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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια η διδασκαλία μουσικής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 

άρχισε να κεντρίζει το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας 

δίνοντας μεγάλη σημασία στην άτυπη μουσική διδασκαλία, δηλαδή στη διδασκαλία 

μουσικής σε λιγότερο δομημένα περιβάλλοντα μέσω της βιωματικής προσέγγισης. 

Είναι ιδιαίτερα ευτυχές το γεγονός, ότι όλο και περισσότεροι ερευνητές την τελευταία 

δεκαετία μελετούν τις μουσικές συμπεριφορές βρεφών και νηπίων. Είναι σημαντικό 

να δίνεται έμφαση στη μουσική συμπεριφορά στις ηλικίες αυτές γιατί ήδη από τους 

πρώτους νεογνικούς μήνες μπορεί κανείς να διακρίνει την έμφυτη τάση κάθε παιδιού 

στη μουσική ανάπτυξη. Με αφορμή το ενδιαφέρον για τη μουσική συμπεριφορά 

βρεφών και νηπίων διενεργείται και η έρευνα που περιγράφεται στην παρούσα 

εργασία. Ένας ενήλικας αντιλαμβανόμενος την έμφυτη μουσικότητα του παιδιού 

μπορεί με βασικές δραστηριότητες να οδηγήσει σταδιακά το βρέφος ή το νήπιο σε 

σημαντικές μουσικές αποκρίσεις, οι οποίες με το πέρασμα των χρόνων θα το 

βοηθήσουν να ενταχθεί ευκολότερα  στην τυπική πλέον μουσική διδασκαλία.  

Αν και η μελέτη μουσικής συμπεριφοράς βρεφών και νηπίων σε διεθνές 

επίπεδο έχει ελκύσει σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον, δεν ισχύει το ίδιο και στην 

Ελλάδα. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας περιγράφεται πιλοτική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε με στόχο τη μελέτη περίπτωσης ενός παιδιού ηλικίας δύο ετών με 

καταγραφή των μουσικών του συμπεριφορών τόσο κατά τη διάρκεια του ελεύθερου 

παιχνιδιού όσο και κατά τη διάρκεια του οργανωμένου μουσικού παιχνιδιού με 

συγκεκριμένες δραστηριότητες της ερευνήτριας σε οικείο, για το παιδί, περιβάλλον. 
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1.1. Μουσική συμπεριφορά βρεφών και νηπίων 

1.1.1. Ορισμός και παράμετροι Μουσικής Συμπεριφοράς.

 

Σύμφωνα με την S. Young (2005),  τα παιδιά διαθέτουν μουσικές ικανότητες 

αν όχι πριν τη γέννηση, σίγουρα από τα πρώτα λεπτά της γέννησής τους. Ερευνητικά 

ευρήματα σύμφωνα με τη Στάμου (2009),  αποδεικνύουν πως τα βρέφη αντιδρούν σε 

μουσικά ερεθίσματα  ήδη από την ενδομήτρια ανάπτυξή τους με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται ένα είδος ¨μουσικής μάθησης¨ . Για την Young η μουσική 

συμπεριφορά αναδύεται μέσα από την καθημερινότητα των παιδιών, τα παιχνίδια 

τους και τις κοινωνικές τους συναναστροφές. Όπως σημειώνει, «παρατηρώντας τα 

παιδιά κατά τη διάρκεια του καθοδηγούμενου από τα ίδια παιχνιδιού τους, οι 

περιγραφές συλλαμβάνουν τόσο το τραγούδι τους όσο και τον τρόπο με τον οποίο 

αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού των παιδιών με τα πράγματα, τη σωματική τους 

κίνηση και τη χρήση του χώρου». Σε επιτόπια έρευνά της η Young (2006) 

μελετώντας τις μουσικές συμπεριφορές μέσα από το αυτοσχέδιο τραγούδι κατέγραψε 

με σημειώσεις όλες τις αυθόρμητες συμπεριφορές των παιδιών, τον σωματικό τρόπο 

βίωσης την ώρα του τραγουδιού και κατέγραψε όλα τα ρυθμο-μελωδικά στοιχεία που 

εντόπιζε μέσα στο κάθε τραγούδι. H Young (2006) αναφέρει ακόμη πως η ίδια ως 

ερευνήτρια οριοθετεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το αυτοσχέδιο τραγούδι των παιδιών 

αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «υπάρχουν αυτοί που θα όριζαν αυτές τις 

διαστάσεις φωνοποίησης (ομιλία, κλάμα, θυμωμένες κραυγές) ως μορφές 

τραγουδιού, μερικοί που προτείνουν ότι το πρώτο ¨τραγούδι¨ είναι το πρώτο κλάμα 

του βρέφους , και οι εθνομουσικολόγοι που μελετούν τραγούδια και θρήνους ή 

δημοφιλή  μουσική όπως το χιπ χοπ και το ροκ, όπου ομιλούμενοι ήχοι, κραυγές και 
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βρυχηθμοί έχουν κεντρική σημασία για το φωνητικό ύφος (Middleton, 1990)» ( 

Young, 2006:271).   

Η Στάμου (2009) ορίζει την μουσική συμπεριφορά σε ένα ευρύ πλαίσιο που 

περιλαμβάνει τις αποκρίσεις σε μουσικά ερεθίσματα, τις συμπεριφορές 

πρόκλησης/πρόσκλησης της μουσικής συμπεριφοράς του ενήλικα ή του 

συνομηλίκου, τη βίωση της μουσικής με οποιονδήποτε τρόπο, και τη συναισθηματική 

απόκριση και συμμετοχή σε κάτι μουσικό το οποίο συμβαίνει, ως τη συμβατική 

μουσική λειτουργία (τραγούδι, ακρόαση, κίνηση με τη μουσική, εκτέλεση) του 

μικρού παιδιού. 

Η Campell (1998) μέσω εθνογραφικών μελετών για τη σημασία της μουσικής 

στη ζωή ενός παιδιού παραθέτει την άποψη πως το παιδί «υπάρχει» με τη μουσική, 

αντιδρά ενστικτωδώς και αποκρίνεται διαισθητικά στα μουσικά ερεθίσματα και 

παρατήρησε πως η μουσική δεν επιδρά μόνο στο παιχνίδι του αλλά και σε 

εσωτερικούς μονολόγους του παιδιού καθώς και στη συναισθηματική του ζωή. 

Η Custodero (2005) υπογραμμίζει πως για να αντιληφθεί κανείς τη μουσική 

συμπεριφορά ενός παιδιού είναι σημαντικό να αντιμετωπίσει το παιδί ως δημιουργό, 

να αφουγκραστεί μαζί του και να παρατηρήσει τις αντιδράσεις του τόσο στις 

ατομικές δραστηριότητες του παιδιού όσο και στη συναναστροφή του με 

συνομήλικούς του. (Στάμου & Custodero, 2007a). 

Ο Trehub (2003a) υιοθετεί την άποψη της Young (2005) και απορρίπτει 

πεπαλαιωμένες απόψεις που θέλουν την μουσική δεκτικότητα και συμπεριφορά ως 

μόνο γενετική προικοδότηση. Ισχυρίζεται λοιπόν πως τα νεογνά διαθέτουν την 

περιέργεια ήδη από τη γέννηση αλλά συμπληρώνει πως η μουσική συμπεριφορά 

εξαρτάται τόσο από το περιβάλλον στο οποίο ζει το παιδί όσο και από τα μουσικά 

ερεθίσματα που του δίνονται. 
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Για τον Trevarthen (1999) ο όρος ¨μουσικότητα¨ αφορά καταρχήν την 

επικοινωνιακή συμπεριφορά των νεογνών με τους ενήλικες. Για τον Trevarthen η 

μουσικότητα βασίζεται σε επικοινωνιακές διαδικασίες. Ο Malloch, συνεργάτης του 

Trevarthen υιοθετεί επίσης τον όρο ¨επικοινωνιακή μουσικότητα¨  και ισχυρίζεται 

πως τόσο η ρυθμική αγωγή όσο και η αίσθηση της τονικότητας σε ένα νεογνό 

συνδέεται με την αλληλεπίδρασή του και την επικοινωνία του με τους ενήλικες.    

Ο Welch (1998)  μας υποδεικνύει τον όρο ¨μουσική ανάπτυξη¨ ισχυριζόμενος 

πως η μουσική ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης της δυνητικής 

μουσικότητας του νεογνού και των κοινωνικοπολιτιστικών επιρροών του 

περιβάλλοντός του. Οι γονείς είναι αυτοί που αρχικά θα επηρεάσουν το νεογνό 

παρέχοντάς του βασικά μουσικά ερεθίσματα και συμβάλλοντας έτσι στη μουσική του 

ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα για τον Welch, η μουσική συμπεριφορά βασίζεται κυρίως 

στην επικοινωνία και στις σχέσεις νεογνού – ενηλίκων. 

H Addessi (2008) ορίζει τη μουσική συμπεριφορά θέτοντας ένα αρκετά ευρύ 

φάσμα αποκωδικοποίησης όπου η μουσική συμπεριφορά μπορεί να εκφράζεται από 

μια απλή σωματική κίνηση ως την εμπειρία ροής με τη μουσική και από ένα απλό 

μοναχικό νεύμα ως την σύνθετη αλληλεπίδραση με άλλα πρόσωπα και τη μουσική. 

(Στάμου, 2009). Η Addesi διαχωρίζει την «μουσική συμπεριφορά» από τον «μουσικό 

τρόπο» υιοθετώντας τον δεύτερο. Αναφέρει πως η ¨συμπεριφορά¨ είναι το σύνολο 

καθημερινών και συγκεκριμένων αντιδράσεων ενός ατόμου στο περιβάλλον που 

αναπτύσσεται ενώ ο ¨τρόπος¨ είναι το βαθύτερο συναισθηματικό πλαίσιο από όπου 

πηγάζουν οι δράσεις και οι αντιδράσεις του ( Addesi, 2008).   

Για να αναλύσουμε τις μουσικές συμπεριφορές είναι ανάγκη να τις 

εξετάσουμε ως προς τη χρονική τους διάρκεια, ως προς τον ήχο που έλκει τα παιδιά ή 

τους ήχους που δημιουργούν τα ίδια τα παιδιά, ως προς τη συχνότητα των μουσικών 
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ερεθισμάτων, ως προς τη μορφή που έχουν τα μουσικά ερεθίσματα που παρέχουν οι  

ενήλικες και ως προς τη μορφή που έχουν οι μουσικές αντιδράσεις των παιδιών 

(Στάμου, 2009). Ο ερευνητής έχοντας ένα τέτοιου είδους πλάνο δημιουργεί πιο 

ασφαλείς συνθήκες καταγραφής μουσικών συμπεριφορών παραθέτοντας ακριβέστερα 

και εγκυρότερα αποτελέσματα (Addesi, 2008). Στην προσωπική της μελέτη η Addesi 

(2008), λειτούργησε σύμφωνα με το παραπάνω πλάνο και παρέθεσε μια ποικιλία 

παιδικών μουσικών συμπεριφορών μελετώντας την καθημερινότητά τους, τον τρόπο 

που οργάνωναν το παιχνίδι τους αλλά και τον ρυθμό που δίνανε στο κάθε παιχνίδι. 

Αυτό που παρατήρησε ήταν πως τα παιδιά δημιουργούσαν αυτοσχέδια τραγούδια ή 

άλλου είδους φωνητικές ρυθμο-μελωδικές φράσεις λίγο πριν τον ύπνο, ενώ 

γενικότερα επιδρούσαν περισσότερο σε μουσικά ερεθίσματα όταν αλληλεπιδρούσαν 

με ενήλικες (Στάμου, 2009).  
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1.1.2. ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ:  

          ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

  

Οι Kelley και Sutton-Smith (1987) μελετώντας τις μουσικές αντιδράσεις 

τριών παιδιών από 0-2 ετών παρατήρησαν πόσο σημαντική είναι η μουσική 

δραστηριότητα που υπάρχει στο σπίτι, δηλαδή η μουσική ενίσχυση των ενηλίκων, για 

τη μουσική ανάπτυξη των παιδιών. Ο Bornstein (2002), ανακαλύπτει πως η μουσική 

μπορεί με μοναδικό τρόπο να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του παιδιού. Παρατήρησε 

γονείς που προσπαθούσαν να βρουν ξεχωριστούς τρόπους μουσικής ενασχόλησης με 

τα παιδιά τους. Η σημαντικότητα της συμβολής των γονιών στην ανάπτυξη των 

παιδιών και στη μουσική ανάπτυξη ειδικότερα, έχει επισημανθεί επανειλημμένα από 

τα ερευνητικά ευρήματα (Στάμου, υπό δημοσίευση). Τόσο ο Vygotsky (1978) όσο 

και οι Kelley και Sutton-Smith (1987) αναφέρουν πως οι ενήλικες λειτουργούν ως 

μουσικοί πομποί προωθώντας τη μάθηση, αυτό που ο Vygotsky  ονομάζει ¨ζώνη 

εγγύτατης ανάπτυξης¨. Όπως αναφέρει ο Vygotsky (1978), για να λυθεί το πρόβλημα 

της ανάπτυξης της γνωστικής λειτουργίας των νηπίων, οι γονείς πρέπει να 

συνεισφέρουν ολοκληρωτικά, διότι είναι οι κύριοι πομποί  μουσικής μετάδοσης στα 

παιδιά. Παρόλο που όλες οι μελέτες τονίζουν τη σπουδαιότητα του τραγουδιού ενός 

ενήλικα προ το βρέφος, ερευνητικά ευρήματα αποδεικνύουν πως με το πέρασμα των 

χρόνων το τραγούδι των γονέων προς τα βρέφη μειώνεται (Gembris & Davidson, 

2002). Αυτή η μείωση τραγουδιού των γονέων μπορεί να οφείλεται στην μεγάλη 

διαθεσιμότητα μουσικών εκπομπών για τα παιδιά ή στο ευρύ φάσμα ηχογραφημένου 

μουσικού υλικού με παιδικά τραγούδια και δραστηριότητες τις οποίες μπορούν οι 

γονείς να χειριστούν με ευκολία. Πέρα από τους γονείς όμως θα ήταν σημαντικό να 

προσφέρουν συνδυαστικά και άλλα άτομα του οικείου περιβάλλοντος αφού κατά τον 
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Vygotsky η σημαντικότητα της γνωστικής λειτουργίας βρίσκεται στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Οι Adler &Adler (1997) τονίζουν πως οι γονείς μπορούν να 

λειτουργήσουν ιδανικά ως ερευνητές διότι  μπορούν να εκμαιεύσουν τις 

σημαντικότερες μουσικές αποκρίσεις μέσα στο οικείο πλαίσιο διότι τις παρατηρούν 

ως φυσικό κομμάτι της ζωής των παιδιών. O de Vries (2005) μέσα από 

παρακολούθηση του 2-χρονου γιού του τονίζει πως η δική του συμβολή έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στη φωνητική ανάπτυξη και τον τραγουδιστικό αυτοσχεδιασμό του 

παιδιού. Η συμβολή του ήταν ιδιαίτερα σημαντική γιατί μέσα από τα τραγούδια 

ωθούσε το παιδί σε άλλο επίπεδο κάνοντάς του ερωτήσεις, επαινώντας το, 

παροτρύνοντάς το, σχολιάζοντας και επαναλαμβάνοντας με μιμήσεις ή ακόμα 

σημειώνοντας τα προβλήματα και προσπαθώντας για την επίλυσή τους, πράξεις που 

δεν μπορούν να υλοποιηθούν με την απλή μαγνητοσκοπημένη μουσική ή την απλή 

ακρόαση παιδικών τραγουδιών χωρίς την γονική συμμετοχή.  

Βάσει ερευνών (Ilary, B., 2003)  έχει αποδειχτεί πως το τραγούδι προς το 

παιδί επιδρά πολύ σημαντικά στη μουσική του ανάπτυξη. Οι γονείς και ιδιαίτερα οι 

μητέρες τραγουδούν στα παιδιά τους με έναν ξεχωριστό τρόπο που χαρακτηρίζεται 

από υψηλές τονικότητες, αργό tempo και εκφραστικό τρόπο τραγουδιού.  Παρόλα 

αυτά η συμμετοχή ή μη συμμετοχή του παιδιού επηρεάζει τον τρόπο τραγουδιού της 

μητέρας και κυρίως στο πόσο εκφραστικό θα είναι το τραγούδι της (Trainor, 1996). Ο 

Vygotsky (Kelley & Sutton-Smith, 1987) ανέδειξε δυο σημαντικές ιδιότητες του 

ενήλικα ως συντρόφου στο μουσικό παιχνίδι του παιδιού. Η πρώτη είναι να 

αντιλαμβάνεται το επίπεδο της ανάπτυξης του παιδιού και το δεύτερο να είναι σε 

θέση να καταλαβαίνει τις προθέσεις του παιδιού σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

Σύμφωνα με την Στάμου (2008) τα παιδιά από το πρώτο λεπτό της ζωής τους 

έρχονται σε επαφή με τη μουσική μέσω των διαφόρων ήχων που ακούν αλλά και της 
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διαισθητικής μητρικής ομιλίας της μητέρας προς το παιδί. Παρατηρούμε πως οι 

περισσότερες μητέρες όταν μιλούν στο νεογέννητο παιδί τους κάνουν τη φωνή τους 

πιο εκφραστική, ανεβάζουν το τονικό ύψος, χρησιμοποιούν ανοδικά μελωδικά 

σχήματα για να τραβήξουν την προσοχή του παιδιού και κατιόντα για να το 

ηρεμήσουν με αποτέλεσμα η μητέρα σχεδόν να « τραγουδά » αντί να μιλά στο παιδί. 

Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν  μουσικές προκλήσεις για το παιδί που πρέπει στην 

πορεία να ενισχυθούν με περισσότερα μουσικά ερεθίσματα για τη μουσική του 

ανάπτυξη. 

  Έχει αποδειχτεί πως τόσο τα τραγούδια όσο και η διαισθητική μητρική ομιλία 

επηρεάζουν όχι μόνο την κοινωνικότητα και την επικοινωνία του παιδιού αλλά και τη 

μουσική του ανάπτυξη. Ήδη από τα πρώτα λεπτά της ανάπτυξής του το βρέφος 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την διαισθητική μητρική ομιλία και αντιδρά 

ανάλογα με τις φωνητικές προκλήσεις της μητέρας του ενθαρρύνοντάς την για 

περισσότερη επικοινωνία. ( Μαζοκοπάκη, 2007. Mazokopaki & Kougioumutzakis, 

2007.) Η διαισθητική μητρική ομιλία χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα και την 

σταθερότητα του παλμού, το μελωδικό περίγραμμα, την ένταση και την δομική 

οργάνωση, που συνιστούν αυτό που ονομάζουμε «επικοινωνιακή μουσικότητα» 

(Trevarthen, 1999) και «συναισθηματική εναρμόνιση». Όλα τα νεογνά έχουν εν 

δυνάμει μέσα τους τη μουσική αίσθηση ήδη από τους παλμούς της καρδιάς της 

μητέρας, τις κινήσεις της μήτρας, του αίματος που κυλάει. Η μητέρα είναι το 

πρόσωπο με το οποίο το παιδί συνδέεται πιο άμεσα άρα νιώθει πιο εύκολα τις 

συγκινήσεις και τις προθέσεις της. Η πρωτογενής μουσικότητα ενός παιδιού 

οφείλεται στην επικοινωνία με τη μητέρα μέσω της διαισθητικής μητρικής ομιλίας 

και του στοργικού τρόπου επαφής τους με αποτέλεσμα να εναρμονίζεται πολύ 

εύκολα με τις κινήσεις και τους ήχους της. Μητέρα-βρέφος προσδοκούν αμοιβαία 
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επικοινωνία η οποία καθοδηγείται από τα κοινά κίνητρα για μουσικότητα. 

(Trevathen, 2005b,c. Trevarthen & Reddy, 2007). 

Μάλιστα έχει αποδειχθεί πως το παιδί καταλαβαίνει τους τόνους και τους 

τονισμούς της φωνής της μητέρας του πριν ακόμα γεννηθεί (Lecanuet, 1996), 

άλλωστε το βρέφος δεν μαθαίνει να είναι ευαίσθητο στις τονικότητες ενός 

τραγουδιού μέσα από την κοιλιά αλλά και όταν ακόμα γεννηθεί δεν μαθαίνει να 

καταλαβαίνει τονικότητες τραγουδιών αλλά τόνους ομιλίας μέσω της μητρικής 

ομιλίας και επικοινωνίας. 

Όταν το παιδί κάνει τα πρώτα του βήματα είναι πιο εύκολο να ανταποκριθεί μουσικά 

και αυτό πλέον φαίνεται από τις κινήσεις του. Περπατώντας πιάνει διάφορα 

αντικείμενα ως επίδειξη και ένδειξη ανάγκης για επικοινωνία με τα μεγαλύτερα 

άτομα που βρίσκονται γύρω του. Ο πιο εύκολος τρόπος για το παιδί εκτός από την 

επίδειξη είναι και η μουσική. Βλέποντας την ανταπόκριση των γονέων και την χαρά 

τους όταν αυτό τραγουδάει τους ήδη γνωστούς σκοπούς από τους πρώτους μήνες της 

ζωής του, νιώθει πως επικοινωνεί και μάλιστα με έναν εύκολο τρόπο που είναι η 

μουσική.  

