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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αρκετές έρευνες έχουν μελετήσει και καταδείξει τον σημαντικό ρόλο που
διαδραματίζει η συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους.
Το πεδίο της παρούσας έρευνας είναι διττό. Αρχικά, επιχειρεί να διερευνήσει τις απόψεις
γονέων, αναφορικά με την συμμετοχή τους και το ρόλο που αναλαμβάνουν στις
διαδικασίες ενός προγράμματος μουσικής ανάπτυξης βρεφών και νηπίων. Σε ένα δεύτερο
επίπεδο, ζητά να μελετήσει το κατά πόσο αυτές οι απόψεις συνδέονται με την μουσική
συμπεριφορά και το κίνητρο των παιδιών για συμμετοχή στις μουσικές διαδικασίες.
Για την διερεύνηση των απόψεων των γονέων χρησιμοποιήθηκαν τα ερευνητικά
εργαλεία του ερωτηματολογίου, για 126 γονείς, και του προσωπικού ημερολογίου, τριών
μελετών περίπτωσης. Στοιχεία για τη μουσική συμπεριφορά των παιδιών μέσα στο πλαίσιο
των μαθημάτων συγκεντρώθηκαν μέσω της προσωπικής παρατήρησης της ερευνήτριας /
δασκάλας.
Διερευνήθηκαν πιθανές συνδέσεις μεταξύ των ποιοτικών δεδομένων της
παρατήρησης της ερευνήτριας και των ημερολογίων των γονέων και των ποσοτικών
δεδομένων που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια. Στόχος ήταν μια πρώτη ανίχνευση
πιθανών συσχετισμών μεταξύ των απόψεων των γονέων σχετικά με το ρόλο που
αναλαμβάνουν στα μαθήματα και γενικότερα στην μουσική εκπαίδευση των παιδιών, και
των μουσικών συμπεριφορών των παιδιών μέσα στην τάξη.
Λέξεις κλειδιά: γονική συμμετοχή, απόψεις γονέων, μουσική ανάπτυξη, προσχολική
μουσική εκπαίδευση
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ABSTRACT
An investigation of parental views on their involvement in their children’s
musical development
Several investigations have studied and demonstrated the important role of parental
involvement in the educational process of their children. The scope of this research is
twofold. Initially, the study attempts to explore parents' views regarding their involvement
and perceived roles in the context of an early childhood music program for infants and
toddlers. At a second level, the present study examines whether parental views are related
to children’s musical behaviour and motivation for participation in the musical processes.
Parental views were accessed through the PIQ (Parental Involvement
Questionnaire), answered by 126 parents, - participating in an early childhood music
program - and the personal journals of three parents - case studies, conducted as part of this
study. Information about the musical behaviour of children, in the early childhood music
classroom, were obtained through the researcher’s / teacher’s personal observation.
Possible links between the qualitative data obtained from the researcher’s /
teacher’s observation records and parents’ journals and the quantitative data derived from
the PIQ, were investigated. The ultimate aim was to detect possible correlations between
the views of parents on the roles they assume in the class and in their children’s music
education in general, with the children’s musical behaviour in the classroom.
Keywords: parental involvement, parents' views, development, early childhood, preschool,
music, education
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Πρόλογος
Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε με αφορμή τα προσωπικά ερωτήματα της
ερευνήτριας μετά από κάποια χρόνια διδακτικής εμπειρίας, σχετικά με την επίδραση της
συμμετοχής του γονιού στο μάθημα της μουσικής, σε ένα πρόγραμμα μουσικής για βρέφη
και νήπια, στη μουσική συμπεριφορά και ανάπτυξη του παιδιού. Η ερευνήτρια είχε από
την προσωπική της εμπειρία σχηματίσει την άποψη ότι ο τρόπος της γονικής συμμετοχής
μπορεί να διαφέρει πολύ από γονιό σε γονιό και μπορεί να επηρεάσει τη μουσική
συμπεριφορά και τη διαδικασία της μουσικής ανάπτυξης του παιδιού, άλλοτε θετικά και
άλλοτε αρνητικά.
Οι προβληματισμοί αυτοί μετουσιώθηκαν σε ερευνητικά ερωτήματα με την
υποστήριξη της κ. Λήδας Στάμου, επιβλέπουσας καθηγήτριας της διατριβής, χωρίς την
οποία η συγκεκριμένη μελέτη δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Η συνεργασία
της ερευνήτριας με την επιβλέπουσα ενίσχυσε τον αρχικό ερευνητικό προβληματισμό,
βοήθησε στον μετασχηματισμό του σε ερευνητική πρόταση και σε ρεαλιστική ερευνητική
μεθοδολογία, και πρόσφερε μία ακόμη κριτική ματιά στην ανάλυση των δεδομένων.
Τέλος, η συμβολή του κ. Σταύρου Τάχου στη στατιστική ανάλυση και την εξαγωγή των
ποσοτικών ευρημάτων ήταν εξαιρετικά σημαντική.
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1.

