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ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟ 

Παλαγηώηεο Σζηξίδεο 

 

ΜΙΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΑΠΕΣΑΡΙΑ 

Η επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη από κηα ζπλερή παξνπζία ηεο κνπζηθήο ζηε δσή καο. 

Είηε ην ζέινπκε είηε όρη, αθνύκε αξθεηέο ώξεο ηελ εκέξα κνπζηθή. ην ζπίηη, ζηελ 

ηειεόξαζε, ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, ζηα super market, ζε αίζνπζεο αλακνλήο, ζηα 

εζηηαηόξηα θαη ηα κπαξ, ζην θηλεηό καο ηειέθσλν, ζην απηνθίλεην, ζε νξηζκέλα κέζα 

κεηαθνξάο, αιιά αθόκα θαη ζηηο θεληξηθέο πιαηείεο ηεο πόιεο από πιαλόδηνπο 

κνπζηθνύο ή από κεγάθσλα ηεο δεκαξρίαο. ηηο πεξηζζόηεξεο κάιηζηα από ηηο πην 

πάλσ πεξηπηώζεηο, αθνύκε ηε κνπζηθή ρσξίο λα αληηιακβαλόκαζηε όηη ηελ αθνύκε, 

γηλόκαζηε δειαδή «παζεηηθνί αθξναηέο» (Γξεγνξίνπ, 1994). Ωο παζεηηθνί αθξναηέο 

δελ απαζρνινύκαζηε ζπλεηδεηά από ηε κνπζηθή αιιά ζπκκεηέρνπκε ςπρηθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά κε έλαλ αζπλείδεην ηξόπν ζηε κνπζηθή αθξόαζε. 

Απηή ε επηξξνή πνπ αζθείηαη ζην αζπλείδεην είλαη θαη ν ζηόρνο ηεο ρξήζεο ηεο 

κνπζηθήο ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Σν 

αίζζεκα επθνξίαο, γηα παξάδεηγκα, ην νπνίν λνηώζεη ν επηζθέπηεο ελόο εκπνξηθνύ 

θέληξνπ ράξε ζηε κνπζηθή πνπ αθνύεη, κπνξεί λα κεηώζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 

αληηζηάζεηο σζώληαο ηνλ ζηελ θαηαλάισζε. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ε θαηάιιειε 

κνπζηθή αθξόαζε ζηελ αλακνλή ελόο ηαηξείνπ ή πξηλ από έλα ζεκαληηθό ρεηξνπξγείν 

κπνξεί λα ραιαξώζεη ηνλ αζζελή θαη λα κεηώζεη ηνπο ζθπγκνύο θαη ηελ αξηεξηαθή ηνπ 

πίεζε ζε ζεκαληηθά επίπεδα ώζηε λα πξνρσξήζεη θαιύηεξα ε πνξεία κηαο ηαηξηθήο 

εμέηαζεο ή κηαο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Ακεξηθαλνί λεπξνθπζηνιόγνη ηζρπξίδνληαη 

αθόκα όηη ε θαηάιιειε αθξόαζε κνπζηθήο από ζπνπδαζηέο θαη καζεηέο κπνξεί λα 

απμήζεη ην δείθηε ηεο αλαινγηθν-ζπλζεηηθήο ηνπο λνεκνζύλεο (Δξίηζαο, 2003).   

Σν πξώην εξώηεκα πνπ ηίζεηαη εδώ είλαη εάλ κία ηέηνηνπ είδνπο «παζεηηθή» 

κνπζηθή αθξόαζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηνπο ζηόρνπο ελόο κνπζείνπ. 

Μία πξώηε απάληεζε είλαη όηη ε θαηάιιειε κνπζηθή ζα κπνξνύζε πξάγκαηη λα 

δεκηνπξγήζεη κηα ηδηαίηεξε αηκόζθαηξα ζηελ νπνία ν επηζθέπηεο ηνπ κνπζείνπ λα 

κπνξεί λα ραιαξώλεη από ηελ έληαζε ηνπ έληνλνπ ξπζκνύ ηεο πόιεο θαη λα 

απνιακβάλεη κε εξεκία ηελ πεξηήγεζή ηνπ ζηνπο ρώξνπο ηνπ κνπζείνπ. ε νξηζκέλεο 

κάιηζηα πεξηπηώζεηο, ε κνπζηθή ζα κπνξνύζε λα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηα εθζέκαηα 

ώζηε ν επηζθέπηεο λα κπνξεί λα εκβαζύλεη πεξηζζόηεξν ζην ραξαθηήξα ησλ 
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εθζεκάησλ. ε κία έθζεζε, γηα παξάδεηγκα, έξγσλ βπδαληηλήο αγηνγξαθίαο, ε 

θαηάιιειε βπδαληηλή κνπζηθή ζα κπνξνύζε λα ππνβάιεη ζηνλ επηζθέπηε ην θιίκα ηεο 

βπδαληηλήο ηέρλεο. 

