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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 

● Ο ήχος αποτελεί τη βάση κάθε μουσικής. Μπορεί να μην είναι κάθε ήχος μουσική, όμως κάθε μουσική 

είναι ήχος. Η μουσική κατανοείται ως μια μορφή οργάνωσης του ακουστικού υλικού και των ήχων. Η 

σημασία της πρόθεσης (στόχος) είναι αυτή που καθορίζει τί θεωρείται μια οργάνωση υλικού μουσική 

● Διαφορές ακοής - ακρόασης 

● Από τη δεκαετία του 60 και έπειτα δίνεται βαρύτητα στην ακρόαση μουσικής, αλλά και του ήχου ως φαινόμενο  

● Η ακοή εξασκείται. Πολύ σημαντικό να μαθαίνουν τα παιδιά να συγκεντρώνονται για να ακούσουν κάτι /  για τα 

μικρά παιδιά η ακρόαση συνδέεται πρωτίστως με εξωμουσικά στοιχεία.  

 Στη μουσική αγωγή εντάσσεται η ακρόαση ήχων….   

   Ακούμε ήχους: διάρκεια, ένταση, ύψος, ηχόχρωμα 

 Ακούμε μουσική: ρυθμό, tempo, μελωδία, αρμονία 

 

ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟ-ΙΣΤΟΡΙΩΝ, ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΕΝΤΑΝΤΙ ΣΕ ΗΧΟΥΣ 

ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΜΑΤΑ….   



Τι είναι το ηχοτοπίο; 
 “Hχοτοπίο” (soundscape): συνδυασμός ήχων που αποτελούν, ή προκύπτουν από ένα 
συγκεκριμένο περιβάλλον.   
 
Αναφέρεται α) στο φυσικό ακουστικό περιβάλλον (φυσικοί ήχοι, φωνές ζώων, ήχοι φυσικών 
φαινομένων, όπως π.χ. βροχή, άνεμος κά.) και β) στους ήχους του περιβάλλοντος που 
δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο, όπως η μουσική σύνθεση, το sound design, και άλλες 
συνηθισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η συνομιλία, η εργασία, ή ήχοι που προκύπτουν 
από τη χρήση της βιομηχανικής τεχνολογίας. Επίσης, αναφέρεται γ) σε μια ηχογράφηση ή 
«εκτέλεση/ παρουσίαση» των ήχων που δημιουργούν την αίσθηση βίωσης ενός συγκεκριμένου 
ακουστικού περιβάλλοντος, ή συνθέσεις που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας ηχογραφημένους 
ήχους ενός ακουστικού περιβάλλοντος, είτε σε συνδυασμό με άλλου είδους μουσική 
(ηλεκτρακουστική μουσική). 

Ακρόαση ήχων και δημιουργία παρτιτούρας ήχου σε ένα περιβάλλον (soundscape), ορίζεται 
με βάση τον χρόνο 

Μπορεί να γίνεται και σε κίνηση (soundwalk) – περπατάμε στο χώρο και καταγράφουμε τι 
ακούγεται 

 



Να προσθέσω εικόνες 





ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ποια είδη μουσικής μπορεί να ακούν τα παιδιά; 

 Ελληνική, Λόγια δυτική, προγραμματική, απόλυτη, μουσικές του κόσμου, δημοφιλή μουσική, μουσική 

κινηματογράφου και τηλεόρασης κλπ. 

Ποιά είδη μουσικής προσφέρονται για ακρόαση, αλλά και δημιουργία ηχοϊστοριών και μουσικών παραμυθιών; 

Ο όρος  «Προγραμματική Μουσική» αφορά κάθε οργανικό μουσικό έργο με περιγραφικό ή αφηγηματικό χαρακτήρα.  Ο συνθέτης  εμπνέεται 
από τη φύση, ιδέες, μύθους, παραμύθια, ιστορικά γεγονότα, έργα των εικαστικών τεχνών και αξιοποιώντας  τις δυνατότητες των μουσικών 
οργάνων προσπαθεί να τα περιγράψει.  Αυτή η μη-μουσική ιδέα συνήθως προσδιορίζεται από τον τίτλο του έργου και πολλές φορές 
περιγράφεται και με επεξηγηματικά σχόλια ή σημείωμα. 

