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Η ζπκπιήξσζε ελόο ρξόλνπ, ζηηο 26 Ιαλνπαξίνπ, από ηνλ ζάλαην ηνπ βηνινλίζηα 

θαη δάζθαινπ ηνπ βηνιηνύ ηλίρη νπδνύθη, δίλεη ζην Τεηράδιο ηελ αθνξκή γηα κηα 

αλαθνξά ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπ. 

Ο ηλίρη νπδνύθη ήηαλ βηνινλίζηαο, δάζθαινο, θηιόζνθνο θαη αλζξσπηζηήο ν 

νπνίνο ηα ηειεπηαία πελήληα ρξόληα επεξέαζε ζνβαξά ηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε ζηε 

ρώξα ηνπ αιιά θαη ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. 

Απώηεξνο ζηόρνο ηνπ ήηαλ λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο 

ηθαλόηεηέο ηνπο σο αλζξώπηλα όληα. Όπσο ν ίδηνο έιεγε, θύξηνο ζθνπόο ηνπ δελ 

ήηαλ ε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο αιιά ε δεκηνπξγία θαιώλ θαη επγεληθώλ 

αλζξώπσλ. Τπνζηήξηδε όηη εάλ έλα παηδί αθνύεη σξαία κνπζηθή από ηελ εκέξα 

ηεο γέλλεζήο ηνπ θαη αξγόηεξα κάζεη λα ηελ παίδεη θαη ην ίδην, αλαπηύζζεη 

επαηζζεζία, πεηζαξρία θαη αληνρή. Η ζεσξία ηνπ ηξόπνπ ηεο δηδαζθαιίαο, ηνλ 

νπνίν αλέπηπμε, βαζίδεηαη ζηελ ηδέα όηη ε κνπζηθή ηθαλόηεηα δελ πξνέξρεηαη από 

έκθπην ηαιέλην αιιά είλαη κηα ηθαλόηεηα ε νπνία κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί. Οπνηνδήπνηε παηδί πνπ έρεη 

θαηάιιεια εθπαηδεπηεί κπνξεί λα αλαπηύμεη κνπζηθή ηθαλόηεηα αθξηβώο κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ 

νπνηνδήπνηε παηδί αλαπηύζζεη ηελ ηθαλόηεηα λα κηιά ηε κεηξηθή ηνπ γιώζζα. Σν δπλακηθό ηνπ θάζε 

παηδηνύ, πνπ είλαη πξαγκαηηθά απεξηόξηζην, κπνξεί λα δηακνξθσζεί αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ 

αλαηξέθεηαη θαη θαιιηεξγείηαη. Η γλώκε απηή ηνπ νπδνύθη θαη ε κέζνδνο ηελ νπνία αλέπηπμε έρεη 

πιένλ αγγίμεη ρηιηάδεο δαζθάινπο, παηδηά θαη νηθνγέλεηεο ζε όιν ηνλ θόζκν. 

Βηνγξαθηθά ζηνηρεία 

Ο ηλίρη νπδνύθη γελλήζεθε ζηε Ναγθόγηα ηεο Ιαπσλίαο ζηηο 17 Οθησβξίνπ ηνπ 1898. Μεγάισζε 

κέζα ζην εξγαζηήξην ηνπ παηέξα ηνπ ν νπνίνο μεθίλεζε ζαλ θαηαζθεπαζηήο Ιαπσληθώλ έγρνξδσλ 

νξγάλσλ, αξγόηεξα βηνιηώλ θαη αξγόηεξα ίδξπζε ηελ κεγαιύηεξε εηαηξία θαηαζθεπήο βηνιηώλ ζηελ 

ρώξα ηνπ. Από ην 1921 έσο ην 1928 ζπνύδαζε βηνιί ζηελ Γεξκαλία κε ηνλ Karl Klinger θαη όηαλ 

γύξηζε ζηελ Ιαπσλία ίδξπζε καδί κε ηα αδέιθηα ηνπ ν Κοσαρηέηο Σοσζούκι θαη αξγόηεξα 

ηελ Ορτήζηρα εγτόρδων ηοσ Τόκσο νπόηε, ζαλ δηεπζπληήο ηεο, έθαλε γλσζηή ηε κνπζηθή Μπαξόθ 

ζην Ιαπσληθό θνηλό. 

