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Τα ελληνικά παραδοσιακά παιγνιδοτράγουδα είναι ενταγµένα σε σχολικά εγχειρίδια µαθηµάτων 
του δηµοτικού σχολείου και φαίνεται να προσελκύουν το ενδιαφέρον µαθητών και 
εκπαιδευτικών. Ως µέρος, πλέον, της γενικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης και όχι της 
καθηµερινής ζωής των παιδιών, η εργασία αναζητά µία από τις κατάλληλες διδακτικές 
προσεγγίσεις για την λειτουργικότερη ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προτείνει, ως 
µία από αυτές, το Orff – Schulwerk (OS), γνωστό ως µουσικοκινητική αγωγή Orff, και το 
µελετά µέσα από τις δύο έννοιές του: ως παιδαγωγική προσέγγιση που συνδυάζει τη διδασκαλία 
κίνησης, λόγου, µουσικής, και ως κατηγοριοποιηµένη συλλογή µουσικού υλικού. Διερευνά τη 
σχέση του OS µε τα παιγνιδοτράγουδα µε σκοπό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής πράξης. 
Αξιοποιεί την υπάρχουσα βιβλιογραφία µε σκοπό την ανάδειξη της σχέσης του OS µε τα 
παιγνιδοτράγουδα και την τεκµηρίωση της σύνδεσης. Θέτει, επίσης, το ζήτηµα µίας 
κατηγοριοποίησης των παιγνιδοτράγουδων µε στόχο τη δυνατότητα της µέγιστης αξιοποίησής 
τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του σχολείου.   
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Greek traditional children’s singing games are included in school elementary school-
textbooks and seem to attrack the interest of teachers and students. As part of general 
compulsory education rather than children’s everyday life, this paper seeks one of the 
appropriate teaching approaches for their more functional integration into the educational 
process. As one of them, proposes Orff - Schulwerk (OS), known as Orff music and movement 
education, and studies it through its two concepts: as a pedagogical approach combines the 
teaching of movement, speech, music, and as a categorized collection of musical material. 
This paper investigates the relationship between OS and children’s singing games in order to 
reinforce the educational act. Based on the existing bibliography to highlight the relationship 
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between OS and children’s singing games and document their connection. It also underscores 
the significance of the categorization of children’s singing games aiming to support the 
educational utilization of this material.  

Keywords: music and movement education, children’s singing games, tradition, community   

Εισαγωγή  
Τις τελευταίες δεκαετίες, η ελληνική παραδοσιακή µουσική, ακολουθώντας τα 
παγκόσµια κινήµατα του έθνικ και της διαπολιτισµικότητας, είναι ιδιαίτερα 
δηµοφιλής, όχι µόνο στην ελληνική καλλιτεχνική σκηνή, αλλά και στην εκπαίδευση. 
Το κοινό το οποίο ασχολείται µε την παραδοσιακή µουσική και χορό αυξάνεται 
συνεχώς. Η διεύρυνση της δισκογραφικής παραγωγής κατά τον 20ό αιώνα, η 
ψηφιακή παραγωγή στη συνέχεια και η ίδρυση των µουσικών σχολείων στα τέλη της 
δεκαετίας του 1980, τα οποία στήριξαν ιδιαίτερα αυτό το είδος, συνέβαλαν 
καθοριστικά σε αυτή την κατεύθυνση.  

Στη γενική υποχρεωτική εκπαίδευση, η θεµατική ενότητα των ελληνικών  
παραδοσιακών χορών στη Φυσική Αγωγή έχει ενισχυθεί σύµφωνα µε τα ισχύοντα 
ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ (ΦΕΚ 304, 2003˙ Κωνσταντακοπούλου, 2013). Το αντίστοιχο 
ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ στη Μουσική, αναφέρει ως έναν από τους ειδικούς σκοπούς του 
µαθήµατος, την επαφή µε το δηµοτικό τραγούδι και το βυζαντινό εκκλησιαστικό 
µέλος και την εκτίµηση της αξίας τους από τους µαθητές (ΦΕΚ 304, 2003). 
Επιπλέον, γνωστά παραδοσιακά παιδικά τραγούδια και παιγνίδια εντοπίζονται σε 
σχολικά εγχειρίδια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και αποτελούν µέρος της 
διδακτικής ύλης. Στα παραρτήµατα των Τετραδίων Εργασιών στη Μουσική της Α' και 
Β' Δηµοτικού παρατίθενται, κυρίως, παραδοσιακά τραγούδια της Ελλάδας, και 
αναφέρονται ως παιδικά τραγούδια, παιγνιδοτράγουδα, λαχνίσµατα, που συνδέονται 
µε τον κύκλο της ζωής ή του χρόνου. Στο Βιβλίο Δασκάλου του Μουσικού Ανθολογίου 
των Α'-Στ' τάξεων περιέχονται ταξινοµηµένα, επίσης, παιδικά τραγούδια, 
παραδοσιακά τραγούδια της Ελλάδας και από όλο τον κόσµο. Η αξιοποίηση του 
υλικού αυτού φαίνεται να έχει πολλαπλά οφέλη και να ελκύει ιδιαίτερα µαθητές και 
εκπαιδευτικούς (Θεοδωρίδης, 2017). Ο Bruner (1996) παρατηρεί ότι τα παιδιά είναι 
ισχυροί δέκτες του πολιτισµού και για αυτό οφείλουµε να επιµελούµαστε τον τρόπο 
εκπαίδευσής τους.  