Έξοχα παραδείγματα προγραμματικής μουσικής είναι οι «Τέσσερεις Εποχές» του Βιβάλντι, «Καπρίτσιο για την αναχώρηση του αγαπημένου 

αδελφού» του Γ.Σ.Μπαχ, πολλές από τις συμφωνίες του Haydn, η «Ποιμενική Συμφωνία» του Μπετόβεν, η «Φανταστική Συμφωνία» του 
Μπερλιόζ, ο «Δον Κιχώτης» του Ρίχαρντ Στράους, « Ο Μoλδαύας» του Σμέτανα, ο «Peer Gynt» του Γκρήγκ, «Το Καρναβάλι των Ζώων»  

του  Σαιν Σανς, οι «Εικόνες από μια έκθεση» του Μουσσόρσγκυ, οι «Πλανήτες» του Χολστ, η «Θάλασσα» του Ν. Σκαλκώτα, κ.λ.π. 

Εισαγωγές από Συμφωνίες και μπαλέτα 

Σε αντιδιαστολή με την  προγραμματική μουσική  έρχεται η «Απόλυτη Μουσική» που προέρχεται αυστηρά από μια μουσική ιδέα και είναι 

πλήρως αποδεσμευμένη από κείμενα και εικόνες. 



Τι είναι η ηχοϊστορία; 
 

 
Ηχοϊστορία: Πρόκειται για μια σειρά εικόνων (οπτικών ή ακουστικών) ή σκηνών που 
εκτυλίσσονται σε ιστορία.  

Πρόκειται για την ηχητική επένδυση μιας ιστορίας, μιας εικόνας ή ενός ήχου. Οι ήχοι που είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθούν στις ηχοϊστορίες μπορεί να είναι είτε από μουσικά όργανα (κρουστά όργανα τάξης όπως: ντέφια, 
μαράκες, καστανιέτες, ξύστρες, πιατίνια, ξυλάκια, ταμπουρίνα, μεταλλόφωνα, ξυλόφωνα, τρίγωνα, κουδουνάκια 
κ.α.), είτε από ηχογόνα αντικείμενα (μπουκάλια, τενεκεδάκια, ποτήρια κ.α.), είτε ήχοι που προέρχονται από το 
σώμα (πόδια, χέρια, στόμα) είτε από τη φωνή.  

 

● Υπάρχει αφήγηση - περιγράφονται καταστάσεις, συναισθήματα και γεγονο ́τα που υπάρχουν 
στο κείμενο και εξέλιξη στη μουσική, η οποία αποδίδεται με ανάλογη χρήση οργάνων, 
μελωδιών και μοτίβων.  

● Η αφήγηση είναι εμπλουτισμένη με ήχους, ανθρώπινες φωνές, τραγούδια και μελωδίες που 
«περιγράφουν» και επενδύουν την πλοκή της ιστορίας.  

● Ως μουσικές δραστηριότητες αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία μουσικών παιχνιδιών που 
σχετίζεται με την ένταξη ηχητικού υλικού σε μια απλή ιστορία 



Ηχοϊστορίες…. 

Πώς φτιάχνουμε ηχοϊστορίες; 

Υλικό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε: παραμύθια, αφηγήσεις από το χώρο της μυθολογίας, μοντέρνες ιστορίες, αυτοσχέδιες 
αφηγήσεις και γενικά περιπέτειες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παιδικής φαντασίας και δημιουργικότητας.  

Εντάσσουμε «μουσικά-ηχητικά» στοιχεία σε παραμύθια και ιστορίες που υπάρχουν.  

 

Πρόκειται για ακόμη έναν τρόπο, να συνδέεται η μουσική με εξωμουσικά περιεχόμενα / Σε αυτή την κατηγορία δραστηριοτήτων 

συνδυάζονται στοιχεία από άλλες κατηγορίες (π.χ. μουσικοκινητικές δραστηριότητες, τραγούδι κλπ).  

 

Σημαντικό  ρόλο παίζει ο τρόπος αφήγησης (τονισμός γλώσσας, διακυμάνσεις φωνής, προσωδία, γλώσσα του σώματος, χειρονομίες, 

βλεμματική επαφή, κλπ. που αποδίδουν το νόημα της αφήγησης). Σημαντικές είναι επίσης οι παύσεις και ο αντίστοιχος τονισμός 

της φωνής στα σημεία που τα παιδιά θα πρέπει να δράσουν (όπως πχ να κάνουν έναν ήχο ή να μιμηθούν μια κίνηση.  