Σν 1933 ζπλεηδεηνπνίεζε όηη παηδηά όισλ ησλ εζληθνηήησλ εύθνια καζαίλνπλ ηελ κεηξηθή ηνπο 

γιώζζα, αλεμάξηεηα από ηνλ βαζκό επθπίαο ηνπο θαη κπνξνύλ λα ζπκνύληαη 4.000 ιέμεηο όηαλ 

θζάζνπλ ηελ ειηθία ησλ 5 εηώλ. Δπίζεο παξαηήξεζε όηη ηα κηθξά παηδηά δέρνληαη πνιιά εξεζίζκαηα 

ρσξίο θαζόινπ θόπν, δεκηνπξγνύλ απζόξκεηεο επηζπκίεο θαη απνθηνύλ εμαηξεηηθέο ηθαλόηεηεο, ελώ 

καζαίλνπλ ηελ κεηξηθή ηνπο γιώζζα ηόζν θπζηθά όζν θπζηθά αλαπηύζζνπλ ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο. 

Πίζηεςε όηη έλα πγηέο πεξηβάιινλ θαη αλάινγεο επλντθέο ζπλζήθεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηθαλόηεηαο, όπσο θαη ζηελ εθκάζεζε ηεο γιώζζαο θαη απνθάζηζε λα εθαξκόζεη απηή ηελ αξρή ζηελ 

δηδαζθαιία ηνπ βηνιηνύ. Υσξίο λα απνθιείεη ηελ θιεξνλνκηθόηεηα, πίζηεπε όηη όια ηα παηδηά κπνξνύλ 

λα αλαπηύμνπλ ζε πςειό επίπεδν ηελ κνπζηθόηεηά ηνπο απνξξνθώληαο εμσηεξηθά εξεζίζκαηα. 

Μεηά ην 1945 ζην Μαηζνπκόην νξγάλσζε ηελ Οκάδα Παηδηθήο Δθπαίδεπζεο (Group for Child 

Education) θαη ην 1948 είρε ηελ πξώηε πεηξακαηηθή ηάμε κε καζεηέο πνπ δηδάζθνληαλ αλάγλσζε, 

θαιιηγξαθία, δσγξαθηθή, αγγιηθά θαη γπκλαζηηθή ζύκθσλα κε ηελ κέζνδό ηνπ. Σν 1950 πιένλ ν 

νπδνύθη πξσηνδίδαμε βηνιί κε ηελ κέζνδό ηνπ έρνληαο ζαλ θύξην ζθνπό ηνπ ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο κέζσ ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαη πην εηδηθά ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ βηνιηνύ. Σν 1975 

ε Οκάδα Παηδηθήο Δθπαίδεπζεο είρε ζηελ Ιαπσλία 83 παξαξηήκαηα, 280 ηάμεηο, 160 δαζθάινπο, θαη 

6.000 καζεηέο. 

Η κέζνδνο έγηλε γλσζηή ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ην 1958 όηαλ έλαο Ιάπσλαο θνηηεηήο έδεημε ην θηικ 

από κηα ζπλαπιία καζεηώλ ηνπ νπδνύθη. Ακεξηθαλνί δάζθαινη εγρόξδσλ, ελζνπζηαζκέλνη από ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κεζόδνπ, άξρηζαλ λα επηζθέπηνληαη ηελ Ιαπσλία γηα λα εθπαηδεπζνύλ νη ίδηνη. Μεηά 



ηελ επίζθεςε ηνπ ηλίρη νπδνύθη κε νκάδα καζεηώλ ηνπ θαη ζπλαπιίεο ην 1964, ε κέζνδνο βξήθε 

πξαγκαηηθά ηεξάζηηα απήρεζε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, όπνπ εθαηνληάδεο πξνγξάκκαηα έρνπλ 

ηδξπζεί. 

Ο εκπλεπζηήο ηεο κεζόδνπ παξέκεηλε γηα πάλσ από κηζό αηώλα πνιύ θνληά ζνπο καζεηέο ηνπ 

δηδάζθνληαο, ιακβάλνληαο κέξνο ζε ζπλαπιίεο, δηεζλή ζπλέδξηα θ.ι.π. Έθπγε ζε ειηθία 100 εηώλ θαη 

άθεζε πίζσ ηνπ, αλάκεζα ζε απηνύο, ηνπο νπνίνπο άγγημε ην έξγν ηνπ, έλα ζξύιν. 

