκτέλεση ρυθµικών ενορχηστρώσεων µε τη χρήση κρουστών οργάνων 
δεν θα έπρεπε να αποτελεί µέρος της µουσικής διδασκαλίας Σε αντιδιαστολή είχε 
υποστηρίξει τη χρήση ενός συστήµατος ρυθµικών ασκήσεων,  “rhythmic exercises” 
όπως ορίζονταν από τον ίδιο, οι οποίες ήταν µικρές και γίνονταν κατεξοχήν µε τα 
δάχτυλα (Giddings, 1929, σελ. 23). Οι αντιλήψεις του είχαν δεχθεί κριτική από τους 
Mursell και Glenn (1931), οι οποίοι στο βιβλίο τους The Psychology of School Music 
Teaching είχαν υποστηρίξει τη σηµασία της εµπλοκής του σώµατος στη µουσική 
εµπειρία. Αναφέρουν ότι η απόκριση στη µουσική θα πρέπει να γίνεται µέσω 
µεγάλων µυϊκών κινήσεων, και  πως η αισθητοποίηση των µέτρων δεν µπορεί να 
εδραιωθεί χωρίς ογκώδεις, έντονες κινήσεις που να αφορούν στο σώµα ολόκληρο.  

Η επιρροή της επιτυχίας της Ρυθµικής του Emile Jaques-Dalcroze 
(1921/1967) στη µουσική εκπαίδευση, όπως και οι πρωτοποριακές παιδαγωγικές 
θεωρήσεις του Dewey µε έµφαση στην ανάπτυξη της δηµιουργικής έκφρασης των 
παιδιών, είχαν δώσει το έναυσµα για τη χρήση της κίνησης στην εκπαίδευση, αφενός 
ως µέσου χαλάρωσης και συναισθηµατικής αποφόρτισης και αφετέρου ως µέσου 
βελτίωσης της στάσης του σώµατος και της φυσικής κατάστασης του ατόµου. Η 
προσέγγιση Dalcroze (η οποία µέσω της βιωµατικής εµπειρίας της συµµετοχής του 
σώµατος στο µουσικό ερέθισµα, αναπτύσσει -όπως αναφέρει ο ίδιος- τη µουσική 
συνείδηση του ατόµου) αποτέλεσε τη βάση της εµπειρικής προσέγγισης της 
διδασκαλίας της µουσικής. Επέδρασε επίσης στη σηµαντική θεωρία της 
επικοινωνιακής µουσικότητας, κατά την οποία εκτός από την κυρίαρχη θέση του 
λόγου, σηµαντικό ρόλο λαµβάνει η στάση και κίνηση του σώµατος. Σύµφωνα µε τον 
Dalcroze τα παιδιά νιώθουν ξεχωριστή ευτυχία όταν τους δίνεται η ευκαιρία να 
αποκριθούν στη µουσική µε κινήσεις, και πιστεύει πως ο συνδυασµός µουσικής και 
κίνησης ενδυναµώνει την αγάπη και εκτίµηση των παιδιών για τη µουσική πράξη. 
Μεγάλοι µουσικοπαιδαγωγοί µετά τον Dalcroze, όπως οι Orff, Kodály και Gordon, 
συνηγορούν στη σηµαντικότητα της χρήσης της κίνησης για τη µουσική ανάπτυξη, 
ειδικά στα πρώτα στάδια της µαθησιακής διαδικασίας (Chomsky, Abramson, 
Gillespie & Woods, 1986). Η µέθοδος Orff συνδυάζει τη µουσική, την κίνηση και το 
λόγο· και ο Kodály υποστηρίζει πως µέσω της κίνησης και της εκµάθησης 
παραδοσιακών χορών τα παιδιά της Ουγγαρίας εµπεδώνουν τον παλµό και τα 
ρυθµικά σχήµατα. Οµοίως ο Gordon (2003) υπογραµµίζει εµφατικά τη σηµασία της 
κίνησης του σώµατος για τη ρυθµική κατανόηση και τονίζει πως η εκτέλεση του 
ρυθµού µε χειροκροτήµατα ή χτυπήµατα δεν προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για τη 
ρυθµική ανάπτυξη του ατόµου.   
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Η κίνηση στην αυθόρµητη µουσική συµπεριφορά των παιδιών 