 

Οι δραστηριότητές της κατηγορίας αυτής θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν με βάση δύο κύριους άξονες:  

- είτε ζητάμε τους κατάλληλους ήχους ή την κατάλληλη μουσική για μια αφήγηση,  

- είτε ζητάμε το κατάλληλο αφηγηματικό περιεχόμενο για ήχους ή μουσική.  

 

 

 



Βήματα για σχεδιασμό δραστηριοτήτων:  

 

 

 
 

 
● Κάποιοι ήχοι συμβατικών, ή αυτοσχέδιων οργάνων μπορούν  να συνδεθούν με κάποια πρόσωπα από την αρχή της αφήγησης.  
● Όταν επιλέγουμε μια αφήγηση ως βάση για ηχο-ιστορία, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν ή να επινοούνται από την 

παιδαγωγό ή τα παιδιά πολλές ηχητικές εικόνες, ή να περιέχονται κάποιες τραγουδιστές - ρυθμικές εκφράσεις (ξόρκια, 
απαγγελία ενός δίστιχου, τραγούδι, κλπ.)  

● Τα παιδιά μπορούν να ακούν μουσικά αποσπάσματα και να φαντάζονται ιστορίες, ή να συμπληρώνουν μια ιστορία, ή να 
αναγνωρίζουν αποσπάσματα από μια γνωστή και δοσμένη ιστορία. Η μουσική δηλαδή, με τα συγκεκριμένα της 
χαρακτηριστικά, μπορεί να παραπέμπει σε συγκεκριμένα συμβάντα στην ιστορία  

● Κάποια παιδιά μπορούν να παίζουν με κινήσεις μια ιστορία και κάποια άλλα να προσπαθούν να αποδώσουν ηχητικά τις 
κινήσεις.  

● Τα παιδιά μπορούν να «συνθέτουν» μια ακουστική εικόνα ως το αντίστοιχο μιας εικόνας που βλέπουν ή που φαντάζονται.  
● Κάποια συγκεκριμένα μουσικά μοτίβα μπορούν να συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα, καταστάσεις, δράσεις, 

συναισθήματα. (τεχνική του εξαγγελτικού μοτίβου - Leit-motiv)  
● Σε περιπτώσεις προγραμματικής μουσικής ή όταν έχουμε μια μουσική ιστορία, οι μαθητές μπορούν να παίζουν τους ρόλους 

με κινήσεις ή με χορό και να αναπτύσσεται μια πρώτη μορφή χορογραφίας.  
● Το παιδί μπορεί, με βάση κάποια μουσική, ή και ήχους να κληθεί να συνεχίσει την αφήγηση μιας ιστορίας που έχει ήδη 

ξεκινήσει η παιδαγωγός  
● Μπορούμε να παράγουμε τους ήχους ελεύθερα μαζί με τα παιδιά 
● Με βάση κάποια ιστορία, μπορεί σε συγκεκριμένα σημεία να ζητηθεί από τα παιδιά ένα είδος αυτοσχεδιασμού, όχι μόνο με 

κινήσεις, αλλά και φωνητικά ή με κάποια μουσικά όργανα.  
 

         
 (Ράπτης, 2015) 

 

 
 

 
 

 
 

 



ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΪΣΤΟΡΙΕΣ…. 

 

● Μπορούμε να δημιουργήσουμε μόνοι μας κάποιες ιστορίες που ξεκινούν με ένα πρόσωπο, ή κατάσταση 
● να λέμε μια ιστορία και τα παιδιά να καλούνται είτε με αντικείμενα, είτε με τη φωνή τους να παρουσιάσουν ακουστικά 

αυτό που τους λέμε / η ιστορία πρέπει να περιέχει πολλές ακουστικές εικόνες (τονίζουμε τη λέξη κατά την 
αφήγηση) 

 
● Μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά αφορμή με διάφορες σκηνές, (π.χ. καλοκαίρι στην πλαζ) και κάθε παιδί 

αναλαμβάνει να μιμηθεί τους ήχους που θα ακούγονταν.  
 

● Μπορούμε μάλιστα να δείξουμε στα παιδιά αντίστοιχα και μια εικόνα και ο καθένας να αναλάβει να μιμηθεί 
ακουστικά κάτι, ώστε τελικά να ακούσουμε την εικόνα που βλέπουμε.  
 

