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Ο συνδυασµός των διαδικασιών εµψύχωσης µε µουσικές δραστηριότητες, παιχνίδια, µουσικά 
όργανα, ηχηρές κινήσεις και χορούς προάγει αρχικά τις σχέσεις των παιδιών µεταξύ τους και µε 
τον εκπαιδευτικό και ισχυροποιεί την επικοινωνία και την αβίαστη συµµετοχή. Πέρα όµως από 
την συµβολή τους στην κοινωνικοσυναισθηµατική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών 
καθώς και στην δυναµική της οµάδας, τίθενται τα ερωτήµατα: α) Ποιες δυνατότητες για µουσική 
και γενικότερη µάθηση και ανάπτυξη ενυπάρχουν σε ένα µουσικό υλικό που έχει τα 
χαρακτηριστικά παιχνιδιού και εµψύχωσης; β) Κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν 
µουσική προχωρούν πέρα από την κοινωνικοσυνασθηµατική επίδραση του υλικού, αξιοποιώντας 
την εµψυχωτική δυναµική που κρύβουν τα µουσικά όργανα, ο ρυθµός, τα µουσικά και 
µουσικοκινητικά παιχνίδια ή τα παιχνιδοτράγουδα, στη διευκόλυνση της µάθησης και της 
επίτευξης µαθησιακών στόχων; Και πιο συγκεκριµένα: γ) πώς θα µπορούσε να συνδεθούν µε τη 
µουσική διδασκαλία και την επίτευξη µουσικών µαθησιακών και δηµιουργικών στόχων τα 
δηµοφιλή εµψυχωτικά παιχνίδια διαφόρων κατηγοριών - όπως είναι τα: Περνά-περνά η µέλισσα, 
Το δαχτυλίδι, Κρύο-ζέστη, Ο δράκος-τονικό ύψος (Τσιρίδης/Εκπαιδευτική τηλεόραση), Ότι κάνει 
η µάνα µε ρυθµό), Ο απαιτητικός σκηνοθέτης (Γκανά, et al., 1994), Βόλτα στο σώµα, κοκ. 

Σε ποιο βαθµό όµως οι εκπαιδευτικοί, λειτουργώντας ως εµψυχωτές στην τάξη-οµάδα, είναι 
σε θέση να αντιληφθούν και να κάνουν πράξη τις ευεργετικές επιδράσεις µιας τέτοιας λειτουργίας 
στην επίτευξη καθαρά µαθησιακών στόχων; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που προκύπτουν; Στην 
εισήγηση παρουσιάζονται ενδεικτικά ερευνητικά παραδείγµατα που καταπιάνονται µε τα παραπάνω 
ερωτήµατα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Σε παρέµβαση που έγινε για την ένταξη παιδιών Ροµά 
προσχολικής ηλικίας φάνηκε ότι οι συνοµήλικοι βελτίωσαν τις σχέσεις τους αλλά και τις µουσικές 
τους γνώσεις µέσα από ένα πρόγραµµα βασισµένο σε εµψυχωτικές τεχνικές και υλικό (Θεοδωρίδης, 
2016). Ανάλογα αποτελέσµατα προέκυψαν από ερευνητική παρέµβαση σε πολυπολιτισµική τάξη 
νηπίων της Θεσσαλονίκης, µέσα από επιλεγµένα τραγουδιστικά παιχνίδια (Στάθη, 2016. 
Δηµητριάδου, 2018). Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη ενός τέτοιου έργου φαίνεται να 
αποτελούν οι µουσικές γνώσεις του εκπαιδευτικού, η διεισδυτική και κριτική σκέψη του, η 
εµψυχωτική και παιδαγωγική του ικανότητα και ο εµπλουτισµός των γνωστών στρατηγικών της 
τυπικής µάθησης µε στρατηγικές της άτυπης µάθησης (Green, 2014) καθώς και η δηµιουργικότητα 
του εκπαιδευτικού (Διονυσίου, 2008, σελ. 58). 
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The combination of animation/ facilitation processes with musical activities, games, musical 
instruments, sound movements and dances initially promotes children's relationships with 
each other and with the teacher and strengthens communication and effortless participation. 
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Apart from their contribution to the socio-emotional, psychomotor development of children as 
well as to the dynamics of the group, the following questions arise: (a) What possibilities for 
music and general learning and development are inherent in a musical material that has the 
characteristics of play and animation/facility? (b) How do teachers teaching music go beyond 
the socio-social impact of the material, making use of the animating/ stimulating / facilitating 
dynamics that hide musical instruments, rhythm, musical and musical kinetic games or play 
games to facilitate learning and learning goals? Existing bibliography and research help but 
does not seem to be sufficient and so the problem remains: To what extent do teachers, by 
acting as animators in the classroom, are able to perceive and realize the beneficial effects of 
such a function in achieving purely learning goals? What are the conditions that arise? The 
paper presents examples of research that address the above questions in different contexts, 
such as Roma or multicultural childhood classes (Theodoridis, 2016). Essential prerequisites 
for achieving such a project appear to be the teacher's musical knowledge, penetrating and 
critical thinking, his animating and pedagogical ability, and the enrichment of the familiar 
strategies of formal learning with strategies of informal learning (Green, 2014, p. 107). Also, 
creativity is an important part of the educational and pedagogical objective. 