Η κίνηση ως φυσική ροπή είναι έκδηλη στις µουσικές συµπεριφορές των παιδιών από 
τη βρεφική ηλικία. Τα παιδιά κινούνται αυθόρµητα µε τη µουσική και η εµπλοκή 
τους στη µουσική εµπειρία περιλαµβάνει τραγούδι, ρυθµικά χτυπήµατα, πηδήµατα 
και χορό (Campbell, 2010). Πληθώρα εθνογραφικών ερευνών, έχουν σκιαγραφήσει τη 
µουσική εµπλοκή και διάδοση µουσικών δεξιοτήτων σε παιδιά µικρής ηλικίας, η 
οποία γίνεται άτυπα και φυσικά µέσα στην καθηµερινότητα. Σε όλους τους 
πολιτισµούς διαπιστώνεται ότι τα παιδιά συµµετέχουν αυθόρµητα σε παιγνιώδεις 
µουσικές δράσεις που τους επιτρέπουν να κινηθούν, να ψυχαγωγηθούν, να 
κοινωνικοποιηθούν και να εκφραστούν. Η σε βάθος παρατήρηση του τρόπου 
συµµετοχής µικρών παιδιών σε µουσικές δράσεις (χωρίς την καθοδήγηση κάποιου 
ενήλικα) εκεί που περνούν τις ώρες της ηµέρας τους (σε παιχνιδότοπους, σε γειτονιές, 
στις αυλές κτλ.), αποτελεί ουσιαστική πληροφόρηση για τον τρόπο µουσικής 
έκφρασης και ανάπτυξης µουσικών δεξιοτήτων. Τα αποτελέσµατα των 
παρατηρήσεων-ερευνών αυτών συνδράµουν σηµαντικά στη διεύρυνση των 
παιδαγωγικών πρακτικών που χρησιµοποιούνται στη µουσική εκπαίδευση.   

Ο Blacking (1967) είναι ο πρώτος ερευνητής ο οποίος αναγνώρισε και έδωσε 
έµφαση στο κοινωνικό πλαίσιο της µουσικής πράξης των παιδιών και φανέρωσε τη 
σηµασία της συµπερίληψης χορών και κινητικών παιχνιδιών στη µουσική εµπλοκή 
των παιδιών. Αργότερα και άλλες έρευνες (Campbell, 1991⋅ Harwood, 1998⋅ Riddell, 
1990) αναλύουν το περιεχόµενο και τις διαδικασίες που ακολουθούν τα παιδιά στην 
εκµάθηση τραγουδιών στους χώρους όπου παίζουν, και εντοπίζουν τη χρήση της 
κίνησης. Η Riddell (1990) ειδικότερα συγκέντρωσε και ανέλυσε το περιεχόµενο και 
τις κινήσεις του σώµατος που συνόδευαν τις µουσικές εκτελέσεις παιδιών δηµοτικού 
σχολείου και συµπέρανε ότι αυτές νοηµατοδοτούν τη µουσική πράξη των παιδιών. 
Όλες οι πιο πάνω έρευνες φάνηκε να αναδεικνύουν ότι τα παιδιά που µελετήθηκαν 
επέδειξαν εκλεπτυσµένες ρυθµικές δεξιότητες, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί µέσω 
κινητικών εκφράσεων, όπως χτυπήµατα µε τα χέρια και χορό (Campbell, 1991⋅  
Harwood, 1998⋅ Marsh, 2008⋅ Riddell, 1990).  

Η Campbell επίσης (2010) στο βιβλίο της Songs in their Heads, περιγράφει το 
φυσικό τρόπο και τη συνεχή ροή της µουσικής δραστηριότητας των παιδιών, η οποία 
κάποτε γίνεται συνειδητά και κάποτε ασυνείδητα ως εξής:  

«Σε διαφορετικούς χώρους κάτω από διαφορετικές συνθήκες τα παιδιά χτυπούν τα 
χέρια, τα δάκτυλα, τα πόδια σε ρυθµικά µοτίβα, είτε στο κορµί τους είτε στις 
καρέκλες, θρανία, πάτωµα, είτε σε πραγµατικά µουσικά όργανα. Επίσης, κουνιούνται 
και χοροπηδούν στους ήχους που δηµιουργούν στο µυαλό τους ή που ακούνε, 
κάνοντας χειρονοµίες µε τα χέρια, τα δάκτυλα και κινώντας ρυθµικά ολόκληρο το 
κορµί τους σε κάποιο εσωτερικό ή εξωτερικό παλµό. Πολύ σπάνια τα παιδιά 
στέκονται ακίνητα και σιωπηρά». (Campbell, 2010, σελ. 99) 

