
Πώς η μουσική μπόρεί να απελευθερώσει τις γνωστικές, 
δημιουργικές δεξιότητες των παιδιών στην προσχολική και 

πρωτοσχολική ηλικία (διαθεματικότητα και μουσική)

Μιχαλοπούλου Μαρία - 2   ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 π  π      π    Το εκ αιδευτικό αιχνίδι και η τέχνη στην εκ αίδευση και στον

πολιτισμό

 



Η επίδραση της μουσικής κατά τα πρώτα 
χρόνια της ζωής του ανθρώπου

(ειδική αναφορά στις ηλικίες 3-5 ετών)

Νευρομουσικολογία: 
επιστήμη με 

προσανατολισμό στην 
έρευνα νευρωνικών 

βάσεων της μουσικής 
εμπειρίας

Μουσικές μελωδίες  
ενεργοποίηση 

εγκεφαλικών περιοχών 
συνδεδεμένων με 

γνωστικές λειτουργίες

Χρήση των δύο 
εγκεφαλικών 

ημισφαιρίων για 
επεξεργασία μουσικής 

πληροφορίας (Shuppert, 
2000)



Επεξεργασία μουσικής πληροφορίας - 
παράγοντες

Ηλικία 
έναρξης 
μουσικής 

διδασκαλίας

Τύπος 
εκπαίδευσης



Προσχολική ηλικία και μουσική

Ιδιαίτερη η σημασία της προσχολικής ηλικίας: 
προεννοιολογική σκέψη (Piaget), μουσική συμπεριφορά 
(Moog)

Προετοιμασία για τις μετέπειτα μαθησιακές διαδικασίες

Κατανόηση εννοιών όπως: αργά/γρήγορα, 
«ψηλός»/«χαμηλός» ήχος



Σύνδεση 
με 
σχολικές 
γνώσεις 
και 
επιπλέον 
δεξιότητες

Ανάγνωση νοτών  ανάγνωση λέξεων

Κατανόηση ρυθμού  κατανόηση μαθηματικών εννοιών

Εμπλουτισμός ακουστικών εμπειριών

Διάκριση ήχων και ηχοχρωμάτων

Μουσικά ερεθίσματα  ανάπτυξη «μουσικού 
λεξιλογίου»



Μουσική και ανάπτυξη νοητικών λειτουργιών

Μελέτη σε παιδιά 4-6 ετών, Πανεπιστήμιο McMaster  μεγαλύτερες νοητικές επιδόσεις 
και αυξημένη συγκέντρωση σε παιδιά υπό μουσική διδασκαλία, σε σχέση με τα 
υπόλοιπα

Μελέτη σε μαθητές 9-12 ετών, σε σχολεία Αμερικανικών Πολιτειών  εκφραστική 
ευχέρεια, συνεργασία, συσχετισμός ιδεών και γεγονότων, αυτοπεποίθηση, δυνατότητα 
επίλυσης προβλημάτων και μεγαλύτερη απόδοση στα μαθήματα σε μαθητές με 
μουσική ενασχόληση

Μελέτη σε μαθητές 6 ετών  βελτιωμένα τεστ νοημοσύνης σε μαθητές μουσικής



Αύξηση απόδοσης 
νοητικών διεργασών 
μέσω της μουσικής 
εξάσκησης

§ Βελτίωση της νοημοσύνης μέσω της 
μουσικής εξάσκησης

§ Βελτίωση της συγκέντρωσης

§ Ενίσχυση της μνήμης

§ Ενεργοποίηση του σώματος

§ Μείωση χρόνου εκμάθησης μέσω 
μουσικής ακρόασης

§ Μείωση της υπερκινητικότητας

§ Επιτάχυνση ανάρρωσης από ασθένειες 
ή ατυχήματα

§ Βελτίωση του τρόπου εργασίας των 
διαδικασιών μελέτης άλλων 
μαθημάτων



Διαθεματικότητα και Μουσική

§ Στόχος: η ανάπτυξη γνώσης μέσα από μια σειρά 
συνεχούς διαπραγμάτευσης του συνόλου γνώσεων

§ Σημασία της Μουσικής στην εκπαίδευση: ο ρυθμός και 
η αρμονία ως αναπόσπαστο κομμμάτι της ψυχής 
(Πλάτων) και η μουσική ως καθοριστικός παράγοντας 
στη διαμόρφωση της προσωπικότητας (Dewey) 



Μουσική ως τέχνη  
παροχή ψυχοκινητικών 
εμπειριών για καλύτερη 

αντίληψη εννοιών

Ανάπτυξη 
παραγωγικότητας, 

αντίληψης και 
συλλογισμού, μέσω της 

ταυτόχρονης διδασκαλίας 
μουσικής με άλλα 

αντικείμενα (Aaron, J.)

Μουσική μελέτη και 
άσκηση  επίσπευση 

γνώσης άλλων 
αντικειμένων (Wolff)



Επίπεδα 
Διαθεματικότητας 
με ένταξη των 
τεχνών (Bresler)

1ο επίπεδο: Διδασκαλία 
εννοιών

2ο επίπεδο: συσχέτιση 
θεμάτων με στόχο την 
ξεκάθαρη κατανόησή τους

3ο επίπεδο: μετατροπή 
συσχετίσεων σε 
ολοκληρωμένες θεματικές 
ενότητες

4ο επίπεδο: συσχετισμός 
σχετικών εννοιών



Γενικοί Σκοποί Μουσικής Διδασκαλίας

Ενεργοποίηση των 
αισθήσεων των 

μαθητών
Ενίσχυση της 

αντίληψης
Ανάπτυξη της 

φαντασίας

Ικανοποίηση 
φυσικών τάσεων 

για εξερεύνηση και 
προσωπική 

έκφραση

Απόκτηση 
αυτοπεποίθησης, 

αυτοπειθαρχίας και 
αίσθησης ευθύνης

Επίτευξη 
συνεργατικότητας 

και 
κοινωνικοποίησης



Πιο αναλυτικά:

Γνωστικοί Στόχοι:
- κατανόηση 

μουσικής και άλλων 
γνωστικών 

αντικειμένων

Συναισθηματικοί 
Στόχοι:

-κιναισθητική 
εμπειρία τεχνών

Ψυχοκοινωνικοί 
Στόχοι:

-ενεργοποίηση του 
σώματος και της 
δημιουργικότητας



Ευχαριστώ πολύ για 
την προσοχή σας
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