Keywords: animation, facilitation, Music Education, music toys,  music learning, teacher-
animator. 

Εισαγωγή  

Οι παιγνιώδεις µουσικές δραστηριότητες αποτελούν ένα θαυµάσιο υλικό για την 
κοινωνικοσυναισθηµατική, την ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών καθώς και τη 
δυναµική της οµάδας. Λειτουργούν ως εργαλείο εµψύχωσης για τη βελτίωση του 
κλίµατος της οµάδας και συνεισφέρουν στην επαφή, στη συνεργασία και επικοινωνία 
των µελών κάθε δράσης, εντός και εκτός του πλαισίου της εκπαίδευσης. Η επίτευξη 
αυτών των γενικών παιδαγωγικών στόχων αποτελεί παράλληλα µια από τις βασικές 
προϋποθέσεις για οποιαδήποτε µαθησιακό πρόγραµµα (Campbell, 2010). Τίθεται όµως 
το ερώτηµα του κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί µουσικής και γενικής εκπαίδευσης 
αξιοποιούν τις δυνατότητες που ενυπάρχουν σε ένα υλικό που φαίνεται να αποτελεί ένα 
σηµαντικό µέσο και υλικό για την προσέγγιση πολλαπλών µαθησιακών στόχων. Είναι 
γνώστες των δυνατοτήτων του υλικού, κατέχουν τις αποτελεσµατικές και κατάλληλες 
τεχνικές και µεθόδους, γνωρίζουν να συνδέουν τα παραπάνω µε τους µουσικούς και 
γενικότερους στόχους των προγραµµάτων που εφαρµόζουν; 

Από µια πρώτη διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας διαφαίνεται ότι στη χώρα 
µας υπάρχουν διαθέσιµα δηµοφιλή εµψυχωτικά παιχνίδια διαφόρων κατηγοριών τα 
οποία προσφέρονται για την αξιοποίησή τους κατά τη διδασκαλία της µουσικής σε 
παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Πρόκειται για µουσικά παιχνίδια, 
παιχνιδοτράγουδα ή µουσικές δραστηριότητες µε έµφαση στα κρουστά όργανα, στον 
ρυθµό, στην κίνηση, στον χορό, στην έκφραση κ.ά., τα οποία προσφέρονται για τη 
διευκόλυνση της µάθησης και της επίτευξης µαθησιακών στόχων.  

Εννοιολογικοί προσδιορισµοί-Σύνδεση µε το πλαίσιο και τις επιδιώξεις της 
µουσικής εκπαίδευσης.  