Αναφορικά µε τα πιο πάνω, οι Lew και Campbell (2005) σε άρθρο τους για το 
αυθόρµητο µουσικό παιχνίδι των παιδιών, που πραγµατεύεται παρατηρήσεις ερευνών 
από διάφορες χώρες, κουλτούρες και πολιτισµούς (Ινδία, Μαλαισία, Κίνα Λατινική 
Αµερική κτλ.), καταλήγουν στο συµπέρασµα πως τα παιδιά σε όλες τις κοινωνίες του 
κόσµου τραγουδούν, κινούνται και παίζουν µε τη µουσική και πως έχουν την 
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εξυπνάδα και τη δυνατότητα να εµποτίζουν κάθε µουσική τους πράξη µε κίνηση! Τα 
παιδιά συνεχώς «επεξεργάζονται οµαδικά, επικοινωνιακά, πολυτροπικά και µουσικά 
όλα τα στοιχεία και νοήµατα που νοηµατοδοτούν το µουσικό τους 
παιχνίδι» (Διονυσίου, 2018, σελ. 64). 

Κίνηση και µουσική κατανόηση 

Μελετώντας τη σύγχρονη βιβλιογραφία που αφορά στην ένταξη της κίνησης στη 
µουσική εκπαίδευση, παρατηρεί κανείς πως οι δραστηριότητες κίνησης έχουν 
αξιοσηµείωτη επενέργεια στην εις βάθος κατανόηση της µουσικής. Η χρήση 
δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν µεγάλες κινήσεις ολόκληρου του σώµατος στη 
διαδικασία µουσικής µάθησης, συµβάλλουν στην κατανόηση και αντίληψη ρυθµικών 
σχέσεων και ρυθµικών αξιών. Έρευνες µε παιδιά και προδηµοτικής αλλά και 
κατώτερης δηµοτικής εκπαίδευσης έχουν δείξει ότι η συµπερίληψη της Ρυθµικής 
Dalcroze στο µάθηµα της µουσικής και η ψυχοκινητική εµπειρία που πρόσφερε στα 
παιδιά, ενίσχυσε την κατανόηση της έννοιας της µελωδίας (Crumpler, 1983) και την 
εµπέδωση των µουσικών εννοιών (Cheek, 1979). Επίσης, έχει αποδειχθεί ο 
ουσιαστικός ρόλος της ένταξης της κίνησης στη βελτίωση της εκτέλεσης µουσικών 
οργάνων (Rohwer, 1998). Τα παιδιά σε αυτή την περίπτωση φάνηκε να αναπτύσσουν 
σταθερό παλµό και να κατανοούν αποτελεσµατικά έννοιες όπως της διάρκειας και 
της µουσικής έκφρασης. Τα πιο πάνω ευρήµατα επιβεβαιώνει και η Conway (2003), η 
οποία εισηγείται την ενσωµάτωση της κίνησης ως στρατηγική ανάπτυξης του 
σταθερού παλµού και της ρυθµικής ακρίβειας στην εκτέλεση µουσικής σε οργανικά 
σύνολα. Τεκµηριώνεται επίσης ότι οι κιναισθητικές εµπειρίες που προσφέρει η 
ενσωµάτωση της κίνησης στο µάθηµα της µουσικής σε δραστηριότητες ακρόασης, 
αναπτύσσoυν τη φαντασία των παιδιών και οικοδοµούν νοητικά µουσικά σχήµατα, τα 
οποία προσδίδουν τα θεµέλια κατανόησης της µουσικής ακρόασης (Cohen, 1997, 
1999⋅ Shiobara, 1994). Η κίνηση, όπως αναφέρεται από τις Cohen και Shiobara, έχει 
τη δυνατότητα «να απεικονίζει τα µουσικά σχήµατα» που εµπεριέχονται στη 
µουσική, και ως εκ τούτου επιδρά θετικά στην εµπέδωσή της. Έτσι, ο τρόπος που 
κινείται ένα παιδί όταν εκτεθεί σε µια µουσική εµπειρία «καθρεφτίζει» το βαθµό 
κατανόησης της µουσικής.  