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας / Θεωρητικό Υπόβαθρο

1.1.

Εισαγωγή
Σε αρκετές βιβλιογραφικές αναφορές ο γονέας αναφέρεται συχνά ως «ο πρώτος

δάσκαλος του παιδιού» (Educate America Act of 1994) ή ως «μία κινητήριος δύναμη στην
εκπαίδευση του παιδιού ... από τη στιγμή της γέννησης έως την ενηλικίωση του» (Berger,
2000, σ. 152), γεγονός το οποίο αποτελεί ένδειξη της βαρύνουσας θέσης του γονέα στην
εκπαιδευτική διαδικασία του παιδιού. Τις παραπάνω απόψεις ενισχύουν οι Wheeler και
Conor (2006), τονίζοντας ότι «o γονέας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία
μάθησης του παιδιού, καθώς γνωρίζει καλύτερα απ’ όλους το παιδί του και είναι ο πρώτος
και με τη μεγαλύτερη διάρκεια δάσκαλός του» (σ.19).
Σύμφωνα με τον Lunenburg (2000), μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος για τη γονική
συμμετοχή ξεκίνησε με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε προγράμματα προσχολικής
εκπαίδευσης, ενώ όπως παραθέτει ο Trotman (2001), η διαδικασία της συμμετοχής των
γονέων δημιουργήθηκε με σκοπό την καλύτερη συνεργασία μεταξύ σπιτιού και σχολείου
με απώτερο σκοπό την βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθητών. Είχε ως στόχο να
ενισχύσει την ικανότητα του σχολείου να είναι περισσότερο αποτελεσματικό στην
ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών, μέσα από την κατανόηση και την εκτίμηση τις
αξιών και των πολιτισμών των οικογενειών.
Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο να διευκρινισθεί η έννοια της γονικής
συμμετοχής, καθώς συναντάται με διάφορους όρους τόσο στην ελληνική όσο και στην
ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Καθότι η γονική συμμετοχή αποτελεί τον πυρήνα της
παρούσας έρευνας, θα επιχειρηθεί στη συνέχεια μία σύντομη αναφορά στους όρους
αυτούς και στην ερμηνεία τους.

1.2.

Αποσαφήνιση του όρου «γονική συμμετοχή»
Η συμμετοχή των γονέων σε διάφορες διαδικασίες μάθησης και δραστηριότητες

των παιδιών τους δηλώνεται με μία ποικιλία όρων όπως «parent(al) involvement», «family
involvement» ή «family engagement» στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία, και «γονική
συμμετοχή», «γονεϊκή εμπλοκή» ή «γονική ανάμειξη» στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία.
Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές (Hο, 1995∙ Fan & Chen, 2000∙ Lau, Li, & Rao, 2011) δεν
υπάρχει ακόμη κανένας σαφής λειτουργικός ορισμός της γονικής συμμετοχής. Έχει οριστεί
και έχει μετρηθεί, με διαφορετικούς τρόπους, σε πολλές και διαφορετικές μελέτες,
ανάλογα με την έρευνα και τους στόχους αυτής. Παρ 'όλα αυτά, οι περισσότερες μελέτες,
9