Μιλώντας για εµψυχωτικές µουσικές δραστηριότητες αναφερόµαστε στα µουσικά 
παιχνίδια, στα τραγούδια και εν γένει σε όλα τα είδη µουσικών δραστηριοτήτων µε 
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παιγνιώδη και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Τα µουσικά παιχνίδια άλλωστε είναι παιχνίδια 
που χαρακτηρίζονται από έντονη χρήση µουσικής, είτε πρόκειται τραγούδια-
παιχνίδια, είτε για συνδυασµό µουσικής εκτέλεσης µε µουσικά όργανα της τάξης ή 
ενεργητικής ακρόασης µε κίνηση και άλλες µορφές έκφρασης. Λόγω της 
συγχώνευσης της µουσικής µε το παιχνίδι και άλλες τέχνες, βρίσκονται πολύ κοντά 
στη φύση και στις ανάγκες του παιδιού και για αυτό αποτελούν µια εξαίρετη δίοδο 
για µάθηση ( Littleton, 1991. Mans, 2002) 

Ως µάθηση, από την άλλη πλευρά, εννοούµε την αναπτυξιακή διαδικασία η 
οποία επιφέρει µόνιµες αλλαγές συµπεριφορών ως αποτέλεσµα της εξάσκησης και 
της εµπειρίας (Lightfoot, Cole & Cole, 2014).  

Σύνδεση των παιχνιδιών µε τους µουσικούς στόχους του Α.Π. και της 
οργανωµένης διδασκαλίας της µουσικής/Μ.Ε. 

Η µουσική εκπαίδευση αποσκοπεί στην ανάπτυξη της µουσικότητας και του 
αισθητικού κριτηρίου των παιδιών, την επαρκή κατανόηση και χρήση του µη 
λεκτικού κώδικα της µουσικής γλώσσας (Reimer, 1989). Στην πρώτη γραµµή των 
επιδιώξεων της µουσικής εκπαίδευσης ανήκουν η γενικότερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας και της δηµιουργικότητας του παιδιού και υπογραµµίζονται τα 
γενικότερα παιδαγωγικά οφέλη της γνωστικής και µεταγνωστικής ανάπτυξης, όπως 
είναι η βελτίωση της αυτοσυγκέντρωσης, της παρατηρητικότητας, της µνήµης, της 
ικανότητας λήψης αποφάσεων κ.ά. (Θεοδωρίδης, 2017β. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 
199). Παρότι κύριος στόχος του σχολείου δεν είναι να κάνει τα παιδιά µουσικούς, η 
σύγχρονη αντίληψη της µουσικής παιδαγωγικής υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα του 
να αντιµετωπίζεται το παιδί ως µικρός ακροατής, εκτελεστής και δηµιουργός 
(Κοκκίδου, 2015. ΔΕΠΠΣ, 2003, 2001. Πρόγραµµα Σπουδών Μουσικής για το Νέο 
Σχολείο, 2014, 2011). Υιοθετώντας το τρίπτυχο Ακρόαση-Εκτέλεση-Δηµιουργία, τα 
µουσικοπαιδαγωγικά ρεύµατα διαφοροποιούνται ως προς την έµφαση σε 
διαφορετικές µορφές δραστηριοτήτων (Θεοδωρίδης, 2017β. Boardman, 1989), Ο 
Elliott (2005) βλέπει τη µουσική εκπαίδευση ως προσανατολισµένη στην πράξη, 
αντιµετωπίζοντας τη µουσική δηµιουργία και την εκτέλεση µουσικής τουλάχιστο το 
ίδιο σηµαντικά όσο και το να παράγεις ακροατές που να µπορούν να απολαµβάνουν 
και αναλύουν τα σηµαντικά έργα της µουσικής παραγωγής (Ανδρούτσος, 2013).  

