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Φιλαρμονική Σχολή Πάλλης (Ληξουρίου)


Γιατί είναι σημαντική η μουσική στην παιδική ηλικία; 
	 Σε αυτήν την ειδική περίοδο που βιώνουμε λόγω της παγκόσμιας κρίσης στην υγεία, είχαμε 
χρόνο να σκεφτούμε την πραγματικότητα που μας περιβάλλει και ότι μας φαινόταν πλαισιωμένο 
με σταθερή ομαλότητα. Ο περιορισμός στον οποίο είχαμε βυθιστεί μας χώρισε φυσικά από την 
οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους. 

	 Υπήρξε μια φυσική απόσταση που, χάρη στους τεχνολογικούς πόρους, έχει μαλακώσει. 
Όμως η κοινωνία είναι πιο ενωμένη από ποτέ, μιλώντας από μπαλκόνι σε μπαλκόνι, τηλεφωνικά, 
βιντεοκλήση, γραπτά μηνύματα… Συναντηθήκαμε με ανθρώπους που δεν γνωρίζαμε ακόμη, 
έχουμε καλέσει μακρινούς φίλους με τους οποίους δεν έχουμε επικοινωνήσει εδώ και πολύ καιρό, 
ανησυχούμε για την υγεία των άλλων... Οι τύποι χαιρετισμού έχουν κοινό σημείο τη φράση “Είσαι 
καλά;” που έχει ολοκληρώσει την ξηρότητα του απλού "γεια".	 	 	 

	 Άνθρωποι που είναι μεγαλύτεροι και, ως εκ τούτου, πιο έμπειροι, γνωρίζουν πώς να 
κρατήσουν τη φυσική τους απόσταση ακόμη και να υπομένουν την μοναξιά, την απουσία φίλων 
που, στο ζωτικό τους στάδιο, είναι η μεγαλύτερη πηγή ενέργειας τους. Από την άλλη πλευρά, τα 
μικρά παιδιά ήξεραν πώς να ανακαλύψουν εκ νέου τα παιχνίδια τους, έζησαν με ενθουσιασμό την 
παρουσία των γονέων τους στο σπίτι, πραγματοποιώντας δραστηριότητες μαζί τους, αλλά που 
πριν από τον εγκλεισμό απουσίαζαν.

	 Ο χρόνος που μας έδωσε η καραντίνα σε εκείνους που ευτυχώς δεν υπέστησαν τη 
μετάδοση του ιού, έχει γίνει σύμμαχος για προβληματισμό, που στην “προηγούμενη κανονικότητα” 
δεν είχε χώρο. Η λογοτεχνία, η μουσική, ο κινηματογράφος, και η σωματική άσκηση ήταν 
απαραίτητα για την επιβίωση σε καιρούς απομόνωσης. Ωστόσο, το μέλλον του πολιτισμού 
παραμένει άγνωστο σε αυτήν την περίοδο απο-κλιμάκωσης. Παρά το ότι έχει επιδείξει άφθονα την 
έμφυτη αξία του ως ζωτικής σημασίας σύντροφος, δεν έχουμε ακόμα σαφείς στρατηγικές για τη 
διατήρησή του. Όταν φαίνεται να βλέπουμε αυτό το φως στο τέλος της σήραγγας, φοβόμαστε 
πώς θα είναι το έντονο φως. Και ο πολιτισμός, για άλλη μια φορά, γίνεται πηγή ζωής. 

	 Η μουσική εκπαίδευση είναι απαραίτητη και θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλα τα 
παιδιά και στα δημόσια σχολεία μας. Υπάρχουν πολλά οφέλη από την μουσική εκπαίδευση και 
πολλοί λόγοι για τη σημασία της μουσικής. Σχετική βιβλιογραφία και πηγές μπορεί να αντλήσει 
κανείς από όλες τις βιβλιοθήκες και το διαδίκτυο καθώς η μουσική χαίρει εκτίμησης σε όλες τις 
οργανωμένες κοινωνίες.

	 Γιατί είναι σημαντική η μουσική; Η εκμάθηση της μουσικής παρέχει μια μοναδική 
ευκαιρία για την προετοιμασία των παιδιών για τις σύνθετες και περίπλοκες μορφές εκπαίδευσης. 
Παίζοντας, τραγουδώντας και ακούγωντας τα παιδιά καθοδηγούνται από τους μουσικούς 
εκπαιδευτικούς σε μια νέα μορφή αντίληψης του ήχου που εξασκεί τις ακουστικές ικανότητες. Η 
οργανοχρησία σε συνδυασμό με την συντονισμένη κίνηση εισαγάγει ομαλά τα παιδιά στη διαδοχική 
μάθηση που είναι απαραίτητη στην κατανόηση της ανάγνωσης.

