
Αναλυτικό Ενημερωτικό Έντυπο 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ  -  ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 

Το τμήμα μουσικής προπαιδείας και μουσικών παιδικών συνόλων λειτουργεί υπό την ευθύνη της 
Μουσικοπαιδαγωγού Έλλης Ρουσή από το 2012, και προσφέρει μαθήματα μουσικής σε παιδιά 
από 6 μηνών μέχρι και 8 χρονών. Το πρόγραμμα μας βασίζεται στο μουσικοπαιδαγωγικό έργο 
μεγάλων παιδαγωγών όπως οι Orff, Kodaly, και Dalcroze καθώς και άλλων σύγχρονων 
παιδαγωγών.  Έρευνες έχουν δείξει ότι  οι πιο κρίσιμες ηλικίες για την ανάπτυξη του μουσικού 
δυναμικού των παιδιών είναι σε πρώτο στάδιο αυτή των 0-3 ετών, και ακολούθως η ηλικία των 

3-5 ετών.  Για αυτό το λόγο η μουσική εκπαίδευση των παιδιών είναι σημαντικό να αρχίζει νωρίς.   

Τα μαθήματα μας γίνονται με έναν πρωτοποριακό τρόπο, ώστε τα παιδιά να κάνουν τα πρώτα τους 
βήματα στη μουσική, συνδυάζοντας τις βασικές γνώσεις της μουσικής με την διασκέδαση.  

Στόχος μας είναι, μέσα από ένα δημιουργικό περιβάλλον μάθησης, τα παιδιά να βιώσουν 
εμπειρικά αρχικά τα βασικά χαρακτηριστικά της μουσικής, και στη συνέχεια σε πιο μεγάλη ηλικία 
να τα αποδίδουν μόνα τους.  

Μέσα από τα μαθήματα μουσικής προπαιδείας τα παιδιά αναπτύσσονται κοινωνικά, 
συναισθηματικά, πνευματικά καθώς επίσης καλλιεργούν την φαντασία τους, τη 
δημιουργικότητα τους και ενισχύσουν τη μνήμη τους. Παράλληλα αναπτύσσουν  φωνητικές και 
κοινωνικές δεξιότητες. Στο ξεκίνημα των μαθημάτων μουσικής προπαιδείας η βοήθεια και στήριξη 
των γονιών είναι σημαντική και απαραίτητη, ενώ στη συνέχεια  τα παιδιά είναι σε θέση να 
παρακολουθούν το μάθημα μόνα τους.  

* Στα παιδιά που θα συμμετέχουν στα τμήματα μουσικής προπαιδείας και μουσικών παιδικών συνόλων 
θα δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης του μαθήματος στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επίσης 
τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος (προαιρετικά) σε εκδηλώσεις / συναυλίες κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς. 

Αναλυτική περιγραφή τμημάτων μουσικής προπαιδείας 

➢ 6-17 μηνών (Future Jazzy Babies) [Level 1] 

Η μουσική αγωγή στην πρώιμη παιδική ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη βρεφών και 
νήπιων. Τα μουσικά ερεθίσματα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ψυχοσυναισθηματική αλλά και 
εγκεφαλική ανάπτυξη των βρεφών. Το μάθημα αυτό προσφέρεται σε βρέφη 6 -18 μηνών, μαζί με 
την ενεργή συμμετοχή των γονέων. Μέσα από μια σειρά διασκεδαστικών και διαδραστικών 
δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με τραγούδια, μουσική και κίνηση και την χρήση κρουστών 
μουσικών οργάνων, γονείς και παιδιά έχουν την ευκαιρία να μαθαίνουν μαζί αλλά και να 
συνεργάζονται με τους άλλους γονείς της ομάδας.  

Μέσα από αυτό το μάθημα τα παιδιά αισθάνονται την ασφάλεια των γονιών τους καθώς 
μαθαίνουν μαζί τραγούδια και δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και στο σπίτι.   

➢ 18 - 30 μηνών (Future Melody Babies) [Level 2] 

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη πολλών αισθήσεων ταυτόχρονα, μέσα από μουσικές και 
διασκεδαστικές διαδραστικές δραστηριότητες. Οι γονείς εξακολουθούν να λαμβάνουν μέρος στο 
μάθημα μαζί με τα παιδιά, βοηθώντας τα να αναπτυχθούν τόσο μουσικά όσο και κοινωνικά. Όπως 
και στο προηγούμενο τμήμα, οι γονείς μπορούν να μάθουν μια σειρά από δραστηριότητες και 
τραγουδάκια που μπορούν να χρησιμοποιούν και στο σπίτι. 