Όταν αναφερόµαστε στη µουσική µάθηση κατά τη διδασκαλία της µουσικής 
εννοούµε την ενασχόληση και απόκτηση εµπειριών από τους τρεις προαναφερθέντες 
άξονες του Α.Π. (ακρόαση, εκτέλεση, σύνθεση/δηµιουργία) οι οποίοι αναλύονται σε 
έξι υποκατηγορίες µουσικών δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα κατά τη 
διδασκαλία: 1) εκτέλεση µε κίνηση και χορό, 2) εκτέλεση µε µουσικά όργανα-σώµα, 
3) φωνητική εκτέλεση-τραγούδι, 4) ακρόαση µουσικής-ακουστική αγωγή- 
οργανογνωσία, 5) µουσική σύνθεση-δηµιουργία-αυτοσχεδιασµός-προεκτάσεις, 6. 
µουσική ανάγνωση και θεωρητικές έννοιες (σηµειογραφία-µουσικές έννοιες-µουσική 
ορολογία (Runfola & Rutkowski, 1992. Boardman, 1989).  

Στο ευρύτερο πλαίσιο της µουσικής εκπαίδευσης, τα µουσικά παιχνίδια και οι 
παιγνιώδεις µουσικές δραστηριότητες έχουν έναν πρωτεύοντα ρόλο σε όλες τις 
προαναφερθείσες κατηγορίες δραστηριοτήτων των προγραµµάτων µουσικής 
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εκπαίδευσης για την προσχολική και σχολική ηλικία. Ωστόσο, για τις ανάγκες του 
παρόντος άρθρου, ιδιαίτερη σηµασία για τη µουσική µάθηση θεωρούµε ότι έχει η 
κατανόηση ή αντίληψη των µουσικών εννοιών. Η κατάκτηση των καθαρά µουσικών 
µαθησιακών στόχων αποτελεί άλλωστε µία από τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
της δηµιουργικότητας και της φαντασίας των παιδιών (Κοκκίδου, 2015). 

Είδη και οφέλη µουσικών παιχνιδιών/δραστηριοτήτων 

Έχουν επιχειρηθεί αρκετές κατηγοριοποιήσεις των µουσικών παιχνιδιών θέτοντας 
κάθε φορά ένα διαφορετικό κριτήριο (Littleton, 1991). Ενδεικτικά, ως προς τους 
στόχους που επιτελούν, διακρίνονται σε παιχνίδια ή µουσικές δραστηριότητες 
γενικών παιδαγωγικών στόχων και γενικότερης ανάπτυξης (κοινωνικοποίησης, 
αναπτυξιακών δεξιοτήτων, κινητικών δεξιοτήτων) και σε παιχνίδια µουσικής-
καλλιτεχνικής ανάπτυξης και δηµιουργίας, όπως αποτυπώνονται στους άξονες 
µαθησιακών στόχων του επίσηµου Αναλυτικού Προγράµµατος για το µάθηµα της 
µουσικής (Θεοδωρίδης, 2019, 2017β. Παπανικολάου, 2009. ΔΕΠΠΣ, 2006, 2003, 
2001. Πρόγραµµα Σπουδών Μουσικής για το Νέο Σχολείο, 2014, 2011). Αναλόγως 
του µέσου έκφρασής τους διακρίνονται σε µουσικά παιχνίδια µε σώµα και κίνηση, µε 
φωνή και τραγούδι ή µε κρουστά, ή άλλα µουσικά όργανα και ηχογόνα αντικείµενα. 