Μουσικές παρεμβάσεις που έγιναν στο NICU (Neonatal Intensive Care Units) 

του Καναδά σε νεογνά με προβλήματα υγείας, απέδειξαν πως η μουσική 

δραστηριότητα σταθεροποιούσε την αναπνοή τους, μείωνε την νευρικότητά τους 

καθώς και τους κολικούς των νεογέννητων παιδιών ( Larson & Ayllon, 1990).  Εδώ 

και κάποια χρόνια υπήρχε σύγχυση για το αν τα νεογνά έχουν μουσικές αποκρίσεις. 

Ο Γ.Κουγιουμτζάκης (2007) αποφάσισε να μελετήσει μουσικές αποκρίσεις παιδιών 

45 λεπτών από τη γέννησή τους. Παρακολούθησε λοιπόν 412 τοκετούς σε μαιευτική 

κλινική στην Κρήτη και κατά τη διάρκεια των 45 λεπτών παρουσίαζε στα νεογνά για 

μίμηση οπτικά πρότυπα όπως έντονο άνοιγμα του στόματος ή προβολή της γλώσσας 
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αλλά και ηχητικά πρότυπα όπως συλλαβές ή ήχους με φωνήεντα. Από τους 412 

τοκετούς τα170 νεογνά θεώρησε πως ικανοποιούσαν τα κριτήρια της μελέτης. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως τα νεογνά κάτω των 45 λεπτών μιμήθηκαν την προβολή 

της γλώσσας και το άνοιγμα του στόματος ενώ μιμήθηκαν, όχι όμως σε σημαντικό 

βαθμό το ηχητικό μήνυμα με το σύμφωνο «μ» και το σύμπλεγμα «αγκού». Στη 

συνέχεια μελέτησε μίμηση και συγκινήσεις κατά το πρώτο έτος της ηλικίας των 

παιδιών, μίμηση στους πρώτους έξι μήνες και μίμηση και συγκινήσεις σε δίδυμα και 

μη δίδυμα βρέφη.  

Τα ευρήματα αυτών των μελετών σχετικά με τις φωνητικές μιμητικές 

αποκρίσεις βρεφών, έδειξαν πως η έμφυτη ικανότητα μίμησης των νεογνών δεν 

χάνεται αλλά μιμούνται με ραγδαίες ταχύτητες διαφορετικά πρότυπα σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές. Ακόμα παρατηρήθηκε πως η μεγαλύτερη ανταπόκριση υπήρχε στις 

φωνητικές μιμήσεις ( περίπου το 70% ) και η μίμηση συντελούνταν σε εναλλαγές 

μητέρας-βρέφους και βρέφους-μητέρας. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι οι ενήλικες 

σύντροφοι των νεογνών μιμούνταν πολύ περισσότερο τα νεογνά από ότι νεογνά τους 

ενήλικες. Από τις 100 μιμήσεις, οι 65-70 ήταν των ενηλίκων.  

  Σε άλλη έρευνα του Shaw (1991) βρέθηκε πως έμβρυα που είχαν εκτεθεί σε 

μουσικά ερεθίσματα κατά τη διάρκεια της κύησης, μετά τη γέννα έδειχναν 

μεγαλύτερη διάθεση για επικοινωνία με τη μητέρα τους σε σχέση με έμβρυα που δεν 

είχαν εκτεθεί καθόλου ή  είχαν εκτεθεί λιγότερο σε μουσικά ερεθίσματα κατά τη 

διάρκεια της κύησης. Σε ακόμη μια έρευνα ο Wilkin (1995/1996) παρατήρησε πως 

έμβρυα τα οποία άκουγαν τα ίδια μουσικά κομμάτια κατά το τελευταίο τρίμηνο της 

κύησης, μετά τη γέννα κινούνταν περισσότερο, εμφάνιζαν επιβράδυνση του 

καρδιακού παλμού στο άκουσμα των συγκεκριμένων κομματιών, εμφάνιζαν 

μεγαλύτερη διάρκεια συγκέντρωσης  και έτειναν να κινούνται περισσότερο στο 
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άκουσμα της μουσικής. Σε μελέτες (Στάμου, 2009), οι ερευνητές παρατήρησαν πως 

τα νεογνά έδειχναν σημάδια αναγνώρισης των μουσικών κομματιών που άκουγαν 

κατά το τελευταίο τρίμηνο της κύησης και σταματούσαν το κλάμα τους. Ακόμη και 

έρευνες που έγιναν σε πρόωρα βρέφη έδειξαν πως πρόωρα βρέφη που βρίσκονταν 

στη θερμοκοιτίδα αναπτύσσονταν γρηγορότερα, σε σχέση με άλλα βρέφη που απλά 

ακολουθούσαν τη συμβατή θεραπεία, όταν η μητέρα τους μιλούσε  και τραγουδούσε 

καθημερινά κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο χώρο που παρευρισκόταν το 

βρέφος (Στάμου, 2009). 

Ο Moog (1976) σε έρευνά του, κάνοντας διασκευές τραγουδιών  για παιδιά 

δύο έως τριών χρόνων διαπίστωσε πως σε συγκεκριμένες μικρές φράσεις τα νήπια 

τραγουδούσαν πιο εύκολα άμορφα φωνήματα τόσο στην μεμονωμένη ενασχόλησή 

τους με το τραγούδι όσο και στο ελεύθερο παιχνίδι με άλλους. Μέσα από αυτό 

ανακάλυψε πως  μουσικές φράσεις που ενείχαν μόνο άμορφα ρυθμο-μελωδικά μοτίβα 

και όχι συγκεκριμένες λέξεις, είλκυαν περισσότερο τα παιδιά και τα αναπαρήγαγαν 

πιο εύκολα ακόμα και στο ελεύθερο παιχνίδι τους.  Η Young (2003) σε έρευνές τις 

παρατήρησε πως τα παιδιά χρησιμοποιούν δικά τους φωνήματα τα οποία μεταφέρουν 

σε διάφορες τονικότητες, τα επαναλαμβάνουν πολλές φορές και τα παραλλάσουν. Τα 

τραγούδια συνήθως τα εκφράζουν με όλο τους το σώμα και λειτουργούν ως 

αναπόσπαστο κομμάτι των καθημερινών τους παιχνιδιών αλλά λειτουργούν και σε 

κοινωνικό επίπεδο στις σχέσεις τους με τους άλλους. Στην προσωπική τους 

ενασχόληση με τα παιχνίδια συχνά μιμούνται ( τραγουδούν άμορφα) ήχους του 

παιχνιδιού με το οποίο παίζουν, μιμούνται τονικότητες των ήχων που έχει το παιχνίδι 

τους ή ακόμα ήχους από ζωάκια-παιχνίδια αλλά και ανθρώπινες ομιλίες.  

Στα παιδιά αρέσει η μουσική γι’ αυτό και αντιδρούν θετικά σε μουσικές προκλήσεις 

αφού και από έρευνες Στάμου (2009) παρατηρούμε πως στα παιδιά αρέσει το 
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τραγούδι και η πρακτική σε μουσικά όργανα, τους αρέσει η ενασχόληση με μουσικά 

παιχνίδια, να μιμούνται φωνές ενηλίκων, να παίζουν παιχνίδια με εναλλαγές ρυθμών 

και μελωδίας αλλά και να αυτοσχεδιάζουν. Κάποιες φορές παρατηρούμε πως παρόλο 

που προκαλούμε μουσικά το παιδί αυτό δεν ανταποκρίνεται. Υπάρχουν φορές που 

ένα παιδί εντυπωσιάζεται τόσο από τις μουσικές δραστηριότητες που δεν θέλει να 

συμμετέχει αλλά να παρατηρεί αυτά που γίνονται. Η ανάγκη για παρατήρηση είναι 

βασικό χαρακτηριστικό του πρώτου σταδίου της μουσικής ανάπτυξης 

(έκθεση/προσαρμογή) και είναι πολύ σημαντική για τη μουσική ανάπτυξη του 

παιδιού. 

   Μελέτες και που έγιναν από την Lori Custodero (2005, 2006) έδειξαν πως τα 

παιδιά χρησιμοποιούν τη μουσική με πάρα πολλούς τρόπους για να εναρμονιστούν με 

το περιβάλλον, να επικοινωνήσουν, να νιώσουν πιο οικεία και να αποτυπώσουν αυτό 

που βλέπουν. Παρακάτω παρουσιάζονται καταγραφές που συμπεριλήφθηκαν στις 

μελέτες της. 

1) Ένα αγόρι ξαπλωμένο στο μπαλκόνι του σπιτιού του παρακολουθώντας την 

όμορφη θέα των Βοτανικών Κήπων και τραγουδά. Το τραγούδι είναι βγαλμένο από 

το μυαλό του και η μουσική πολύ απαλή. Το αγόρι συνεχίζει να τραγουδάει για πέντε 

λεπτά περίπου. 

2)Μια άλλη καταγραφή από γονέα περιγράφει ένα κοριτσάκι που τραγουδούσε στο 

πιάνο της (πατώντας τυχαία πλήκτρα). Έλεγε στην περιγραφή του τραγουδιού της 

πόσο της είχε λείψει η μητέρα της και που ήταν πολύ χαρούμενη που γύρισε από τη 

δουλειά και πόσο θλιμμένη ήταν που ήθελε να έχει μια ηλιόλουστη μέρα αλλά 

δυστυχώς είχε μόνο βροχή. Όλη την ώρα που έπαιζε και τραγουδούσε ήταν πολύ 

εκφραστική γεγονός που δείχνει την εσωτερικότητα και την αφοσίωσή της σε αυτό το 

μουσικό της παιχνίδι. 
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3)Μια τρίτη καταγραφή περιγράφει ένα κοριτσάκι περίπου τριών χρονών σε 

αεροπορική πτήση όπου πριν την απογείωση τραγούδησε ένα κλασικό ρεπερτόριο 

παιδικών τραγουδιών όπως το ABC, το The Itsy Bitsy Spider και το Twinkle Twinkle 

Little Star όλα στον ίδιο τόνο. Κατά την προσγείωση έκανε το ίδιο ενώ στη διάρκεια 

της πτήσης δεν τραγούδησε τίποτα. 

 Μια ακόμη καταγραφή από την Custodero δείχνει ένα τετράχρονο παιδί σε 

ομαδικό μάθημα μουσικής όπου μόλις ακούει την μαγνητοσκοπημένη μουσική σε 

ρυθμό σάμπα αρχίζει να χτυπάει με ρυθμό τις δυο του μαράκες ενώ ταυτόχρονα κάνει 

και κινήσεις στους ίδιους ρυθμούς. Στη συνέχεια ανακαλύπτει έναν καθρέφτη και 

εξερευνά τις πολυάριθμες γκριμάτσες που μπορεί να πάρει παίζοντας με τις μαράκες 

του. Φεύγοντας από τον καθρέφτη προχωρά ανάμεσα από τα υπόλοιπα 8 παιδιά που 

βρίσκονται στην αίθουσα,  ενώ συνεχίζει να κουνάει τις μαράκες και το σώμα του 

στο ρυθμό της σάμπα. Στη διάρκεια των 4,5 λεπτών που διαρκεί η ηχογράφηση το 

παιδί τοποθετεί τις μαράκες στα αυτιά του και στην τελευταία του προσπάθεια βάζει 

τις μαράκες στις δυο πισινές τσέπες του παντελονιού του και περπατώντας ρυθμικά 

προς τα πίσω πάντα στο ρυθμό της σάμπα ανακάλυπτε τον ήχο από τις μαράκες που 

ήταν τοποθετημένες στις τσέπες του.  

 Ένα προτέρημα που έχουν τα παιδιά είναι η φαντασία. Μέσω αυτής 

αφουγκράζονται και συνειδητοποιούν καλύτερα τη μουσική γιατί φτιάχνουν εικόνες 

με το μυαλό οι  οποίες απεικονίζουν τη μουσική πράξη. Ένα τέτοιο παράδειγμα μας 

παραθέτει η Lori Custodero (2005, 2006). 

Η Dorian Rence  βιολίστρια επί 35 χρόνια στη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης 

μας αφηγείται: ¨ όταν ήμουν σε μικρή ηλικία τα κομμάτια που ήταν γνωστά 

για μένα ήταν το Πουλί της Φωτιά και η σουίτα της Μητέρας Χήνας. Ο μύθος 

τους μου μιλούσε, ξυπνούσε μέσα μου διαφορετικές σκηνές, με πήγαινε σε 
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διαφορετικές χώρες και πάντα έφτιαχνα ιστορίες και χόρευα…σε όλα τα 

σημεία και τα τέρατα θα νόμιζε κανείς ότι ένα μικρό παιδί θα τα φοβόταν, 

αλλά εγώ έφτανα στο κομμάτι κοιτώντας τις εικόνες-προσπαθώντας να 

φανταστώ τι σχέση είχαν με τη μουσική.¨  Για την Dorian λοιπόν η φαντασία 

ήταν το μέσο για να βάλει σε τάξη τη μουσική και να την καταλάβει. Το ίδιο 

συνέβη και σε άλλο παράδειγμα με ένα παιδί, τον Sam που προσπαθούσε 

μέσω των ρυθμικών του κινήσεων να νιώσει την μουσική και φανταζόταν 

παίρνοντας διάφορες γκριμάτσες στον καθρέφτη, πώς όλες αυτές οι 

γκριμάτσες θα υπηρετούσαν το μουσικό του άκουσμα. Τέτοιου είδους 

παραδείγματα συναντάμε και σε μικρότερης ηλικίας παιδιά ακόμα και ενός 

έτους ή και παραπάνω που παίζοντας με κάποιο παιχνιδάκι τους αναπαράγουν 

ήχους της καθημερινότητας και της φύσης (πχ. αεροπλάνα, αυτοκίνητα, 

πουλάκια, ήχους από διάφορες ηλεκτρικές συσκευές κ.ά.). 

    Ο Jaan Panksepp (2000),  πιστεύει ότι το τραγούδι και η μουσική επήλθαν 

από τα συναισθήματα του ανθρώπου μέσω εμπειριών όπως του παιχνιδιού και της 

χαράς, της κοινωνικής αφοσίωσης, της ανατροφής και μητρικής φροντίδας, της 

θλίψης του αποχωρισμού, του κοινωνικού δεσμού και όλων των υπολοίπων 

εμπειριών.(Panksepp & Bernatzky, 2002).  Όλα αυτά συμφωνούν και με τη θεωρία 

της Ellen Dissanayake που υποστηρίζει πως η πορεία όλων των τεχνών, άρα και της 

μουσικής, βρίσκεται στη στενή επικοινωνία μητέρας-βρέφους.(Dissanayake, 2000. 

Miall & Dissanayake, 2003). 

Τα παιδιά έχουν πολλές προσδοκίες και ζουν έντονα συγκινήσεις και 

εμπειρίες. Ήδη από το στάδιο της κύησης το βρέφος έχει μάθει να συνδέεται με 

κάποιο άλλο άτομο που είναι η μητέρα του, μέσω της σπλαχνικής επαφής που έχει 

μαζί της. Μόλις γεννηθεί μέσω της αισθητηριοκινητικής ικανότητας συνδέεται και με 
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άλλα πρόσωπα και φωνές, με χέρια και συγκινήσεις όλων των ανθρώπων που το 

πλαισιώνουν.(Trevarthen, 2005b).  

Σε πείραμα που διεξήγαγε η Κατερίνα Μαζοκοπάκη (2006) ένα αγοράκι 9 

μηνών  ανταποκρίνεται σε μαγνητοσκοπημένη μουσική που γνώριζε και του άρεσε. 

Ενώ λοιπόν το παιδί καθόταν ήσυχο στο πάτωμα και έπαιζε με τα παιχνίδια του μόλις 

άκουσε μουσική σταμάτησε να κουνιέται, προσπαθούσε να βρει την πηγή του ήχου, 

έπειτα χαμογέλασε πλατιά και μετά άρχισε να χοροπηδά και να κουνά χέρια και 

πόδια με ρυθμικές μιμήσεις της μουσικής που άκουγε. Τα υπόλοιπα βρέφη που 

κατέγραψε η Μαζοκοπάκη προσπαθούσαν όχι μόνο να μιμηθούν με ρυθμικές 

κινήσεις αλλά και να τραγουδήσουν αυτό που άκουγαν. Τα παιδιά της ηλικίας άνω 

των εννέα μηνών καταλαβαίνουν πλέον τις κινητικές και φωνητικές τους ικανότητες 

και τις περισσότερες φορές δεν χάνουν στιγμή να τις αξιοποιούν. Οι μουσικές και 

χορευτικές εκτελέσεις γίνονται πια ένα ευχάριστο μουσικό παιχνίδι γι’ αυτό και η 

ευχαρίστηση της συμμετοχής είναι φανερή. (Mazokopaki, Powers & Trevarthen, 

2006). 

  Ο Νορβηγός μουσικολόγος Joan-Roar Bjorkvold (1992) παρατήρησε τρεις 

τρόπους με τους οποίους τα μικρά παιδιά χρησιμοποιούν τη φωνή τους για 

τραγουδιστικό σκοπό. Ο πρώτος τρόπος είναι τα ρευστά, άμορφα τραγούδια.  Τα 

άμορφα αυτά τραγούδια είναι ψελίσματα του παιδιού που εξελίσσονται με εντελώς 

φυσικό τρόπο ως μορφή παιχνιδιού. Αυτός ο τρόπος τραγουδιού με τα περίεργα 

glissandi και τον μη σταθερό παλμό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που θα 

ονομάζαμε οι ενήλικες ¨τραγούδι¨. (Bjorkvold, 1992, σ. 65). Ο δεύτερος τρόπος είναι 

οι ειδικοί τύποι τραγουδιών.  Τέτοιου είδους τραγούδια είναι για παράδειγμα τα 

σκωπτικά τραγούδια. Αυτού του είδους τραγούδια τα αναπαράγουν συνήθως όταν 

αρχίζουν να νιώθουν την ανάγκη επικοινωνίας με άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας, 
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δηλαδή 2-3 ετών. Σε αυτά τα τραγούδια τα παιδιά παίρνουν στοιχεία από πιο σύνθετα 

καθιερωμένα τραγούδια ενηλίκων και τα προσαρμόζουν σε τρόπους που τους 

εξυπηρετεί. Συνήθως το κάνουν για λόγους εντυπωσιασμού. Ο τρίτος τρόπος είναι η 

προφορική μουσική επάρκεια των παιδιών. Αυτός ο τρόπος τραγουδιού είναι όπως 

καταλαβαίνουμε και από τον τίτλο, τα τραγούδια που έχουν αποτυπώσει τα παιδιά 

ακουστικά ή με το συνεχές τραγούδι των γονέων και των γύρω ενηλίκων. Η 

προφορική όμως επάρκεια μπορεί να χαθεί για πάντα αν το παιδί ξεκινήσει πρόωρη 

ενασχόληση με την γραπτή μουσική. (Bjorkvold, 1992, σ. 188). Ο Mechthild 

Papousek (1996) μέσω ακουστικών αναλύσεων εξετάζει πώς η πρώιμη φωνοποίηση, 

το ψέλλισμα και οι πρώτες λέξεις του παιδιού μπορούν να καταλήξουν σε  εκτέλεση 

τραγουδιού μέσω παρτιτούρας. Μας εξηγεί λοιπόν πως ο τρόπος για να μάθει το παιδί 

να διαβάζει παρτιτούρες και να κατακτήσει την τέχνη του τραγουδιού και της 

μουσικής εκτέλεσης, είναι εύκολος αν ο δάσκαλος είναι μέτοχος της διασκέδασης και 

της απόλαυσης αλλά και επινόησης της μουσικής εμπειρίας του παιδιού.     