Εκτός από τη θετική επίδραση των κινητικών δράσεων, στη µουσική 
αντίληψη και κατανόηση της µουσικής, έρευνες έχουν φανερώσει και τη 
σπουδαιότητα της χρήσης της κίνησης για τη διαµόρφωση θετικών στάσεων και 
συµπεριφορών έναντι της µουσικής πράξης. Έρευνες των Calrson (1983, 1985), 
Dunn (1999), Taebel (1974) και Young (1982), έχουν προβάλει έντονα τη σχέση της 
χρήσης κίνησης µε τη χαρά και απόλαυση της µουσικής εµπλοκής για τα παιδιά. Οι 
κιναισθητικές δραστηριότητες σε συνδυασµό µε τη µουσική, αυξάνουν τα κίνητρα 
και το ενδιαφέρον των παιδιών για συµµετοχή στη µουσική, και διαµορφώνουν τη 
µουσική  µάθηση σε αγαπηµένη και αξιόλογη δραστηριότητα! Οι µαθητές εξέφρασαν 
την προτίµησή τους να εµπλέκονται σε κινητικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια 
µουσικών ακροάσεων, και βεβαίωσαν πως ο χορός και οι ρυθµικές εκτελέσεις 
χτυπηµάτων και χειροκροτηµάτων κατά τη διάρκεια του µαθήµατος της µουσικής 
νοηµατοδοτούν τη µουσική τους εµπειρία (Calrson, 1983). 
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H ενσωµάτωση κίνησης σε µαθησιακά πλαίσια µουσικής ανάπτυξης, µέσα από 
τον φακό των Edwin E. Gordon & Rudolf Laban 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια παράθεσης πρακτικών εισηγήσεων που 
συνδυάζουν την κίνηση και τη µουσική µε στόχο τη µουσική κατανόηση και οι οποίες 
έχουν αποτελέσει τη βάση των πρακτικών εφαρµογών του εργαστηρίου που είχα 
παρουσιάσει στο συνέδριο. Οι προτάσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί σύµφωνα µε τη 
θεωρία του Edwin E. Gordon, Music learning theory και τις πτυχές κίνησης του 
Rudolf von Laban, για τις οποίες οι βασικότερες αρχές περιγράφονται στη συνέχεια. 
Σηµειώνεται ότι βασικό εργαλείο – υλικό για την παρουσίαση των δράσεων του 
εργαστηρίου αποτέλεσαν µελωδίες και ρυθµοί λόγου µε και χωρίς λόγια 
τραγουδισµένα από εµένα σε διάφορες τονικότητες και µέτρα.  

Η θεωρία Music Learning Theory του Gordon (2003) έχει ως κεντρικό 
πυλώνα της την ανάπτυξη του αudiation (ακουστικότητας, όπως αναφέρεται στη 
Στάµου, 2001) των ατόµων, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την κατανόηση της 
µουσικής. Ο όρος audiation έχει επινοηθεί από τον Gordon, για να αποδώσει στη 
λειτουργία της ακρόασης την αντίστοιχη έννοια της λέξης απεικόνιση που 
χρησιµοποιείται για τη λειτουργία της όρασης (Walters, 1992). Η ανάπτυξη της 
ακουστικότητας των ατόµων είναι απαραίτητη για την κατανόηση της µουσικής 
πράξης (Gordon, 1999) και κατ’ επέκταση, για την ικανοποίηση και απόλαυση της 
µουσικής. Θα µπορούσαµε, όπως αναφέρει ο Gordon (2003), να παρουσιάσουµε την 
ακουστικότητα ως µετάφραση της µουσικής.  

Βασικό είναι πως ο Gordon (1997) υπογραµµίζει ότι η µουσική µάθηση 
πρέπει να ξεκινά -χωρίς εξαίρεση- από το αυτί, και στη διαδικασία αυτή απαραίτητο 
στοιχείο παρουσιάζεται  να κατέχει η χρήση της κίνησης. Η ανάπτυξη των κινητικών 
δεξιοτήτων σε συνδυασµό µε την από το αυτί µουσική µάθηση, από τη νηπιακή 
ηλικία, θεωρούνται από τον Gordon ως οι βασικότεροι άξονες της µουσικής µάθησης. 
Μέσα από δραστηριότητες κίνησης, σε συνδυασµό µε τη χρήση τραγουδιών σε 
διαφορετικούς τρόπους και κλίµακες, και ρυθµών σε απλά και σύνθετα µέτρα, 
επιτυγχάνεται από τα πρώτα χρόνια του ατόµου η καλλιέργεια της λειτουργίας του 
audiation. Οι σειρές βιβλίων Jump Right In που έχουν γραφεί για τη γενική µουσική 
µάθηση, αλλά και για την εκµάθηση µουσικών οργάνων, εισηγούνται τη χρήση 
κίνησης σε όλα τα µαθησιακά πλαίσια.   