Εύλογα αναδύεται ο προβληµατισµός σχετικά µε τη σχέση των παραδοσιακών 
παιδικών τραγουδιών και παιγνιδιών µε την σύγχρονη καθηµερινότητα των µαθητών. 
Από το 1959 ο Walter Wiora (όπως αναφέρεται στο Baud-Bovy, 1984) επισηµαίνει 
ότι το παραδοσιακό τραγούδι έχει περάσει στη δεύτερη ζωή του και διδάσκεται 
τυποποιηµένο στο σχολείο, διαδίδεται από το ραδιόφωνο, από τη δισκογραφία και 
από επαγγελµατίες µουσικούς, και παράλληλα ιδρύονται χορευτικοί σύλλογοι όπου 
διδάσκονται χορογραφηµένοι οι χοροί που αντιστοιχούν σε αυτό. Ειδικότερα, εφόσον 
τα παραδοσιακά παιδικά τραγούδια αποτελούν µέρος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
των παιδιών και όχι µέρος του παιγνιδιού τους (Αγαλιανού, 2012), η εργασία αναζητά 
µία κατάλληλη διδακτική προσέγγιση για την ένταξή τους στη διδασκαλία.   

Μία από τις πιθανές κατάλληλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις οι οποίες µπορούν 
να βοηθήσουν στη λειτουργική ένταξη και τη µέγιστη αξιοποίηση του παραδοσιακού 
αυτού υλικού στη διδασκαλία, φαίνεται να είναι η µουσικοκινητική αγωγή Orff, 
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γνωστή ως Orff – Schulwerk (OS). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της 
σχέσης του OS µε τα παραδοσιακά παιγνιδοτράγουδα µε στόχο την ενίσχυση της 
διδακτικής πράξης. Η εργασία στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία προκειµένου 
να µελετηθεί η σχέση και να τεκµηριωθεί η σύνδεση. 

Αρχικά γίνεται µια απόπειρα εννοιολογικού προσδιορισµού των 
παιγνιδοτράγουδων ως µιας ιδιαίτερης κατηγορίας µουσικού παραδοσιακού υλικού. 
Παράλληλα, γίνεται λόγος για τα χαρακτηριστικά τους, την επιτέλεσή τους στην 
κοινότητα στο παρελθόν και την παιδαγωγική τους αξιοποίηση στο παρόν, µε έµφαση 
στο σχολικό περιβάλλον. Στη συνέχεια προσδιορίζεται εννοιολογικά το OS ως 
µουσικοπαιδαγωγική θεώρηση και ως κατηγοριοποιηµένη συλλογή µουσικού υλικού. 
Τέλος, επιχειρείται η µεθοδική σύνδεση των δύο χώρων µε στόχο την ανάδειξη µιας 
αµφίδροµης σχέσης κατά την οποία το OS µπορεί να ενδυναµώσει την αξιοποίηση 
των παιγνιδοτράγουδων ως διδακτικού υλικού και τα ελληνικά παραδοσιακά 
παιγνιδοτράγουδα να εµπλουτίσουν το υλικό του OS.   