Σε έρευνες για την ακουστική ικανότητα του παιδιού ο Τrainor (2002) έκανε 

την εξής διαδικασία: συγκέντρωσε συγκεκριμένα μουσικά δείγματα και παρατηρούσε 

τις κινήσεις των παιδιών ενός έτους στο άκουσμα των δειγμάτων. Έτσι έβγαλε το 

συμπέρασμα πως τα παιδιά ήταν εξοπλισμένα με πολλές μουσικές ικανότητες οι 

οποίες ήταν ισχυρές ήδη από την γέννηση. Σε άλλη έρευνα που έγινε από την Anna 

Rita Addessi (2008) παρατηρήθηκαν οι μουσικές συμπεριφορές παιδιών κάτω των 

τεσσάρων, στη διάρκεια της καθημερινής ρουτίνας πχ.( κατά τη διάρκεια αλλαγής 

πάνας, πριν από τον ύπνο, στη διάρκεια του φαγητού αλλά και στο ελεύθερο 

παιχνίδι). Η έρευνα έγινε στο σπίτι των παιδιών ή στο βρεφοκομείο με 

μαγνητοσκόπηση και καταγραφές σε ημερολόγιο. Κατά τη διάρκεια αλλαγής πάνας η 

μαγνητοσκόπηση έγινε όταν άλλαζε την πάνα και η μητέρα και ο πατέρας  για εφτά 
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φορές και για δύο εβδομάδες. Ο στόχος της ερευνήτριας ήταν η καταγραφή 

φωνητικών αντιδράσεων ανάμεσα στο νήπιο και τη μητέρα ή στο νήπιο και τον 

πατέρα στη διάρκεια της διαδικασίας. Η μαγνητοσκόπηση πριν από τον ύπνο έγινε 

στο βρεφοκομείο για μια εβδομάδα και στόχος ήταν η ανάλυση της φωνής καθενός 

παιδιού πχ. ( ψεύτικη-παιχνιδιάρικη φωνή, επικοινωνιακή, εκφραστική και φωνητική 

απόκριση στους γύρω). Η διαδικασία κατά τη διάρκεια του φαγητού έγινε και στο 

βρεφοκομείο και στο σπίτι. Αρχικά στο βρεφοκομείο σε παιδιά 12-24 μηνών όπου 

στόχος ήταν η παρατήρηση της εξερεύνησης του ήχου από τα νήπια και η φωνητική 

επικοινωνία με τους συγγενείς. Η παρακολούθηση που έγινε στο σπίτι σε κοριτσάκι 

επτά μηνών κατά 5 συνεχόμενες ημέρες είχε στόχο την παρατήρηση της εξερεύνησης 

του ήχου από το νήπιο και τις φωνητικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο νήπιο και τη 

μητέρα αλλά και στο νήπιο με την μεγαλύτερή της αδερφή. Τέλος, παρατηρήθηκε ένα 

κοριτσάκι κατά τη διάρκεια ελεύθερου παιχνιδιού τρεις φορές την εβδομάδα και για 

ένα μήνα. Το κοριτσάκι ήταν 22 μηνών. Στόχος ήταν η ανάλυση των πρωτογενών 

χαρακτηριστικών της μουσικής γλώσσας του παιδιού. 

Τα αποτελέσματα των μουσικών αποκρίσεων κατά τη διάρκεια της αλλαγής 

πάνας ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Υπήρχε σημαντική μουσική παρουσία ανάμεσα στο 

νήπιο και τους ενήλικες καθώς αυξανόταν συνέχεια η αίσθηση τονικότητας από τους 

γονείς με αποτέλεσμα την έντονη πρόκληση μουσικής απόκρισης του παιδιού. Τα 

αποτελέσματα της παρακολούθησης από την ερευνήτρια πριν από την ώρα του ύπνου 

ήταν πως το κοριτσάκι λίγο πριν κλείσει τα μάτια του άλλαζε την διάθεση της φωνής 

του και το μελωδικό φάσμα. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης από την 

ερευνήτρια στη διάρκεια του γεύματος ήταν πως υπήρχε έντονος μουσικός διάλογος 

παιδιού-μητέρας με τραγουδάκια αλλά και ατομικό τραγούδι από το παιδί. Στο 

ελεύθερο παιχνίδι παρατηρήθηκαν ξανά μουσικές αποκρίσεις του παιδιού αλλά 
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κυρίως μιμητικές προς τη μητέρα του. Όταν για παράδειγμα η μητέρα μιλούσε στο 

τηλέφωνο το παιδί άλλαζε το μελωδικό ύψος της φωνής . Στην ίδια έρευνα έγινε 

μαγνητοσκόπηση κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού με συνεργατικό παίξιμο 

μητέρας-παιδιού σε μουσικό όργανο( ταμπούρο). Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν πως 

όταν έπαιζαν ταυτόχρονα κάτι γνωστό στο ταμπούρο το παιδί ανταποκρινόταν και  

διασκέδαζε αλλά όταν η μητέρα-μουσικός προσέθετε πολλά καινούρια στοιχεία το 

παιδί εξακολουθούσε να διασκεδάζει αλλά πλέον δεν συμμετείχε στο παίξιμο του 

μουσικού οργάνου. [«Της άρεσε να βλέπει και να ακούει τη μητέρα της να παίζει και 

να τραγουδάει αλλά της φαινόταν πολλά τα καινούρια στοιχεία για να συμμετέχει και 

η ίδια» (Addessi, 2008).] 

Ο Bill Corsaro (1996), ερευνητής στη Bologna το διεξήγαγε μια έρευνα σε 

παιδιά 4-5 ετών και προσπάθησε να εφαρμόσει την συμμετοχική παρατήρηση και το 

παιχνίδι με τα παιδιά σε άλλα μέρη εκτός της αίθουσας διδασκαλίας.  

Ο Corsaro αφού παρατήρησε τα παιδιά εντός της αίθουσας διδασκαλίας αποφάσισε 

να πάρει μέρος και στο παιχνίδι τους στην αυλή του σχολείου. Όταν λοιπόν η 

δασκάλα τους έβγαλε να παίξουν στην αυλή, ο Corsaro έβαλε κάποια ξυλάκια κάτω 

από το δέντρο που προσπαθούσε να σκαρφαλώσει μια ομάδα παιδιών και έκατσε στο 

χώμα με κάποια άλλα παιδιά. Άρχισαν να λένε ιστορίες για Ινδιάνους και φωτιές. 

Αυτό παρακίνησε και τα υπόλοιπα παιδιά και σιγά – σιγά μαζεύτηκαν όλοι γύρω του. 

Στο τέλος, μάζεψαν φύλλα από το γρασίδι λέγοντας πως θα φτιάξουν σαλάτα. 

Η διαδικασία άρεσε πολύ στα παιδιά και o Corsaro κατάφερε  με εύκολο τρόπο να 

τους κάνει να νιώσουν οικεία και να διευκολυνθεί η διαδικασίας της έρευνάς του 

(παρατήρηση συμπεριφορών στην προσχολική ηλικία) αλλά και να τον αποδεχτούν 

ακόμη περισσότερο. Αυτό βέβαια το καταλαβαίνουμε και από το παρακάτω 
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παράδειγμα όπου τα παιδιά ζήτησαν από τον Bill να συμμετέχει μαζί τους στη 

ζωγραφική.  

 Παράδειγμα: Την επόμενη μέρα ο Bill παρακολούθησε μάθημα καλλιτεχνικών. Η 

δασκάλα τους είχε βάλει να ζωγραφίσουν κάτι σχετικό με το φως και το σκοτάδι και 

τους έδωσε κάποια αποκόμματα από περιοδικά για να κάνουν κολλάζ. Ο Bill δεν 

συμμετείχε στην διαδικασία γιατί τα παιδιά ζωγράφιζαν με νερομπογιές και ο ίδιος θα 

δυσκολευόταν στην διαδικασία παρακολούθησης. Καθώς λοιπόν παρατηρούσε,  ο 

Luciano (παιδί της τάξης της ηλικίας των τεσσάρων ετών) του ζήτησε να συμμετέχει 

δίνοντάς του ένα πινέλο. Ο Bill του απάντησε πως δεν ήξερε να ζωγραφίζει αλλά ο 

Luciano επέμενε λέγοντάς του πως είναι πολύ εύκολο. Τελικά ζωγράφισε μόνο λίγο 

γρασίδι γελώντας με τον εαυτό του γιατί η ζωγραφιά του Luciano και των άλλων 

παιδιών ήταν πολύ καλύτερες από τη δική του. 

Από το γεγονός της θέλησης των παιδιών να συμμετέχει ο  Bill στις δραστηριότητές 

τους φάνηκε πόσο ελεύθερα και οικεία νιώθουν τα παιδιά μαζί του. Είναι πολύ 

σημαντικό να έχει ο ερευνητής καλή αποδοχή από τα παιδιά και η παρουσία του να 

είναι ευχάριστη γιατί η διαδικασία της έρευνας γίνεται όχι μόνο ευκολότερα αλλά και 

με πιο σαφή αποτελέσματα  

 Η Margaret Donaldson (1992) μας εξηγεί πως ένα βρέφος 6 μηνών μπορεί να 

θυμάται ένα παιδικό τραγούδι. Μας εξηγεί λοιπόν πως ένα τραγούδι για το παιδί είναι 

ένας κύκλος επεισοδίων της φαντασίας του και ο κάθε στίχος είναι τα διαφορετικά 

επεισόδια. Κατά το δεύτερο έτος της ηλικίας του η φαντασία γίνεται πιο έντονη και  η 

αφήγηση πλέον παίζει σημαντικό ρόλο αφού το βρέφος ρουφά το νόημα κάθε λέξης 

που είναι πια σε θέση να καταλαβαίνει το νόημά της. Η μουσική όμως προηγείται των 

λέξεων. Πρώτα το παιδί θα θυμηθεί τη μουσική που άκουσε και την ιστορία που 

έφτιαξε με τη φαντασία του και μετά θα αναγνωρίσει το νόημα των λέξεων. Ένα 
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βρέφος ήδη από το πρώτο έτος της ηλικίας του μπορεί να παρακολουθήσει την 

εκτελεστική πορεία των συναισθημάτων του και να εξερευνήσει πώς μέσω του νου 

χορεύει, περπατάει, κλαίει, γελάει, τραγουδά και ψιθυρίζει. Ο Bjorkvold (1992) 

αναφέρει πως η κίνηση και η φωνοποίηση αναπτύσσεται σε μια μουσική κουλτούρα 

μέσω του παιχνιδιού, είτε αυτό είναι ατομικό είτε ομαδικό και προσθέτει πως τα 

νήπια διασυνδέουν τα τραγούδια και την φυσική απόλαυση του χορού με τη 

συγκινησιακή έκφραση.  

 

1.1.3. Στοιχεία μουσικής διδακτικής σε βρέφη και νήπια: ερευνητικά ευρήματα 

 

Σύμφωνα με τη Στάμου (2009), ο δάσκαλος είναι σημαντικό όταν διδάσκει 

μικρά παιδιά να θέτει στόχους που αφορούν την εναλλαγή τονικοτήτων, εναλλαγή 

ρυθμών, εναλλαγή ύφους και ατμόσφαιρας (μείζονες, ελάσσονες τονικότητες) αλλά 

και εναλλαγή ενέργειας κάθε δραστηριότητας. Είναι σημαντικό το ρεπερτόριο να  

διδάσκεται χωρίς λόγια και ο δάσκαλος να μην κάνει χρήση του βιμπράτο στη φωνή 

αλλά το τραγούδι του να είναι ξεκάθαρο από στολίδια. Στη διαδικασία διδασκαλίας ο 

δάσκαλος να παροτρύνει στα παιδιά την μίμηση ολόκληρων μελωδικών μοτίβων και 

όχι μεμονωμένων φθόγγων και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας να υπάρχει κίνηση 

για την σύνδεση της μελωδίας με το σώμα ώστε η εκμάθηση να γίνεται βιωματική. 

Τέλος, κατά την εκμάθηση τραγουδιού σε βρέφη, ο δάσκαλος μπορεί να μιμείται την 

διαισθητική μητρική ομιλία η οποία στα βρέφη είναι αρκετά οικεία (Στάμου, 2009). 

Υπάρχουν προγράμματα μουσικής μάθησης όπου τα παιδιά κάτω των τριών χρόνων 

παρακολουθούν με τους γονείς τους. Σε αυτή την περίπτωση ο δάσκαλος παροτρύνει 

τον γονέα για ενεργή συμμετοχή προκειμένου να λειτουργήσει ως πρότυπο στο παιδί 

του. Μέσα από αυτή την διαδικασία εκπαιδεύεται και ο γονέας και συντελεί στην 
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μουσική ανάπτυξη του παιδιού. Μέσα από τη μουσική ενασχόληση του γονέα με το 

παιδί του αναπτύσσονται οι ¨εμπειρίες δόμησης σχέσεων που αποτελούν κοινές και 

αμοιβαίες εμπειρίες βρεφών-γονέων που δομούνται μέσα από την μουσική 

δραστηριότητα (musical parenting) (Στάμου, 2009).  

Στα προγράμματα μουσικής για βρέφη και νήπια είναι σημαντική και η 

συνεχής μουσική ακρόαση. Πρέπει να παρέχεται στους γονείς ηχογραφημένο 

ρεπερτόριο ώστε να ακούγεται η ηχογράφηση και στο σπίτι. Μέσω της καθημερινής 

επανάληψης στη διάρκεια των συνεδρίων το παιδί αναπαριστά το μάθημα της 

μουσικής στο σπίτι (Στάμου, 2009). Μελέτες των Wells ( 1985) και Tizard and 

Hughes (1984) υποδεικνύουν πόσο οι ενήλικες μέσω δραστηριοτήτων στο σπίτι 

μπορούν να παρέχουν την πρόκληση για μάθηση και φυσικά να επηρεάσουν την 

γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Οι Wells (1981a) και Wertsch et al. (1984) μας 

δείχνουν πως η ποιοτική αλληλεπίδραση ενήλικα - παιδιού μπορεί να επηρεάσει τους 

στόχους και τις προθέσεις του ενήλικα στις δομημένες δραστηριότητες. Πιο 

πρόσφατα ο Schaffer (1992) μας περιγράφει πώς οι ενήλικες με ασφαλείς μεθόδους 

και ενδιαφέρον μπορούν να εισάγουν καινούριες δραστηριότητες που θα κεντρίσουν 

ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των παιδιών.  Η Beatriz Ilary (2003) μελέτησε το τραγούδι 

και την ακρόαση των νηπίων. Στην έρευνά  της συμμετείχαν μητέρες διαφόρων 

επαγγελμάτων, από την Αγγλία, την Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Οι 

συνεντεύξεις διήρκησαν το ανώτερο 30’ και διεξήχθησαν άλλες σε επιστημονικό 

εργαστήριο και άλλες στα σπίτια των μητέρων από γυναίκες ερευνήτριες.  Οι 

ερευνήτριες διερευνούσαν αν οι εμπειρίες και οι μνήμες που είχαν οι μητέρες από τη 

δική τους παιδική ηλικία είχαν επίδραση στα νεογνά, αν οι μητέρες έπαιζαν μουσική 

ή μόνο τραγουδούσαν στο παιδί και τι είδος μουσικής έπαιζαν ή τραγουδούσαν, την 

επίδραση του επαγγέλματος της μητέρας στη μουσική συμπεριφορά του νηπίου, τις 
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απόψεις των μητέρων για το αν  η οικογένεια είναι σημαντική για την μουσική 

συμπεριφορά και το μουσικό ενδιαφέρον του παιδιού, και τέλος αν θεωρούν ότι 

υπάρχει συγκεκριμένη κατάλληλη ώρα για μουσικές δραστηριότητες. Οι εργαζόμενες 

μητέρες παραδέχτηκαν πως λόγω επαγγέλματος περνούσαν λίγο χρόνο με το παιδί 

και αυτό είχε επίπτωση στη μουσική συμπεριφορά του παιδιού όσον αφορά το 

τραγούδι αλλά και την γενικότερη μουσική του συμπεριφορά. Αυτό όμως δεν συνέβη 

στις μητέρες-μαθήτριες ούτε στις μητέρες-νοικοκυρές. Επίσης οι μητέρες που είχαν 

κάποια μουσική εκπαίδευση ασχολούνταν περισσότερο με μουσικές δραστηριότητες 

(και ακρόαση κυρίως κλασικής μουσικής) από ότι οι μητέρες που δεν είχαν λάβει 

ποτέ μουσική εκπαίδευση. Το 75% των μητέρων απάντησαν πως παίζουν μουσική 

στα παιδιά τους και τα ποσοστά στα διάφορα είδη ήταν: το 11% παίζει ταχταρίσματα 

και παιδικά τραγουδάκια, το 23% παίζει ποπ μουσική, το 25% κλασική μουσική και 

το υπόλοιπο 41% άλλα είδη μουσικής. Το τραγούδι όμως είναι σαφώς περισσότερο 

δημοφιλές στις μητέρες και το 93% απάντησε πως τραγουδά ενώ το 7% πως δεν 

τραγουδά. Οι μητέρες που δεν τραγουδούν στο παιδί τους απάντησαν πως οι λόγοι 

είναι έλλειψη ρεπερτορίου, αίσθημα ντροπής, και πεποίθηση πως έχουν κακή φωνή 

άρα προτιμούν να μην τραγουδούν. Το 74% των μητέρων τραγουδά ταχταρίσματα 

και παιδικά τραγούδια, το 15% τραγούδια που φτιάχνουν οι ίδιες εκείνη τη στιγμή και 

το 11% άλλα είδη τραγουδιών. Το ενδιαφέρον είναι πως το 72% των μητέρων 

συμφώνησε με την ύπαρξη κατάλληλων τραγουδιών για τα παιδιά, το 22% δεν το 

θεώρησε απαραίτητο ενώ το 6% δεν έδωσε απάντηση στο ερώτημα. 

Λόγω της βιωματικής προσέγγισης του μουσικού υλικού που διδάσκεται σε 

βρέφη και νήπια το αναλυτικό πρόγραμμα “Music Play” που δημιουργήθηκε 

χρησιμοποιεί την κίνηση του σώματος η οποία ενσωματώνεται στη μουσική πράξη 

(Στάμου, 2009). Ο χοροδιδάσκαλος Rudolf Laban ισχυρίζεται πως η εσωτερική 
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αίσθηση του ρυθμού πηγάζει μέσα από την ελεύθερη-ενστικτώδη κίνηση και όχι 

μέσα από συγκεκριμένες κινήσεις που μπορεί πολλές φορές να χρησιμοποιούν οι 

δάσκαλοι ως πρότυπα μίμησης στα παιδιά ή μεθόδων που προάγουν μόνο τον 

σταθερό παλμό ως ανάπτυξη της ρυθμικής αίσθησης (Etopio & Cissoko, 2005). Ο 

Laban θεωρεί πως οι σωματικές κινήσεις πηγάζουν από τέσσερα διαδραστικά μεταξύ 

τους στοιχεία: του χρόνου της κίνησης, του βάρους / δύναμης της κίνησης, του χώρου 

και πώς τον χρησιμοποιούμε στην κίνηση και της ροής της κίνησης, στοιχεία που 

υπάρχουν και στη μουσική. Η ικανότητα του παιδιού να αποδώσει με την κίνηση 

αυτά τα στοιχεία, συντελεί στην μελλοντική του ικανότητα απόδοσής τους και στην 

μουσική (Στάμου, 2009). 

Όλες οι δραστηριότητες που αφορούν βρέφη και νήπια είναι σημαντικό να 

επαναλαμβάνονται προς επίτευξη της μάθησης γιατί μέσω της ρουτίνας 

αφομοιώνονται όλες οι πληροφορίες. Παραπάνω αναφέρθηκε πως είναι σημαντικό να 

εναλλάσσονται οι δραστηριότητες μεταξύ δραστηριοτήτων υψηλής ενέργειας και  

δραστηριοτήτων χαμηλής ενέργειας αλλά εξίσου σημαντικό ρόλο με τις 

δραστηριότητες παίζει και το χρονικό διάστημα σιωπής που επιβάλλεται να υπάρχει 

σε κάθε συνεδρία μουσικής μάθησης. Στις στιγμές σιωπής και στα κενά χρονικά 

διαστήματα τραγουδιού και δραστηριοτήτων, προκύπτουν οι περισσότερες μουσικές 

αποκρίσεις των παιδιών (Στάμου, 2009). 

Σύμφωνα με τον Gordon (2003) το πρώτο στάδιο μουσικής ανάπτυξης είναι 

το στάδιο της προσαρμογής. Στο στάδιο αυτό το παιδί χρειάζεται να εκτεθεί σε ένα 

μεγάλο φάσμα μουσικού ρεπερτορίου και για αρκετό διάστημα μέχρι να μπει σε μια 

διαδικασία αποκωδικοποίησης της μουσικής, κατανόησης δηλαδή αυτών που ακούει 

γύρω του. Στο στάδιο της προσαρμογής το παιδί αρχικά εκτίθεται σε μουσικά 

ακούσματα, στη συνέχεια αντιδρά με τυχαίες αποκρίσεις οι οποίες μετά από ένα 
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χρονικό πλαίσιο, ανάλογο της μουσικής έκθεσης του παιδιού, αντιδρά με σκόπιμες 

πλέον μη μουσικές, όμως, αποκρίσεις (Στάμου, 2009).  