ηνλ αληίπνδα απηήο ηεο ζέζεο βξίζθεηαη ε άπνςε όηη ε ύπαξμε κνπζηθήο, σο 

ζηαζεξνύ ερεηηθνύ ππόβαζξνπ κέζα ζε έλα κνπζείν, ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ησλ 

εθζεκάησλ θαη παξεκπνδίδεη ηελ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία ηνπ επηζθέπηε κε ηα 

εθζέκαηα. Κάζε άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη κε ην δηθό ηνπ ηξόπν έλα έθζεκα αιιά θαη 

έλα κνπζηθό έξγν (κσι, 1983). Η ύπαξμε κηαο εληαίαο κνπζηθήο ε νπνία λα ιεηηνπξγεί 

ζαλ «ερεηηθή ηαπεηζαξία» κέζα ζην κνπζείν αθπξώλεη ην δηθαίσκα ηνπ επηζθέπηε γηα 

κηα ηδησηηθή ζρέζε κε ην έθζεκα. Η κνπζηθή αθξόαζε, γηα παξάδεηγκα ελόο έξγνπ ηνπ 

Μόηζαξη, ηελ ώξα πνπ έλαο επηζθέπηεο πξνζπαζεί λα επηθνηλσλήζεη κε έλα έξγν ηνπ 

Ρέκπξαλη είλαη πνιύ πηζαλό λα θαηεπζύλεη κε απζαίξεην ηξόπν ή θαη λα παξεκπνδίδεη 

ηελ επηθνηλσλία ηνπ επηζθέπηε κε ην έθζεκα.  

Η ηειηθή απάληεζε ινηπόλ ζην εξώηεκα εάλ είλαη ζεκηηό λα έρνπκε κία κνπζηθή ζαλ 

ερεηηθό πεξηβάιινλ ζηηο αίζνπζεο ελόο κνπζείνπ, εμαξηάηαη από ην κνπζείν θαη ην 

είδνο ησλ εθζεκάησλ ηνπ, ην ζηπι ηεο κνπζηθήο θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπκε ζέζεη. 

ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο πηζηεύσ όηη κία ηέηνηα ρξήζε ηεο κνπζηθήο «ζθηάδεη» 

ηα εθζέκαηα θαη ππνηηκά ηε ίδηα ηε κνπζηθή αιιά θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ επηζθέπηε.  

 

Η ΜΟΤΙΚΗ ΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

Η δηαζεκαηηθή ρξήζε ηεο κνπζηθήο, αιιά θαη ηεο ηέρλεο γεληθόηεξα, είλαη γλσζηή 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή εδώ θαη πνιιά ρξόληα. Οη ζύγρξνλεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

δίλνπλ έκθαζε ζε απηή ηε δηαζεκαηηθή ιεηηνπξγία θαζώο ηα παηδηά κέζα από απηή 

αλαπηύζζνπλ έλα ηζρπξόηεξν θίλεηξν γηα κάζεζε θαη δηεπθνιύλνληαη ζηελ απόθηεζε 

ηεο γλώζεο κέζα από ηελ έξεπλα θαη ην παηρλίδη (Winnicott, 2003). 

Η ίδηα δηαζεκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζην πιαίζην 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ελόο κνπζείνπ. Η κνπζηθή κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

ζαλ εξγαιείν κε ζθνπό ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα έλα κνπζείν ή έλα 

ζύλνιν εθζεκάησλ (Σζηξίδεο, 2003).  

Οη κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο – εξγαιεία πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθνύο άμνλεο: Σα κνπζηθά παηρλίδηα, ηελ ελεξγεηηθή 

κνπζηθή αθξόαζε, ην ηξαγνύδη θαη ηνλ κνπζηθό απηνζρεδηαζκό (ζρ.1). Παξαθάησ 

αθνινπζεί κηα ζπλνπηηθή αλάιπζε ησλ ηεζζάξσλ απηώλ αμόλσλ ώζηε λα γίλεη 
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πεξηζζόηεξν ζαθέο κε πνηνλ ηξόπν κπνξνύλ λα δνπιέςνπλ απηά ηα κνπζηθά εξγαιεία. 

Μεηά από ηελ αλάιπζε απηή, αθνινπζνύλ παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο κνπζηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε ζπγθεθξηκέλα κνπζεία. 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Σα μοςζικά παισνίδια 

Έλα έθζεκα κπνξεί λα ζπλδεζεί δηαζεκαηηθά κε ηα κνπζηθά παηρλίδηα εληζρύνληαο ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ κνπζείνπ θαη 

ζπκβάιινληαο ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ εθζέκαηνο. Σα κνπζηθά παηρλίδηα είλαη νη 

δξαζηεξηόηεηεο εθείλεο νη νπνίεο έρνπλ ζηόρν λα αλαπηύμνπλ ζηα παηδηά ηελ ηθαλόηεηα 

λα αληηιακβάλνληαη θαη λα παίδνπλ κε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ήρνπ ηα νπνία είλαη ην 

ερόρξσκα, ε δηάξθεηα, ην ηνληθό ύςνο θαη ε έληαζε (Καξαδήκνπ-Ληάηζνπ, 2001).  

α) ΗΥΟΥΡΧΜΑ: Παηρλίδηα θαη δξαζηεξηόηεηεο όπνπ ην παηδί αλαπηύζζεη ηελ 

ηθαλόηεηα λα δηαθξίλεη ήρνπο, κε βάζε ηε ρξνηά ηνπο όπσο γηα παξάδεηγκα ε δηάθξηζε 

κεηαμύ δύν αλζξώπηλσλ θσλώλ, ε δηάθξηζε δηαθνξεηηθώλ ήρσλ από ην πεξηβάιινλ, 

αιιά θαη ε δηάθξηζε κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ κνπζηθώλ νξγάλσλ. 

β) ΕΝΣΑΗ ΣΟΤ ΗΥΟΤ - ΔΤΝΑΜΙΚΗ: Δηαθξίζεηο, εθηειέζεηο θαη εμεξεύλεζε ησλ 

δηαθνξεηηθώλ δπλακηθώλ ηνπ ήρνπ από αθξαίεο εληάζεηο (δπλαηά - ζηγά) έσο θαη 

ελδηάκεζεο ιεπηέο απνρξώζεηο. 