Στην ανάπτυξη της θεωρίας του ο Gordon (2003) χρησιµοποίησε τις πτυχές 
κίνησης όπως έχουν αναπτυχθεί από τον Laban. Ο Laban (1971), µελετώντας το 
φάσµα των κινητικών δεξιοτήτων, υποστήριξε ότι η δοµή της µουσικής µπορεί να 
εκφραστεί µέσω της κίνησης και είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αντίληψη και 
κατανόηση των µουσικών εννοιών. Όπως αναφέρει, η διδασκαλία της µουσικής µε 
την παράλληλη χρήση συγκεκριµένων πτυχών κίνησης (ροής, βάρους, χώρου και 
χρόνου) βοηθά στην αντίληψη του ρυθµού, και ενθαρρύνει την εκτέλεση µουσικής µε 
εκφραστικότητα. Ο Laban απαριθµεί τις ακόλουθες πτυχές κίνησης: 
• Ροή (flow): αναφέρεται στο πόσο ελεύθερη ή περιορισµένη είναι µια κίνηση  
• Βάρος (weight): αναφέρεται στο πόσο βάρος–δύναµη χρησιµοποιείται για την 
κίνηση 
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• Χώρος (space): αναφέρεται στο χώρο που χρησιµοποιείται για κάποια κίνηση. Σε 
αυτή την πτυχή, περιλαµβάνονται τα επίπεδα κίνησης (χαµηλό, µεσαίο και ψηλό), η 
πορεία µετακίνησης στο χώρο, όπως και η κίνηση σε ατοµικό ή σε οµαδικό επίπεδο 

• Χρόνος (time): αναφέρεται στην ταχύτητα της κίνησης 

Οι δεξιότητες κίνησης θα πρέπει να καλλιεργούνται συστηµατικά, εξελικτικά και µε 
πρόγραµµα. Η γενική οδηγία «κινηθείτε» που απευθύνεται συχνά στα παιδιά, δεν 
είναι αρκετή τις περισσότερες φορές για να ξεκλειδώσει και να κινητοποιήσει το 
σώµα τους. Χρειάζεται εστιασµένη προσπάθεια απόκτησης κινητικού λεξιλόγιου, 
δηλαδή συγκεκριµένων κινητικών δεξιοτήτων που αφορούν στις παραµέτρους της 
κίνησης, όπως απαριθµούνται πιο πάνω. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα µπορέσουν 
σταδιακά να µεταφέρουν τις δεξιότητες αυτές στον τρόπο µε τον οποίο εκτελούν τη 
µουσική σε µουσικά όργανα. Θα αποκτήσουν την ικανότητα αναπαράστασης της 
µουσικής µε κίνηση, και έτσι θα συνειδητοποιούν, θα εδραιώνουν και θα εµπεδώνουν 
τις µουσικές έννοιες, µε αποτέλεσµα την ισχυροποίηση της µουσικής κατανόησης.  

Πιο κάτω αναφέρονται εξελικτικά οι πρακτικές εισηγήσεις ανάπτυξης 
κινητικού λεξιλογίου σε σχέση µε την ανάπτυξη της µουσικής κατανόησης όπως 
παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο: 