➢ 31 - 42 μηνών (Future Melody Bears) [Level 3] 

Τα παιδία ηλικίας 2,5-3,5χρ. πλέον μπορούν να ανταποκριθούν μόνα τους στο μάθημα χωρίς την 
πλήρη καθοδήγηση των γονιών τους. Πλέον οι γονείς παίζουν διαφορετικό ρόλο μέσα στο μάθημα 
από τα παιδιά, συμμετέχουν στις δραστηριότητες και στα τραγούδια με στόχο τη σταδιακή 

ανεξαρτητοποίηση των παιδιών από τους γονείς. Ξεκινά η ηχητική εξερεύνηση και η παραγωγή 
ήχων από τα παιδιά, χωρίς να χρειάζονται την πλήρη καθοδήγηση των γονιών. 

➢ 3,5 - 4,5 χρονών (Future Little Beethovens) [Level 4] 

Τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι πλέον έτοιμα να  συμμετέχουν στο μάθημα μόνα τους χωρίς 
γονείς. Το μάθημα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εισάγει τη μουσική μέσα από 
δραστηριότητες που ταιριάζουν στις αναπτυξιακές δεξιότητες της ηλικίας.  

Μέσα από συνεργασία και διασκεδαστικές μουσικές δραστηριότητες, τα παιδιά αναπτύσσουν την 
προσωπικότητα τους, τις αισθήσεις τους (όπως ακοή, όραση και αφή), την άρθρωση τους, την 
σωστή αναπνοή, την ομιλία, την φαντασία, την δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθηση τους.  

➢ 4,5 - 5,5 χρονών (Future Music Travellers) [Level 5]    

Τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν πλέον κατακτήσει τις πρώτες μουσικές δεξιότητες και έχουν 
αναπτύξει την μουσική τους αντίληψη. Μουσικές ακροάσεις, μουσικά διαδραστικά παραμύθια, 

εικονικές παρτιτούρες, τραγούδια, μουσική και κίνηση είναι οι δραστηριότητες που 
συμπεριλαμβάνονται στο μάθημα αυτής της ομάδας.  

Τα παιδιά πλέον είναι σε θέση να χειρίζονται τα κρουστά όργανα της τάξης, και αρχίζουν να 
διαβάζουν εικονικές παρτιτούρες που τους εισάγει και τους προετοιμάζει στον κόσμο της 
μουσικής εκμάθησης. Επίσης αρχίζουν να δημιουργούν και να συνδυάζουν ήχους με τη δικιά τους 
κρίση και φαντασία.  

* Οι ηλικιακές ομάδες αναφέρονται στην ηλικία του παιδιού κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021. 

Αναλυτική περιγραφή Μουσικών Παιδικών Συνόλων 

➢ 5 - 6,5 Little Stars Orchestra [Level 6] 

Τα παιδιά πλέον είναι έτοιμα να μάθουν τις μουσικές αξίες και να αναπαράγουν ρυθμικά μοτίβα.  

Η ομάδα αυτή λειτουργεί σαν μια μικρή ορχήστρα όπου τα παιδιά παίζουν όλα μαζί τραγούδια, 

συνοδεύοντας πότε ρυθμικά και πότε μελωδικά με όργανα όπως, μεταλλόφωνα, κρουστά όργανα 
τάξης, χρωματιστούς σωλήνες (boomwhackers), καμπανούλες και κουβάδες (bucket drumming).   

Σε αυτή την ομάδα γίνεται εισαγωγή στις νότες και στο πεντάγραμμο. Επίσης τα παιδιά γνωρίζουν 
τον κόσμο των μουσικών οργάνων και πλέον είναι σε θέση να βιώνουν πρακτικά αυτά που 
μάθαιναν εμπειρικά τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης πλέον μαθαίνουν τους μουσικούς ορισμούς 
και μπορούν να ονομάσουν και να κατανοήσουν το κάθε τι με βάση το μουσικό λεξιλόγιο.   

➢ 6,5- 8 χρονών Little Piano Stars [Level 7] 

Στόχος αυτής της ομάδας είναι η εκμάθηση φθόγγων στο πεντάγραμμο αλλά και η γνωριμία 
των παιδιών με το πιάνο και τον αυλό. Τα παιδιά αυτής της ομάδας μπορούν να μάθουν με ένα 
διασκεδαστικό και πρωτοποριακό τρόπο να παίζουν τα πρώτα τους τραγούδια στο πιάνο και στον 
αυλό. Δίνεται και η δυνατότητα εξετάσεων στα δύο όργανα.   

 