γ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΡΤΘΜΟ: Αλάπηπμε ηεο ξπζκηθήο αληίιεςεο ησλ παηδηώλ κε κνπζη-

θνθηλεηηθά παηρλίδηα θαη ξπζκηθέο ζπλνδείεο ηξαγνπδηώλ. Δηάθξηζε, θαηαλόεζε θαη 

εθηέιεζε ηεο δηαθνξεηηθήο δηάξθεηαο ησλ ήρσλ. 

ΕΚΘΕΜΑ 

Μοςζικά 

παισνίδια 

Ενεπγηηικέρ 

μοςζικέρ 

ακποάζειρ 

 

Σπαγούδι 

Μοςζικόρ 

αςηοζσεδιαζμόρ 

Ηρόρξσκα 

Έληαζε - Δπλακηθή 

Δηάξθεηα - Ρπζκόο 

Σνληθό ύςνο - Μεισδία 
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δ) ΣΟΝΙΚΟ ΤΦΟ - ΜΕΛΧΔΙΑ: Αλάπηπμε ηεο αθνπζηηθήο ηθαλόηεηαο δηάθξηζεο ην-

ληθώλ δηαθνξώλ (ρακειή θαη ςειή θσλή). Θθαλόηεηα δηάθξηζεο θαη αλαπαξαγσγήο κε 

ηε θσλή κηθξώλ κεισδηώλ. 

 

Ενεπγηηικέρ μοςζικέρ ακποάζειρ 

Η ελεξγεηηθή κνπζηθή αθξόαζε βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο παζεηηθήο κνπζηθήο 

αθξόαζεο πνπ αλαιύζακε παξαπάλσ. ε κία ηέηνηα αθξόαζε ηα παηδηά ζα πξέπεη λα 

αθνύλε ηε κνπζηθή ζπλεηδεηά θαη λα θαηαιαβαίλνπλ ηε δνκή θαη ηηο δηάθνξεο αιιαγέο 

ζην ύθνο ελόο κνπζηθνύ έξγνπ. Σν απνηέιεζκα κίαο ηέηνηαο αθξόαζεο κπνξεί λα 

κεηαθεξζεί ζε άιιεο κνξθέο έθθξαζεο όπσο είλαη ην ζεαηξηθό παηρλίδη, ηα εηθαζηηθά, ε 

δεκηνπξγία παξακπζηώλ θαη ε δεκηνπξγηθή γξαθή.   

 

Σο ηπαγούδι 

Σν ηξαγνύδη είλαη ε πην άκεζε κνπζηθή εθδήισζε ηνπ αλζξώπνπ θαη ζπλδπάδεη ην 

δηπιό εθπαηδεπηηθό ξόιν ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ ιόγνπ. Μπνξεί λα απνηειέζεη έλα 

ηζρπξό εξγαιείν ζηελ εκςύρσζε κηαο νκάδαο παηδηώλ θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

θαηάιιεινπ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη δεκηνπξγίαο πνπ πηζαλόλ λα ρξεηαζηνύκε ζε έλα 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ελόο κνπζείνπ. Σα ηξαγνύδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κπνξεί 

λα είλαη γλσζηά ηξαγνύδηα, ηξαγνύδηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

εθζέκαηνο, αιιά θαη ηξαγνύδηα ηα νπνία δεκηνπξγνύληαη από ηελ ίδηα ηελ νκάδα ησλ 

παηδηώλ.  

 

Μοςζικόρ αςηοζσεδιαζμόρ 

ηνλ κνπζηθό απηνζρεδηαζκό ε αθνξκή γηα δεκηνπξγία δίλεηαη από ην ίδην ην 

έθζεκα. ην πιαίζην ελόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζε έλα κνπζείν κπνξνύλ λα 

νξγαλσζνύλ κνπζηθνί απηνζρεδηαζκνί θαη παηρλίδηα πνπ αθνξνύλ ηε κεηαθνξά ζε 

κνπζηθή ηνπ εξεζίζκαηνο ην νπνίν πξνθαιεί ην έθζεκα (Meyer-Denkmann, 1990).  

ε γεληθέο γξακκέο κπνξνύκε λα πνύκε όηη όηαλ έλα έξγν ηέρλεο κεηαθέξεηαη 

θαιιηηερληθά ζε κία άιιε κνξθή ηέρλεο ηόηε εκβαζύλνπκε πεξηζζόηεξν ζην 

πξσηόηππν έξγν. Απηό αθξηβώο ζπκβαίλεη θαη κε ηε κεηάθξαζε. Ο κεηαθξαζηήο ελόο 

θεηκέλνπ από ηα αγγιηθά ζηα ειιεληθά εκβαζύλεη πεξηζζόηεξν ζην αγγιηθό πξσηόηππν, 
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αλ θαη απηό πνπ ν ίδηνο δεκηνπξγεί είλαη έλα ειιεληθό θείκελν. Με ηνλ ίδην ηξόπν ε 

κεηαθνξά ελόο εηθαζηηθνύ εξεζίζκαηνο ζε κνπζηθή κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαιύηεξε 

επηθνηλσλία κε ην εηθαζηηθό έξγν ηέρλεο θαζώο απηόο πνπ δεκηνπξγεί κνπζηθή ην θάλεη 

«κεηαθξάδνληαο» ην πξσηόηππν έξγν ην νπνίν είλαη ην έθζεκα. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΜΟΤΕΙΑ 

ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα  παξνπζηάδνληαη κεξηθέο ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

νη νπνίεο κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ 

κνπζείσλ γηα παηδηά δεκνηηθνύ ζρνιείνπ.  