Το σηµαντικότερο όλων στις µέρες µας είναι ότι σε κάθε τοπική κουλτούρα 
βρίσκει κανείς µια ποικιλία από παραδοσιακό υλικό, σύγχρονο, πολυπολιτισµικό κοκ, 
ή σε µορφή προφορική, έντυπη, ηχογραφηµένη, βίντεο, ή ψηφιακή (Θεοδωρίδης, 
2017α, 2017β. Μακροπούλου & Βαρελάς, 2001). Το κοινό και εµφανές 
χαρακτηριστικό των εµψυχωτικών µουσικών δραστηριοτήτων-παιχνιδιών είναι ο 
ψυχαγωγικός και «εµψυχωτικός» τους χαρακτήρας. Ποιος δεν έχει διακρίνει το 
στοιχείο αυτό στα δηµοφιλή παιχνίδια των παιδιών, λ.χ. από το Περνά-περνά η 
µέλισσα µέχρι το Χόκι-πόκι; Τα γενικά παιδαγωγικά οφέλη που ενυπάρχουν και οι 
µουσικές µαθησιακές δυνατότητες του υλικού αυτού ποικίλουν. Η ποιότητα 
επίδρασης του υλικού αυτού ως προς όλους τους τοµείς ανάπτυξης του κάθε παιδιού 
ή της οµάδας, εξαρτάται και από την εµψυχωτική, παιδαγωγική και 
µουσικοπαιδαγωγική κατάρτιση του εκπαιδευτικού. Έτσι, πέρα από την, συχνά 
προφανή, προσωπική κοινωνικοσυναισθηµατική ή ψυχοκινητική ανάπτυξη, αυτό που 
απαιτεί µια δεύτερη σκέψη και προσοχή του υλικού αυτού είναι η αποκάλυψη από 
τον εκπαιδευτικό εµψυχωτή των δυνατοτήτων του συγκεκριµένου υλικού για 
απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη µουσικών και κινητικών δεξιοτήτων (Σταλίκας & 
Μυτσκίδου, 2011. Πνευµατικός & Θεοδωρίδης, 2008). 

Εάν, συνεπικουρούµενες από τον εκπαιδευτικό-εµψυχωτή, φανερωθούν οι 
δυνατότητες που βρίσκονται πέρα από ένα πρώτο ψυχαγωγικό επίπεδο -το οποίο 
αδιαµφισβήτητα µπορεί να συµβάλει στην ισορρόπηση συναισθηµατικής και 
ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών (Veloso & Carvalho, 2012)- τότε το ίδιο 
παιγνιώδες υλικό µπορεί να συνδράµει σηµαντικά στη γενική και βεβαίως στη 
µουσική µάθηση. Αξιοποιώντας τη διάθεση των παιδιών και δίνοντας αφορµές για 
µουσική µάθηση και δηµιουργία µέσα από παιχνίδι, ο εκπαιδευτικός θα διευκολύνει 
παράλληλα και το δικό του έργο, όχι µόνο στον χώρο της µουσικής διδασκαλίας αλλά 
και σε συνδέσεις µε ευρύτερα δηµιουργικά, διαθεµατικά και διαπολιτισµικά 
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προγράµµατα ή άλλα διδακτικά αντικείµενα. Η δική του πρόθεση και ικανότητα 
µετάδοσης είναι η προϋπόθεση που θα οδηγήσει στην καλλιέργεια της κριτικής αλλά 
και της αποκλίνουσας σκέψης, της φαντασίας, της αισθητικής ικανότητας και της 
ευαισθησίας των παιδιών (Οstern, 2012. Κοκκίδου, 2003).  

Σχετικές έρευνες 

Αρκετές έρευνες στον ελλαδικό και διεθνή χώρο επιβεβαιώνουν τη συµβολή των 
µουσικών εµψυχωτικών δραστηριοτήτων στη µουσική µάθηση. 