Σε πρώτο στάδιο δόθηκε στους συνέδρους η ευκαιρία γνωριµίας µε το σώµα 
και το φάσµα των κινήσεων που µπορεί να επιτελέσει, εστιάζοντας αρχικά στο κάθε 
µέλος του σώµατος χωριστά. Στην πορεία καλλιεργήθηκαν πιο σύνθετες δεξιότητες 
που κινητοποίησαν πιο πολλά µέρη του σώµατος. Με διάφορες δραστηριότητες που 
αρχικά δεν συνοδεύονταν απαραίτητα από µουσική, οι σύνεδροι ενθαρρύνθηκαν να 
νιώσουν άνετα µε το σώµα τους και να γνωρίσουν τις δυνατότητές του. Είχαν 
περιγραφεί από εµένα πραγµατικές καταστάσεις οι οποίες δίνουν το πλαίσιο κίνησης 
µε στόχο τη γνωριµία µε το σώµα και τις δυνατότητες κίνησης του, (π.χ. «Μπορείς να 
βάψεις έναν τοίχο χρησιµοποιώντας τις παλάµες σου;» ή «Μπορείς τώρα να βάψεις 
τον τοίχο χρησιµοποιώντας τις πατούσες των ποδιών σου;»). Είχε επεξηγηθεί σε αυτό 
το πρωταρχικό στάδιο, πόσο βοηθητική είναι η δηµιουργία πραγµατικών συνθηκών 
κίνησης που βοηθά τα παιδιά να αποδώσουν τις κινήσεις µε µεγαλύτερη επιτυχία. 
Π.χ. «Σπρώξε έναν τοίχο.» (ένταση, βάρος και δύναµη), «Δες τα φύλλα που πέφτουν. 
Γίνε και εσύ ένα φύλλο που πέφτει στο έδαφος.» (ροή, χρόνος), «Περπάτησε 
προσεκτικά σε ένα δωµάτιο γεµάτο µικρά φουσκωµένα µπαλόνια και προσπάθησε να 
µην µετακινήσεις ούτε να σπάσεις κανένα» (ελαφριά κίνηση, περιορισµένη, σε 
ισορροπία). Άλλες ιδέες – παραδείγµατα εµπνευσµένα από πραγµατικές καταστάσεις 
ζωής είναι επίσης τα πιο κάτω: 
• Είµαι ένα µπαλόνι και σταδιακά φουσκώνω και µεγαλώνω (το σώµα παίρνει 
σταδιακά ένα µεγάλο στρογγυλό σχήµα)  

• Είµαι ένα ροµπότ/µια µαριονέτα και κινούµαι (συγκεκριµένη κοφτή κίνηση) 
• Περπατώ σε παγοδρόµιο µε τα πατίνια µου/ γλιστρώ (ροή-ελεύθερη κίνηση)  
• Είµαι ποντικάκι και κινούµαι για να γλιτώσω από τη γάτα που µε κυνηγά (χρόνος-
γρήγορη κίνηση, λίγο βάρος) 

• Υπάρχει γόµα στο πάτωµα, περπατώ και κολλώ (ροή-συγκεκριµένη κίνηση, βάρος 
στα πόδια) 

• Είµαι στο διάστηµα χωρίς βαρύτητα (ροή-ελεύθερη κίνηση, χωρίς βάρος) 

O638th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018



Workshop - Εργαστήρια Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου

Επισηµάνθηκε στη συνέχεια ότι η χρήση υλικών – µέσων µπορεί να αποβεί 
εξαιρετικά υποβοηθητική στο να παροτρύνει τα παιδιά να κινηθούν. Μαξιλαράκια, 
µαντίλια, κορδέλες, αερόστατο, µπάλες, στεφανάκια, λάστιχα, γίνονται µέσα 
έκφρασης των παιδιών και σε συνδυασµό µε παιγνιώδεις µουσικές δραστηριότητες, 
εξασφαλίζουν το ασφαλές πλαίσιο µέσα στο οποίο τα παιδιά θα πειραµατιστούν µε το 
κορµί τους, και θα πετύχουν καλύτερη ποιότητα στην κίνησή τους. Παροτρύνσεις 
όπως «χόρεψε το µαντίλι σου όσο πιο αργά µπορείς», ή «κάνε ένα σχήµα µε το κορµί 
σου χρησιµοποιώντας το στεφάνι σου», µπορούν να ενθαρρύνουν και τα πιο 
ντροπαλά παιδιά, που δεν έχουν την αυτοπεποίθηση, να πειραµατιστούν µε το σώµα 
τους.  

Σηµαντική είναι και η ανάπτυξη πολυποίκιλων δεξιοτήτων µετακίνησης στο 
χώρο και στον χρόνο, ξεκινώντας από το περπάτηµα, σταµάτηµα, πήδηµα, 
χοροπήδηµα κτλ. Τα παιδιά µιµούνται ζώα, κινούνται ατοµικά ή οµαδικά σε ευθείες, 
καµπύλες και ζικ-ζακ πορείες, αργά ή γρήγορα, µε επιτάχυνση ή επιβράδυνση κτλ. Η 
εκτέλεση µελωδιών από τον εκπαιδευτικό (µέσα από µελωδίες που τραγουδά ο ίδιος), 
πλαισιώνει τις µετακινήσεις αυτές και συνδέει συγκεκριµένους τρόπους µετακίνησης 
µε µουσικές έννοιες. Οι σύνεδροι µέσα από τις δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν 
είχαν την ευκαιρία να µετακινηθούν από τη µια άκρη της αίθουσας διδασκαλίας µέχρι 
την άλλη, να κινηθούν και να σταµατούν στα σηµεία παύσεων των µελωδιών, όπως 
και να κινηθούν σε ζευγάρια αποδίδοντας διαφορετικά εκφραστικά στοιχεία της 
µουσικής (π.χ. πηδηµατάκια για µελωδίες σε staccato και περπάτηµα για µελωδίες σε 
legato). 