Μοςζείο ηηλεπικοινωνιών 

«ε μέξσ από ηε θσλή ζνπ» 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο νκάδεο. Αλάκεζα ζηηο νκάδεο ππάξρεη 

δηαρσξηζηηθό πνπ απνθιείεη ηελ νπηηθή θαη αθνπζηηθή επαθή. Κάζε νκάδα έρεη από έλα 

ηειέθσλν. Έλα παηδί από ηε κηα νκάδα ηειεθσλεί ζηελ άιιε. Κάζε παηδί πνπ κηιάεη 

ζην ηειέθσλν πξέπεη λα αλαγλσξίζεη από ηε θσλή ην ζπκκαζεηή ηνπ ηεο άιιεο 

νκάδαο.  

Η δξαζηεξηόηεηα απηή βαζίδεηαη ζηελ ηδηόηεηα ηνπ ήρνπ πνπ ιέγεηαη «ρξνηά ή 

ερόρξσκα». θνπό ηεο είλαη λα δεκηνπξγήζεη κία δηάζεζε γηα παηρλίδη θαη κέζα από 

απηό ην παηρλίδη λα αληηιεθζνύλ ηα παηδηά πόζν θαιά γλσξίδνπκε θαη αλαγλσξίδνπκε 

νηθείεο θσλέο από ην ηειέθσλν.  

Σν παικηθό ηειέθσλν 

Σα παιηά ρξόληα ε θιήζε ησλ ηειεθώλσλ γηλόηαλ κε ηνλ παικηθό ηξόπν. Κάζε θνξά 

πνπ θαινύζακε έλα λνύκεξν, π.ρ. ην 4, ην ηειέθσλό καο έζηειλε 4 ερεηηθά θαη 

ειεθηξηθά  ζήκαηα πνπ αλαγλώξηδε ην ηειεθσληθό θέληξν. Ο ζπλδπαζκόο όισλ απηώλ 

ηνλ ξπζκηθώλ αξηζκώλ αληηζηνηρνύζε ζε έλα αξηζκό ηειεθώλνπ. 

Κάζε νκάδα παηδηώλ έρεη από έλα ηύκπαλν. Ο εθπαηδεπηηθόο δίλεη έλαλ αξηζκό ζηε 

κηα νκάδα, π.ρ. ην 26, θαη πξέπεη λα ην παίμεη ζην ηύκπαλν ζαλ λα είλαη παικηθό 

ηειέθσλν, δειαδή λα θάλνπλ πξώηα δύν γξήγνξα θηππήκαηα, κηθξή ζησπή θαη κεηά 

έμε γξήγνξα θηππήκαηα. Η άιιε νκάδα ζα πξέπεη λα θαηαιάβεη από ηνλ ήρν ηνλ 

αξηζκό ηνπ ηειεθώλνπ θαη λα ηνλ θαηαγξάςεη. Ρπζκίδνπκε ηε δπζθνιία ηνπ παηρληδηνύ 

κε ηνλ αξηζκό ησλ ςεθίσλ θάζε ηειεθώλνπ αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ παηδηώλ.  
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Η δξαζηεξηόηεηα απηή ζηεξίδεηαη ζηελ ηδηόηεηα ηνπ ήρνπ πνπ ιέγεηαη «δηάξθεηα – 

ξπζκόο». ηόρνο ηεο είλαη λα θαηαιάβνπλ ηα παηδηά ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο 

θιήζεο (παικηθόο – ηνληθόο) θαη λα αληηιεθζνύλ ηνπο απινύο ινγηθνύο ζπζρεηηζκνύο 

πνπ αθνινπζεί ε ηερλνινγία.  

Σν ηνληθό ηειέθσλν 

Ο ζύγρξνλνο ηξόπνο θιήζεο ελόο ηειεθώλνπ είλαη ν ηνληθόο. Κάζε αξηζκόο 

αληηζηνηρεί ζηνλ ήρν κίαο δηαθνξεηηθήο ζπρλόηεηαο, ζαλ λα ιέκε όηη θάζε αξηζκόο 

είλαη κία άιιε λόηα.  

Κάζε νκάδα έρεη από έλα μπιόθσλν κε δύν δηαθνξεηηθέο λόηεο. Κάζε λόηα 

αληηζηνηρεί ζε έλα αξηζκό π.ρ. ε ρακειή λόηα ζην 1 θαη ε ςειή λόηα ζην 2. έλα παηδί 

από ηε κία νκάδα ζα πξέπεη λα θαιέζεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ηειεθώλνπ π.ρ.1122 

θαη ε άιιε νκάδα ζα πξέπεη λα θαηαιάβεη θαη λα θαηαγξάςεη ηνλ αξηζκό πνπ άθνπζε. 

Σν παηρλίδη γίλεηαη επθνιόηεξν ή δπζθνιόηεξν αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ 

δηαθνξεηηθώλ ηόλσλ θαη ην πιήζνο ησλ ςεθίσλ ελόο ηειεθσληθνύ αξηζκνύ.  

Σν παηρλίδη απηό βαζίδεηαη ζηελ ηθαλόηεηά καο λα θαηαιαβαίλνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο 

νμύηεηεο ησλ ήρσλ. θνπόο θαη πάιη, είλαη λα θαηαιάβνπλ ηα παηδηά ηνπο 

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο θιήζεηο θαη ηε ινγηθή κε ηελ νπνία ε ζύγρξνλε ηερλνινγία 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ηδηόηεηεο ηνπ ήρνπ.  

Σν δσληαλό θνπδνύλη 

Γηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξώηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. Κάζε παηδί θξαηά ζην ρέξη 

έλα κηθξό θνπδνπλάθη. Ο κνπζεηνπαηδαγσγόο θηλεί έλα κεγάιν ξννζηάηε, γηγάληηα 

πξνζνκνίσζε απηνύ πνπ ξπζκίδεη ηελ έληαζε ηνπ θνπδνπλίζκαηνο ηνπ ηειεθώλνπ. Σα 

παηδηά θηππνύλ ηα θνπδνπλάθηα ηόζν δπλαηά ή ζηγά όζν δείρλεη ν δείθηεο.  