γενικά συμφωνούν, ότι η συμμετοχή των γονέων είναι πολύπλευρη και περιλαμβάνει ένα
ευρύ φάσμα πρακτικών που σχετίζονται με την διαδικασία της ανατροφής των παιδιών.
Την παραπάνω άποψη ενστερνίζονται και οι Harris και Goodall (2007),
αναφέροντας ότι σε όλες τις πρώιμες μελέτες χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί ορισμοί για
την ερμηνεία του όρου γονική συμμετοχή (parental involvement), όπως «καλή ανατροφή
των παιδιών», ή «συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς και σύνδεση με τις δραστηριότητες
του σχολείου». Χαρακτηριστικό ήταν ότι στις μελέτες αυτές χρησιμοποιήθηκαν
διαφορετικά μέτρα ή εκτιμήσεις αναφορικά με την γονική συμμετοχή, άλλα από τα οποία
στηρίχθηκαν σε κρίσεις εκπαιδευτικών, και άλλα σε κρίσεις γονέων, κρίσεις παιδιών ή
παρατηρήσεις των ερευνητών.
Σύμφωνος με την παραπάνω άποψη βρίσκεται και ο Trotman (2001), σημειώνοντας
ως εμπόδιο τις διαφορετικές αντιλήψεις που προκύπτουν, από τη μια μεριά από τους
γονείς και από την άλλη από το σχολείο και την πολιτεία, αναφορικά με την γονική
συμμετοχή. Παράλληλα, σύμφωνα με τους Harris & Goodall (2007), «η μέτρηση
διαφορετικών “πραγμάτων” ή η μέτρηση του ίδιου “πράγματος” με διαφορετικά εργαλεία
μέτρησης οδήγησε σε σοβαρές αντιφάσεις στην ερευνητική βάση και σύγχυση σχετικά με
την ακριβή φύση των επιπτώσεων της γονικής συμμετοχής στα επιτεύγματα των παιδιών»
(σ.21).
Σύμφωνα με την Φανακίδου (2013) «το ζήτημα της γονικής ανάμειξης (parental
involvement) περιλαμβάνει δυσκολίες λόγω της πολυσχιδούς έννοιας στην οποία
αναφέρεται και της απουσίας σαφούς ορισμού στη βιβλιογραφία» (σ. 370), ενώ όπως
τονίζουν οι Bakker και Denessen (2007) «η συμμετοχή των γονέων είναι ένας όρος
βαρύνουσας σημασίας, του οποίου η προέλευση, η φύση και οι συνεκδοχές του
αντανακλώνται μόνο σε μερικά κείμενα, μεταξύ του πολύ μεγάλου όγκου της
βιβλιογραφίας» (σ.188). Οι Watson, Sanders-Lawson & McNeal (2012) σημειώνουν,
επίσης, ότι «o όρος γονική συμμετοχή είναι εξ ορισμού ασαφής και συχνά αναφέρεται σε
σχέση με ανακόλουθες κατηγορίες ή τύπους συμμετοχής γονέων» (σ.41).Συμπληρώνοντας
την παραπάνω άποψη, ο Georgiou (1997) ισχυρίζεται ότι «η γονική συμμετοχή έχει γίνει
ένας γενικός όρος με τόσες πολλές σημασίες που σύντομα δεν θα έχει κανένα
νόημα»(σ.206).
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Σύμφωνα με τους Brito και Waller (1994), ο όρος γονική συμμετοχή μπορεί να
περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές δραστηριότητες. Μπορεί να κυμαίνεται από μία
απρόσωπη επίσκεψη στο σχολείο μια φορά το χρόνο, μέχρι συχνές διαβουλεύσεις γονέωνκαθηγητών και ενεργό συμμετοχή στη διακυβέρνηση του σχολείου. Παρόμοια άποψη για
την ερμηνεία του όρου παρουσιάζουν οι Fantuzzo, Davis & Ginsberg (1995),