Το επόμενο στάδιο μουσικής ανάπτυξης είναι το στάδιο της μίμησης κατά το 

οποίο το παιδί αρχικά μιμείται λανθασμένα χωρίς να είναι σε θέση να καταλάβει τη 

διαφορά σωστού και λανθασμένου αλλά με την συνεχή έκθεση και επανάληψη του 

σωστού προτύπου από τον ενήλικα το παιδί θα οδηγηθεί σταδιακά στην σωστή 

μίμηση και θα είναι σε θέση να μιμείται με ακρίβεια  μικρά μουσικά μοτίβα και 

φράσεις (Στάμου, 2009, Gordon, 2003). Ο Γ. Κουγιουμτζάκης (2007) έχει ορίσει τη 

μίμηση ως μοίρασμα λίγο πολύ της ίδιας πράξης, των ίδιων κινήτρων και των ίδιων 

προθέσεων επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο υποκείμενα. Με τη μίμηση το νήπιο 

κολυμπά σε συγκινήσεις. Έρευνες στο πανεπιστήμιο της Ουψάλας (1985) έδειξαν 

πως οι μιμήσεις συνδέονται άμεσα με τις κινήσεις. Η κίνηση δηλαδή είναι αυτή που 

κάνει αντιληπτή  την πρόθεση και τις συγκινήσεις. Μέσω της κίνησης το παιδί 

αποκωδικοποιεί τις προθέσεις και έτσι μιμείται. Η μίμηση γίνεται χάρη της 

διυποκειμενικότητας που διαθέτουν τα παιδιά ήδη από τη γέννηση. Ως  

διυποκειμενικότητα ή συντροφικότητα, ο Trevarthen ορίζει την εγγενή ικανότητα για 

αμοιβαία αναγνώριση και επικοινωνιακή ανταλλαγή. Χάρη της διυποκειμενικότητας 

τα βρέφη προικίζονται από την ανάγκη για κοινή συνεργασία και κοινούς στόχους 

αλλά και την ανάγκη μοιράσματος τόσο των συναισθημάτων τους όσο και των 

πράξεών τους (Κουγιουμτζάκης, 2007). Στο στάδιο της μίμησης τα παιδιά αρχικά 

μιμούνται σύντομα μουσικά μοτίβα και μικρές μουσικές φράσεις (όπως συμβαίνει και 

στο στάδιο της γλωσσικής ανάπτυξης) και με την συνεχή επανάληψη και εξάσκηση 

κατορθώνουν να φτάσουν σε σημείο να τραγουδούν σε σωστά τονικά ύψη, να 

εντοπίζουν σταθερά τον παλμό της μουσικής και να τον αποδίδουν με το σώμα 

(Gordon, 2003). 
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Το τρίτο και τελευταίο στάδιο μουσικής ανάπτυξης είναι το στάδιο της 

αφομοίωσης κατά το οποίο το παιδί είναι πλέον ικανό να αναπαράγει με ρυθμική και 

μελωδική ακρίβεια μουσικές φράσεις  τις οποίες μπορεί να συντονίσει με το σώμα 

του και την αναπνοή του, παρουσιάζει δηλαδή ¨μουσική ετοιμότητα¨. Μουσική 

ετοιμότητα σημαίνει πως το παιδί μπορεί πλέον να παρακολουθήσει ¨τυπική μουσική 

διδασκαλία¨ η οποία θα το εισάγει στην μουσική ανάγνωση και γραφή και φυσικά 

στην οργανική διδασκαλία (Gordon, 2003).  
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1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

1.2.1. Η επιστημονική μέθοδος παρατήρησης: Σκέψεις και προβληματισμοί.   

 

Η μελέτη της συμπεριφοράς των παιδιών άρχισε τα τελευταία χρόνια να 

παίρνει περισσότερες φιλοσοφικές και εκπαιδευτικές προεκτάσεις. Μια από τις πιο 

θεμελιώδεις ιδέες παρατήρησης είναι να βασιστούμε στην ίδια τη θεωρία. Η θεωρία  

παίζει σημαντικό ρόλο αφού μέσω αυτής θέτουμε τα ερευνητικά μας ερωτήματα τα 

οποία είναι η ταυτότητα της έρευνας και της συλλογής δεδομένων. Μαζί με τη 

θεωρία σαφώς ο ερευνητής θα πρέπει να παραθέσει και δικές του ουσιαστικές 

εμπειρικές αποδείξεις ως υποστήριξη της θεωρητικής ιδέας, δηλαδή της υπόθεσης. 

Για την συλλογή επιστημονικών αποδείξεων και συλλογής δεδομένων αρχικά ο 

ερευνητής θα πρέπει να διέπεται από αντικειμενικότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό 

κριτήριο γιατί η αντικειμενικότητα επηρεάζει τα τελικά αποτελέσματα. Ακόμη ένα 

κριτήριο που πρέπει ο ερευνητής να προσέξει είναι ότι οι συμπεριφορές θα πρέπει να 

προσδιοριστούν και να είναι μετρήσιμες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να 

καταγραφούν. 

Αυτά τα δυο κριτήρια, η αντικειμενικότητα και η μετρησιμότητα, 

προσδιορίζουν αυτό που είναι απαραίτητο για μια επιστημονική ανάλυση. Από την 

άλλη μεριά όμως πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας πως δεν υπάρχει ο ¨τέλειος 

τρόπος παρατήρησης¨ και τα αποτελέσματα είναι συνήθως σχετικά και αξιολογούνται 

συγκριτικά με άλλες έρευνες αλλά και με την εμπειρία του ερευνητή. Αν για 

παράδειγμα ενδιαφερόμαστε να παρατηρήσουμε την σχέση μιας μητέρας με το παιδί 

της, αρχικά βασιζόμαστε στο θεωρητικό μας υπόβαθρο που αφορά τα συναισθήματα 

στις σχέσεις γονέων-παιδιών, στη συνέχεια εστιάζουμε σε συγκεκριμένες 

συναισθηματικές αποκρίσεις του παιδιού που μπορεί να προκάλεσαν ιδιαίτερη 
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εντύπωση και στο τέλος βγάζουμε τα συμπεράσματα στη σχέση και την δυναμική 

των συναισθηματικών αποκρίσεων. Ποια όμως είναι κατά τη γνώμη του ερευνητή οι 

ιδιαίτερης σημασίας αποκρίσεις και πώς αποφασίζει να αναλύσει και να 

αποκωδικοποιήσει τα συγκεκριμένα συναισθήματα, είναι προσωπική του επιλογή και 

έτσι καταλήγουμε στο ότι δεν υπάρχει ¨τέλειος τρόπος παρατήρησης¨ γιατί 

εμπλέκεται πάντα και η υποκειμενικότητα. Ακόμη όμως ο ερευνητής πρέπει να 

λαμβάνει υπ’ όψην του πως το παιδί αντιδρά διαφορετικά στη συναναστροφή του με 

την μητέρα του ή τα αδέρφια του ή τον ερευνητή ή ακόμα όταν βρίσκεται σε πλήθος 

ανθρώπων. Τελικά πόσο αντιπροσωπευτικά μπορεί να είναι τα δείγματα 

συμπεριφοράς ενός παιδιού και πώς αυτά αλλάζουν ανάλογα τη χρονική στιγμή, την 

καθημερινότητα και τις συναναστροφές του παιδιού; Όλα αυτά είναι ερωτήματα που 

θέτουν οι ερευνητές και που όμως μπορούν να ερευνηθούν και να λυθούν με μεγάλο 

σεβασμό και προσοχή στην κάθε έρευνα (Aubrey, 2000. David, 2000. Godfrey, 2000. 

Thompson, 2000). 

 

1.2.2. Νατουραλιστική Έρευνα.

 

Η νατουραλιστική έρευνα μπορεί να είναι ελεγχόμενη ή ελεύθερη. Στην 

περίπτωση της ελεγχόμενης έρευνας, ο ερευνητής θέτει τα όρια της κατάστασης και 

κατευθύνει όπως αυτός θέλει την αλληλεπίδραση με το παιδί και στην συνέχεια 

αξιολογεί τις αντιδράσεις του. Στην περίπτωση της ελεύθερης έρευνας δεν υπάρχει 

καμιά οριοθέτηση του ερευνητή και το παιδί αξιολογείται από αυτά που θα κάνει 

μόνο του στην διάρκεια του παιχνιδιού του. 

Ο Dr Arnold Gessel ήταν από τους πρωτοπόρους της νατουραλιστικής 

έρευνας στην περίοδο 1920-1930. Εκείνη την περίοδο διεξήγαγε ένα πείραμα στο 
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οποίο τοποθέτησε μια ομάδα νεογνών σε ένα κλειστό θόλο όπου υπήρχαν προβολείς 

με έντονο φωτισμό. Ο Gessel καθήμενος απέναντί τους παρατήρησε πόσο μεγάλη 

προσοχή έδειχναν τα νεογνά σε κάτι καινούριο. Παρατηρούσαν όχι μόνο τον έντονο 

φωτισμό αλλά και την συσκευή από όπου προερχόταν το παράξενο φως.  

Από μια τέτοιου είδους έρευνα καταλαβαίνουμε πως τα νεογνά αντιδρούν 

αμέσως σε οτιδήποτε καινούριο και αφομοιώνουν πολύ εύκολα κάτι που τους 

προβάλλεται. Μέσω της νατουραλιστικής έρευνας μπορούμε να παρατηρήσουμε τα 

παιδιά σε στιγμές ιδιαίτερης συναισθηματικής σημασίας όπως η συζήτηση ή το 

παιχνίδι με τους γονείς ή άλλους φίλους της ηλικίας τους. Παρατηρώντας τα παιδιά 

σε τέτοιο οικείο πλαίσιο μπορούμε να καταλάβουμε πολλά περισσότερα για τις 

ικανότητές τους γιατί έχουμε στοιχεία για τις αντιδράσεις τους σε καθημερινές 

δραστηριότητες.  Η παρατήρηση μουσικής συμπεριφοράς σε φυσικό περιβάλλον είχε 

γίνει ήδη από τον Darwin που μελετούσε τον γιο του αλλά και από τον Piaget που 

μελετούσε τόσο τον γιο του όσο και άλλα παιδιά προσχολικής ηλικίας. (Piaget, 1932).  

Τόσο τα συγγράμματα όσο και απόψεις ψυχολόγων και παιδαγωγών λένε, και 

δικαίως, πως το περιβάλλον που ζει το παιδί διαμορφώνει όχι μόνο τον χαρακτήρα 

του αλλά και την αγάπη ή την φοβία που μπορεί να έχει για κάτι. Οι Watson and 

Rayner (1920) διεξήγαγαν μια έρευνα για να μας δείξουν πως ο φόβος για 

παράδειγμα που μπορεί να έχει ένα παιδί δεν είναι έμφυτος αλλά δημιουργείται από 

το περιβάλλον του. Το πείραμα λοιπόν έγινε σε ένα παιδάκι 9 μηνών όπου οι 

ερευνητές του πρόβαλλαν μια σειρά από γούνινα ζωάκια-παιχνιδάκια. Στην αρχή το 

παιδί ήταν πολύ χαρούμενο που έπαιζε με αυτά αλλά στην διάρκεια της διαδικασίας 

κάθε φορά που το παιδί έπαιζε με το λαγουδάκι οι ερευνητές χτυπούσαν δυνατά ένα 

μεταλλικό σωλήνα που έκανε θόρυβο με αποτέλεσμα να τρομάζει το παιδί. Από 

εκείνη τη στιγμή και μετά το παιδί όχι μόνο δεν έπαιζε με το λαγουδάκι αλλά κάθε 
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φορά που του προέβαλλαν τα συγκεκριμένα παιχνίδια δεν ήθελε να παίξει και 

απομακρυνόταν. Το παιδί δηλαδή ενστικτωδώς γενίκευσε το φόβο του και δεν τον 

περιόρισε μόνο στο συγκεκριμένο ζωάκι. Όλη η διαδικασία του πειράματος,  παρότι 

αρκετά παλιό, δείχνει πως τα παιδιά και κυρίως τα νεογνά  σχεδόν δημιουργούν τα 

συναισθήματά τους με βάση το περιβάλλον τους.  

Με βάση τα παραπάνω, διατυπώνεται η υπόθεση ότι αν ένα παιδί ζει 

χαρούμενο σε μουσικό περιβάλλον έχει περισσότερες πιθανότητες να αγαπήσει και 

να θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική από ότι ένα παιδί που δεν είχε από την 

οικογένειά του και από το περιβάλλον του τέτοια χαρούμενα ερεθίσματα για τη 

μουσική.  Το περιβάλλον δηλαδή είναι το δεύτερο επίπεδο πρόκλησης μουσικής 

αντίδρασης αφού το πρώτο επίπεδο είναι η έμφυτη τάση του παιδιού και η εν δυνάμει 

μουσικότητά του.   

Σύμφωνα με την Christensen and James (2000)τέτοιου είδους μελέτες έγιναν από 

πολλούς ερευνητές . Έρευνα που διεξήγαγε το 1995 η Cultural Ecology of Young 

Children (CEYC) ενδιαφέρθηκε για την καθημερινότητα των παιδιών. Έτσι λοιπόν 

παρατήρησε παιδιά ηλικίας από 20-48 μηνών για 24 ώρες στην διάρκεια μιας 

εβδομάδας. Στην παρακολούθηση δεν έθεσαν κανένα περιορισμό στα παιδιά και οι 

ερευνητές κατέγραφαν με προσωπικές σημειώσεις, με εξαίρεση τις 2 τελευταίες ώρες 

όπου έγινε μαγνητοσκόπηση. Επέλεξαν τη μαγνητοσκόπηση μόνο για τις δυο 

τελευταίες ώρες γιατί θεώρησαν πως η παρουσία της κάμερας μπορεί να επιφέρει 

αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών αλλά και επειδή πίστευαν πως η κάμερα δεν 

μπορεί να εστιάσει σε τόσο πολλές μεριές όσες μπορεί το ανθρώπινο μάτι. Στόχος 

τους ήταν η όσο το δυνατόν πιο φυσική συμπεριφορά των παιδιών τόσο στους ίδιους 

όσο και στις δραστηριότητες που θα διενεργούσαν. Οι ερευνητές τις δυο πρώτες ώρες 

των δυο πρώτων ημερών δεν κατέγραφαν,  γιατί θεώρησαν πως είναι ένα στάδιο 
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προσαρμογής των παιδιών και πιθανόν να υπήρχαν ψεύτικες ή μη φυσικές 

αντιδράσεις. Αυτό που θέλησαν ακόμη να εξετάσουν ήταν το τί είναι αυτό που 

παρακινεί τα παιδιά  στις συγκεκριμένες δραστηριότητες αλλά και σε τί είδους 

δραστηριότητες εμπλέκονται τα παιδιά ανάλογα με το φύλο. Συμμετέχουν δηλαδή 

στις ίδιες δραστηριότητες και με το ίδιο ενδιαφέρον τα αγόρια σε σχέση με τα 

κορίτσια; Πώς ξεκινούν τις δραστηριότητες και πώς προκαλούν άλλα παιδιά να 

συμμετέχουν μαζί τους;  Ακόμα,  τι είδους παιχνίδια είναι αυτά που τους προκαλούν 

περισσότερο το ενδιαφέρον; 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως στο 25-30% των παρατηρήσεων, τα αποτελέσματα 

διέφεραν ανάλογα με τη χώρα και τα παιδιά που συμμετείχαν. Για παράδειγμα 

υπήρχε ξεκάθαρη ποικιλία στα είδη των παιχνιδιών. Τα παιδιά από την Κορέα  είχαν 

μεγαλύτερη πιθανότητα να παίξουν με αντικείμενα που σχετίζονται με το σχολείο 

όπως και με παιχνίδια, σε σχέση με παιδιά από άλλες ομάδες. Σε αντίθεση, τα παιδιά 

από την Κένυα έπαιζαν και με αντικείμενα που δεν ήταν σχεδιασμένα ως παιχνίδια, 

έπαιζαν δηλαδή ακόμα και με αντικείμενα της καθημερινότητας, ενώ τα παιδιά από 

την Εσθονία και την Ρωσία συμμετείχαν κυρίως σε μαθήματα και δραστηριότητες 

που περιελάμβαναν γνώσεις για τη φύση και τον κόσμο. Είναι ενδιαφέρον επίσης να 

σημειωθεί πως σε γενικά πλαίσια τα παιδιά από μικρότερες τάξεις συμμετείχαν 

περισσότερο σε δραστηριότητες από ότι τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων αλλά 

ακόμα και εδώ τα αποτελέσματα ήταν ποικίλα από κοινωνία σε κοινωνία. 

 

1.2.3. Πλεονεκτήματα παρατήρησης σε φυσικό περιβάλλον.

 

Η παρατήρηση σε φυσικό περιβάλλον είναι σημαντική γιατί με αυτόν τον 

τρόπο ο ερευνητής αποκωδικοποιεί τις διάφορες συμπεριφορές του παιδιού, 
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παρατηρεί τις τρέχουσες καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω του τη στιγμή της 

έρευνας, πώς ξεκινά το παιδί την δραστηριότητα, ποιοί είναι οι συμμετέχοντες στο 

παιχνίδι του αλλά και τί ρόλο έχει ο κάθε συμμετέχων στα διάφορα παιχνίδια του 

παιδιού. Μεγάλη έμφαση στη φυσική παρατήρηση δίνει η ηθολογία που είναι ο 

κλάδος που μελετά τα βιολογικά, εξελικτικά θεμέλια της συμπεριφοράς (Hinde, 

1987). Η ηθολογία πιστεύει ότι οι βιολογικά σημαντικές συμπεριφορές που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη του ανθρώπου μελετώνται καλύτερα σε πλαίσια που είναι 

σημαντικά στην καθημερινή ζωή του παιδιού (Savin-Williams, 1987). Η ηθολογική 

παρατήρηση της μουσικής συμπεριφοράς των παιδιών σε φυσικό περιβάλλον και σε 

οικείο πλαίσιο έχει δείξει τον πλούτο των μουσικών συμπεριφορών των μικρών 

παιδιών και των τρόπων με τους οποίους βιώνουν τη μουσική (Στάμου, 2009).   Η 

ηθολογική παρατήρηση βοηθά τον ερευνητή να παρατηρήσει τις χρονικές στιγμές 

των δραστηριοτήτων. Πότε άρχισε το παιδί να παίζει; Πότε άλλαξε παιχνίδι και γιατί; 

Σε ποιες χρονικές στιγμές δείχνει να μην έχει διάθεση για δραστηριότητα; Έχει σε 

όλη τη διάρκεια της ημέρας τη διάθεση να παίξει με κάποιους άλλους ή υπάρχουν 

στιγμές που θέλει να παίζει μόνο του και πότε είναι αυτές;  

Η παρατήρηση στο φυσικό περιβάλλον είναι επίσης σημαντική γιατί τα παιδιά 

είναι πλήρως ελεύθερο και αντιδρούν εντελώς φυσιολογικά με τα οικεία τους 

πρόσωπα. Μέσω της παρατήρησης σε φυσικό περιβάλλον παρατηρούμε καλύτερα και 

τις κοινωνικές τους αντιδράσεις και μπορούμε ευκολότερα να αποκωδικοποιήσουμε 

συμπεριφορές και συναισθήματα παρατηρώντας τα τόσο στις μοναχικές τους 

δραστηριότητες στο παιχνίδι με τα οικεία πρόσωπα. Οι Woodhead and Faulkner 

(2000) λένε πως στόχος του ερευνητή είναι να καθιστά τον εαυτό του αόρατο στα 

παιδιά που θέλει να παρατηρήσει αλλά και να στέκεται σε συγκεκριμένη γωνία της 

αίθουσας, προσπαθώντας να αγνοήσει τις προσκλήσεις των παιδιών για παιχνίδι 
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(2000: 15). Η συμμετοχική έρευνα του Corsaro το 1985 με παιδιά προσχολική 

ηλικίας δεν προκάλεσε συστολή στα παιδιά αφού τους είχε γίνει τόσο οικείος ( 

μάλιστα τον αποκαλούσαν ¨ο μεγάλος Bill¨) που δεν σκέφτονταν πως ήταν 

ερευνητής. Σημαντικό είναι ακόμα και οι γονείς να συμπεριφέρονται φυσικά και 

αυθόρμητα μέσα στο πλαίσιο της νατουραλιστικής έρευνας.  Αν οι γονείς δεν 

λειτουργούν όπως μια συνηθισμένη ημέρα, το ίδιο θα κάνουν και τα παιδιά. Η 

σημασία των ευρημάτων της νατουραλιστικής έρευνας στο φυσικό περιβάλλον του 

παιδιού είναι τέτοια σύμφωνα με τη Στάμου (2009), που μπορεί να αποτελέσει 

συμπλήρωμα σε μια ελεγχόμενη πειραματική έρευνα σχετικά με τη μουσική 

ανάπτυξη και τις μουσικές ικανότητες των παιδιών (Στάμου, 2009). Στην έρευνα 

παρατήρησης  η γενικότερη εστίαση του ερευνητή θα πρέπει να γίνει πιο 

συγκεκριμένη με τη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων (Aubrey,2000. David, 

2000. Godfrey, 2000. Thompson, 2000).  Ο Robson (1993) έχει κατηγοριοποιήσει 

αυτά τα ερωτήματα ως προς τους σκοπούς και την ερευνητική στρατηγική ως εξής: 

α) τους ερευνητικούς σκοπούς, οι οποίοι είναι συνήθως ποιοτικοί, για να 

αποκαλύψει τι συμβαίνει και να φωτίσει διάφορες πλευρές του υπό μελέτη 

ζητήματος. 

β) τους περιγραφικούς αναλυτικούς σκοπούς, οι οποίοι μπορεί να είναι 

ποιοτικοί ή ποσοτικοί, μέσα από τους οποίους επιδιώκει να παρέχει ακριβή 

αναφορά και εξαντλητική παράθεση ή αξιολόγηση διαδικασιών ή γεγονότων. 

γ) τους επεξηγηματικούς σκοπούς, οι οποίοι είναι επίσης ποιοτικοί ή 

ποσοτικοί και μέσω των οποίων αναζητούνται εξηγήσεις και σχέσεις, όχι 

πάντα αιτίας-αποτελέσματος, ή πρόβλεψης. 