Σν παξαπάλσ παηρλίδη βαζίδεηαη ζηελ έληαζε ηνπ ήρνπ θαη έρεη ζηόρν λα αλαπηύμεη 

ηε δεμηόηεηα ησλ παηδηώλ λα εθηεινύλ δηαθνξεηηθέο δπλακηθέο ηνπ ήρνπ, θαζώο θαη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα επράξηζην θιίκα παηρληδηνύ. Μπνξεί ην παηρλίδη λα νξγαλσζεί, όπσο 

θαη ηα πξνεγνύκελα ζε νκάδεο θάλνληάο ην πεξηζζόηεξν αληαγσληζηηθό θαη επράξηζην.  

Σξαγνύδηα ηειεθώλνπ 

Τπάξρνπλ πνιιά ηξαγνύδηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα ηειέθσλα, ηα ηειεθσλήκαηα 

αιιά θαη ζηα ζύγρξνλα θηλεηά θαη ηα γξαπηά κελύκαηα κέζσ ηειεθώλνπ. Σα παηδηά ζα 

κπνξνύλ λα δηαιέγνπλ από κία ζπζθεπή ζαλ ηδνύθκπνμ δηάθνξα ηξαγνύδηα αιιά θαη 
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λα ηξαγνπδάλε έλα από απηά πνπ κπνξεί λα ηνπο αξέζεη. Έλα παξάδεηγκα δεκνθηινύο 

θαη πξόζθαηνπ ηξαγνπδηνύ είλαη ην ηξαγνύδη ηεο ηειενπηηθήο ζεηξάο «παξά πέληε» 

όπνπ ζηελ αξρή ηεο δεύηεξεο ζηξνθήο αλαθέξεη: «ζηνλ ύπλν κνπ ην είδα πσο έπηλα 

ηζάη/ θαη κνπ ηειεθσλνύζε ην αθεληηθό…».  

Μπνξεί αθόκα κία νκάδα παηδηώλ λα θηηάμεη έλα ηξαγνύδη ζε ρηπ-ρνπ ξπζκό 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε θαληαζηηθή ηζηνξία ελόο ηειεθσλήκαηνο ή έλα ηειεθσληθό 

δηάινγν.  

 

Απσαιολογικό μοςζείο 

Ο Πξνκεζέαο 

Αο ππνζέζνπκε έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα κε βάζε ην κύζν ηνπ Πξνκεζέα θαη 

ηελ παξαηήξεζε ζρεηηθώλ αγγείσλ θαη άιισλ παξαζηάζεσλ από ηα παηδηά. ην πιαίζην 

απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγήζνπκε κία κνπζηθή ζπλδένληαο δηάθνξα κνπζηθά 

έξγα ηα νπνία λα αθνξνύλ ηελ Αξραία Ειιάδα (Γηάλλεο Υξήζηνπ, Gregorio Paniagua, 

θ.α.). Η κνπζηθή μεηπιίγεη κε πξνγξακκαηηθό ηξόπν ην κύζν ηνπ Πξνκεζέα. Οη 

ελαιιαγέο δειαδή ησλ κνπζηθώλ ζεκάησλ θαη ηνπ κνπζηθνύ ζηπι αληηζηνηρνύλ ζηελ 

πινθή ηνπ κύζνπ. Σα παηδηά αθνύ αθνύζνπλ ηε κνπζηθή καδί κε ηελ αθήγεζε ηνπ 

κνπζεηνπαηδαγσγνύ, δξακαηνπνηνύλ ην κύζν παίξλνληαο ξόινπο θαη αθνινπζώληαο ηε 

κνπζηθή αθήγεζε. Με ηελ ελεξγεηηθή απηή αθξόαζε ηα παηδηά δνπλ ηελ ειιεληθή 

κπζνινγία θαη νηθεηνπνηνύληαη ην πεξηβάιινλ ηνπ κνπζείνπ ζαλ ζθεληθό ρώξν ηνπ 

ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ ηνπο.  

  Η πνκπή ησλ παλαζελαίσλ 

 Δηάθνξνη κειεηεηέο κε βάζε ηηο εηθόλεο ζε αγγεία αιιά θαη πιεξνθνξίεο από 

αξραία θείκελα, έρνπλ θαηαζθεπάζεη κνπζηθά όξγαλα παξόκνηα κε εθείλα ηεο θιαζηθήο 

πεξηόδνπ. Σα παηδηά κπνξνύλ λα παίμνπλ κε κεξηθά ηέηνηα θξνπζηά όξγαλα, όπσο είλαη 

ηα ζείζηξα, ηα θξόηαια, ην ηύκπαλν θαη άιια αθνινπζώληαο έλαλ βαζηθό ξπζκό ηεο 

αξραηόηεηαο όπσο ν ηακβηθόο. Ο κνπζηθόο απηόο απηνζρεδηαζκόο κπνξεί λα 

ζπλνδεύζεη κηα δξάζε όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ πνκπή ησλ Παλαζελαίσλ.  

 

Μοςζείο θςζικήρ ιζηοπίαρ 

Η θσλή ησλ δώσλ 
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Με βάζε ηε δηαθνξεηηθή ρξνηά ηεο θσλήο θάζε δώνπ νξγαλώλνληαη παηρλίδηα 

αλαγλώξηζεο. Σα παηδηά ρσξηζκέλα ζε νκάδεο θαη ζε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο ζα 

πξέπεη λα μερσξίδνπλ ηε θσλή θάζε δώνπ.  