 

Ιδηαίηεξα Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Μεζόδνπ νπδνύθη 

Βαζηζκέλνο ζηελ παξαηήξεζε όηη όια ηα παηδηά ηνπ θόζκνπ καζαίλνπλ εύθνια ηε 

κεηξηθή ηνπο γιώζζα, ν νπδνύθη μεθίλεζε ηελ εθαξκνγή ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηεο 

εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο ζηε κέζνδό ηνπ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο κνπζηθήο: 

πκκεηνρή ησλ Γνλέσλ: Όηαλ ην παηδί καζαίλεη λα κηιάεη, νη γνλείο είλαη 

νπζηαζηηθά νη δάζθαινη ηνπ παηδηνύ ηνπο. Έηζη θαη όηαλ ην παηδί καζαίλεη έλα 

κνπζηθό όξγαλν ν γνληόο παίξλεη ηνλ ξόιν ηνπ δαζθάινπ ζην ζπίηη. ηελ αξρή, ν 

γνληόο καζαίλεη λα παίδεη πξηλ ην παηδί ηνπ έηζη ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαιάβεη 

ηη έρεη λα κάζεη ην παηδί ηνπ. Ο γνληόο παίξλεη κέξνο ζην κάζεκα κε ην δάζθαιν ηνπ νξγάλνπ θαη 

κειεηάεη καδί κε ην παηδί ζην ζπίηη θαζεκεξηλά. 

Πξώηκν μεθίλεκα: Σα πξώηα ρξόληα είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

λνεκνζύλεο θαη ηεο κπτθήο ζπλέξγεηαο ζην παηδί. Η αθνπζηηθή ηθαλόηεηα 

βξίζθεηαη επίζεο ζηελ αηρκή ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο λεαξήο ειηθία ηεο 

εθκάζεζεο ηεο κεηξηθήο γιώζζαο θαη επνκέλσο απηή είλαη ε πιένλ θαηάιιειε 

επνρή γηα λα αλαπηπρζεί θαη ε κνπζηθή επαηζζεζία. Μνπζηθά αθνύζκαηα πξέπεη 

λα αξρίδνπλ κεηά ηελ γέλλεζε θαη εθπαίδεπζε κπνξεί λα αξρίζεη ζηελ ειηθία ησλ 

ηξηώλ ή ηεζζάξσλ εηώλ, παξ’ όιν πνπ πνηέ δελ είλαη αξγά λα μεθηλήζεη. 

Αθξόαζε: Σα παηδηά καζαίλνπλ λα κηινύλ ζην πεξηβάιινλ ην νπνίν είλαη γεκάην 

από νκηιία. Οη γνλείο κπνξνύλ λα εληάμνπλ ηε κνπζηθή ζην πεξηβάιινλ κε ην λα 

παίδνπλ κνπζηθή ζην ζπίηη, ή πεγαίλνληαο ηα παηδηά ζε ζπλαπιίεο. Έηζη ην παηδί γίλεηαη ηθαλό λα 

απνξξνθήζεη ηελ κνπζηθή όπσο αθξηβώο απνξξνθά ηνπο ήρνπο ηεο κεηξηθήο γιώζζαο. Σν γεγνλόο 

όηη ην παηδί έρεη επαλεηιεκκέλα αθνύζεη ηηο κεισδίεο πνπ πξόθεηηαη λα παίμεη αξγόηεξα θάλεη ηελ 

εθκάζεζή ηνπο πνιύ πην εύθνιε. 

Δπαλάιεςε: Όηαλ ην παηδί έρεη κάζεη κηα ιέμε, δελ ηελ απνξξίπηεη όηαλ κάζεη ηελ επόκελε αιιά 

εμαθνινπζεί λα ηελ ρξεζηκνπνηεί πξνζζέηνληάο ηελ ζην ιεμηιόγηό ηνπ. Παξόκνηα, νη καζεηέο ηεο 

κεζόδνπ επαλαιακβάλνπλ θάζε έξγν πνπ έρνπλ κάζεη ζηαδηαθά ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερληθή πνπ 

έρνπλ απνθηήζεη κε ηειεηόηεξν ηξόπν θαζώο πινπηίδνπλ ην ξεπεξηόξηό ηνπο. Η εηζαγσγή λέσλ 

ηερληθώλ ηθαλνηήησλ θαη κνπζηθώλ ελλνηώλ ζην γεληθό πιαίζην γλσζηώλ θνκκαηηώλ θάλεη ηελ 

θαηαλόεζε ηνπο επθνιόηεξε. 