Από τα παιδικά άσµατα στα παιγνιδοτράγουδα  

Στη σύγχρονη εποχή ως παιδικά τραγούδια ή τραγούδια για παιδιά χαρακτηρίζονται, 
κυρίως, µουσικές συνθέσεις δηµιουργών πάνω σε καινούριους στίχους ή ποίηση. Σε 
αυτά, συνήθως, «πρόσωπα, εικόνες και έννοιες παρουσιάζονται συγκεχυµένα, ενώ 
αισθήσεις και συναισθήµατα προσαρµόζονται στην τεχνοκρατική θεώρηση της 
ζωής» (Σουλακέλλης, 2005, σελ. 3). Αναφερόµενοι στην παράδοση, ο εννοιολογικός 
προσδιορισµός διαφέρει και ως προς τον όρο παιγνιδοτράγουδα δεν ορίζεται µε 
σαφήνεια στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Είναι σηµαντικό να διευκρινίζουµε τους 
όρους µε τους οποίους αναφερόµαστε στην παραδοσιακή µουσική της κάθε χώρας 
(Vallejo, 2015).  

Με τον όρο παιγνιδοτράγουδα αναφερόµαστε, κυρίως, σε αυτό που ο 
Κυριακίδης ονοµάζει ως παιδικά άσµατα και είναι «…τὰ ὑπό τῶν παιδίων ἢ πρὸς 
παιδία ὑπό τῶν µεγάλων χάριν παιδιᾶς ἀδόµενα ἢ µᾶλλον ερρύθµως 
ἀπαγγελλόµενα» (1990, σελ. 20). Απαντώνται στη µουσική παράδοση όλων των 
πολιτισµών και: είτε συνδέονται µε τις παιδιές ή αποτελούν τα ίδια παιδιές. Ως 
παιδιές περιγράφονται τα οµαδικά οργανωµένα παιδικά παιγνίδια. Συνιστούν την 
κυριότερη εκδήλωση του παιδικού βίου και αποτελούν, ως επί το πλείστον, 
αποµίµηση των έργων και του βίου των µεγάλων (Κυριακίδης, 1990).  

Τα παιδικά άσµατα συνιστούν σπουδαία µνηµεία του λόγου (Λουκάτος, 1977) 
που «χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και έρευνας, καθώς, µέσω της παιδικής παράδοσης, 
µεταφέρονται από γενιά σε γενιά, στοιχεία του ιστορικού µας πολιτισµικού 
παρελθόντος, και τα παιδιά είναι, µετά τις γυναίκες, συντηρητικότατοι λαογραφικοί 
παράγοντες» (Κυριακίδης, 1990, σελ. 20). Εντάσσονται στην ευρύτερη ενότητα των 
δηµοτικών τραγουδιών που αποκαλούνται στο σύνολό τους παραδοσιακά.  

Ο Σουλακέλλης αναφέρει ότι µε τον όρο παράδοση µπορούµε να ονοµάσουµε 
«όλα αυτά τα στοιχεία του χθες, που ελεύθερα και αβίαστα έχουν ενσωµατωθεί στο 
σήµερα» (1999, σελ. 11). Επισηµαίνει ότι η παράδοση προϋποθέτει την ύπαρξη του 
προσώπου που παραδίδει κάτι και του προσώπου που το παραλαµβάνει µε το 
δικαίωµα της ελεύθερης επιλογής του, στοιχείο που διαχωρίζει την παράδοση από 
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την κληρονοµιά. Ο Bausinger (όπως αναφέρεται στο Παπαπαύλου, 2010), επίσης, 
βλέπει την παράδοση ως µία συνεχή διαδικασία παραλαβής και παράδοσης και όχι ως 
µία διχοτοµηµένη πράξη της οποίας η αυθεντική έκφραση βρίσκεται στο παρελθόν 
και η νόθευση ή φθορά της στο παρόν. Αντίθετα, µε τον όρο φολκλόρ, εκφράζεται η 
διαδικασία «διαχείρισης, ανακατασκευής, ερµηνείας, και µεταµόρφωσης µιας 
συγκεκριµένης παράδοσης», κατά την οποία υπάρχει συνειδητή επιλογή και απόρριψη 
στοιχείων της παραδοσιακής κουλτούρας (Παπαπαύλου, 2010, σελ. 4). Παραδοσιακό 
είναι ό,τι πηγάζει από κοινοτική διεργασία σε συγκεκριµένο τόπο, χρόνο και 
κοινωνική οµάδα. Κάθε κοµµάτι παραδοσιακής µουσικής αποτελεί µέρος ενός 
συστήµατος όπου το ρεπερτόριο και οι περιστάσεις επιτέλεσής του αλληλεπιδρούν 
µόνιµα (Vallejo, 2015).  