Σε παρέµβαση που έγινε για την ένταξη παιδιών Ροµά προσχολικής ηλικίας, 
σε ένα πρόγραµµα δύο επισκέψεων, σε αρκετά νηπιαγωγεία της Βόρειας Ελλάδας τη 
διετία 2013-2015, φάνηκε ότι οι συνοµήλικοι όχι µόνο βελτίωσαν τις σχέσεις τους 
αλλά και τις µουσικές τους γνώσεις, µέσα από ένα πρόγραµµα βασισµένο σε 
εµψυχωτικές τεχνικές και υλικό (Θεοδωρίδης, 2016). Ανάλογα αποτελέσµατα 
προέκυψαν από ερευνητική παρέµβαση σε πολυπολιτισµική τάξη νηπίων της 
Θεσσαλονίκης, µέσα από επιλεγµένα τραγουδιστικά παιχνίδια (Στάθη, 2016). Σε 
άλλη έρευνα-παρέµβαση σε προσχολική τάξη φάνηκε η βελτίωση των µουσικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών σε ότι αφορά τα ρυθµικά µοτίβα, την εδραίωση 
της τονικότητάς τους και την οργανογνωσία, µέσα από παιγνιώδεις µουσικές 
δραστηριότητες (Δηµητριάδου, 2018). 

Σε διεθνές επίπεδο, αρκετοί ερευνητές επισηµαίνουν τα οφέλη της 
αξιοποίησης των µουσικών παιχνιδιών (musical play) και παιχνιδοτράγουδων του 
κόσµου στο πλαίσιο της µουσικής αλλά και της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης (Van 
der Linde, 1999). Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι σε ένα ιδανικό εκπαιδευτικό 
περιβάλλον, µέσω του ηλεκτρονικού παιχνιδιού, οι µαθητές µπορούν να µάθουν πώς 
να επιλύουν σύνθετα προβλήµατα. Η µελέτη των Hamari et al. (2016) δείχνει ότι τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια στηρίζουν τη µάθηση. Ορισµένοι ερευνητές υπογραµµίζουν 
την αναγκαιότητα ένταξης από τον εκπαιδευτικό κατά τη διδασκαλία-µάθηση, 
παιχνιδιών της µουσικής κουλτούρας και των εµπειριών των ίδιων των παιδιών 
(Clements, 2008. Campbell, & Lum, 2007. Jorgensen, 2007). Διαπιστώνεται όµως 
δυσκολία εκ µέρους των εκπαιδευτικών να προτείνουν τη χρήση προφορικών και 
ακουστικών τρόπων µάθησης της µουσικής και τεχνικών αλληλοδιδασκαλίας πάνω 
σε µουσικά παιχνίδια που γνωρίζουν και παίζουν τα παιδιά στο εξωσχολικό 
περιβάλλον (Θεοδωρίδης, 2019. Griffin, 2010. Opie & Opie, 1985).  

Βασικές προϋποθέσεις για το έργο του εκπαιδευτικού  
(Τεχνικές και µέθοδοι αξιοποίησης του υλικού και ο εκπαιδευτικός – εµψυχωτής) 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα οργανωµένα µουσικά παιχνίδια είναι καταλυτικός 
καθώς αποτελεί ένα πρόσωπο-κλειδί για την ενίσχυση της µουσικής εκπαίδευσης των 
παιδιών. Η ενεργητική συµµετοχή του ίδιου στο παιχνίδι και η γνώση των τεχνικών 
ενθάρρυνσης των παιδιών και η καθοδήγηση στην επίτευξη τόσο παιδαγωγικών όσο 
και των µαθησιακών στόχων της διδασκαλίας, τον καθιστούν εκπαιδευτικό-εµψυχωτή 
(Κοκκίδου, 2014). Η σχέση της εµψύχωσης µε τη µουσική και τις τέχνες άλλωστε 
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απορρέει από ένα κοινό µεταξύ τους τόπο/στόχο: τη σηµασία που «αποδίδουν» στο 
συγκινησιακό βίωµα καθώς και στις µεθόδους και τεχνικές διευκόλυνσης των 
συγκινησιακών βιωµάτων και της συναισθηµατικής έκφρασης. Παράλληλα όµως, 
µέσα από το συνδυασµό µουσικής-κίνησης-παιχνιδιού-διάδρασης-βιωµατικής 
εµπειρίας και εµψύχωσης, και εξ’ αιτίας αυτών, διευκολύνεται και ισχυροποιείται η 
µάθηση (Θεοδωρίδης, 2019, 2008). 