	 Ο Πλάτωνας κάποτε είπε ότι η μουσική είναι ένα πιο ισχυρό όργανο από οποιοδήποτε 
άλλο για την εκπαίδευση. Πρόσφατες έρευνες στον τομέα της παιδαγωγικής επιστήμης και 
ψυχολογίας του παιδιού διαπιστώνουν ότι η μουσική χρησιμοποιεί και τις δύο πλευρές του 
εγκεφάλου, γεγονός που το καθιστά πολύτιμο σε όλους τους τομείς ανάπτυξης. Η μουσική 
επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου ενός παιδιού ακαδημαϊκά, συναισθηματικά, 
σωματικά και πνευματικά. 

Μουσική και νέα μυαλά  
	 Η μουσική βοηθά στην ακαδημαϊκή εξέλιξη. Για μερικούς ανθρώπους, αυτός είναι ο 
πρωταρχικός λόγος για την παροχή μαθημάτων μουσικής στα παιδιά τους. Μια πρόσφατη μελέτη 
από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια διαπίστωσε ότι η μουσική εκπαιδεύει τον εγκέφαλο για 
υψηλότερες μορφές σκέψης. Οι μαθητές που συμμετέχουν σε μαθήματα μουσικής σημείωσαν 
27% υψηλότερη βαθμολογία στα μαθηματικά σε σχέση με τους μαθητές που απείχαν από το 
μάθημα της μοπυσικής. Η έρευνα δείχνει ότι η μουσική εκπαίδευση είναι ο σύνδεσμος μεταξύ ενός 
νεαρού μυαλού και των υψηλών ακαδημαϊκών αποδόσεων.




	 Η μουσική βοηθά στην καλή φυσική κατάσταση όπως κι ένα άθλημα. Η εκτέλεση μιας 
μελωδίας με σωστή διατήρηση της ρυθμικής συνέχειας απαιτεί καλό συντονισμό. Η αναπνευστική 
λειτουργία που απαιτείται για να φυσήξει κανείς ένα πνευστό όργανο προάγει ένα υγιές σώμα.

	 Η μουσική ευνοεί τη συναισθηματική ανάπτυξη. Η μουσική είναι μια μορφή τέχνης. 
Είμαστε συναισθηματικά όντα και κάθε παιδί απαιτεί μια καλλιτεχνική διέξοδο. Η μουσική μπορεί 
να είναι το όχημα έκφρασης κάθε παιδιού.

	 Η μουσική είναι για όλη τη ζωή. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να αθληθούν και 
να γυμναστούν μετά από κάποια ηλικία αλλά μπορούν να τραγουδήσουν και να παίξουν ένα 
μουσικό όργανο. Η μουσική είναι ένα δώρο που μπορείτε να δώσετε στο παιδί σας που θα 
διαρκέσει ολόκληρη τη ζωή του!


Οι εγγραφές στη Φιλαρμονική μας ξεκίνησαν 
	 Για τον καλύτερο συντονισμό λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και των ιδιαίτερων 
συνθηκών λειτουργίας λόγω των τρέχοντων υγειονομικών διατάξεων, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις 
για εγγραφές μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου οπότε και ξεκινούν τα μαθήματα. Έχει προγραμματιστεί 
ενημέρωση για τους γονείς και όποιον άλλο ενδιαφερόμενο τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 18:00 
στο χώρο της Φιλαρμονικής.	 

	 Από τη φετινή χρονιά οι τάξεις και τα τμήματα της Φιλαρμονικής θα ακολουθήσουν ένα 
νέο, υψηλών προδιαγραφών, μπαντιστικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις σημερινές  ανάγκες 
και προδιαγραφές για μουσική εκπαίδευση και ειδικά σχεδιασμένο για κάθε ηλικία.  

	 Πληροφορίες και εγγραφές στα γραφεία της Φιλαρμονικής, Δευτέρα έως Παρασκευή 
10:00 - 13:00 και 18:00 - 20:00, στο τηλέφωνο 2671092386, με emai l στο 
charalamposmakres@gmail.com και lixouri.filarmoniki@gmail.com και στα επίσημα social media 
της Φιλαρμονικής όπου από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα μπορείτε να κατεβάσετε και να 
αποστείλετε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής.
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