Με τον όρο ελληνική παραδοσιακή µουσική αναφερόµαστε στη µουσική τέχνη 
-γραπτή ή προφορική- που αναπτύχθηκε στο παρελθόν σε περιοχές όπου έδρασε και 
έζησε ο ελληνισµός. Εκφράζεται είτε µέσω της εκκλησιαστικής µουσικής µε τα 
θρησκευτικά άσµατα, είτε µέσω της δηµοτικής-κοσµικής µουσικής µε τα δηµοτικά 
τραγούδια ή δηµώδη άσµατα. Είναι κυρίως µονοφωνική και η µελωδία -το µέλος- 
µπορεί να ερµηνεύεται ως φωνητικό ή οργανικό µέλος ή ως συνδυασµός φωνής και 
µουσικών οργάνων,  οπότε προκύπτει το τραγούδι ή άσµα (Σουλακέλλης, 1999).  

Το ελληνικό δηµοτικό τραγούδι δεν είναι ποίηση που µελοποιήθηκε, αλλά 
δηµιουργήθηκε, από τον λαό –τη λαϊκή µούσα– εξαρχής ως τραγούδι, το οποίο καθώς 
επαναλαµβάνεται από στόµα σε στόµα, ξεπερνά τα όρια της κοινότητας και 
διαδίδεται σε ευρύτερες κοινωνικές οµάδες (Πανουσοπούλου, 1999). Ο Παπαδάκης 
(1983) επισηµαίνει ότι ο λαϊκός τεχνίτης/ µουσικός, στα χέρια του οποίου βρισκόταν 
πάντα το έργο αυτό, δεν αισθάνεται υποχρέωση απέναντι σε αυτό. Το βρίσκει 
οργανωµένο από τους προκατόχους του, αναγνωρίζει µέσα σε αυτό το συναίσθηµά 
του, εκφράζεται και το συνεχίζει. Με την επανάληψή του, προστίθενται, αφαιρούνται, 
διαφοροποιούνται οι στίχοι ή η µελωδία και έτσι προκύπτουν οι παραλλαγές του.  

Το ελληνικό δηµοτικό τραγούδι προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών ξένων 
µελετητών (Λουκάτος, 1977). Εθνοµουσικολόγοι, λαογράφοι, µελετητές όπως οι: 
Baud-Bovy, Passow, Fauriel, Pernot, Le Flem κ.ά., έχουν εκδώσει έντυπες συλλογές 
µε ελληνικά δηµοτικά τραγούδια. Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των δηµοτικών 
τραγουδιών η κατηγοριοποίησή τους παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία. Ο Baud-Bovy 
κάνει ιδιαίτερο λόγο για τις δυσκολίες και τα διλήµµατα τα οποία αντιµετώπισε κατά 
την προσπάθεια καταγραφής και κατηγοριοποίησης των τραγουδιών της 
Δωδεκανήσου, παρά το ότι είχε µελετήσει τις υπάρχουσες συλλογές και 
κατηγοριοποιήσεις (1935).  

Ο Κυριακίδης (1990), για τα ελληνικά δηµοτικά τραγούδια, χρησιµοποιεί τον όρο 
δηµώδη άσµατα και τα χαρακτηρίζει ως µνηµεία του λόγου. Τα διαιρεί σε δύο ευρείες 
κατηγορίες: τα κυρίως άσµατα και τα αφηγηµατικά ή διηγηµατικά άσµατα. Στα κυρίως 
άσµατα, εντάσσει τα παιδικά τραγούδια τα οποία διαχωρίζει: στα κυρίως ή «καθαρώς» 
παιδικά τραγούδια και σε τραγούδια που παρουσιάζουν ποικιλία στην αρχή και 
προέλευσή τους. Τα πρώτα δηµιουργήθηκαν από τα παιδιά ή για τα παιδιά, ενώ τα 
δεύτερα δηµιουργήθηκαν, αρχικά, από τους µεγάλους για τους µεγάλους, και έπειτα 
προσέλαβαν παιδική όψη και περιήλθαν στην παιδική παράδοση (Κυριακίδης, 1990).  