Βασικές προϋποθέσεις µουσικής µάθησης µέσω εµψυχωτικών και 
παιγνιωδών µουσικών δραστηριοτήτων αποτελούν οι µουσικές γνώσεις του 
εκπαιδευτικού, η διεισδυτική και κριτική σκέψη του, η εµψυχωτική και παιδαγωγική 
του ικανότητα και ο εµπλουτισµός των γνωστών στρατηγικών της τυπικής µάθησης 
µε στρατηγικές της άτυπης µάθησης. Η γενική παιδαγωγική γνώση που αφορά τη 
γνώση των γενικών αρχών και στρατηγικών οργάνωσης και διαχείρισης της τάξης και 
η αξιοποίησή τους, θεωρούνται επίσης σηµαντικές προϋποθέσεις για κάθε 
διδασκαλία που αναγνωρίζει τη σηµασία της κοινωνικοσυναισθηµατική ανάπτυξη και 
της ολόπλευρης ανάπτυξη των παιδιών (Θεοδωρίδης, 2017β, 2008. Green, 2014. 
Nierman et al., 2002). Ενδεικτικό είναι το συµπέρασµα ερευνών που επισηµαίνουν 
ότι το έργο του εκπαιδευτικού διευκολύνεται από την επίγνωση των αναπτυξιακών 
σταδίων των παιδιών ώστε να επιλέγουν παρόµοιες δραστηριότητες ανάλογα µε το 
επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών της τάξης τους (McDonald & Simons, 1989). Η 
κατανόηση της αξίας της µουσικής διδασκαλίας µέσω επιλεγµένου υλικού και η δική 
του ευχέρεια να ανακαλύπτει και να αξιοποιεί τις δυνατότητες που αυτό κρύβει του 
παιχνιδιού, µε τεχνικές που πηγάζουν ή φέρνουν τη διδασκαλία στα µέτρα και στα 
ενδιαφέροντα των παιδιών έχει πολλά να προσφέρει στο έργο του εκπαιδευτικού 
(Littleton,1998). Πέρα από τη θεωρητική µουσικοπαιδαγωγική επάρκεια του 
εκπαιδευτικού και τις µουσικές του γνώσεις, χρειάζεται τόλµη και διάθεση για 
απόκτηση ανάλογων παιγνιωδών εµπειριών κατά τη διαδικασία της µουσικής 
µάθησης, ανοίγοντας παράλληλα το δρόµο για τη µουσική δηµιουργία. Ωστόσο, 
σοβαρό πρόβληµα που χρήσει προσοχής αποτελεί η κατάχρηση της 
κατευθυντικότητας του εκπαιδευτικού εµψυχωτή κατά την εφαρµογή των 
ακολουθούµενων διαδικασιών εµψύχωσης και αξιοποίησης των µουσικών παιχνιδιών 
(Μπακιρτζής & Σλαυκίδης, 2019. Αυγητίδου,2016. Φράγκος, 1984). 

Είναι πολύ σηµαντικό ο εκπαιδευτικός να διακατέχεται από επιθυµία για 
ανακάλυψη και µάθηση και να µεταλαµπαδεύει στα παιδιά χαρά, περιέργεια και 
κίνητρα για µάθηση. Η δική του αγάπη για παιχνίδι και ταυτόχρονα το πάθος του για 
ταξίδι της µουσικής µάθησης και της δηµιουργίας, καθώς και η εγρήγορση του ιδίου 
για ισορροπία µεταξύ παιδοκεντρικών διαδικασιών και επίτευξης µαθησιακών 
στόχων αποτελούν την αφετηρία για τη µεγιστοποίηση της συµβολής των µουσικών  
παιχνιδιών/δραστηριοτήτων (Θεοδωρίδης, 2019. Φράγκος, 1984). 
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