Στη συνέχεια περιγράφηκε η σηµασία της χρήσης ελεύθερης ροής του 
σώµατος σε ένα µουσικό ερέθισµα ως απαρχή της κατανόησης του παλµού. 
Συνδέοντας τη θεωρία που υποστηρίζει την πιο πάνω εκδοχή, αναφέρθηκαν οι 
απόψεις του Gordon (2003) ο οποίος υποστηρίζει την χρήση κίνησης σε συνεχόµενη 
ελεύθερη ροή (continuous flow movement, όπως ορίζεται από τον Laban, 1971) από 
τα πρώτα στάδια µουσικής µάθησης θεωρώντας την θεµέλιο της ανάπτυξης του 
παλµού.  Τα παιδιά µέσα από τη συνεχόµενη ελεύθερη ροή, έχουν την ευκαιρία να 
συγκεντρωθούν στη µουσική, να απολαύσουν τη µουσική εµπειρία, και να 
καλλιεργήσουν τη φαντασία τους. Αυτή η µορφή κίνησης, επιτρέπει στα παιδιά να 
βιώσουν την ισορροπία, τις κατευθύνσεις και προσφέρει τη συνειδητοποίηση της 
διάστασης του χρόνου σε σχέση µε το χώρο. Αυτή η σχέση αποτελεί τον βασικότερο 
πυλώνα για την ανάπτυξη της ρυθµικής ανάπτυξης και κατανόησης. Ο Gordon (2003) 
ενδεικτικά είχε επισηµάνει ότι οι αστάθειες στο τέµπο είναι αποτέλεσµα της 
αδυναµίας του ατόµου να τοποθετεί το βάρος του µέσα στο χρόνο. Η κίνηση σε ροή 
διευκολύνει το συντονισµό του σώµατος και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για 
ανάπτυξη της λειτουργίας του audiation και της µουσικής σκέψης.  
 Σε ένα µεταγενέστερο στάδιο ανάπτυξης του ρυθµού, επισηµάνθηκε ότι θα 
πρέπει να εισάγεται η συνεχόµενη ελεύθερη ροή στο σώµα µε παράλληλες εκτινάξεις 
(pulsation) ενός µέρους του σώµατος (π.χ. στις παλάµες), στα σηµεία της µουσικής 
που το κάθε άτοµο αισθάνεται τον παλµό. Στο εργαστήριο δόθηκε η οδηγία στους 
συνέδρους να κινήσουν ελεύθερα ολόκληρο το σώµα χαλαρά και µε την αίσθηση ότι 
το κορµί γίνεται εύπλαστο λάστιχο, ενώ εγώ τραγουδούσα µια µελωδία σε φρύγιο 
τρόπο και έπειτα µαζί µε τη κίνηση σε ροή να προσθέσουν παλµικές κινήσεις σε 
κάποιο µέρος του σώµατος εκεί όπου αισθάνονταν τον παλµό. Σε ένα επόµενο στάδιο 
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η κίνηση εστιάστηκε µόνο σε παλµικές κινήσεις οι οποίες µετακινήθηκαν σε 
διαφορετικά µέλη του σώµατος και συνεχίστηκαν να εκτελούνται από τους 
συνέδρους και µετά την αφαίρεση του ηχητικού ερεθίσµατος από το τραγούδι της 
µελωδίας, µε την οδηγία να συνεχίσουν να ακούνε την µελωδία στο µυαλό τους. Για 
την κατανόηση του παλµού είχαν παρουσιασθεί οι κινήσεις ταλάντευσης δεξιά – 
αριστερά ή µπρος – πίσω ή ως σήκωµα πάνω κάτω των πελµάτων. Σηµειώθηκε ότι 
όλες αυτές οι κινητικές δραστηριότητες αναπαράστασης ή απεικόνισης της αίσθησης 
του παλµού είναι σηµαντικό να χρησιµοποιούν το βάρος του σώµατος. Αυτός είναι 
και ο λόγος που ο Gordon (2003) ενδεικτικά αναφέρει ότι η εκτέλεση του παλµού µε 
χειροκροτήµατα, χτυπήµατα ή µε κρουστά όργανα θα πρέπει να αποφεύγεται στα 
πρώτα στάδια. Ακόµα και σε ενήλικες µουσικούς οι οποίοι παρουσιάζουν ρυθµικές 
αστάθειες στην εκτέλεση µουσικής, ο Gordon εισηγείται την εφαρµογή των πιο πάνω  
κινητικών δραστηριοτήτων ως θεραπευτική δράση.  