Τα παιδικά τραγούδια ή παιγνιδοτράγουδα λειτουργούν στο πλαίσιο της 
κοινότητας στην οποία δηµιουργήθηκαν εξ αρχής ως ενιαία και ταυτόχρονη σύνθεση 
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µουσικής, λόγου και κίνησης στην οποία επικρατεί ο παιγνιώδης και διασκεδαστικός 
χαρακτήρας. Έχουν απλό, οµοιοκατάληκτο στίχο, µικρή µελωδική έκταση και εύκολο 
ρυθµό. Κινητικά συνοδεύονται από βασικές µορφές µετακίνησης, κίνηση σε 
ζευγάρια, σε παράταξη αντικρυστά, σε κύκλο. Η επιτέλεσή τους, την εποχή που η 
κοινότητα λειτουργούσε ως κοινωνική µονάδα, αποτελούσε την πρώτη άτυπη 
µουσική εκπαίδευση των παιδιών. Η Green (2014) υποστηρίζει ότι η άτυπη µάθηση 
είναι πιο σηµαντική όταν συµβαίνει µαζί µε φίλους και συνοµήλικους οι οποίοι 
µοιράζονται γνώσεις και δεξιότητες. Για αυτό, αποτελούν µια µορφή άµεσης 
καλλιτεχνικής γνώσης βασισµένης στην εµπειρία (Swanwick, 2010). Τα 
παιγνιδοτράγουδα, ταυτόχρονα, εισήγαγαν τα παιδιά στον εθιµικό κύκλο του χρόνου 
µεταφέροντας αξίες, πεποιθήσεις από τις οποίες απέρρεαν ρόλοι και συµπεριφορές. 
Αποτελούσαν το µέσο για την προσωπική ανάπτυξη του κάθε παιδιού και την 
ενσωµάτωσή του στην κοινότητα (Vallejo, 2015).    

Τα παιγνιδοτράγουδα παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία ως προς τη µορφή, το 
περιεχόµενο και την προέλευση και όπως και τα παιδικά τραγούδια γενικότερα, 
εµπεριέχουν σαφή ίχνη περασµένων αιώνων και ορισµένα έχουν τις ρίζες τους στην 
αρχαιότητα (Κυριακίδης, 1990). Εξελίσσονται από γενιά σε γενιά, κυρίως µέσω της 
προφορικής παράδοσης και έτσι διατηρούν τη χαριτωµένη όψη τους σε κάθε εποχή. 
Σε έντυπες συλλογές δηµοτικών τραγουδιών Ελλήνων και ξένων εθνοµουσικολόγων, 
εντοπίζονται για πρώτη φορά τον 19ο και 20ο αιώνα όπου, ως επί το πλείστον, 
αναφέρονται οι στίχοι τους και λιγότερο έως καθόλου η µουσική και ο χορός τους 
(Διονυσίου, 2018).  

Ο όρος παιγνιδοτράγουδα δεν καθορίζεται επαρκώς στη βιβλιογραφία της 
µουσικής παιδαγωγικής, παρά την ευρύτατη αξιοποίησή τους. Χρησιµοποιείται, 
κυρίως, στη µουσικοπαιδαγωγική για να δηλώσει τα τραγούδια που συνδυάζονται µε το 
παιγνίδι. Στην αγγλική βιβλιογραφία αποδίδεται, κυρίως, µε τους όρους play-songs, 
singing songs, singing games for children, χωρίς να είναι σαφές σε τι είδους παιδικά 
τραγούδια αναφέρονται. Η σύγχρονη µουσική παιδαγωγική –και γενικότερα η 
εκπαίδευση– τα χρησιµοποιεί ως διδακτικά µέσα έχοντας αναγνωρίσει την παιδαγωγική 
και αισθητική τους αξία. Οι ευκαιρίες για αυτο-οργανωµένο οµαδικό παιγνίδι κατά την 
παιδική ηλικία έχουν πλέον µειωθεί και η έννοια του παιγνιδιού φαίνεται να 
διαφοροποιείται στη σύγχρονη κοινωνία χωρίς, βέβαια, να αµφισβητείται η θεµελιακή 
αξία του για την ανάπτυξη του παιδιού. Γενικά, το παιγνίδι δηλώνει κάτι που κάνει το 
παιδί, ωστόσο είναι δύσκολο να προσδιοριστεί εννοιολογικά γιατί είναι σύµφυτο µε την 
ανθρώπινη ύπαρξη και, όπως υποστηρίζει ο Huizinga (1989), φαίνεται να προϋπάρχει 
του ανθρώπινου πολιτισµού. Κατά τον Vygotsky (1978), θεωρείται ένα ψυχολογικό 
φαινόµενο που παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού.  