Δλζάξξπλζε: Όπσο θαη κε ηε γιώζζα, ε παηδηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ εθκάζεζε ελόο κνπζηθνύ 

νξγάλνπ ρξεηάδεηαη έπαηλν θαη ελζάξξπλζε. Κάζε παηδί πξννδεύεη ζύκθσλα κε ην δηθό ηνπ ξπζκό, 

θαηαθηώληαο θάζε έλα λέν ζηνηρείν θαηόπηλ ηνπ άιινπ. Απηό δεκηνπξγεί έλα επράξηζην ζπλαίζζεκα 

θαη ζηα παηδηά θαη ζηνπο γνλείο θαη ζηνπο δαζθάινπο. Μηα αηκόζθαηξα εγθαξδηόηεηαο, γελλαηνδσξίαο 

θαη ζπλεξγαζίαο δεκηνπξγείηαη επίζεο θαζώο ηα παηδηά ελζαξξύλνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ην έλα ηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπ άιινπ. 

Οκαδηθά καζήκαηα: Η κνπζηθή πξνάγεη ηηο πγηείο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο θαη ηα παηδηά πάληα 

ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθά καζήκαηα θαη ζπλαπιίεο παξάιιεια κε ην ηδηαίηεξό ηνπο κάζεκα. 

Απνιακβάλνπλ λα παξαθνινπζνύλ άιια παηδηά, θηινδνμνύλ λα θζάζνπλ ζην επίπεδν ησλ πην 

πξνρσξεκέλσλ καζεηώλ, ζπκκεξίδνληαη πξνθιήζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη εθηηκνύλ ηηο 



πξνζπάζεηεο ησλ πην αξράξησλ. 

Ρεπεξηόξην πνπ ζηαδηαθά πινπηίδεη: Σα παηδηά δελ θάλνπλ πξαθηηθή εμάζθεζε γηα λα κάζνπλ λα 

κηινύλ, αληίζεηα καζαίλνπλ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ γιώζζα γηα λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα εθθξαζζνύλ. 

Με ηελ κέζνδν νπδνύθη νη καζεηέο καζαίλνπλ ηηο δηάθνξεο κνπζηθέο έλλνηεο θαη απνθηνύλ κνπζηθή 

δεμηνηερλία ζην γεληθό πιαίζην ηεο κνπζηθήο αληί ζην πιαίζην ηεο κεραληθήο ηερληθήο άζθεζεο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ξεπεξηόξην ηεο κεζόδνπ1  γηα ην θάζε όξγαλν παξνπζηάδεη κηα πνιύ πξνζεθηηθά 

επηιεγκέλε δηαδνρή θνκκαηηώλ γηα ηερληθή θαη κνπζηθή αλάπηπμε. Απηό ην ζηαζεξό ξεπεξηόξην 

παξέρεη ηζρπξά θίλεηξα θαζώο νη λεαξνί καζεηέο ζέινπλ λα παίμνπλ ηελ κνπζηθή πνπ παίδνπλ νη 

κεγαιύηεξνη2 . 

Καζπζηέξεζε ζηελ αλάγλσζε: Η αλάγλσζε ζηα παηδηά δηδάζθεηαη αθνύ απηά έρνπλ ήδε κάζεη λα 

κηινύλ. Οη καζεηέο ηεο κεζόδνπ νπδνύθη αλαπηύζζνπλ πνιιέο από ηηο κνπζηθέο ηθαλόηεηέο ηνπο πξηλ 

λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ κνπζηθή. Απηή ε ηαθηηθή δίλεη ηελ δπλαηόηεηα θαη ζηνλ δάζθαιν θαη ζηνλ 

καζεηή λα ζπγθεληξσζνύλ ζηελ αλάπηπμε θαιήο ζηάζεο, όκνξθνπ ήρνπ, αθξηβνύο ηνληζκνύ θαη 

κνπζηθήο θξαζενινγίαο. 

