
Αγαπητοί γονείς, 

Καλωσορίσατε στον κόσμο του COLOURSTRINGS ! 

Θα ήθελα να σας κάνω μια πολύ σύντομη παρουσίαση της μεθόδου, με 

την οποία τα παιδιά σας θα έχουν την πρώτη τους επαφή με κάποιο μουσικό 

όργανο. 

Η παιδαγωγική Colourstrings είναι μια παιδοκεντρική προσέγγιση της 

μουσικής διδασκαλίας, που αναπτύχθηκε και εξελίχτηκε από το G. Szilvay, τη 

στη Φινλανδία. Προσφέροντας υψηλής ποιότητας μουσική εκπαίδευση από την 

προσχολική ηλικία έως και τις πρώτες τάξεις του οργάνου και των μουσικών 

συνόλων, επικεντρώνεται στην τέλεια ισορροπία μεταξύ της τεχνικής, 

μουσικής, ακουστικής και συναισθηματικής ανάπτυξης. 

Όλα ξεκινούν από το τραγούδι, το οποίο βοηθά στην ανάπτυξη της 

εσωτερικής ακοής και του σωστού τόνου. Εικόνες, ιστορίες και παιγνίδια 

ζωντανεύουν τα μουσικά στοιχεία (ρυθμό, μελωδία, δυναμική, χαρακτήρα, 

μορφή, στυλ)  καθώς το παιγνίδι και η φαντασία αποτελούν κεντρικά σημεία 

της προσέγγισης.  

 Η διδασκαλία του οργάνου ξεκινά από 4 ετών και δεν περιορίζεται 

στην διδασκαλία μέσω της απλής μίμησης, αλλά συνδυάζει την αγάπη για τη 

μουσική με την βαθιά κατανόηση της και τη διδασκαλία της τεχνικής του 

οργάνου. Οι μουσικές έννοιες εισάγονται μέσω εικόνων, χρωμάτων, ιστοριών 

και παιγνιδιών. Η παράλληλη ενεργοποίηση των αισθήσεων συμβάλλει ώστε 

τα παιδιά να μαθαίνουν ευχάριστα, αβίαστα και υποσυνείδητα. 

Η κλασική μουσική σημειογραφία, εισάγεται σταδιακά και με πολύ αργά 

βήματα. Στην αρχή απουσιάζει το πεντάγραμμο και οι νότες, ενώ ο ήχος 

αναπαρίσταται μόνο με χρωματιστούς χαρακτήρες. Στη συνέχεια 

χρησιμοποιείται μια γραμμή του πενταγράμμου, αργότερα δυο κλπ. 

Η υποστήριξη των γονέων είναι πολύ σημαντική (ο βοηθητικός ρόλος 

τους θα πρέπει να διαρκεί μέχρι την ηλικία των 12 ετών),  καθώς και η 

εξάσκηση η οποία είναι απαραίτητη για την εκμάθηση ενός οργάνου. Το παιδί 

όμως, καλείται να το κάνει μέσα από χρώματα, ιστορίες, παιχνίδια, κίνηση και 

αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά σε ομαδικές δραστηριότητες.  

Αυτά ήταν κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με την 

παιδαγωγικήCOLOURSTRINGS.Είμαι στη διάθεση σας για οτιδήποτε 

χρειαστείτε 



Με εκτίμηση, 

        Μάρω Δοβέλου 

                                                       Κιθαρίστρια - Μουσικοπαιδαγωγός 