Η αναγνώριση της παιδαγωγικής αξιοποίησης των παραδοσιακών παιδικών 
τραγουδιών κάθε τόπου επισηµάνθηκε από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα από 
τους µουσικοπαιδαγωγούς Zoltán Kodály και Carl Orff. Πιο συγκεκριµένα, ο Kodály 
όρισε τρία στάδια ως προϋπόθεση για την αποτελεσµατική µύηση του παιδιού στη 
µουσική και τη σύνδεση µε τη µουσική σύνθεση. Στο πρώτο από αυτά βρίσκονται τα 
παιγνιδοτράγουδα, στο δεύτερο τα παραδοσιακά τραγούδια της χώρας και στο τρίτο 
τα παραδοσιακά τραγούδια άλλων χωρών (Landis & Carder, 1990).  

Τα παραδοσιακά παιδικά τραγούδια κάθε τόπου λειτουργούν ως η «µουσική 
µητρική γλώσσα» των παιδιών και καλλιεργούνται µε αντίστοιχο τρόπο µε τον οποίο 
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καλλιεργείται η γλώσσα (Chosky, 1981˙ Σέργη, 1993˙ Τσαφταρίδης, 1997˙ 
Καραδήµου-Λιάτσου, 2003, όπως αναφέρεται στο Κωνσταντακοπούλου, 2013). 
Σύµφωνα µε τον Regner: «η µουσική διδασκαλία πρέπει πρώτα να δοκιµάσει να 
καλλιεργήσει έναν δεσµό µε την εθνική µουσική παράδοση και ύστερα να επιδιώξει τη 
γνωριµία µε την ξένη µουσική» (1994, σελ. 4).  

Ο Θεοδωρίδης (2017) κατηγοριοποιεί παρόµοιο παιδαγωγικό υλικό το οποίο 
χαρακτηρίζει ως Τραγουδοχορούς, ανάλογα µε τη λειτουργική τους αξία, τις 
αναπτυξιακές δυνατότητες και τους στόχους που µπορούν να πετύχουν κατά την 
εκπαιδευτική και την ευρύτερη ψυχαγωγική και δηµιουργική τους λειτουργία. 
Διακρίνει τρεις κύριες κατηγορίες σύµφωνα µε ποια από τις τρεις διαφορετικές και 
συµπληρωµατικές επιτελούµενες λειτουργίες τους τονίζεται περισσότερο: παίζω, 
µαθαίνω, δηµιουργώ.  

H Μουσικοκινητική Αγωγή Orff / Orff – Schulwerk (OS)  

Το OS αναφέρεται σε δύο έννοιες: σε µια µουσικοκινητική παιδαγωγική θεώρηση και 
στη συλλογή ενδεικτικού υλικού. Ως παιδαγωγική θεώρηση είναι αποτέλεσµα των 
παιδαγωγικών πειραµατισµών του Carl Orff και των συνεργατών του, κυρίως της 
Gulind Keetmann (Orff, 1976). Ο Orff θεωρούσε ότι ο χορός βρίσκεται πιο κοντά στη 
ρίζα όλων των τεχνών και για αυτό έθεσε τον εαυτό του στην υπηρεσία της 
αναγέννησης της µουσικής µέσα από τον χορό (Orff, 1976). Επηρεάστηκε από το 
έργο της χορεύτριας Mary Wigman, τις απόψεις της εθνοµουσικολογίας και 
ειδικότερα τις απόψεις του Curt Sachs και τον αρχαιοελληνικό και ειδικότερα 
πλατωνικό ορισµό της µουσικής (Kugler, 2014).  

Ο Orff (1992) διευκρινίζει ότι το OS δεν είναι σύστηµα ή µέθοδος, αλλά µια 
παιδαγωγική προσέγγιση η οποία στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και 
εξελίσσεται συνεχώς στον χώρο και τον χρόνο. Αλληλεπιδρά µε τις κοινωνικές και 
ιστορικές συνθήκες και κρατά τη γοητεία ενός έργου που ποτέ δεν παίρνει την τελική 
του µορφή. Οφείλει να κρατήσει την απλότητά του και επειδή δεν επινοήθηκε ως µια 
µέθοδος ή πρόγραµµα σπουδών που απευθύνεται σε συγκεκριµένη οµάδα, άντεξε στη 
δοκιµασία του χρόνου (Haselbach, 1993˙ Regner, 2006). Αξιοποιεί µορφές άτυπης 
µάθησης και οµαδοσυνεργατικές τεχνικές (Αγαλιανού & Τσαφταρίδης, 2016). 