 

Ο ηλίρη νπδνύθη γηα ηελ βαζηθή ηνπ ηδέα 

Από ην βηβιίν ηνπ Σινίχι Σουζούκι Nurtured by love (Miami: Warner Bros., 

1983) παξαζέηνπκε ηνλ πξόινγν ηνλ νπνίν ππνγξάθεη ν ζπγγξαθέαο: 

«Σν ηαιέλην δελ έξρεηαη ηπραία κε ηε γέλλεζε. ηε ζεκεξηλή θνηλσλία έλαο 

κεγάινο αξηζκόο αλζξώπσλ θαίλεηαη λα πηζηεύνπλ όηη εάλ θάπνηνο γελλεζεί 

ρσξίο ηαιέλην, δελ κπνξεί λα θάλεη ηίπνηε γη΄ απηό. Αθήλνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ζε 

απηό πνπ ζεσξνύλ όηη είλαη ε «κνίξα ηνπο», ζπλεπώο δηαλύνπλ ηελ δσή ηνπο 

ρσξίο λα ηε δήζνπλ ζην έπαθξν ή ρσξίο λα γλσξίζνπλ ηα αιεζηλά ζέιγεηξα ηεο 

δσήο. Απηό είλαη ε κεγαιύηεξε αλζξώπηλε ηξαγσδία. Έρνπκε όινη γελλεζεί κε ηε 

θπζηθή ηθαλόηεηα λα καζαίλνπκε. Σν λενγέλλεην βξέθνο πξνζαξκόδεηαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ γηα λα δήζεη θαη δηάθνξεο ηθαλόηεηεο αλαπηύζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο. Η ηξηαληάρξνλε πείξα κνπ κνπ έρεη απνδείμεη επαλεηιεκκέλα όηη απηό είλαη ζσζηό. Πνιιά 

παηδηά κεγαιώλνπλ ζε πεξηβάιινλ πνπ ηα εκπνδίδεη λα αλαπηπρζνύλ ζσζηά κε απνηέιεζκα λα ηα 

βιάπηεη θαη ζπκπεξαίλνπκε όηη έηζη έρνπλ γελλεζεί, αιιά απηό είλαη ιάζνο. Ο αλεπηζύκεηνο, 

δπζάξεζηνο , αληηπαζεηηθόο άλζξσπνο είλαη απηόο πνπ έρεη αλαηξαθεί κε ηνλ ιάζνο ηξόπν. Σν ίδην 

ηζρύεη γηα ηνλ άλζξσπν πνπ δελ κπνξεί λα παξάγεη ζεηηθό έξγν. Πηζηεύσ όηη νη πεξηζζόηεξνη 

αλαγλώζηεο ζα ζπκθσλήζνπλ καδί κνπ. Γελ κπνξνύκε, βέβαηα, λα αξλεζνύκε ην πεπξσκέλν. Γελ 

κπνξνύκε λα θάλνπκε ηίπνηε γηα ην όηη ήξζακε ζε απηόλ ηνλ θόζκν. Καιώο ή θαθώο, πάλησο, αθνύ 

γελλεζήθακε, πξέπεη λα δήζνπκε έσο όηνπ πεζάλνπκε. Δδώ πξνθύπηεη ε αλαπόθεπθηε εξώηεζε: πώο 

ζα δήζνπκε; Δάλ νη ηθαλόηεηέο καο δελ αλαπηύρζεθαλ θαηάιιεια, πξέπεη λα ηηο θαιιηεξγήζνπκε 

κόλνη καο. Αληί λα καο ληθήζεη ε δπζηπρία, πξέπεη λα θαηαθέξνπκε πνιιά πξάγκαηα ζηε δσή καο. Γελ 

πξέπεη λα παξαδνζνύκε ζηελ απνγνήηεπζε, είλαη ζε όινπο καο δπλαηόλ λα πξννδεύζνπκε. 

Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ έγξαςα απηό ην βηβιίν. ’ απηό ιέσ πώο κπνξνύκε λα αλαπηύμνπκε ηηο 

θιίζεηο καο, ηηο ηθαλόηεηέο καο. Πώο έλα κέηξην παηδί εμειίρζεθε ζε αλώηεξν άλζξσπν θαη ηέιεην 

κνπζηθό. Με ηε βνήζεηα παξαδεηγκάησλ, ζα εμεγήζσ πώο αιιάδεη έλαο άλζξσπνο από ηθαλόο ζε 

ηαιαληνύρν, από κέηξηνο ζε εμαηξεηηθό......πζρεηίδσ επηπρή παξαδείγκαηα θαη επεηζόδηα από ηελ 

εκπεηξία κνπ ζηε δηδαζθαιία ηνπ βηνιηνύ κε ηελ κέζνδν Εκπαίδεσζης Ταλένηοσ3..... 