Οι σκοποί βέβαια μπορεί να είναι θεωρητικοί και στην περίπτωση αυτή 

οφείλουμε να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ στόχων που βασίζονται σε μια θεωρία και 
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σε αυτούς που οδηγούν στη διαμόρφωση μιας θεωρίας. Σημαντικό για την οργάνωση 

της ερευνητικής διαδικασίας είναι η διαδικασία συλλογής δεδομένων. Το είδος και η 

ποσότητα των δεδομένων που θα συλλεχθούν εξαρτάται από την εστίαση του 

θέματος της έρευνας, τη μεθοδολογία και τη διαθεσιμότητα χρόνου. Τα στοιχεία 

μπορούν να συλλεχθούν με διάφορους τρόπους όπως τη μέθοδο της 

μαγνητοσκόπισης, του ερωτηματολογίου, της καταγραφής των σημειώσεων, της 

συνέντευξης και άλλων μεθόδων ανάλογα με την έρευνα (Aubrey,2000. David, 2000. 

Godfrey, 2000. Thompson, 2000).   

   

1.2.4. Ο ρόλος του ερευνητή. 

 

Ο ερευνητής πρέπει να δρα ως άτομο που συμβουλεύει και προκαλεί το παιδί 

να δεχτεί τα ερεθίσματα και να επεκτείνει τη σκέψη του, ενεργοποιώντας όλα αυτά με  

ευχάριστο τρόπο για το παιδί και αναπτύσσοντας μαζί του σχέση εμπιστοσύνης. 

Κάποιες φορές το παιδί που παρατηρείται μπορεί να νιώθει πως δεν μπορεί να τα 

καταφέρει και δεν καταλαβαίνει το νόημα της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο 

ερευνητής πρέπει να υποστηρίξει το παιδί και να το ενθαρρύνει. Αν το παιδί λόγω της 

μικρής του ηλικίας, δεν καταλαβαίνει το νόημα της έρευνας είναι μέλημα του 

ερευνητή λειτουργώντας και ο ίδιος ως συμμετέχον πρόσωπο και μέσω της 

βιωματικής διαδικασίας, να βοηθήσει το παιδί που έχει απέναντί του να καταλάβει 

και να συμμετέχει. Όλες οι διαδικασίες πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρες 

και ευχάριστες (Emond, 2000).  Ενδέχεται ο ερευνητής σε έρευνες με παιδιά 

προσχολικής ηλικίας να συμπεριλάβει δικές του αντιδράσεις και να κρίνει ως 

¨μεγάλος¨ αλλά είναι δύσκολο να εξαλείφεται πάντα ο παράγοντας του ανθρώπινου 

λάθους. Όταν όμως η ερευνητική διαδικασία δείξει  σχέση εμπιστοσύνης ερευνητή-
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παιδιού τότε καταλαβαίνουμε από τις ενδείξεις τη σημαντικότητα της διαδικασίας. Ο 

Alderson (1995) θίγει τα ευρύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει ένας ερευνητής 

καθώς αξιολογεί την ηθική διάσταση της εκπόνησης της έρευνάς του. Συγκεκριμένα 

θεωρεί ότι ο ερευνητής πρέπει να αναρωτηθεί για τα παρακάτω: 

α) Η μέθοδος και οι στόχοι που τέθηκαν είναι αποτελεσματικοί, δίκαιοι και 

σωστοί; 

β) Θα ήθελες, ως ερευνητής, να σου συμπεριφερθούν με τον τρόπο που εσύ, 

ως ερευνητής σκοπεύεις να συμπεριφερθείς στους άλλους; (σεβασμός στην 

αυτονομία του άλλου). 

γ) Υπάρχει περίπτωση η έρευνα να αποβεί επιζήμια ή μη χρήσιμη; 

Ο Alderson θεωρεί επίσης πως ο ερευνητής πρέπει να ελέγξει κάποια θέματα 

που αφορούν: 

1) Το σκοπό της έρευνας: Τα αποτελέσματα της έρευνας προορίζονται προς το 

όφελος κάποιων παιδιών, ποιών, και πώς τα ωφελούν; 

2) Το κόστος και η ελπίδα για τα οφέλη: Παίρνει ο ερευνητής κάποια ρίσκα όπως 

το να προκαλέσει ενόχληση, ντροπή, εξαναγκασμό, φόβο ή πρόκληση νευρικότητας; 

3) Την επιλογή, την ενσωμάτωση και τον αποκλεισμό: Μπορούν, να αποκλειστούν 

από έρευνες και από την κοινωνία κάποια παιδιά που έχουν γλωσσική ή μαθησιακή 

δυσκολία; Μπορεί ποτέ ο αποκλεισμός να είναι δίκαιος; 

4) Την χρηματοδότηση: Δεν θα έπρεπε οι οργανισμοί που χρηματοδοτούν τις 

έρευνες να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί έστω και στο ελάχιστο να 

αποβούν βλαβερές για τα παιδιά; 

5) Πληροφορίες προς τα παιδιά, τους γονείς και τους φροντιστές: Έχουν δοθεί 

από τον ερευνητή για το στόχο και τη μέθοδο της έρευνας, για τα οφέλη και τα 

αποτελέσματα; 
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6) Διάδοση: Θα δουν τα παιδιά και οι συγγενείς τα βασικά αποτελέσματα της 

έρευνας; 

7) Αντίκτυπος στα παιδιά: Εκτός τα παιδιά που συμμετείχαν στην ερευνητική 

διαδικασία, πώς μπορούν τα αποτελέσματα της έρευνας, εφόσον είναι θεμιτά, να 

επηρεάσουν μεγαλύτερη μάζα παιδιών;    

Σε κάθε έρευνα ο ερευνητής οφείλει να σκεφτεί αν η όλη ερευνητική 

διαδικασία  είχε ηθικές αρχές. Για να το διερευνήσει αυτό αρχικά πρέπει να σκεφτεί 

την προσωπική και επαγγελματική ακεραιότητα της έρευνάς του, την ευθύνη που είχε 

στην ερευνητική διαδικασία απέναντι στο αντικείμενο μελέτης του και τις σχέσεις 

του με τους υπόλοιπους συναδέλφους και το εργατικό δυναμικό. (Tschudin 1994, 

p.50).  

Οι ηθικές αξίες ενός ερευνητή παίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία της έρευνας 

καθώς διαμορφώνουν την εικόνα που θα σχηματίσουν οι υπόλοιποι άνθρωποι στην 

κοινωνία γενικά για τις έρευνες. Αν για παράδειγμα μελετηθεί ένα παιδί προσχολικής 

ηλικίας και στην ερευνητική διαδικασία συμμετέχει η μητέρα του η οποία καταλάβει 

πως δεν υπάρχει αξία και ηθική προστασία του παιδιού της, τότε είναι αναμενόμενο η 

μητέρα αυτή να φέρει ενστάσεις στην έρευνα και προφανώς δύσκολα θα ανακτήσει 

την εμπιστοσύνη της για επόμενες έρευνες. Η ευθύνη του ερευνητή είναι τεράστια 

τόσο απέναντι στους άλλους όσο και απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό. Οφείλει να 

προστατεύσει όχι μόνο το ¨αντικείμενο¨ της έρευνάς του και να συνειδητοποιεί τις 

ευθύνες του απέναντι στους συμμετέχοντες και την κοινωνία. 

 

1.2.5. Βελτίωση ποιότητας δεδομένων. 

Σύμφωνα με την Scott (1997),  στο σχεδιασμό κατάλληλων εργαλείων 

μέτρησης για τις μικρές ηλικίες, οι ερευνητές πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα 
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ερωτήματά τους πράγματι εξετάζουν αυτό που επιθυμούν να μελετήσουν. Οι 

ερωτήσεις που θα κάνουν για παράδειγμα σε ένα παιδί προσχολικής ηλικίας πρέπει 

να είναι σαφείς και να μπορεί εύκολα το παιδί να τις ερμηνεύσει, διαφορετικά θα 

υπάρξει σύγχυση στα αποτελέσματα. Οι ενήλικες συνήθως αγνοούν την απάντηση 

¨δεν ξέρω¨ και προσπαθούν να εκμαιεύσουν ένα ¨ναι¨ ή ένα ¨ όχι¨ χωρίς να σκεφτούν 

πως το παιδί προκειμένου να δώσει μια απάντηση μπορεί να κατασκευάσει 

οποιαδήποτε από το μυαλό του. Αυτό δεν συμβάλει σε καλή συνεργασία και επιφέρει 

αστάθεια των αποτελεσμάτων. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης και η έλλειψη ¨πίεσης¨ από 

τον ερευνητή προς το παιδί, θέτει βάσεις για ειλικρινείς αποκρίσεις και συμπεριφορές 

από το μελετώμενο παιδί και οδηγεί σε βελτίωση των δεδομένων της έρευνας. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οι Loeber and Farrington διεξήγαγαν το 

1989 μια έρευνα για τις συμπεριφορές ενός παιδιού 7 χρονών. Το παιδί είχε 

προβλήματα κοινωνικής συναναστροφής και οι ερευνητές για να επαληθεύσουν τις 

απαντήσεις ρωτούσαν αρχικά τους γονείς και την νταντά του. Με διάφορες ερωτήσεις 

τελικά συμπέραναν πως οι γονείς  είχαν παραμελήσει το παιδί αφού είχαν στρέψει 

περισσότερο την προσοχή τους στον μικρότερο αδελφό του. Επίσης, συμπέραναν πως 

το παιδί είχε μια ακατάπαυστη επιθυμία να μιλήσει για προσωπικές του εμπειρίες. 

Λόγω της έλλειψης επικοινωνίας με τους γονείς είχε την ανάγκη να μιλήσει για τον 

εαυτό του έστω και στους ερευνητές. Οι καλές σχέσεις ερευνητή-ερευνούμενου 

ώθησαν το παιδί να ανοιχτεί και να εκφράσει τον εαυτό του, οδηγώντας έτσι σε πιο 

ουσιαστικά αποτελέσματα. 

Στη διάρκεια μιας έρευνας με παιδιά προσχολικής ηλικίας θα πρέπει ο 

ερευνητής :  

- να παρατηρεί συνεχώς τις αλληλεπιδράσεις του με το παιδί και να εξετάζει πώς 

βιώνει το παιδί την ερευνητική διαδικασία. 
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- να δυναμώνει τη σχέση του με το παιδί, διενεργώντας όμως την όλη διαδικασία με 

επιστημονική προσέγγιση, παρατηρώντας συστηματικά το παιδί και ελέγχοντας τις 

πιθανές παρεμβάσεις. 

- να λαμβάνει υπ’ όψην του την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού την ώρα της 

έρευνας.   

- να εξετάζει την καταλληλότητα της εφαρμογής αρχών πειραματικής έρευνας, 

εργαστηριακών μετρήσεων και στατιστικής ανάλυσης ως εργαλείων για την 

κατανόηση πτυχών της ζωής του παιδιού. 

- να συνδέει τις καινούριες πληροφορίες μάθησης με παλιότερες εμπειρίες του 

παιδιού ώστε να αλληλοσυνδέονται τα στάδια μάθησης. 

- να λαμβάνει υπ’ όψην του τη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, η 

οποία εξαρτάται από την ηλικία και το φύλο του παιδιού, τις κοινωνικοοικονομικές 

συνθήκες αλλά και την εθνικότητά του. 

- τέλος, να λαμβάνει υπ’ όψην του την ανάγκη του μικρού παιδιού για συγκεκριμένες 

πράξεις καθώς το παιδί στην μικρή ηλικία δεν έχει την ικανότητα της αφηρημένης ή 

υποθετικής σκέψης. 
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1.3. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ                  

      ΠΑΙΔΙΟΥ

 

Από σχετικές έρευνες που έγιναν τη δεκαετία του ’90 σε βρεφοκομεία από 

Αμερικάνους όπως η Andersson (1992), οι Barnett & Escobar (1990), και Sylva 

(1994), σε σχέση με τα οφέλη μιας υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης έδειξαν πως στα 

παιδιά ηλικίας 3-5 και 5-6 ετών που προσφέρεται ιδιαίτερη εκπαίδευση σε 

νηπιαγωγεία ή βρεφοκομεία, με την σύμπραξη ενηλίκων, αυτά έχουν περισσότερες 

και υψηλότερης ποιότητας μουσικές αποκρίσεις από ότι τα παιδιά που παίζουν 

συνεχώς μόνα τους χωρίς την συμμετοχή ενηλίκων. Οι έρευνες αρχικά έδειχναν 

μπερδεμένες εικόνες για την ανάπτυξη των παιδιών αλλά με το πέρασμα του χρόνου 

οι ερευνητές υποστήριξαν πως ένα ποιοτικό ενδιαφέρον των γονιών για τα παιδιά 

τους ενισχύει την ανάπτυξή τους ενώ μια κακής ποιότητας φροντίδα την παγιώνει. Οι 

Osborn and Milbank (1987) σύγκριναν τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές επιδόσεις 

των παιδιών με σημαντική φροντίδα και εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε νηπιαγωγεία, με  

παιδιά που συμμετείχαν μόνο κατά το ήμιση στο πρόγραμμα των νηπιαγωγίων και με 

παιδιά που έπαιζαν μόνα τους στο σπίτι χωρίς να συμμετέχουν καθόλου σε 

πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα παιδιά που βρίσκονταν 

σε φύλαξη στο σπίτι παρουσίαζαν περισσότερα προβλήματα στην εκπαίδευση και 

στην συμπεριφορά.  

Αντιθέτως, οι McGuire and Richman (1986) μας παρουσίασαν πως τα παιδιά 

που παρακολουθούσαν τοπικό νηπιαγωγείο του Λονδίνου είχαν 10 φορές 

περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς και συναισθημάτων από ότι τα παιδιά που 

έπαιζαν στην ύπαιθρο σε ομάδες. Πιο πρόσφατες έρευνες έδειξαν πως αν θέλουμε οι 
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παιδικές εμπειρίες να έχουν ωφέλιμες επιδράσεις και συναισθηματική σταθερότητα 

πρέπει να προσέξουμε 6 πράγματα: 

 1ον να αναπτύξουμε την αυτοεκτίμηση των παιδιών 

2ον να επενδύσουμε στα παιδιά 

3ον να σταθεροποιήσουμε την φροντίδα μας και να διασφαλίσουμε την καθημερινή 

επικοινωνία με τα παιδιά 

4ον να παρέχουμε υψηλών προδιαγραφών εκπαιδευτικούς 

5ον να παρέχουμε σωστή εκπαίδευση  

6ον να ισορροπήσουμε τις σχέσεις ενηλίκων-παιδιών. 

Οι ερευνητές ( Barnett & Escobar, 1990. Αndersson, 1992. Sylva 1994), 

υποστηρίζουν πως η καλής ποιότητας φροντίδα στη νεαρή παιδική ηλικία δημιουργεί 

τις προϋποθέσεις για κοινωνικά και ακαδημαϊκά επιτεύγματα. 

Ξεκινώντας από το θέμα της υποχρεωτικής παρακολούθησης στο σχολείο 

πρέπει αρχικά να αναφέρουμε πως η διαδικασία της υποχρεωτικής παρακολούθησης 

σε οποιαδήποτε είδους τάξη (π.χ. βρεφοκομείο, νηπιαγωγείο ή πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση) διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα στην Ολλανδία και στο 

Λουξεμβούργο η παρακολούθηση σε σχολείο ξεκινά όταν το παιδί γίνει πέντε ετών, 

ενώ στην Αγγλία ξεκινά νωρίτερα. Όταν στην Αγγλία η κυβέρνηση θέλησε να 

παρέχει ένα υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό σύστημα, δημιούργησε επιχορηγούμενα 

νηπιαγωγεία για παρακολούθηση παιδιών τεσσάρων ετών. Το 1996 το 71% των 

τετράχρονων παρακολουθούσε ανελλιπώς. Από αυτούς το 51% παρακολουθούσε σε 

τάξη υποδοχής ενώ το 26% παρακολουθούσε τις πιο προχωρημένες τάξεις. Έρευνες 

των Tizard et al. (1988) και Bennet and Kell (1989) έδειξαν πως τα παιδιά που είχαν 

παρακολουθήσει σε μικρές ηλικίες κάποιου είδους μάθηση, είχαν πιο αναπτυγμένες 

δεξιοτεχνίες και εμφανίζονταν πιο έτοιμα για παρακολούθηση τυπικής και 

 39



υποχρεωτικής παρακολούθησης. Κάποιες, μάλιστα, ευρωπαϊκές χώρες όπως το 

Βέλγιο, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Αγγλία προώθησαν την προσχολική 

εκπαίδευση ήδη από την ηλικία των παιδιών δύο έτους. Το μεσοδιάστημα 3-5 ετών 

είναι ένα ιδιαίτερα μεταβατικό διάστημα αφού το παιδί πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί 

από την παιδική χαρά και να μεταβεί σε οργανωμένη πλέον τάξη και τυπική 

διδασκαλία. Άρα είναι επείγουσα ανάγκη να σκεφτούμε περισσότερο τις τάξεις της 

προσχολικής εκπαίδευσης και να μετατοπίσουμε το σύστημα της διδασκαλίας σε 

διαφορετικές, πρώιμες, ηλικίες. (Moss 1994, p.16). Στην Ελβετία, για παράδειγμα, 

μέσω κάποιου τεστ που κάνουν στα παιδιά, οι δάσκαλοι κρίνουν αν την επόμενη 

χρονιά το παιδί είναι σε θέση να παρακολουθήσει τυπική διδασκαλία και να μπει σε 

οργανωμένη τάξη. Υπάρχουν φορές που αν το παιδί κριθεί ¨μη έτοιμο¨ για τυπική 

διδασκαλία, αναβάλλεται η προαγωγή του στην τάξη αυτή αλλά φυσικά για να γίνει 

αυτό τις περισσότερες φορές παίζει σημαντικό ρόλο η καθοδήγηση του νηπιαγωγού. 

Σύμφωνα με τον Prais (1997),  πρέπει να υπάρχει σε όλες τις χώρες ηλικιακή 

ελαστικότητα όσον αφορά το σχολείο και τα στάδια της μάθησης. Στην Αγγλία που 

υφίσταται αυτή η ηλικιακή ελαστικότητα η εκπαιδευτική κατάσταση είναι σαφώς 

καλύτερη και η μάθηση πιο αποτελεσματική από άλλες χώρες που αγνοούν αυτόν τον 

παράγοντα. Η Whitburn (1996) περιέγραψε την Ιαπωνική προσχολική εκπαίδευση 

(αφού έζησε στο Monbusho) όπου το 90% των παιδιών παρακολουθούν για 

τουλάχιστον δυο χρόνια προσχολική τάξη που βασιζόταν κυρίως στην 

συνεργατικότητα και την ομαδική εργασία και μάθηση. Υπογράμμισε λοιπόν τους 

στόχους αυτής της εκπαίδευσης ως εξής: 

1ον :  Ενθάρρυνση των μέχρι τώρα συνηθειών των παιδιών για μια υγιή, ασφαλή και 

χαρούμενη κατάσταση τόσο του μυαλού όσο και του παιδικού σώματος. 
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2ον :  Ενθάρρυνση για αγάπη και εμπιστοσύνη προς τους συνεργάτες αλλά και 

καλλιέργεια της ανεξαρτησίας, της συνεργατικότητας και της ηθικής. 

3ον : Ενθάρρυνση για ένδειξη ενδιαφέροντος του κοινωνικού τους περιβάλλοντος-

περίγυρου. 

4ον : Ομιλία κυρίως στην απλή καθομιλουμένη ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν θετική 

στάση για συζήτηση και ακρόαση απέναντι στους άλλους. 

5ον : Εμπλουτισμό της δημιουργικότητας μέσω πολλών διαφορετικών εμπειριών. 

Οι περισσότερες μελέτες που έγιναν για την συνεργατική μάθηση, κυρίως από τον 

Vygotsky , ακολουθούσαν συμβατικά πειράματα βάζοντας τα παιδιά σε ομάδες 

αγνοώντας τις διαπροσωπικές και φιλικές σχέσεις ή τις ηλικίες και τις ικανότητες των 

παιδιών. Οι μελέτες εκείνες έστρεφαν κυρίως την προσοχή τους στα αποτελέσματα. 

Πιο πρόσφατες μελέτες για τη συνεργατική μάθηση, έδειξαν πως στη συνεργασία 

ενός παιδιού με ένα άλλο με το οποίο έχει ιδιαίτερα φιλικές και διαπροσωπικές 

σχέσεις, η μάθηση γίνεται ευκολότερη και πιο διασκεδαστική. Στόχος της μάθησης 

δεν είναι μόνο οι γνωστικές λειτουργίες που θα αποκτήσει το παιδί αλλά και η 

ανάπτυξη της κοινωνικότητάς του. Τόσο την προσχολική όσο και στην τυπική 

εκπαίδευση οι στόχοι είναι ευκολότερο να επιτευχθούν με συνεργατικές μεθόδους.  

Η προσχολική εκπαίδευση είναι επίσης ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ουγγαρία,  

όπου ο καθηγητής Jozsef Nagy (1989) μας περιγράφει πως τα παιδιά που δεν μπήκαν 

στην διαδικασία προσχολικής εκπαίδευσης παρουσίασαν περισσότερα προβλήματα 

στην ταχύτητα εκμάθησης, ενώ το επίπεδο γνωστικής λειτουργίας τους ήταν 

χαμηλότερο σε σχέση με τα παιδιά που διδάχθηκαν ποικίλες δραστηριότητες. 