Για την ανάπτυξη και κατανόηση του ρυθµού και του µέτρου (απλού και 
σύνθετου) παρουσιάστηκε η δραστηριότητα µετακίνησης µιας µαλακής µπαλίτσας 
στον παλµό ενώ οι σύνεδροι κάθονταν σε κύκλο, της µετακίνησης στο χώρο µε 
διαφορετικούς τρόπους (περπάτηµα – τρέξιµο) ανάλογα µε το µέτρο της µελωδίας 
αλλά και η χρήση λάστιχου ρυθµού όπου οι σύνεδροι κινήθηκαν κρατώντας το 
λάστιχο οµαδικά. Άλλες δραστηριότητες, εστίασαν στη χρήση µαντιλιών για κίνηση 
στο χώρο και δηµιουργία σχηµάτων µε το σώµα, στην τοποθέτηση των µαξιλαριών 
σε διάφορα µέρη του σώµατος µε έµφαση την κατανόηση της τονικής της µελωδίας 
(όταν το µαξιλαράκι έπεφτε στο πάτωµα τραγουδώντας ταυτόχρονα µε τη συλλαβή 
«µπαµ» την τονική της µελωδίας), στη χρήση κορδελών για κατανόηση µελωδικών 
σχηµάτων και συγκεκριµένα του διαστήµατος V-I, όπως και στη χρήση του 
αερόστατου για την κατανόηση των διαφορετικών φράσεων µιας µελωδίας και της 
µουσικής φόρµας. Το εργαστήριο έκλεισε µε την παρουσίαση κινητικών µοτίβων που 
οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να φανταστούν και να εκτελέσουν, βασισµένοι σε 
ακρόαση ηχητικού αρχείου το οποίο είχε επιλεγεί για το σκοπό αυτό.  

Επίλογος 

Η κίνηση αποτελεί ουσιαστικό «συστατικό» της µουσικής ανάπτυξης. Η αντίληψη 
και κατανόηση της µουσικής σε όλο της το φάσµα «περνά» από το ανθρώπινο σώµα, 
το οποίο συµµετέχει αδιαµφισβήτητα σε κάθε µουσική εµπειρία. Τα παιδιά από τη 
γέννησή τους λατρεύουν να κινούνται, και η γνωστική τους ανάπτυξη υποστηρίζεται 
από τις κινητικές δεξιότητες που αναπτύσσουν (Neil, 1990). Ο Laban (1971), 
µελετώντας το φάσµα των κινητικών δεξιοτήτων, υποστήριξε ότι η δοµή της 
µουσικής µπορεί να εκφραστεί µέσω της κίνησης και είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε 
την αντίληψη και κατανόηση των µουσικών εννοιών. Όπως αναφέρει, η διδασκαλία 
της µουσικής µε την παράλληλη χρήση συγκεκριµένων πτυχών κίνησης (ροής, 
βάρους, χώρου και χρόνου) βοηθά στην αντίληψη του ρυθµού, και ενθαρρύνει την 
εκτέλεση µουσικής µε εκφραστικότητα. Οι δραστηριότητες κίνησης προσφέρουν 
ουσιαστικό παράγοντα προετοιµασίας του ατόµου για τη µουσική εκτέλεση και 
αναπτύσσουν τη δυνατότητα κατανόησης και εµπέδωσης των µουσικών εννοιών. Η 
σταδιακή ανάπτυξη των πτυχών κίνησης του Laban από τα πρώτα χρόνια της 
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εµπλοκής των παιδιών µε τη µουσική, µπορεί να αποτελέσει βασική προϋπόθεση για 
την εκτέλεση της µουσικής µε εκφραστικότητα και να προσφέρει τις κατάλληλες 
συνθήκες για απόλαυση της µουσικής εµπειρίας (Conway, 2003). 
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