Πνηα είλαη ε ηδαληθή πνξεία ηνπ αλζξώπνπ; Δίλαη λα αλαδεηά ηελ αγάπε, ηελ αιήζεηα, ηελ αξεηή θαη 

ηελ νκνξθηά. Απηό ηζρύεη γηα εζέλα, γηα εκέλα, γηα όινπο. Αλ απηό ην βηβιίν κπνξέζεη λα βνεζήζεη, 

έζησ θαη ιίγν, δελ κπνξώ λα ζαο πεξηγξάςσ πόζν επηπρήο ζα ήκνπλ!» 
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Δπηινγή Βηβιηνγξαθίαο 

Η Μνπζηθή Βηβιηνζήθε Λίιηαλ Βνπδνύξε ηνπ πιιόγνπ Οη Φίινη ηεο Μνπζηθήο δηαζέηεη ηηο εθδόζεηο 

ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηεο κεζόδνπ θαζώο θαη πεξαηηέξσ βηβιηνγξαθία γηα ην ηλίρη νπδνύθη θαη ηελ 

κέζνδό ηνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 

Shinichi Suzuki, Ability development from age zero (Miami: Summy-Birchard Music, 1981)  

Shinichi Suzuki, Man and talent (Ann Arbor: Shar, 1990)  

Shinichi Suzuki, Nurtured by love (Miami: Warner Bros., 1983)  

The Suzuki Concept: An introduction to a successful method for early music education (Berkeley: 

Diablo Press, 1991)  

Craig Timmerman, Journey down the Kreisler highway: reflections on the teachings of Shinichi 

Suzuki (Memphis: Ivory Press, 1987)  

Ray Landers, The talent education school of Shinich Suzuki: an analysis (Princeton: Daniel Press, 

1995)  

Carole Bigler, Studying Suzuki piano: more than music: a handbook for teachers, parents, and 

students (New Jersey: Summy-Birchard, 1979)  

John Kendall, The Suzuki violin method in American music education: a Suzuki music 

symposium(Princeton: Suzuki method international, 1985) 

Μέζα ζην δηάζηεκα ησλ εμήληα ρξόλσλ αθ’ όηνπ ν ηλίρη νπδνύθη μεθίλεζε ην έξγν ηνπ, έρεη 

εκπλεύζεη ρηιηάδεο γνλείο, παηδηά θαη δαζθάινπο ζε πεξηζζόηεξεο από 40 ρώξεο ζηελ Αζία, Δπξώπε, 

Απζηξαιία, Αθξηθή θαη Ακεξηθή λα αλαζξέςνπλ επγεληθνύο (ζηνξγηθνύο-ηξπθεξνύο) αλζξώπνπο κε 

ηε κνπζηθή απηή κέζνδν πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηνπ ηξόπνπ εθκάζεζεο ηεο κεηξηθήο γιώζζαο. Η 

κέζνδνο ηώξα πιένλ επίζεο εθαξκόδεηαη ζηελ δηδαζθαιία, ηζέινπ, βηόιαο, πηάλνπ, άξπαο, θιάνπηνπ, 

θιάνπηνπ κε ξάκθνο, θηζάξαο θαη θσλήο. ηαηηζηηθά ζηνηρεία θαζώο θαη δξαζηεξηόηεηεο ησλ ζρνιώλ 

αλαθέξνληαη ζηελ ζειίδα ηνπ Suzuki Association of the Americas ζην 

δηαδίθηπν, http://www.suzukiassociation.org. 

 Κείκελν θαη κεηάθξαζε: 

ηεθαλία Μεξάθνπ 

1Twinkle, twinkle little star ζην CD Suzuki piano school volumes 1 & 2, πηάλν William Aide, Suzuki 

Method International, P 1991. 

2 J. S. Bach, Minuet No 2 από ην Notenbuch fuer Anna Magdalena Bach ζην CD Suzuki piano school 

volumes 1 & 2, πηάλνWilliam Aide, Suzuki Method International, P 1991. 

3 Ο όξνο Talent Education (Δθπαίδεπζε Σαιέληνπ) είλαη ζπλώλπκνο κε ηνλ όξν Suzuki Method 

(Μέζνδνο νπδνύθη) (ηΜ). 
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