● Μπορούμε με βάση μουσικά αποσπάσματα να δημιουργήσουμε με τα παιδιά ένα ελεύθερο θεατρικό παιχνίδι.  
 

● Υπάρχουν επίσης φιλμς (συχνά κινουμένων σχεδίων ή από το βωβό κινηματογράφο) που συνοδεύουν μουσικά έργα 
από διαφορετικά μουσικά είδη. Ο τρόπος που απεικονίζει η κινούμενη εικόνα τις μουσικές παραμέτρους είναι συχνά 
εξαιρετικός. Μπορεί λοιπόν αυτό το υλικό να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για δραματοποίηση και από τα παιδιά.  

 
● Μπορούμε να επιλέξουμε κάποια μουσικά κομμάτια και να μοιράσουμε στα παιδιά κάποια υλικά, όπως μαντήλια 

χρωματιστά ή μεγάλα κομμάτια χαρτί. Τους λέμε για παράδειγμα ότι θα παίξουμε όλοι μαζί μια εικόνα, όπως τη 
θάλασσα.  
   (Ράπτης, 2015) 

 
 



Χρήση νέων τεχνολογιών στη δημιουργία ηχοϊστοριών 

 Υπάρχουν ειδικά εργαλεία (προγράμματα) καθώς και μέθοδοι  επεξεργασίας και συναρμογής σε 
υπολογιστή για: 

* Καταγραφή και επεξεργασία αφήγησης. 

* Επιλογή κατάλληλων μικροφώνων και διαδικασίες ηχογράφησης αφηγητών.  

* Επιλογή και επεξεργασία μουσικών αποσπασμάτων για αισθητική προσαρμογή στο κείμενο. 
Πνευματικά δικαιώματα. 

* Ηχητικά τοπία και ειδικά sound effects για τη δραματοποίηση του κειμένου. 

* Ειδικα εργαλεία και τεχνικές για την αισθητική προσαρμογή του ηχογραφημένου υλικού και τη 
δημιουργία αίσθησης χώρου και ατμόσφαιρας που απαιτείται  

* Μέθοδοι  μίξης και επεξεργασίας για την παραγωγή του τελικού αποτελέσματος  



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

“O μαθητευόμενος μάγος” (Paul Ducas) 

https://www.youtube.com/watch?v=U4yH4B9deok 

 Παραδείγματα ακρόασης (ο κόσμος των ζώων) 

 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals 

 Oddjob: Jazzons Avec les Animaux 

 http://www.iema.gr/soundofmusic (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙΝΑ: Γενικά μουσικό υλικό και πολλοί ηχογραφημένοι ήχοι 
-  εύχρηστο υλικό) 

 http://www.acoustica.com/sounds.htm (Ακουστικά εφέ) 

 http://www.iema.gr/data/edu/EMMELEIA (ΕΜΜΕΛΕΙΑ - Το μουσικό χωριό, πολλά μουσικά και ακουστικά 
παραδείγματα) 

http://www.mmb.org.gr/greek/Catalogue.html (Ιστοσελίδα της μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος – 

Λίλιαν Βουδούρη 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U4yH4B9deok
http://www.iema.gr/soundofmusic
http://www.acoustica.com/sounds.htm
http://www.iema.gr/data/edu/EMMELEIA
http://www.mmb.org.gr/greek/Catalogue.html


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ…. 

The Cat Concert 

https://www.youtube.com/watch?v=uKZgi06fVsk 

The Ride of Valkyries, Wagner 

https://www.youtube.com/watch?v=v6fxsvQxV8g 

Googlάρετε τα Tom & Jerry τα παλιά cartoons….. 

https://www.youtube.com/watch?v=uKZgi06fVsk
https://www.youtube.com/watch?v=v6fxsvQxV8g


ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ…. 

• http://sound.mysch.gr Δίκτυο «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, 
Πολιτισμός» 
• http://akouse.gr/wp/ Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής οικολογίας 
• http://akouse.gr/wp/?page_id=9 Τιτιβίσματα 
• 
http://blogs.sch.gr/dsarris/tag/%CE%B7%CF%87%CE%BF%CF%84%CE%BF
%CF%80%%AF%CE%BF/ Ηχολόγιο 
 
http://paizomemousiki.blogspot.com/2016/11/blog-post.html 
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