Πρόσθεσε ακόμη πως δεν πρέπει να αποδίδουμε τις ευθύνες μόνο στην διαφορετική 

βιολογική κατάσταση του κάθε παιδιού και στην δεκτικότητά του, αν δεν έχουμε από 

πριν ενδιαφερθεί για έναν εναλλακτικό τρόπο μάθησης. Σε κάθε χώρα και σε κάθε 
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τάξη προσχολικής εκπαίδευσης τα παιδιά πρέπει να μάθουν να αναπτύσσουν την 

αίσθηση της προσοχής και της ακρόασης αυτού που έχουν απέναντί τους ώστε να 

μπορούν στην τυπική διδασκαλία να ακούν τον ή την εκπαιδευτικό και να 

αφομοιώνουν έστω και με τον προφορικό λόγο κάποιες έννοιες , να αναπτύξουν την 

συνεργατική συμπεριφορά, να κατακτήσουν εννοιολογικά αφηρημένες έννοιες και 

σαφώς να μάθουν να εξασκούν τις φωνητικές και κινητικές τους δυνατότητες ώστε να 

διευκολυνθούν στην διαδικασία της γραφής και της ανάγνωσης. Είναι σημαντικό να 

εξασκούνται όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά στην προσχολική μάθηση γιατί 

στην τυπική διδασκαλία δημιουργούνται πιο ομογενοποιημένα τμήματα όπου όλα τα 

παιδιά  μπορούν εξίσου να συμμετέχουν, να δραστηριοποιούνται σε ομαδικές 

εργασίες και να αποκτούν όσο το δυνατόν στον ίδιο βαθμό  γνωστικές λειτουργίες και 

δεξιότητες χωρίς να υπάρχουν μεγάλες διαβαθμίσεις γνωστικού επιπέδου.  
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2.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Στην παρούσα ερευνητική διαδικασία μελετήθηκε ένα νήπιο 22 μηνών. Η 

παρατήρηση συμπεριέλαβε 8 συνεδρίες, που κατανέμονταν ανα 3 την εβδομάδα και 

έγιναν σε οικείο, για το παιδί,  περιβάλλον ( είτε στο σπίτι του παιδιού είτε στο σπίτι 

της ερευνήτριας, το οποίο του είναι εξίσου οικείο αφού η ερευνήτρια συνδέεται  

συγγενικά με το παιδί ).  Πριν ξεκινήσει η έρευνα συζήτησα με την μητέρα του 

παιδιού και τις έθεσα κάποιες ερωτήσεις όπως, αν του βάζει συχνά να ακούει 

μουσική, τι είδος μουσικής,  πώς αντιδρά το παιδί στα μουσικά ακούσματα. Η μητέρα 

μου απάντησε πως τουλάχιστον 5 ημέρες της εβδομάδας βάζει στο παιδί να ακούει 

μουσική και κάθε φορά το παιδί δείχνει να χαίρεται και να χτυπάει το ποδαράκια του 

και τα χεράκια του ως ένδειξη ευχαρίστησης. Τα τραγούδια που του βάζει να ακούει 

είναι είτε παιδικά τραγουδάκια, είτε ελληνικά και ξένα τραγούδια από σταθμούς του 

ραδιοφώνου. Μου είπε ακόμα πως εκτός από το ραδιόφωνο,  του τραγουδάει και η 

ίδια και πως το παιδί δείχνει μια μικρή προτίμηση στα παιδικά τραγουδάκια που 

τραγουδάει η μητέρα,  χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν του αρέσουν τα τραγούδια του 

ραδιοφώνου. 

Σε κάθε παρακολούθηση υπήρχαν και άλλοι παρόντες στο σπίτι οι οποίοι κάποιες 

ημέρες συμμετείχαν ενεργά (3 ημέρες συμμετοχής) ενώ τις υπόλοιπες απλώς 

παρευρίσκονταν. Οι παρευρισκόμενοι ήταν οι γονείς του παιδιού ή η γιαγιά του και ο 

παππούς του. Όλη η διαδικασία μελέτης έγινε με βιντεοσκόπιση για 20 ή 25 λεπτά 

την κάθε φορά και όχι πάντα συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Η μελέτη 

εναλλασσόταν κάθε φορά ως προς το ωράριο για εξακρίβωση της μουσικής του 

συμπεριφοράς σε όλες τις φάσεις της ημέρας. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της 

βιντεοσκόπισης η ερευνήτρια παρευρισκόταν στο χώρο για περίπου 5-10 λεπτά, 
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μιλούσε με το παιδί, έπαιζε μαζί του,  άκουγε αυτά που είχε να της πει το νήπιο κάθε 

φορά, μιλούσε με τους παρευρισκόμενους και στη συνέχεια προχωρούσε την  

διαδικασία μελέτης. Κατά τη διαδικασία της βιντεοσκόπισης στις 6 από τις 8 φορές 

παρακινούσε η ερευνήτρια το παιδί για μουσική απόκριση  λέγοντάς του τραγούδια ή 

ζητώντας από τον ίδιο να τραγουδήσει κάτι ή ακόμα περιμένοντας να αποκριθεί σε 

τραγούδια που τραγουδούσε η ίδια και που ήταν γνώριμα στο παιδί. Τις 2 τελευταίες 

φορές δεν υπήρξε καμιά παρακίνηση από την ερευνήτρια που άφησε το παιδί να 

λειτουργήσει από μόνο του.  
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3. ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 

1η παρακολούθηση.

Ημερομηνία: 14-04-’09, Ώρα: 19:20-19:40. 

Συμμετέχοντες: Στην αρχή της παρακολούθησης συμμετείχε μόνο η μητέρα του, η 

οποία κρατούσε και την κάμερα, ενώ στο τελευταίο δεκάλεπτο ήρθε και η γιαγιά του. 

Οι παρόντες συμμετείχαν ενεργά μόνο στο τελευταίο πεντάλεπτο. 

Τόπος: Στο υπνοδωμάτιο της ερευνήτριας (μέρος οικείο στο παιδί). 

Η παρακολούθηση ξεκίνησε βάζοντας το παιδί να δει το πιάνο. Έχοντάς τον 

στην αγκαλιά μου άρχισε να πατάει με όλο το χέρι του το clavier του πιάνου. 

Παλαιότερα του είχα πει πως το ¨τριγωνάκι¨ είναι οι πολύ ψιλές νότες του πιάνου (και 

πατούσα τα πλήκτρα), ενώ η ¨καμπάνα¨ οι πολύ χαμηλές (και πατούσα τα πλήκτρα). 

Έτσι λοιπόν στην παρακολούθηση του είπα: ¨ Πού είναι η καμπάνα;¨ πατώντας τα 

πλήκτρα τέρμα αριστερά και στη συνέχεια ¨Πού είναι το τριγωνάκι;¨ πατώντας τα 

πλήκτρα τέρμα δεξιά. Για κάθε περίπτωση του μιλούσα με την ανάλογη φωνή. Όταν 

του μιλούσα για την καμπάνα έκανα πιο μπάσσα τη φωνή μου και όταν του μιλούσα 

για το τριγωνάκι την έκανα πιο λεπτή. 

Στη συνέχεια του έπαιξα Ντο-Μι-Σολ λέγοντας παμ-παμ-παμ. Το παιδί δεν 

αποκρίθηκε και η προσοχή του εστιάστηκε στο να πατάει τα κουμπιά του ηλεκτρικού 

μου πιάνου. Όποιο κουμπί δεν έκανε ήχο όταν το πατούσε, το άφηνε και έψαχνε άλλο 

μέχρι να βρει κάποιο που να βγάζει ήχο. Ήταν φανερό ότι το πιάνο τραβούσε 

ιδιαίτερα την προσοχή του. Εγώ πάτησα το τέρμα αριστερό πλήκτρο του πιάνου σε 

πολύ χαμηλή ένταση και βλέποντάς με έκανε το ίδιο και αυτός με την ίδια ένταση. 

Στη συνέχεια πάτησα πολλά πλήκτρα μαζί τέρμα δεξιά του πιάνου σε μέτρια ένταση 
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και αυτός αποκρίθηκε πατώντας στη μέση του clavier πολλά πλήκτρα ταυτόχρονα 

πάλι σε μέτρια ένταση.  

Στη συνέχεια πήρα το χεράκι του και του είπα να κάνουμε παμ-παμ-παμ (Ντο-Μι-

Σολ) αλλά είδα πως δεν ήθελε να του πιάνω το χέρι και το έκανε μόνος του πατώντας 

τα ίδια πλήκτρα και τραγουδώντας παμ-παμ-παμ όχι σε Ντο-Μι-Σολ αλλά σε Ντο-Ρε-

Μι . Προφανώς δεν καταλάβαινε πως αυτό που παίζει δεν αντιστοιχεί στη φωνή του ή 

απλά δεν τον ενδιέφερε. Αμέσως μετά του τραγούδησα ¨οι νότες είναι εφτά¨ 

χτυπώντας παλαμάκια και ανέβηκα τη σκάλα του τραγουδιού πατώντας τις νότες στο 

πιάνο. Μόλις έφτασα στο ψιλό Ντο δεν είπα τίποτα και τότε το παιδί τραγούδησε 

σωστά το ψηλό ντο της οκτάβας όπως το τραγούδι. Κατεβαίνοντας τη σκάλα  

αποκρίθηκε και στο χαμηλό Ντο. Τον άφησα για λίγα λεπτά χωρίς να πω τίποτα και 

αυτός πατούσε τα πλήκτρα του πιάνου. Κάποια στιγμή του λέω ¨τριγωνάκι¨ με λεπτή 

φωνή και αυτός πάτησε τα πλήκτρα τέρμα αριστερά, δηλαδή την ¨καμπάνα¨. 

Πατώντας εκείνα τα πλήκτρα του είπα πως αυτή είναι η ¨καμπάνα¨ και συνεχίστηκε 

για 1-2 λεπτά η διαδικασία ¨καμπάνα-τριγωνάκι¨ δεξιά-αριστερά πλήκτρα. Κάποια 

στιγμή ενώ η μητέρα του κρατάει την κάμερα του τραγουδάει: ¨δεν περνάς κυρά-

Μαρία¨ και σταματάει για να πει αυτός το παρακάτω αλλά δεν αποκρίνεται. Το λέω 

και εγώ αλλά πάλι δεν αποκρίνεται και συνεχίζει να πατάει πλήκτρα στο πιάνο με όλη 

την παλάμη του.  Κάποια στιγμή πάτησε ένα κουμπί που είναι για τους ρυθμούς και 

άρχισε να ακούγεται ένα συγκεκριμένο beat. Του είπα να το κλείσει, το έκλεισε αλλά 

αμέσως το ξαναπάτησε γιατί του άρεσε το ότι το πιάνο έπαιζε μουσική μόνο του και 

αυτός απλά το κοιτούσε. Του είπα να παίξει παμ-παμ-παμ (Ντο-Μι-Σολ) αλλά δεν 

ανταποκρίθηκε ενώ πατούσε τυχαία cluster στο πιάνο. Τα cluster τα έπαιζε ενώ 

ακουγόταν το ρυθμικό beat αλλά χωρίς να πηγαίνει με τον ρυθμό του beat. Ήθελε 

απλά να το ακούει και όχι να το μιμηθεί ή να παίξει κάτι αντίστοιχο.  
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Λίγο πριν κλείσω το πιάνο είπα τη σκάλα Ντο Ρε Μι….και ανταποκρίθηκε 

και στο χαμηλό και στο ψιλό Ντο. Αφού έκλεισα το πιάνο του τραγούδησα μαζί με τη 

μητέρα του  ¨δεν περνάς κυρά-Μαρία¨ και στο σημείο που λέει ¨δεν περνάς, περνάς¨ 

σταμάτησα και το είπε μόνος του και μάλιστα στο σωστό τονικό ύψος. Ήταν η πρώτη 

φορά για σήμερα που ανταποκρίθηκε στο τραγούδι ενώ όμως είχαμε κλείσει ήδη το 

πιάνο που σημαίνει πως δεν ακουγόταν άλλος ήχος. Άρχισε μετά να ανοιγοκλείνει 

την πόρτα λέγοντας κάθε φορά διάφορα φωνήεντα σε πολλά τονικά ύψη και στη 

συνέχεια χτυπούσε γρήγορα και ρυθμικά τα πόδια του ενώ έλεγε φωνήεντα σε 

glissando. Στην συνέχεια η μητέρα του τον παρακίνησε να τραγουδήσουν τον 

¨μπαρμπα-Μπρίλιο¨ αλλά αυτός δεν ήθελε και του έπιασα τα χέρια και τραγουδήσαμε 

¨οι νότες είναι εφτά¨. Κάθε φορά που ανεβαίναμε τη σκάλα, έπαιρνα και σήκωνα τα 

χεράκια του, και το ίδιο γινόταν και στο κατέβασμα.  

Τέλος, τραγουδήσαμε μαζί με την μητέρα του το τραγούδι ¨παλαμάκια παίξετε¨ 

σταματώντας σε κάποια σημεία για να τα πει το παιδί και πραγματικά 

ανταποκρινόταν και μάλιστα στο σωστό tempo και περίπου στο σωστό τονικό ύψος. 

2η παρακολούθηση.  

Ημερομηνία: 17-04-΄09, Ώρα:11:50-12:10 

Συμμετέχοντες: Η μητέρα και η γιαγιά του παιδιού, οι οποίες ως επί το πλείστον 

συμμετείχαν ενεργά. 

Τόπος: Στο σπίτι του παιδιού.  

 

Η παρακολούθηση ξεκίνησε μετά από 5 λεπτά που βρισκόμουν ήδη στο χώρο 

χωρίς να τον βιντεοσκοπώ. Την κάμερα την κρατούσα εγώ και μόλις την άνοιξα το 

παιδί έτρεχε από μακριά πέφτοντας στα πόδια μου και στην διάρκεια της πορείας του 

εγώ του έλεγα φωνήεντα σε glissando. Στη συνέχεια τον ρώτησα πώς κάνουν τα 
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σκυλάκια και δεν απάντησε αλλά μετά από δική μου υπόδειξη επανέλαβε και αυτός 

κάνοντας ¨γουβ-γουβ¨. Με διάφορα φωνήεντα και κάνοντας ντιν-ντιν-ντιν ήθελε να 

μου δώσει να καταλάβω πώς ήθελε να συνεχίσουμε το παιχνίδι που έπεφτε στα πόδια 

μου και του τραγουδούσα σε glissando. Μετά από λίγα λεπτά του ζήτησα να μου πει 

ένα τραγούδι και μου είπε τον ¨μπαρμπα Μπρίλιο¨. Ξεκίνησε μόνος του αλλά στην 

συνέχεια του τραγουδιού ήθελε να τραγουδάω και εγώ μαζί του όπου σταματούσα σε 

αρκετούς στίχους και το συνέχιζε μόνος του. Του άρεσε η διαδικασία αλλά όταν 

βαρέθηκε πήρε το αμαξάκι του και δείχνοντάς μου το μου έλεγε ¨ντιτ- ντιτ¨ 

τραγουδιστά. Αυτό δείχνει πως εσωτερικά άκουγε και γνώριζε τον ήχο μιας κόρνας.   

Μετά τραγουδήσαμε το τραγούδι ¨οι νότες είναι εφτά¨ και ανεβοκατεβαίνοντας τη 

σκάλα του τραγουδιού καθόμουνα στα γόνατα και σηκωνόμουν σταδιακά ανάλογα με 

τις νότες της σκάλας. Το ψιλό Ντο άφησα να το πει μόνος του και όταν το είπε 

ανέβασε ψηλά τα χέρια του όπως κάναμε μαζί την προηγούμενη φορά, ενώ στο 

χαμηλό Ντο κατέβασε το κεφαλάκι του,  τα χέρια του και τη φωνή του. Στο τέλος του 

τραγουδιού φώναξε ¨πάμε¨ γιατί ήθελε να το ξαναπούμε. Αφού το ξαναείπαμε, η 

γιαγιά του άρχισε να τραγουδάει τον μπαρμπα-Μπρίλιο αλλά το παιδί απλώς την 

κοιτούσε χωρίς να ανταποκρίνεται στην πρόσκληση για τραγούδι. Στη συνέχεια 

τραγούδησα μαζί με την γιαγιά του το ¨μια ωραία πεταλούδα¨ και μετά τον πρώτο 

στίχο τραγούδησε και αυτός μαζί μας όλο το υπόλοιπο τραγούδι. Προφανώς του 

φάνηκε πιο μαζικό και πιο εντυπωσιακό το τραγούδι με δυο άτομα γιατί ενώ αρχικά 

φάνηκε να μην θέλει να τραγουδήσει στην πορεία ενθουσιάστηκε.  

Μετά σήκωσα ψηλά τα χέρια μου και καθώς τα κατέβασα έλεγα μαζί με την 

κατιούσα κίνηση ¨εεεε…πάτ¨ σε μορφή glissando. Αυτό έδειξε πως του άρεσε πολύ 

και το επανέλαβε για 4 φορές μόνος του. Στη συνέχεια τον ανέβασα σε ένα κουνιστό 

αλογάκι και καθώς κουνιόταν έλεγε  τραγουδιστά ¨κούνια-μπέλλα¨. Τραγουδούσε με 
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μεγάλη προσοχή το τραγούδι στο σωστό ρυθμό και προσπαθούσε στη σωστή μελωδία 

ανοίγοντας με προσοχή τα μάτια του και εστιάζοντας σε ένα σημείο. Αυτό μου έκανε 

μεγάλη εντύπωση γιατί έμοιαζε να ψάχνει το σωστό ρυθμό σε σχέση με την δική του 

κίνηση στο αλογάκι και τη σωστή μελωδία του τραγουδιού. Μετά άρχισα να 

τραγουδάω το ίδιο τραγούδι αρκετά πιο γρήγορα και στα σημεία που σταματούσα τα 

έλεγε ο ίδιος τόσο γρήγορα όσο και εγώ. Συγχρονιζόταν δηλαδή στο δικό μου tempo. 

Στη συνέχεια μαζί με την μητέρα και τη γιαγιά του αρχίσαμε να τραγουδάμε το 

¨ήτανε μια φρεγάτα¨ και μετά τον πρώτο στίχο σταματήσαμε. Το συνέχισε μετά από 

μόνος του όχι σωστά στην αρχή, γνωρίζοντάς το όμως αφού έκανε πως κορόιδευε, 

αλλά διορθώνοντας το τραγούδι του μόνο σε κάποιους στίχους κουνώντας το 

σωματάκι του δεξιά και αριστερά σε όλη τη διάρκεια του τραγουδιού. Μετά το πέρας 

του τραγουδιού του τραγούδησα παμ-παμ-παμ (Ντο-Μι-Σολ) και ενώ την πρώτη 

φορά δεν ανταποκρίθηκε, την δεύτερη επανέλαβε ακριβώς το ίδιο με εμένα. Τέλος, 

καθώς κουνιόταν στο αλογάκι του η μητέρα του τραγούδησε ¨ήτανε ένας κιθαρίστας¨ 

και αμέσως ανταποκρίθηκε λέγοντας τους μισούς στίχους αλλά τραγουδώντας σωστά 

τη μελωδία. Η μητέρα στην στη συνέχεια τραγούδησε ¨παλαμάκια παίξετε¨ 

τραγουδώντας μόνο τη λέξη παλαμάκια για να το συνεχίσει ο ίδιος αλλά δεν 

ανταποκρίθηκε. Φάνηκε πως στο τέλος είχε κουραστεί.  

3η παρακολούθηση.       

Ημερομηνία: 19-04-΄09, Ώρα: 18:50-19:10 

Συμμετέχοντες: Μόνο ο πατέρας του ο οποίος βρισκόταν σε δωμάτιο εκτός 

παρακολούθησης. 

Τόπος: Στο σπίτι της οικογένειας του παιδιού. 
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Η παρακολούθησή μου ξεκίνησε μετά από μια δεκάλεπτη άφιξή μου στο χώρο 

του σπιτιού. Φάνηκε πολύ χαρούμενος που με είδε αλλά στην αρχή δεν είχε καμιά 

μουσική απόκριση σε όποια δική μου προσπάθεια γιατί ήθελε να τρέχουμε και να 

παίζουμε μαζί. Μετά από 4 περίπου λεπτά άρχισα  να τραγουδάω ¨οι νότες είναι 

εφτά¨. Το ανέβασμα της σκάλας το τραγούδησα forte με μελωδική φωνή σηκώνοντας 

ταυτόχρονα και τα χέρια μου, ενώ το κατέβασμα piano, ψυθιριστά, κατεβάζοντας τα 

χέρια μου. Τη δεύτερη φορά που τραγούδησα άρχισε και αυτός μαζί μου λέγοντας 

forte το ανέβασμα και piano το κατέβασμα όπως η δική μου φωνή. Κάποια στιγμή 

αφαιρέθηκε βλέποντας διαφημίσεις στην τηλεόραση, την οποία επίτηδες δεν είχα 

κλείσει, και παρατήρησα πως σε διαφημίσεις που είχε μόνο ομιλίες και όχι μουσική 

ξαναγύριζε σε εμένα για να παίξουμε-τραγουδήσουμε, ενώ στις διαφημίσεις που είχε 

έντονη μουσική σταματούσε να κάνει οτιδήποτε και αφοσιωνόταν στην τηλεόραση 

κουνώντας κάποιες φορές και το σώμα του στην ανάλογη μουσική της κάθε 

διαφήμισης. Για άλλη μια φορά αυτό υποδεικνύει πως ουσιαστικά άκουγε κάθε 

μελωδία που ακουγόταν στο υπόλοιπο σπίτι παρόλο που την ίδια ώρα μπορεί να 

ασχολούνταν με κάτι άλλο. 