O Orff (2011) θεωρούσε ότι το τραγούδι, ο προφορικός λόγος, η µουσική και ο 
χορός συνδέονται στενά στη συµπεριφορά των παιδιών. Η µουσική, ο λόγος και η 
κίνηση αποτέλεσαν τα βασικά µέσα διδασκαλίας µέσα από παιγνιώδεις 
δραστηριότητες οι οποίες βασίζονται στον αυτοσχεδιασµό και την έκφραση, και 
φτάνουν στη µουσική δηµιουργία χωρίς την προαπαίτηση της µουσικής γραφής και 
ανάγνωσης. Για αυτό προσπάθησε να αξιοποιήσει παιδαγωγικά όλες τις µεταξύ τους 
σχέσεις. Στα παιδικά παραδοσιακά τραγούδια και παιγνιδοτράγουδα, στα οποία 
εντόπιζε πολλές τέτοιες συνδέσεις, διέκρινε τις ρίζες της πνευµατικής ανάπτυξης του 
ανθρώπινου γένους. Τα αντιλαµβανόταν ως πρώιµη ποίηση και ως µυστικές αποθήκες 
µύθων, πολιτισµών και ιστορικών γεγονότων (Regner, 1996). 

Ως συλλογή ενδεικτικού µουσικοπαιδαγωγικού υλικού κατηγοριοποιηµένου µε 
συγκεκριµένα κριτήρια, το OS αποτελεί προϊόν εκπαιδευτικών πειραµατισµών και 
έµµεση µεθοδολογική αναφορά. Η έκδοση του πεντάτοµου πρωτότυπου έργου 
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ολοκληρώθηκε µέσα στην τετραετία 1950-1954. Κάθε τόµος απευθύνεται σε άλλη 
ηλικιακή οµάδα. Τα τραγούδια κατατάσσονται, σύµφωνα µε τη µελωδική τους 
ανάπτυξη, µε βάση το σύστηµα των τρόπων, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την 
µετέπειτα εκµάθηση της µείζονος ή της ελάσσονος κλίµακας.  

Για αυτό, το OS προσαρµόστηκε σε πολλές γλώσσες και χώρες µε οδηγό το 
πρωτότυπο πεντάτοµο έργο και µε την πεποίθηση ότι δεν υπάρχουν ιερές γραφές και 
εγχειρίδια παρά κείµενα τα οποία δίνουν πιθανό προσανατολισµό (Sangiorgio, 2010). 
Την ελληνική έκδοση του OS µε τίτλο Ελληνικά παιδικά τραγούδια και χοροί, 
ανέλαβε η Πολυξένη Ματέυ (1963). 

Ελληνικά παιγνιδοτράγουδα και OS  

Η στενή σχέση µεταξύ ελληνικών παιγνιδοτράγουδων και OS αναδεικνύεται µέσα 
από τους εννοιολογικούς προσδιορισµούς και µπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα:  
• Τα παιγνιδοτράγουδα αποτελούν ενιαία και αδιάσπαστη ενότητα λόγου, µουσικής 
και κίνησης, στοιχεία που λειτουργούν ως βασικά µέσα για τη διδασκαλία στο OS.  

• Η παγκοσµιότητα του φαινοµένου των παιγνιδοτράγουδων και η δυνατότητα 
προσαρµογής του OS σε διαφορετικά κοινωνικοπολιτισµικά περιβάλλοντα  
εδραιώνουν µια συνθήκη συνάντησης των ελληνικών παιγνιδοτράγουδων µε το OS.  

• Τα παιγνιδοτράγουδα διευκολύνουν την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και το 
OS στοχεύει σε αυτή.  

• Τα παιγνιδοτράγουδα λειτουργούν σε περιβάλλον άτυπης µάθησης και οµάδας, 
όπως και το OS. 

• Τα παιγνιδοτράγουδα είναι απλά και το OS βασίζεται στην απλότητα. 
• Τα παιγνιδοτράγουδα µπορούν να διδαχθούν µε την αξιοποίηση των µέσων του OS 
και παράλληλα να εµπλουτίσουν το OS ως συλλογή υλικού.  