Μνπζηθή γηα ηνλ θπζηθό θόζκν 

Τπάξρνπλ δεθάδεο κνπζηθά έξγα γξακκέλα γηα ηε θύζε θαη ηα δώα. Σα πεξηζζόηεξα 

από απηά έρνπλ έλα ζαθέο πξνγξακκαηηθό πεξηερόκελν ην νπνίν κπνξεί εύθνια λα 

γίλεη αληηιεπηό από ηα παηδηά θαη λα δξακαηνπνηεζεί. Μπνξνύλ αθόκα λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη κνπζηθά έξγα ηα νπνία λα κελ έρνπλ γξαθηεί κε έλα ηέηνην 

πξνγξακκαηηθό πεξηερόκελν αιιά ε δνκή ηνπο λα εμππεξεηεί ηε δξάζε γηα έλα ζέκα 

ζρεηηθό κε ην κνπζείν ή ην έθζεκα. Ελδεηθηηθά κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηελ 6
ε
 

ζπκθσλία ηνπ Μπεηόβελ, ην θαξλαβάιη ησλ δώσλ ηνπ αηλ – αλο αιιά θαη έξγα όπσο 

νη «νπγγξηθέο ξαςσδίεο» ηνπ Μπξακο, ηα «νλεηξέκαηα» ηνπ Φαξαδή, ή «ε λύρηα ησλ 

καγηζζώλ» ηεο Ρόκπιεο. Σν ηειεπηαίν έξγν είλαη ηδαληθό γηα κία αθνξκή ζρεηηθά κε ηα 

δώα πνπ δνπλ ηε κέξα θαη ηα δώα πνπ δνπλ ηε λύρηα θαη ηε δεκηνπξγία ζεαηξηθνύ 

παηρληδηνύ ζρεηηθά κε ηα δώα ηεο λύρηαο.  

 

Εθνική πινακοθήκη – Μοςζείο Αλέξανδπος ούηζος 

Παίδνληαο ζηε δσγξαθηθή κε ηε κνπζηθή 

Αο ππνζέζνπκε έλα αθηέξσκα ζε έλα δσγξάθν π.ρ. ζην Νηθεθόξν Λύηξα. 

Επηιέγνπκε έλαλ ρώξν κε πέληε πίλαθεο αξθεηά δηαθνξεηηθνύ ύθνπο θαη πεξηερνκέλνπ. 

Σα παηδηά, ρσξηζκέλα ζε κηθξέο νκάδεο παίδνπλ ην εμήο παηρλίδη: θάζε νκάδα επηιέγεη 

ζηελ ηύρε έλαλ από ηνπο 5 πίλαθεο. Με κεξηθά κνπζηθά νξγαλάθηα πνπ ππάξρνπλ, ζα 

πξέπεη λα απνδώζνπλ κνπζηθά ηνλ πίλαθα πνπ έρνπλ επηιέμεη ώζηε λα θαηαιάβνπλ νη 

άιιεο νκάδεο γηα πνηνλ πίλαθα θάλνπλ κνπζηθή. ηαλ ηειεηώλεη ν κνπζηθόο ηνπο 

απηνζρεδηαζκόο, νη άιιεο νκάδεο θάλνπλ ζπκβνύιηα θαη απνθαζίδνπλ από θνηλνύ γηα 

πνηνλ πίλαθα πξόθεηηαη. Μηα επηηπρεκέλε νκάδα είλαη απηή πνπ παίδεη ηελ θαηάιιειε 

κνπζηθή ώζηε λα θαηαιάβνπλ νη άιινη ηνλ πίλαθα αιιά θαη ε νκάδα πνπ θαηαιαβαίλεη 

από ηε κνπζηθή γηα πνηνλ πίλαθα πξόθεηηαη.  

Μηα ηέηνηα δξαζηεξηόηεηα έρεη βαζηθό ζηόρν λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά κέζα από ην 

παηρλίδη λα δνπλ κε πξνζνρή θαη λα εκβαζύλνπλ ζην πεξηερόκελν ηνπ πίλαθα. Η 
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κεηαθνξά ηνπ εηθαζηηθνύ εξεζίζκαηνο ζε κνπζηθή ιεηηνπξγεί ζαλ κία δεύηεξε θαη πην 

βαζηά  αλάγλσζε ηνπ εηθαζηηθνύ έξγνπ ηέρλεο.   

 

Ελληνικό Παιδικό Μοςζείο 

Αληίζεηα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο απνηεινύλ ζεσξεηηθά 

ζρέδηα θαη πξνηάζεηο, νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ γηα ην Ειιεληθό Παηδηθό 

Μνπζείν έρνπλ όιεο εθαξκνζηεί ζε δηάθνξα αθηεξώκαηα θαη εηδηθά πξνγξάκκαηα 

θαζώο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εξκελεπηώλ ηνπ κνπζείνπ.  

Έθζεκα «Γλσξηκία κε ην ειηαθό καο ζύζηεκα»
1
 

ηνλ όξνθν ηνπ κνπζείνπ ιεηηνπξγνύζε παιηόηεξα ην έθζεκα «πιαλήηεο». Ήηαλ κία 

κηθξή αλαπαξάζηαζε ζε θιίκαθα ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο.  