Στη συνέχεια έπαιζε με ένα παιχνίδι του, το οποίο το έριχνε από τον καναπέ 

και την 3η φορά που το έριξε εγώ έκανα ¨μπουφ¨ απλά ως επιφώνημα όχι μελωδικά. 

Στην αρχή γέλασε και μετά όσες φορές το ξανάριχνε από μόνος του έλεγε ¨μπουφ¨ 

και πάντα γελούσε. Του άρεσε δηλαδή η ταυτόχρονη ρίψη και λεκτική συλλαβή. Σε 

αυτή την ηλικία η σύνδεση λέξεων και μουσικής είναι σημαντική γιατί κάποιες φορές 

τα βοηθά να αποκωδικοποιήσουν τη μουσική. Μετά παίζαμε μαζί με μια μπάλα. Σε 

ολόκληρη τη διάρκεια του παιχνιδιού όταν κλωτσούσα είτε εγώ είτε αυτός την μπάλα 

έλεγα, ανεβάζοντας το τονικό ύψος της φωνής μου, ¨γκολ¨ μήπως επαναλάβει και ο 

ίδιος για να ανακαλύπτει τη φωνή του σε διάφορα τονικά ύψη αλλά δεν 
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ανταποκρινόταν. Προφανώς το παιχνίδι με την μπάλα είχε για εκείνον περισσότερο 

ενδιαφέρον από ο,τιδήποτε άλλο. 

 

4η παρακολούθηση.     

Ημερομηνία: 23-04-’09, Ώρα: 20:00-20:20 

Συμμετέχοντες: Η μητέρα του και η γιαγιά του οι οποίες δεν συμμετείχαν ενεργά. 

Τόπος: Σπίτι της ερευνήτριας. 

 

Η παρακολούθηση ξεκίνησε μετά από 10 περίπου λεπτά  που το παιδί 

βρισκόταν  στο χώρο. Μετά από δική μου υπόδειξη ανέβαζε τα χέρια του ψηλά και 

κατεβάζοντάς τα έλεγε ¨εεε…πάτ¨ σε μορφή glissando κάτι που προανέφερα πως του 

άρεσε ιδιαίτερα. Κάποια στιγμή άρχισα να τραγουδάω μαζί με τη μητέρα του το 

¨ήτανε μια φρεγάτα¨ και μας ακολούθησε χωρίς καμιά δική μας παρέμβαση. Αμέσως 

μετά τραγούδησα το ¨οι νότες είναι εφτά¨ χτυπώντας παλαμάκια και γόνατα. Το παιδί 

άρχισε να χορεύει και να χτυπάει τα χέρια του στα πόδια. Καθώς ανέβαινα τη σκάλα 

Ντο Ρε Μι…έκανα κινήσεις με τα χέρια μου και τραγουδούσα forte. Στο ψιλό Ντο 

τραγούδησε και αυτός forte με τα χέρια του ψηλά. Στο κατέβασμα της σκάλας 

τραγουδούσαμε μαζί σε piano και στο χαμηλό Nτο ήρθε και μου έπιασε τα χέρια 

δείχνοντάς μου πως πρέπει να κατεβάσουμε τα χέρια αφού κατεβαίνει η ένταση της 

φωνής μας και το τονικό ύψος. Όλο αυτό βέβαια το καταλαβαίνει ενδόμυχα και οι 

κινήσεις είναι ενστικτώδεις. Όταν κατάλαβε πως τελείωσε το τραγούδι φώναζε 

¨πάμε¨ για να το ξαναπαίξουμε. Στην δεύτερη φορά είπε από μόνος του ¨ανεβαίνω τη 

σκάλα¨ και καθώς ανέβαινε έκανε και τις αντίστοιχες κινήσεις που κάναμε ακριβώς 

πρίν. Το ίδιο και στο κατέβασμα της σκάλας. Στη συνέχεια άρχισε από μόνος του να 

τραγουδάει ¨ήτανε μια φρεγάτα¨ λέγοντας όμως ένα μικρό μέρος του τραγουδιού. 
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Λίγο μετά μου έδωσε ένα αμαξάκι του και παίρνοντάς το έκανα τον ήχο των 

αυτοκινήτων σταματώντας την τρίτη φορά αλλά το παιδί δεν ανταποκρίθηκε.  

Αφού άφησα το αμαξάκι τραγούδησα παμ-παμ-παμ (Ντο-Μι-Σολ) και τον ρώτησα 

πώς κάνουμε στο πιάνο. Μου απάντησε σε Ντο-Μι- Σολ κάνοντας το χεράκι του στον 

αέρα σαν να υπήρχε ένα νοητό clavier. Είχε συνδυάσει την κίνηση του χεριού στο 

πιάνο με το συγκεκριμένο ρυθμο-μελωδικό μοτίβο.  Ξαναπαίρνοντας το αμαξάκι του, 

το έβαζε στο κεφάλι του και όταν το αμαξάκι έπεφτε αυτός έλεγε ¨μπουφ¨ όπως την 

προηγούμενη φορά που το ρίχναμε μαζί από τον καναπέ. Από αυτό κατάλαβα πως 

μάλλον είχε συνδυάσει το επιφώνημα ¨μπουφ¨ με την πτώση του εκάστοτε παιχνιδιού 

και πως είχε χαραχτεί στη μνήμη του όπως και τα μουσικά δρώμενα. Στη συνέχεια 

του τραγούδησα το τραγούδι ¨αρκούδα¨ από το συγκρότημα mazoo and the zoo 

σταματώντας σε κάποιο σημείο που αυτός συνέχισε υψώνοντας ή χαμηλώνοντας τη 

φωνή του και κουνώντας το σώμα σαν να χορεύει.  

Τα τελευταία 5 λεπτά τον άφησα ελεύθερο χωρίς να τον ενοχλήσω καθόλου 

και κατέγραψα πως την ώρα που έπαιζε με το αμαξάκι του έλεγε ¨ντιτ ντιτ¨ 

υψώνοντας το τονικό ύψος της φωνής του άλλοτε πιο δυνατά και άλλοτε πιο σιγά ενώ 

κάποια άλλη στιγμή έλεγε ρυθμο-μελωδικά ¨να, να, να¨ που ήταν σημείο του 

τραγουδιού με την αρκούδα. Είναι φανερό πως τα παιδιά την ώρα του παιχνιδιού τους 

βρίσκονται στον δικό τους κόσμο και ενστικτωδώς ξαναθυμούνται και αναπαράγουν 

αυτά που άκουσαν. 

 5η παρακολούθηση.

Ημερομηνία: 25-04-΄09, Ώρα: 13:20-13:40 

Συμμετέχοντες: Η μητέρα του στο χώρο της παρακολούθησης και ο πατέρας του σε 

άλλο δωμάτιο εκτός παρακολούθησης. Ενεργή συμμετοχή μόνο του πατέρα. 

Τόπος: Στο σπίτι της οικογένειας του παιδιού.  
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Αφού βρισκόμουν κάποια λεπτά στο χώρο παρακολούθησης ξεκίνησα να 

βιντεοσκοπώ. Το παιδί δεν αντέδρασε, προφανώς είχε εξοικειωθεί με την κάμερα, και 

συνέχισε να χτυπάει την πλάτη του στον καναπέ τραγουδώντας δικές του μελωδίες με 

διάφορα φωνήεντα με συγκεκριμένο tempo. Παίρνοντας αφόρμιση από διάφορες 

λεξούλες που έλεγε και ανέφερε τη λέξη κουνελάκι, άρχισα να τραγουδάω το ¨αχ 

κουνελάκι¨. Στην αρχή απλώς με κοιτούσε και στη συνέχεια τραγουδούσε μαζί μου 

με τους στίχους που μπορούσε να θυμηθεί και προσπαθώντας να αποδώσει σωστά τη 

μελωδία και μάλιστα πιο δυνατά για να ακούγεται η δική του φωνή περισσότερο. 

Όταν του είπα να μου πει ένα τραγουδάκι μου τραγούδησε κάποια τυχαία φωνήεντα 

με τη μελωδία από ένα τραγούδι στο cd mazoo and the zoo. Κάποια στιγμή τράβηξε 

την προσοχή του η κάμερα και ενώ εγώ συνέχισα να τραγουδάω ¨ήτανε ένα μικρό 

καράβι¨ δεν εισέπραξα καμιά ανταπόκριση αν και το συγκεκριμένο τραγούδι είναι 

από τα αγαπημένα του. Αφού ξέφυγε η προσοχή του από την κάμερα συνέχισε να 

τραγουδάει δικά του φωνήεντα και μελωδίες με τον ίδιο ρυθμό που χτυπούσε την 

πλάτη του στον καναπέ χωρίς αίσθημα τονικότητας και λέγοντας τις λέξεις σε τονικό 

ύψος ανάμεσα με της ομιλίας και του τραγουδιού. Μάλιστα το tempo του 

εναλλασσόταν σε αργό και γρήγορο και όταν τραγουδούσε αργά χτυπούσε αργά την 

πλάτη του στον καναπέ ενώ όταν τραγουδούσε γρήγορα, χτυπούσε γρήγορα.  

Κάποια στιγμή ο πατέρας του από το μέσα δωμάτιο επαναλάμβανε αυτά που έλεγε το 

παιδί σαν ηχώ. Ο πατέρας επαναλάμβανε ακριβώς αυτό που έλεγε ή τραγουδούσε το 

παιδί. Όταν το παιδί απλά μιλούσε επαναλάμβανε σε μορφή ομιλίας και ο πατέρας. 

Όταν το παιδί τραγουδούσε τραγουδούσε και ο πατέρας. Τότε το παιδί σταματούσε 

και περίμενε να ακούσει τι θα επαναλάμβανε  παρακάτω ο πατέρας του ο οποίος 

σταματούσε και αυτός. Το παιδί αφού δεν άκουγε τίποτα συνέχισε να τραγουδάει. Ο 
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πατέρας του ξαναεπαναλάμβανε σαν ηχώ και η διαδικασία συνεχίστηκε για 3 περίπου 

λεπτά. Διασκέδαζε πολύ αυτό το παιχνίδι αφού γελούσε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια. 

Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι πως παρόλο που ήξερε σε ποιο δωμάτιο 

βρισκόταν ο πατέρας του που έκανε την ηχώ, δεν πήγαινε να τον βρει αλλά έκανε 

ησυχία και προσπαθούσε να ακούσει τα παρακάτω λόγια του πατέρα του. Τα 

τελευταία 2 λεπτά τον βιντεοσκόπησα την ώρα του φαγητού του αλλά δεν είχε καμιά 

μουσική απόκριση ούτε και σε μια πρόσκληση για τραγούδι της μητέρας του. 

6η παρακολούθηση.     

Ημερομηνία: 29-04-΄09, Ώρα: 12:10-12:30. 

Συμμετέχοντες: Η μητέρα του η οποία δεν συμμετείχε ενεργά. 

Τόπος: Στο σπίτι της οικογένειας του παιδιού. 

 

Στην αρχή της βιντεοσκόπησης το παιδί έτρεχε σε ολόκληρο το σπίτι και δεν 

ανταποκρινόταν στο δικό μου κάλεσμα. Τότε πήρα στα χέρια μου ένα λούτρινο 

κουνελάκι που έχει για παιχνίδι και άρχισα να τραγουδάω ¨αχ κουνελάκι¨. Το παιδί 

σταμάτησε να τρέχει, με κοιτούσε και στα σημεία που σταματούσα να τραγουδάω 

συνέχιζε τραγουδώντας σωστά. Μόλις τελείωσε το τραγούδι συνέχισε να τραγουδάει 

κάποια φωνήεντα μόνος του και ξανάρχισα το τραγούδι σκεπτόμενη πως ήθελε 

μάλλον να το ξαναπούμε. Τότε μου είπε ¨όχι¨ και σταματώντας εγώ το τραγούδι 

συνέχισε τις δικές του μελωδίες ( αυτοσχεδιασμός ).  Μετά μου έδωσε μια μπαλίτσα 

για να παίξουμε. Όταν του την πετούσα για να την πιάσει του έλεγα ¨εεε…ώπ¨ σε 

μορφή glissando χρωματίζοντας τη φωνή μου και στη δική του σειρά σταματούσα 

μήπως μιμηθεί τα λόγια μου αλλά δεν έλαβα καμιά ανταπόκριση. Κατά λάθος στη 

συνέχεια πάτησε ένα κουμπί από ένα παιχνίδι του που κάνει μουσική αλλά δεν έδωσε 

καμιά σημασία και συνέχισε να μου πετά την μπάλα για να παίξουμε. Αυτό που 
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κατάλαβα είναι πως ο ήχος από το παιχνίδι που πάτησε κατά λάθος του ήταν πολύ 

συνηθισμένος γι’αυτό και δεν του προκάλεσε κανένα ενδιαφέρον ή το παιχνίδι με την 

μπάλα τον ενδιέφερε περισσότερο από ο,τιδήποτε άλλο. Σε άλλη περίπτωση με τον 

οποιονδήποτε διαφορετικό ήχο που ακούει σταματάει και παρατηρεί. Στη συνέχεια 

τον ανέβασα στο κουνιστό του αλογάκι και αυτός τραγουδούσε ¨κούνια μπέλλα¨ με 

το ίδιο tempo που κουνιόταν. Όταν πάτησα το κουμπί από τον ήχο του 

χλιμιντρίσματος του αλόγου περίμενα μουσική απόκριση από τον ίδιο, να επαναλάβει 

δηλαδή αυτό που άκουσε, αλλά δεν υπήρξε καμιά απόκριση αν και παλιότερα όταν 

ανέβαινε στο αλογάκι έκανε το χλιμιντρίσμα.  Μετά από λίγα λεπτά αφού κουνιόταν 

στο αλογάκι του τραγουδούσε τη μελωδία από το ¨κούνια μπέλλα¨ αλλά όχι με 

συγκεκριμένες λέξεις ενώ το βλέμμα του είχε κολλήσει σε ένα αντικείμενο του 

σπιτιού. Τότε συνειδητοποίησα πως απλώς η μελωδία είχε παγιωθεί μέσα του και την 

τραγουδούσε ασυναίσθητα χωρίς καν να καταλαβαίνει τι τραγουδάει.   

7η παρακολούθηση.

Ημερομηνία: 02-05-’09, Ώρα: 22:35-22:55 

Συμμετέχοντες: Η γιαγιά και ο παππούς του παιδιού. 

Τόπος: Στο σπίτι της ερευνήτριας. 

 

Η παρακολούθηση ξεκίνησε με το παιδί να βρίσκεται στο πιάνο. Μόλις το 

άνοιξα πάτησε τυχαία πλήκτρα και περίμενε μέχρι να σταματήσει εντελώς η διάρκεια 

των πλήκτρων. Όταν του είπα πού είναι η καμπάνα μου απάντησε πατώντας τα 

πλήκτρα του πιάνου ¨τριγωνάκι¨ πηγαίνοντας τέρμα δεξιά στο clavier και ¨καμπάνα¨ 

τέρμα αριστερά. Την προηγούμενη φορά τα είχε μπερδέψει ενώ τώρα μου τα είπε 

σωστά. Στη συνέχεια του είπα να μου τα πει και να πατήσει τα πλήκτρα δυνατά 

λέγοντας και εγώ δυνατά τις λέξεις ¨καμπάνα-τριγωνάκι¨ αλλά το παιδί δεν 
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αποκρίθηκε. Ήταν μια προσπάθειά μου να δω αν ενστικτωδώς θα παίξει forte 

λέγοντας δυνατά τις λέξεις  αλλά δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Για λίγα λεπτά τον άφησα 

να εξερευνήσει το πιάνο και πατούσε κάποια πλήκτρα δυνατά και κάποια σιγά και 

επαναλαμβανόμενα σε όλο το clavier μέχρι που είδε το κουμπί με τους ρυθμούς. 

Άρχισε να το ανοίγοκλείνει και τυχαία να ανεβάζει ή να κατεβάζει το tempo. Τα 

λεπτά που έπαιζε με το πιάνο δεν μιλούσε και φαινόταν αρκετά αφοσιωμένος. 

Κάποια στιγμή του είπα να πατήσει σιγά τα πλήκτρα, μιλώντας ψυθιριστά, και 

δυνατά  μιλώντας δυνατά. Η προσπάθειά μου έγινε για τον ίδιο λόγο που ανέφερα και 

παραπάνω αλλά το παιδί δεν αποκρίθηκε. 3 δευτερόλεπτα μετά μου είπε παμ-παμ-

παμ (Ντο-Μι-Σολ) δυνατά. Αφού φύγαμε από το δωμάτιο με το πιάνο άρχισα να λέω 

το τραγούδι ¨το μαντηλάκι πέρασε¨ σταματώντας σε κάποιο στίχο όπου το συνέχισε ο 

ίδιος,  χωρίς να μου πει όλη τη στροφή αλλά τραγουδώντας σωστά αλλά όχι στον 

δικό μου τόνο, κατευθείαν το στίχο ¨α, πανάθεμά το¨ που του αρέσει περισσότερο. 

Στη συνέχεια  ξανάρχισα να λέω το τραγουδάκι ψυθιριστά και στο στίχο που 

σταμάτησα, συνέχισε αυτός ψυθιριστά όπως και εγώ και μόλις τελείωσε πάλι 

ψυθιριστά μου είπε ¨πάει το τραγούδι¨. Αμέσως μετά άρχισε να χειροκροτεί και να 

λέει ¨πάμε¨ για να το ξαναπούμε. Το ξαναείπαμε αλλά όχι ψυθιριστά  και αυτός 

ξαναείπε μόνο το στίχο ¨α, πανάθεμά το¨. Αυτή τη φορά ξεχώρισε ενστικτωδώς  το 

piano με το forte αλλά μέσα από το τραγούδι, ενώ στο πάτημα των πλήκτρων στο 

πιάνο δεν μπορούσε να το αντιληφθεί. Κάποια στιγμή ενώ βιντεοσκοπούσα μίλησα 

για 2 λεπτά με την μητέρα του και αυτός έτρεχε μέσα στο σπίτι όπου ξαφνικά 

σταμάτησε γιατί άκουσε το ρολόι να χτυπάει ( το ρολόι του σπιτιού κάθε ώρα έχει και 

μια μελωδία ). Το ρολόι χτυπάει αρκετά χαμηλόφωνα και πίστευα πως δεν θα το 

ακούσει αλλά άκουσε αμέσως μια μελωδία που δεν του ήταν οικεία σε αντίθεση με 

την μελωδία από κάποια παιχνίδια του τα οποία όταν τα πατάω τη στιγμή που κάνει 
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κάτι άλλο, δεν δίνει καμιά σημασία.  Έχω καταλάβει πως ο,τιδήποτε είναι καινούριο 

του αποσπά την προσοχή ενώ σε κάτι συνηθισμένο μπορεί να σου την εντύπωση πως 

δεν το ακούει καθόλου. Γεγονός βέβαια λανθασμένο γιατί προφανώς και ακούει τα 

πάντα απλώς επιλέγει σε ποια θα ανταποκριθεί. Τα τελευταία 5 λεπτά δεν υπήρξε 

καμιά μουσική απόκριση. 

8η παρακολούθηση:        

Ημερομηνία: 03-05-’09, Ώρα: 11:00-11:15  

Συμμετέχοντες: Η μητέρα του, μια φίλη της μητέρας που την γνωρίζει το παιδί και η 

γιαγιά του. Ενεργή συμμετοχή της μητέρας και της ερευνήτριας.  

Τόπος: Στο σπίτι της ερευνήτριας.   

 

Η παρακολούθηση ξεκίνησε αφήνοντας το παιδί για 3 περίπου λεπτά 

ελεύθερο από προσωπικές μου προκλήσεις ώσπου από μόνος μου είπε πως περνάει 

ένα αυτοκίνητο ( περνούσε αυτοκίνητο μαρσάροντας τη μηχανή ) και μου είπε να 

κάνω ησυχία για να ακούσω. Έπειτα άρχισα να τραγουδάω ¨το μαντιλάκι πέρασε¨ και 

συνέχισε μαζί μου τραγουδώντας σωστά τόσο στον ρυθμό όσο και στην μελωδία 

όλους τους στίχους αυτή τη φορά. Τη δεύτερη φορά που το τραγούδησα χτυπούσα 

παλαμάκια και του είπα να κάνει το ίδιο αλλά απλώς συνέχισε να τραγουδάει χωρίς 

να χτυπάει έστω και στα γόνατα τα χεράκια του. Στη συνέχεια είπαμε μαζί διάφορα 

τραγουδάκια ώσπου απότομα του είπα ¨εεε…πατ¨ και συνέχισε για κάποια 

δευτερόλεπτα να κάνει αυτό το πράγμα  μόνος του. Στη συνέχεια άρχισε να τρέχει 

κατά μήκος του σπιτιού και ανάλογα με τη φόρα που έπαιρνε έλεγε και κάποια 

φωνήεντα ανεβάζοντας το τονικό ύψος της φωνής του από χαμηλά και έφτανε ψηλά. 