Παιγνιδοτράγουδα: το ζήτηµα µιας κατηγοριοποίησης  

Η κατηγοριοποίηση των ελληνικών παιγνιδοτράγουδων αποτελεί ένα επιστηµολογικό 
ζήτηµα (Σκαρτσής, 1987) και θα µπορούσε να συµβάλλει στην λειτουργικότερη 
αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη και να διευκολύνει σηµαντικά τους 
παιδαγωγούς. Η αναζήτηση και επιλογή κριτηρίων µπορεί να οδηγήσει σε ποικίλες  
κατηγοριοποιήσεις. Σε κάθε απόπειρα διαπιστώνονται δυσκολίες, και στην γενική 
κατάταξη και εντός των κατηγοριών, ενώ συχνά το ίδιο παιγνιδοτράγουδο δύναται να 
υπαχθεί σε δύο κατηγορίες ταυτόχρονα (Σουλακέλλης, 2005).  

Οι κατηγοριοποιήσεις παιδικών τραγουδιών που συναντάµε στις περισσότερες 
έντυπες συλλογές έχουν γίνει σύµφωνα µε το περιεχόµενο ή την περίσταση κατά την 
οποία  επιτελούνται. Μία πλήρης κατηγοριοποίηση οφείλει να περιλαµβάνει µουσικά, 
λαογραφικά και ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά. Ως µια από τις πληρέστερες, µπορεί 
να χαρακτηριστεί η κατηγοριοποίηση του Κυριακίδη (1990). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν οι κατηγοριοποιήσεις του Αικατερινίδη µε βάση την ευετηρία (εθιµικές 
τελετές για την καλή χρονιά), της Διονυσίου (2018) µε βάση τη λειτουργία τους στον 
κύκλο της ζωής και του χρόνου, και του Σουλακέλλη (2005) στη συλλογή παιδικών 
τραγουδιών φιντάνι-φιντανάκι, µε κριτήρια το νόηµα και την περίσταση επιτέλεσης.  
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Μια πιθανή, λειτουργική για την εκπαίδευση, κατηγοριοποίηση θα µπορούσε 
να λάβει υπόψη τον τρόπο µε τον οποίο οργανώνεται το υλικό του OS και να έχει ως 
κριτήρια µουσικά χαρακτηριστικά τα οποία συνεκτιµούν τη µουσική ανάπτυξη 
σύµφωνα µε ηλικιακά χαρακτηριστικά.  

Κατακλείδα  

Η ανάπτυξη της σχέσης της µουσικοκινητική αγωγής Orff µε τα παραδοσιακά 
παιγνιδοτράγουδα µπορεί να συµβάλλει στη λειτουργικότερη και πληρέστερη 
αξιοποίησή τους ως παιδαγωγικό υλικό. Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα 
παιγνιδοτράγουδα είναι ήδη ενταγµένα στην τυπική πρωτοβάθµια εκπαίδευση, αυτό 
θα µπορούσε να διευκολύνει και να διευρύνει το έργο των παιδαγωγών. Με δεδοµένο 
ότι τα παιδιά, µετά τη γυναίκα, είναι σηµαντικοί φορείς της παράδοσης, η θελκτική 
διδασκαλία τους αποτελεί σύνδεση µε το πολιτισµικό ελληνικό κεφάλαιο και δίνει τη 
δυνατότητα παραλαβής της παράδοσης της Ελλάδας από τις επόµενες γενεές.  

Το OS παρέχει θεωρητικό πλαίσιο, µέσα και εργαλεία προς αυτή την 
κατεύθυνση. Προσφέρει ευκαιρίες για παιγνίδι, πειραµατισµό, αυτοσχεδιασµό, 
δηµιουργικότητα, έκφραση, ψυχαγωγία και παρέχει διαπολιτισµικές προεκτάσεις. 
Δίνει δυνατότητες στα παιδιά να γνωρίσουν και να αποκτήσουν τη δική τους σχέση 
µε τον λαϊκό πολιτισµό του τόπου τους, αβίαστα όπως µε τη µητρική τους γλώσσα, 
και να γίνουν µε τη σειρά τους φορείς της παράδοσης µέσα από την εκ νέου 
διαχείριση των στοιχείων του λαϊκού πολιτισµού (Σουλακέλλης, 2005). Δίνει, επίσης, 
δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης των παιγνιδοτράγουδων σε εξωσχολικά 
εκπαιδευτικά πλαίσια.         

Από την άλλη πλευρά, τα ελληνικά παιγνιδοτράγουδα µπορούν να ενταχθούν 
στο υλικό του OS και να αξιοποιηθούν από δασκάλους µουσικοκινητικής αγωγής 
Orff σε κάθε χώρα όπου αυτή η µουσικοκινητική εκπαιδευτική προσέγγιση βρίσκει 
εφαρµογές.  
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