ε αθηέξσκα ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή έγηλε ε παξαθάησ εξκελεία ηνπ εθζέκαηνο: 

Σα παηδηά έκπαηλαλ αλά νκάδεο ζην έθζεκα θαη θάζνληαλ ζηε ζεηξά ζαλ λα ήηαλ 

κέζα ζε δηαζηεκόπινην. Με ηελ θαηάιιειε κνπζηθή (R. Strauss, «Σάδε Έθε 

Ζαξαηνύζηξαο»), μεθηλνύζε ην ηαμίδη κε ηα εηθνληθά δηαζηεκόπινηα. Φηάλνληαο ζην 

θεγγάξη έπξεπε λα κπνξνύλ λα θηλνύληαη όπσο ππαγνξεύεη ε έιιεηςε ηζρπξήο 

βαξύηεηαο. ε απηό βνεζνύζε ηώξα κία άιιε κνπζηθή (παξαδνζηαθή κνπζηθή gamelan 

από ηελ Θάβα) ε νπνία έδηλε εθείλν ηνλ αξγό ξπζκό ώζηε λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα 

θηλεζνύλ όπσο έλαο αζηξνλαύηεο ζην θεγγάξη. Μεηά από κεξηθέο εξγαζίεο ζηε ζειήλε 

ην δηαζηεκόπινην επέζηξεθε ζηε Γε κε ηελ ίδηα κνπζηθή πνπ ηαμίδεςε πξνο ηε ζειήλε. 

ηε δξαζηεξηόηεηα απηή, ε κνπζηθή έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εθζέκαηνο. Ο ζπλδπαζκόο ηνπ ζθεληθνύ ρώξνπ θαη ηεο ππνβιεηηθήο κνπζηθήο έθαλαλ 

πνιιά παηδηά βγαίλνληαο από ην έθζεκα λα ιέλε ζηνπο γνλείο ηνπο «έκνηαδε κε αιεζηλό 

ηαμίδη».  

Έθζεκα «Γεηα ζνπ Ππζαγόξα»
2
 

                                                 
1
 Σν έθζεκα «Γλσξηκία κε ην ειηαθό καο ζύζηεκα» ιεηηνύξγεζε ζην Παηδηθό Μνπζείν από ην 1996 έσο 

ην 1998. 
2
 Σν έθζεκα ιεηηνύξγεζε ζην Παηδηθό Μνπζείν από ην 1994 έσο ην 2002. 
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Ο εξκελεπηήο ηνπ εθζέκαηνο κνηξάδεη ζηα παηδηά θάξηεο κε νξηζκέλα γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα. Κάζε παηδί πεγαίλεη θαη επηιέγεη έλα κνπζηθό όξγαλν πνπ λα αληηζηνηρεί 

γεσκεηξηθά κε ηελ θάξηα ηνπ. Έηζη ην παηδί πνπ έρεη ην νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν 

ζα πάξεη ην μπιόθνπην, ην παηδί κε ην ηξίγσλν ζα πάξεη ην ηξηγσλάθη, ην παηδί κε ην 

ηξαπέδην ζα πάξεη ην μπιόθσλν θ.ι.π. Ο εξκελεπηήο γξάθεη κία ζεηξά ζηνλ πίλαθα κε 

ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Σα παηδηά παίδνπλ απηό πνπ έρεη γξάςεη ν εξκελεπηήο ζαλ 

κνπζηθή παξηηηνύξα. Σν κέγεζνο ηνπ ζρήκαηνο αληηζηνηρεί ζηελ έληαζε ηνπ ήρνπ πνπ 

ζα πξέπεη λα έρεη ην όξγαλν όηαλ αθνύγεηαη. ηε ζπλέρεηα ν εξκελεπηήο κπνξεί λα 

γξάςεη θαη πνιπθσληθέο παξηηηνύξεο όπνπ κπνξνύλ λα παίδνπλ ηαπηόρξνλα παξαπάλσ 

από έλα όξγαλα (ζρ2).  

 

Έθζεκα θνπδίλα 

ηελ θνπδίλα ηνπ παηδηθνύ κνπζείνπ βξίζθνληαη εθηόο ησλ άιισλ δηάθνξεο 

ζπληαγέο νη νπνίεο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ από ηα παηδηά ζην πιαίζην ηεο 

εξκελείαο ηνπ εθζέκαηνο. Κάζε νκάδα επηζθεπηώλ παηδηώλ κπνξεί λα θηηάμεη ην δηθό 

ηεο ηξαγνύδη παίξλνληαο ζαλ ζηίρνπο ηε ζπληαγή. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη όπνηα 

κεισδία ζέιεη, αθόκα θαη ηε κνξθή ρηπ-ρνπ. Σα παηδηά κπνξνύλ λα ζπλνδεύνπλ 

ζσ. 2 
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κνπζηθά ην ηξαγνύδη ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηα δηάθνξα εξγαιεία ηεο θνπδίλαο ζαλ 

θξνπζηά όξγαλα. 

Εμσηεξηθό δηαδξαζηηθό έθζεκα «Παίδνληαο κνπζηθή κε ηνλ Miro» ζην ζπλέδξην 

«Σέρλε θαη ηερλνινγία». 

ην πιαίζην ηνπ δηεζλνύο ζπλεδξίνπ «Επιζηήμε και Σέσνε. Αναδεηώνηαρ ηα κοινά 

ζεμεία, ζςδεηώνηαρ ηιρ διαθοπέρ»
3
 ζρεδηάζακε θαη πξαγκαηνπνηήζακε ην παξαθάησ 

δηαδξαζηηθό έθζεκα ην νπνίν ιεηηνπξγνύζε ζην δηάδξνκν ηνπ Επγεληδίνπ ηδξύκαηνο, κε 

ζηόρν λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηό νη ζύλεδξνη αλάκεζα ζηηο εηζεγήζεηο θαη ζηηο 

θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο πνπ ζπλέβαηλαλ ζηηο αίζνπζεο ηνπ ηδξύκαηνο. 