 Στα τελευταία 3 περίπου λεπτά της παρακολούθησης έπαιζε με την μητέρα του χωρίς 

να εντοπίσω κάποια μουσική απόκριση. 
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9η παρακολούθηση

Ημερομηνία: 27-07-’09, Ώρα: 20:00-20:25 

Συμμετέχοντες: Η γιαγιά, ο παππούς του παιδιού και κάποιοι γείτονες. Ο παππούς 

συμμετείχε παθητικά.  

Τόπος: Το σπίτι της ερευνήτριας. 

 

Η παρακολούθηση ξεκίνησε μετά από πεντάλεπτη παραμονή του παιδιού στο 

σπίτι της ερευνήτριας. Καθώς το παιδί έπαιζε με την σκούπα και έκανε πως χορεύει 

μαζί της, ρώτησα το παιδί αν, όταν χορεύει, τραγουδάει. Τότε τραγούδησε σωστά 

ρυθμο-μελωδικά τους δυο πρώτους στίχους από ένα παιδικό τραγούδι, ¨ο 

σκαντζόχειρος¨ που του είχε μάθει η μητέρα του. Στη συνέχεια κράτησα τα χεράκια 

του παιδιού τραγουδώντας ρυθμο-μελωδικά ένα μουσικό μοτίβο μόνο με την 

συλλαβή ¨τα¨. Όταν ανέβαζα ψηλά τα χέρια του παιδιού, ανέβαζα και το τονικό ύψος 

της φωνής μου και αμέσως μετά κατέβαζα τα χέρια του, κατεβάζοντας και το τονικό 

ύψος της φωνής μου. Κάποια στιγμή όταν ανέβασα τα χέρια του παιδιού δεν 

τραγούδησα ¨τα¨ περιμένοντας δική του απόκριση αλλά δεν αποκρίθηκε και απλώς με 

κοιτούσε περιμένοντας την επόμενή μου κίνηση. Την τέταρτη φορά που έκανα την 

κίνηση των χεριών πιο έντονη ανταποκρίθηκε τραγουδώντας και το ο ίδιος ¨τα¨ στο 

δικό μου τονικό ύψος. Έπειτα από μια μικρή παύση έλεγε (χωρίς να τραγουδάει) ¨τα, 

τα¨ περιμένοντας να τραγουδήσω εγώ και επειδή δεν ανταποκρίθηκα είπε με θυμό να 

το τραγουδήσω και ξαναξεκίνησα το τραγούδι. Το παιδί απλώς έπαιζε χωρίς να 

τραγουδάει. Για 10 περίπου λεπτά δεν ήθελε να τραγουδήσουμε μαζί αλλά ήθελε να 

παίζει ελεύθερα και γι’ αυτό τον άφησα χωρίς καμιά πρόκληση και το μόνο που 

ρώτησα στο παιδί ήταν πώς κάνουν διάφορα ζωάκια όπως η γάτα, ο σκύλος, το 

κοκοράκι και το γουρουνάκι. Το παιδί πάντα απαντούσε μιμούμενο με τη φωνή του 
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τις φωνές των ζώων. Κάποια στιγμή γαύγισε ένας σκύλος από την γειτονιά και ενώ το 

παιδί τις περισσότερες φορές όταν άκουγε ένα σκυλί να γαυγίζει το μιμούνταν 

σήμερα δεν μιμήθηκε αν και τον παρότρυνα να το κάνει. Μετά από λίγα λεπτά τον 

παρότρυνε μια γειτόνισσα να τραγουδήσει και το παιδί τραγούδησε μονοκόμματα 

τρία τραγούδια. Εμείς χαμογελούσαμε και του λέγαμε μπράβο και το παιδί από την 

χαρά και την ευχαρίστησή του συνέχιζε να τραγουδά σε συγκεκριμένο tempo και 

τονικότητα.     

10η παρακολούθηση

Ημερομηνία: 29-07-’09, Ώρα: 11:20-11:35 

Συμμετέχοντες: Ένα παιδί μεγαλύτερης ηλικίας, φίλος του παιδιού που ερευνάται 

και η γιαγιά του παιδιού που ερευνάται. 

Τόπος: Το σπίτι της ερευνήτριας. 

 

Στην συγκεκριμένη παρακολούθηση το παιδί ερευνάται κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού του με άλλο παιδί όχι όμως της δικής του ηλικίας αλλά κατά 5 χρόνια 

μεγαλύτερό του. Παίζουν μαζί ένα παιχνίδι που μιμούνται τα αυτοκίνητα, μιμούμενα 

και τον ήχο των αυτοκινήτων κάνοντας τον ήχο της εξάτμισης με glissando της 

φωνής. Κάποια στιγμή σταμάτησαν να τρέχουν, μετά από δική μου παρότρυνση, 

σταμάτησαν δηλαδή να παίζουν το παιχνίδι με τα αυτοκίνητα και τους πρότεινα να 

παίξουν με τα λούτρινα ζωάκια που υπήρχαν στο χώρο και να μιμηθούν τη φωνή των 

ζώων. Το παιδί που ερευνάται δεν ήθελε να κάνει αυτή την δραστηριότητα γιατί 

ήθελε να συνεχίσει το παιχνίδι με τα αυτοκίνητα και να τρέχει. Του φαινόταν πιο 

ενδιαφέρον το παιχνίδι με την έντονη σωματική δραστηριότητα και το τρέξιμο και 

έτσι αρνήθηκε  το πιο στατικό παιχνίδι. Τότε ρώτησα το παιδί αν θέλει να μου πει ένα 

τραγούδι και μου είπε τον ¨σκατζόχειρο¨  και αμέσως μετά ξαναρώτησα το παιδί αν 

 59



ήθελε να μου πει και άλλο τραγούδι και αρνήθηκε. Φαινόταν αδιάφορο στο παιδί να 

λέει τραγούδια γιατί ήθελε να τρέχει. Άρχισα μετά από λίγα λεπτά να τραγουδώ ¨οι 

νότες είναι εφτά¨ και παρότι τον παρότρυνα να τραγουδήσει μαζί μου αυτό το 

τραγούδι που το είχαμε μάθει μαζί εδώ και αρκετό καιρό, το παιδί δεν 

ανταποκρίθηκε. Με παρακολουθούσε με προσοχή να το τραγουδώ, χωρίς να φεύγει 

από μπροστά μου αλλά δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για τραγούδι. Ήταν πλέον 

φανερό πως δεν είχε την όρεξη για τραγούδι. Όταν η γιαγιά του, που παρευβρισκόταν 

στο χώρο είπε στο παιδί πως ξέχασε το τραγούδι με τις νότες, το παιδί άρχισε να 

τραγουδάει κανονικά το τραγούδι ¨οι νότες είναι εφτά¨ προσπαθώντας να ανεβεί και 

να κατεβεί σωστά τη σκάλα. Ήταν πολύ καλή η προσπάθεια του παιδιού για την 

αλλαγή του τονικού ύψους σε κάθε νότα αλλά σαφώς δεν ήταν ακριβής η διαφορά 

τονικού ύψους από νότα σε νότα. Κάποια στιγμή ρώτησα το παιδί πώς περπατάνε τα 

πουλάκια και πώς οι ελέφαντες αλλά δεν απάντησε γιατί δεν θυμόταν και τότε 

απάντησε το παιδί που έπαιζε μαζί του και αμέσως το παιδί που ερευνάται μιμήθηκε 

τα πουλάκια και τους ελέφαντες. Μετά από λίγα λεπτά έπειτα από πρόκληση του 

παιδιού που έπαιζε μαζί του, το παιδί που ερευνάται άρχισε να τραγουδάει τον 

¨σκαντζόχειρο¨ καθώς χτυπούσε με την πλάτη του στον καναπέ. Ο ρυθμός που 

χτυπούσε την πλάτη του ήταν ο ίδιος με τον ρυθμό που τραγουδούσε. Η 

παρακολούθηση σταμάτησε μετά από δυο περίπου λεπτά χωρίς να εντοπιστεί κάποια 

μουσική απόκριση του παιδιού. 
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4.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   

 

Έπειτα από τις δέκα παρακολουθήσεις, θα κατηγοριοποιούσα τις μουσικές 

συμπεριφορές του παιδιού στις τρεις παρακάτω κατηγορίες: 

Α) Στις αποκρίσεις που έχει το παιδί όταν βρίσκεται σε χώρο όπου υπάρχει και άλλη 

μουσική πηγή, εκτός από την ανθρώπινη φωνή. 

Β) Στις αποκρίσεις που έχει το παιδί όταν δεν υπάρχει καμιά άλλη μουσική πηγή, 

παρά μόνο η ανθρώπινη φωνή. 

Γ) Στις μουσικές του συμπεριφορές στην απουσία οποιουδήποτε μουσικού 

ερεθίσματος.  

Για παράδειγμα παρατήρησα πως όταν το παιδί βρισκόταν στο δωμάτιο όπου υπήρχε 

το πιάνο ( μουσική πηγή ) δεν ανταποκρινόταν σχεδόν ποτέ στις δικές μου 

προκλήσεις για τραγούδι ούτε του άρεσε να βλέπει εμένα να παίζω τραγούδια στο 

πιάνο ή να τραγουδώ. Το πιάνο λοιπόν, συγκριτικά με την ανθρώπινη φωνή, ήταν 

μεγαλύτερη πρόκληση για το συγκεκριμένο παιδί. Το εύρημα αυτό έρχεται σε 

αντίθεση με την έρευνα της Addessi (2008) όπου το κοριτσάκι που ερευνούνταν 

αρέσκονταν να βλέπει την μητέρα του να παίζει και να τραγουδά στο ταμπουρίνο, και 

επέλεγε να μένει αμέτοχη μόνο όταν η μητέρα έπαιζε καινούρια στοιχεία που δεν 

γνώριζε το κοριτσάκι. Στην δική μου περίπτωση έρευνας, το παιδί ήθελε να παίζει 

στο πιάνο δικές του ¨συνθέσεις¨ και όχι να ακούει την ερευνήτρια. Στο ελεύθερο 

παιχνίδι σε χώρο που δεν υπήρχε άλλη μουσική πηγή παρά μόνο η ανθρώπινη φωνή, 

ανταποκρινόταν στο δικό μου κάλεσμα για μουσικό παιχνίδι και τραγούδι και κυρίως 

ανταποκρινόταν στον μιμητικό μουσικό διάλογο. Αυτό ακριβώς το φαινόμενο 

παρατηρούμε και στην έρευνα της Addessi (2008) όπου το υπό μελέτη κοριτσάκι 
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διενεργούσε μιμητικές μουσικές αποκρίσεις προς τη μητέρα του συνεχίζοντας την 

μουσική διαδικασία με μιμητικό μουσικό διάλογο. 

Τις φορές που άφηνα το παιδί να παίξει ελεύθερα χωρίς να του δίνω κανένα 

μουσικό ερέθισμα παρατηρούσα πως συνήθως μετά από λίγα λεπτά τραγουδούσε από 

μόνο του το παιδί τραγούδια που είχαμε μάθει μαζί ή έκανε κινήσεις με τα παιχνίδια 

του συντονισμένες με τον ρυθμό που τραγουδούσε. Αυτό προφανώς υποδεικνύει ότι 

το παιδί είχε συνειρμικά συνδέσει την παρουσία μου με όσα του είχα μάθει,  και 

ασυνείδητα ή συνειδητά έμπαινε κάποιες φορές στη διαδικασία να προκαλέσει το ίδιο 

τη μεταξύ μας μουσική σπικονωνία.  Κάποιες φορές όταν άφηνα το παιδί να παίξει 

μόνο του μετά από λίγα λεπτά ερχόταν και μου έπιανε τα χέρια για να παίξουμε μαζί. 

Ήθελε να συμμετέχω και εγώ στο παιχνίδι του. Κάτι παρόμοιο συνέβει και στην 

έρευνα του Bill Corsaro (1996) όταν παρατηρώντας ο ίδιος τα παιδιά να ζωγραφίζουν 

μέσα στην τάξη τους, ένα παιδί του ζήτησε να ζωγραφίσει και ο ίδιος μαζί τους. 

Παρόλο που αρχικά ο ερευνητής αρνήθηκε και του εξήγησε  πως δεν ξέρει να 

ζωγραφίζει, το παιδί επέμεινε εκφράζοντας την έντονη θέλησή του για την συμμετοχή 

του ερευνητή. Το ίδιο συνέβη και στην δική μου έρευνα όπου όταν εξέφραζα στο 

παιδί την άρνησή μου για συμμετοχή, στεναχωριόταν και επέμενε μέχρι να 

συμμετέχω μαζί του στο παιχνίδι. Επιβεβαιώνεται εδώ η αναγκαιότητα μια ς σχέσης 

εμπιστοσύνης μεταξύ ερευνητή και παιδιού για την ποιότητα των δεδομένων της 

έρευνας και για την ηθική διάσταση της έρευνας, που υπαγορεύει αίσθημα ασφάλειας 

και απουσία πίεσης προς το παιδί. Διαπιστώνεται επίσης πόσο σημαντικό είναι για τα 

παιδιά να παίζουν μαζί με τους ενήλικες και πόσο πολύ μπορούν οι ενήλικες να 

επηρεάσουν τις αντιδράσεις, τις αποκρίσεις και τη μάθηση γενικότερα των παιδιών.  

Οι έρευνες σε σχέση με την σημαντικότητα της γονικής επίδρασης στην 

μουσική ανάπτυξη των παιδιών, αποκαλύπτουν  πως αυτή η κοινή πρόθεση παιδιών-
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γονέων για μουσική δραστηριότητα αναπτύσσει τις μουσικές αποκρίσεις των παιδιών. 

Οι γονείς  λειτουργούν ως πομποί μουσικών ερεθισμάτων προς τα παιδιά  και σαφώς 

είναι αυτοί που μπορούν να εκμαιεύσουν τις περισσότερες μουσικές αποκρίσεις αφού 

τα παρακολουθούν στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας στο φυσικό τους 

περιβάλλον. Στην προσωπική μου ερευνητική διαδικασία συζητώντας με την μητέρα 

του παιδιού που μελετούσα, μου αποκάλυψε πως ήδη από τις πρώτες ημέρες της ζωής 

του παιδιού, η μητέρα του τραγουδούσε και του έβαζε ηχογραφημένη μουσική. Η 

διαδικασία αυτή συνεχιζόταν καθώς το παιδί μεγάλωνε και στην πορεία άρχισε να 

παίζει μαζί του και να κινεί διάφορα μέλη του σώματος του παιδιού καθώς η ίδια 

τραγουδούσε. Τότε το παιδί άρχισε να χρησιμοποιεί διάφορα φωνήματα και μικρά 

μουσικά μοτίβα (τραγουδώντας τυχαίες συλλαβές) ακόμα και στο ελεύθερο παιχνίδι 

του ανάλογα τόσο με την διάθεσή του όσο και με τα μουσικά  ερεθίσματα που είχε 

δεχτεί την συγκεκριμένη ημέρα. Τέτοιου είδους συμπεριφορές μας παραθέτει η Susan 

Young (2003) ερευνώντας τις φωνητικές-τραγουδιστικές αποκρίσεις παιδιών τριών 

χρόνων όπου παρατήρησε πως τα παιδιά είχαν διαφόρων ειδών τραγουδιστικές 

αποκρίσεις, άλλοτε πιο εσωστρεφείς και άλλοτε πιο διάχυτες, ανάλογα με το παιχνίδι 

και την διάθεση που θα είχαν όταν έπαιζαν ελεύθερα.  

Είναι, επίσης, σημαντικό οι γονείς να αναπαράγουν ήχους και φωνήματα των παιδιών 

γιατί με τον τρόπο αυτό προκαλούν στα παιδιά περισσότερα μουσικά ερεθίσματα και 

συνήθως έτσι προκαλούνται και περισσότερες μουσικές αποκρίσεις. Όταν για 

παράδειγμα ο ενήλικας αναπαράγει τη φωνή του βρέφους ( όπως έκανε ο πατέρας του 

παιδιού που παρακολούθησα στην 5η παρακολούθηση ) προκαλεί μεγαλύτερη 

παραγωγή ήχων από το παιδί. Το γεγονός αυτό συμπέρανε και ο Peter de Vries 

(2005) σε έρευνά του όταν σε πείραμα που διεξήγαγε σχετικά με τον φωνητικό 

αυτοσχεδιασμό στη διάρκεια παιχνιδιού του δίχρονου παιδιού με τον πατέρα του, 
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παρατήρησε πως όσο ο πατέρας αναπαρήγαγε φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς του 

παιδιού τόσο το παιδί προσπαθούσε να ¨τραγουδήσει¨ κάτι ακόμη περιμένοντας από 

τον πατέρα του την επόμενη αντίδραση. Ακόμα όταν ο ενήλικας συνδέει κάποιες 

δράσεις με ήχους ή μουσική, όπως η ρίψη ενός αντικειμένου στο έδαφος και η 

απόδοσή του με έναν συγκεκριμένο ήχο(όπως έκανε η ερευνήτρια στην 4η 

παρακολούθηση της παρούσας μελέτης) το παιδί πολλές φορές αποκρίνεται 

προσθέτοντας και δικούς του ήχους κάτι που επιβεβαιώθηκε στην παρούσα έρευνα. 

Θα ήταν εξαιρετικά ευτυχές γεγονός αν όλοι οι γονείς έμπαιναν στη διαδικασία 

μουσικής δραστηριότητας ή μουσικού διαλόγου με τα παιδιά τους διότι θα είχαν τη 

δυνατότητα να τα επηρεάσουν θετικά την μουσική ανάπτυξη. Το οικείο περιβάλλον 

είναι ένα πολύ σημαντικό περιβάλλον από όπου τα παιδιά μπορούν να δεχθούν 

μουσικά ερεθίσματα μέσα σε ένα οικείο, θετικό χώρο. Τόσο οι γονείς όσο και τα 

λοιπά συγγενικά πρόσωπα μπορούν να τραγουδούν, να παίζουν και να παροτρύνουν 

τα παιδιά σε μουσικές δραστηριότητες. Πολλές φορές οι γονείς λόγω της έλλειψης 

αυτοπεποίθησης που έχουν οι ίδιοι ως προς τη μουσικότητά τους αλλά και λόγω της 

άγνοιας που έχουν σχετικά με τη μουσική ανάπτυξη, θεωρούν πως δεν είναι ικανοί να 

να συμβάλλουν σε αυτή και για το λόγο αυτό πολλές φορές αποφεύγουν ακόμη και 

να τραγουδούν στα παιδιά προτιμώντας την ηχογραφημένη μουσική. Καθώς υπάρχει 

ολοένα και περισσότερο η τάση για έναρξη προγραμμάτων μουσικής προπαιδείας 

από πολύ μικρή ηλικία σαφώς η παρακολούθηση τέτοιων ¨μαθημάτων¨ από έμπειρο 

και σωστά εκπαιδευμένο δάσκαλο μπορεί να προσφέρει σημαντικά στη μουσική τους 

ανάπτυξη, όμως αυτό δεν αναιρεί τη σημασία του οικογενειακού περιβάλλοντος.        

Είναι σημαντικό να μελετηθεί από επόμενους ερευνητές κατά πόσο οι Έλληνες γονείς 

γνωρίζουν τρόπους μουσικής προσέγγισης του παιδιού στην προσχολική ηλικία και 

να παρακινηθούν στη μουσική επικοινωνία με τα παιδιά τους. Η έλλειψη σχετικής 
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γνώσης και εκπαίδευσης στην Ελλάδα συνήθως καθιστά τους γονείς επιφυλακτικούς 

σχετικά με το αν τα παιδιά είναι ικανά να μάθουν μουσική και να αναπτυχθούν 

σημαντικά από τόσο μικρή ηλικία. Στους Έλληνες γονείς φαίνεται σχεδόν απίθανο να 

καλλιεργηθεί μουσικά το παιδί από τις πρώτες κιόλας ημέρες της γέννησής του.  

 Σημαντικό είναι, τέλος, να εκπονηθούν περαιτέρω μελέτες που αφορούν στις 

μουσικές συμπεριφορές των μικρών παιδιών, τους παράγοντες που τις επηρεάζουν 

και το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνονται. Η ανάγκη για μελέτη επίσης των 

μεθοδολογικών παραμέτρων της ερευνητικής διερεύνησης, όταν αυτή αφορά στις 

μουσικές συμπεριφορές σε τόσο μικρές ηλικίες, είναι δεδομένη. Οι επιστημολογικές 

προσεγγίσεις τόσο της ποιοτικής όσο και της ποσοτικής έρευνας μπορούν να 

συνεργαστούν και να συνλειτουργήσουν προκειμένου να διαφωτίσουν τη 

σημαντικότατη περίοδο των πρώτων χρόνων της ζωής για τη μουσική ανάπτυξη. 
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