ηνλ πξώην ζηαζκό ηνπ εθζέκαηνο βξηζθόηαλ έλα πίλαθαο κε δηαθνξεηηθέο γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο ζπρλόηεηαο θαη ρξόλνπ (ζρ.3). Η εξκελεύηξηα ηνπ Παηδηθνύ Μνπζείνπ 

έπαηδε ζε κία εηδηθή θινγέξα (lotus) κηα από ηηο παξαζηάζεηο θαη νη επηζθέπηεο, είηε 

ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο, είηε κόλνη ηνπο, απνθάζηδαλ ζε πνηα γξαθηθή παξάζηαζε 

αληηζηνηρεί ν ήρνο πνπ άθνπγαλ. Η εξκελεύηξηα κπνξνύζε λα δεηήζεη από ηνπο 

επηζθέπηεο λα αλαπαξάγνπλ ηνλ ήρν ηνπ δηαγξάκκαηνο θαη κε ηε θσλή ηνπο.  

 

 

ην δεύηεξν ζηαζκό ππήξρε κία ηειεόξαζε θαη ηξεηο νκάδεο νξγάλσλ: ηύκπαλα, 

μπιόθνπηα θαη πηαηίληα. ηελ ηειεόξαζε πξνβαιιόηαλ έλα ηαηληάθη όπνπ εκθαλίδνληαλ 

ηξία δηαθνξεηηθά ζρήκαηα ζε δηάθνξα κεγέζε θαη κε δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο κεηαμύ 

ηνπο. Σα ζρήκαηα απηά αληηζηνηρνύζαλ  ζηα παξαπάλσ κνπζηθά όξγαλα: Μαύξνη όγθνη 

γηα ηα ηύκπαλα, κπιέ νξζνγώληα γηα ηα μπιόθνπηα θαη θόθθηλεο πηλειηέο γηα ηα 

                                                 
3
 «Επηζηήκε θαη Σέρλε. Αλαδεηώληαο ηα θνηλά ζεκεία, ζπδεηώληαο ηηο δηαθνξέο» .  

1
ν
 δηεζλέο ζπλέδξην, Έλσζε Ειιήλσλ Φπζηθώλ, Ίδξπκα Επγελίδνπ, 16-19 Θνπλίνπ 2005. 
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πηαηίληα. Οη επηζθέπηεο, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο, θξαηνύζαλ από κία νκάδα νξγάλσλ θαη 

έπαηδαλ αλάινγα κε απηό πνπ έβιεπαλ ζηελ νζόλε. Σν κέγεζνο ησλ ζρεκάησλ, ρσξίο 

λα ην εμεγνύλ νη εξκελεπηέο, κεηαθξαδόηαλ απηόκαηα από ηνπο εθηειεζηέο ζε έληαζε 

ηνπ ήρνπ.  

ηνλ ηξίην ζηαζκό ππήξραλ ζηε ζεηξά νη δύν πίλαθεο ηνπ Miro «Μπιε2» θαη 

«Μπιε3» (ζρ.4). Οη επηζθέπηεο κπνξνύζαλ ηώξα λα κεηαθξάζνπλ ην εηθαζηηθό έξγν ζε 

κνπζηθή παξηηηνύξα, ζύκθσλα κε ηελ εκπεηξία ηνπο ζηνπο πξνεγνύκελνπο δύν 

ζηαζκνύο. Σα ζρήκαηα θαη νη όγθνη παίδνληαλ κε ηα κνπζηθά όξγαλα θαη νη καύξεο 

γξακκέο κε ηε θσλή, όπσο ηα δηαγξάκκαηα ζπρλνηήησλ ζηνλ πξώην ζηαζκό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ηνλ ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηαζκό ππήξρε έλα πάγθνο κε κπιε ραξηνλάθηα θαη  

θόθθηλε θαη καύξε κπνγηά ζε ζσιελάξηα. ην ζηαζκό απηό νη επηζθέπηεο κπνξνύζαλ 

λα θηηάμνπλ ην δηθό ηνπο «κπιε» πίλαθα. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα, νη ίδηνη νη επηζθέπηεο 

δεηνύζαλ λα παίμνπλ κνπζηθά ην εηθαζηηθό έξγν πνπ είραλ θηηάμεη.  

Η ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη νη εληππώζεηο νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ από ηνπο 

επηζθέπηεο απηνύ ηνπ δηαδξαζηηθνύ εθζέκαηνο ήηαλ πνιύ ζεηηθέο. Μέζσ ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο απηήο νη επηζθέπηεο δελ θαηάθεξαλ κόλν λα θάλνπλ κνπζηθή θαη λα 

δηαζθεδάζνπλ αιιά θπξίσο λα εκβαζύλνπλ ζην εηθαζηηθό έξγν «δηαβάδνληαο» κε έλαλ 

δηαθνξεηηθό ηξόπν ηνπο πίλαθεο ηνπ Miro.   

ΤΜΠΕΡΑΜΑ 

Η κνπζηθή κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηζρπξό εξγαιείν γηα ηε ζρεδίαζε 

εθπαηδεπηηθώλ θαη δηαδξαζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε έλα κνπζείν. Με ηνλ θαηάιιειν 

ζρεδηαζκό, ε κεηαθνξά εηθαζηηθώλ θαη άιισλ εξεζηζκάησλ ζε κνπζηθή θαη ήρν κπνξεί 

λα αλαδείμεη ην έθζεκα θαη λα ζπκβάιεη ζηελ θαιύηεξε επηθνηλσλία ηνπ επηζθέπηε κε 

ζσ. 4 
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ην έξγν ηέρλεο ην νπνίν εθηίζεηαη. Αληίζεηα ε ρξήζε ηεο κνπζηθήο ζαλ κηα ηαπεηζαξία 

ε νπνία ληύλεη ερεηηθά έλα κνπζείν κπνξεί λα ππνηηκά ηόζν ηελ ίδηα ηε κνπζηθή όζν 

θαη ηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ.  
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