υποστηρίζοντας ότι ο όρος γονική συμμετοχή αναφέρεται σε μια ποικιλία από
συμπεριφορές των γονέων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τα παιδιά αναφορικά με την
γνωστική ανάπτυξη και τις σχολικές επιδόσεις.
Επιπρόσθετα, οι Henderson και Mapp (2002) ορίζουν την γονική συμμετοχή ως
«τις πρακτικές στο σπίτι ή στο σχολείο, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών, των
φιλοδοξιών, των στάσεων και πεποιθήσεων των γονέων σχετικά με την εκπαίδευση του
παιδιού τους». Ο όρος γονική συμμετοχή μπορεί να αναφέρεται είτε σε γονικές
προσδοκίες, είτε στους τρόπους που οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να
αναπτύξουν θετικές στάσεις, είτε στην εποπτεία στις εργασίες για το σπίτι (Bloom, 1984∙
Hess, Holloway, Dickson & Price,1984∙ Keith, Reomers, Fermann, Pottebaum & Aubey,
1986∙ Georgiou, 2007).
Επιπλέον, οι Harris & Goodall (2007) εισάγουν τον όρο «engagement»,
αναφέροντας ότι «η δέσμευση (engagment) των γονέων δεν είναι το ίδιο με τη συμμετοχή
(involvement) τους, καθώς ο όρος δέσμευση σημαίνει ότι οι γονείς αποτελούν ουσιαστικό
μέρος της διαδικασίας μάθησης, επεκτείνοντας την παιδαγωγική διαδικασία» (σ.67).
Σύμφωνα με τον Constantino (2008), η σχέση οικογένειας-σχολείου είναι το θεμέλιο για
την πραγματική και ουσιαστική οικογενειακή δέσμευση (family engagement). Επιπλέον, η
έννοια της οικογενειακής δέσμευσης (έναντι της γονικής συμμετοχής – parent
involvement) αναγνωρίζει όλα τα μέλη της οικογένειας του παιδιού (και όχι μόνο τους
γονείς) και υπογραμμίζει τη σημασία της αμοιβαίας σχέσης μεταξύ των οικογενειών και
των σχολείων. Τις παραπάνω απόψεις έρχονται να ενισχύσουν, αρκετά χρόνια μετά, οι
Morrison, Storey & Zhang (2015), αναφέροντας ότι η γονική συμμετοχή (family
involvement) περιλαμβάνει τη συμμετοχή του γονέα (ή οποιουδήποτε άλλου μέλους της
οικογένειας ή άλλου οικογενειακού προσώπου) στην εκπαίδευση του παιδιού, γεγονός το
οποίο λαμβάνει χώρα εντός και εκτός του σχολείου και είναι μία διαδικασία αμφίδρομης
επικοινωνίας για τη μάθηση του παιδιού.
Από την άλλη μεριά, η Πεσλή (2009) φέρνει σε αντιδιαστολή τον όρο «γονεϊκή
εμπλοκή» παραθέτοντας ότι σε αυτή την περίπτωση, στο πλαίσιο του σχολικού
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περιβάλλοντος, ο ρόλος των γονιών περιορίζεται κατά κανόνα στο ρόλο του θεατή
δραστηριοτήτων ή εκδηλώσεων, τις οποίες διοργανώνει το σχολείο για αυτούς ή σε
δραστηριότητες που μπορούν να περιγραφούν ως «γονεϊκά καθήκοντα» ή «εθελοντική
εργασία».Οι Sanders, Allen-Jones & Abel (2002), θεωρούν ότι η φράση «συνεργασία
σχολείου, οικογένειας και κοινότητας» είναι καλύτερη τοποθέτηση από τον όρο «γονική
συμμετοχή», έτσι ώστε να αναγνωρίζεται το σχολείο ως ίσο στις σχέσεις που
δημιουργούνται, ενώ ταυτόχρονα εμπεριέχει την επιρροή όλων των μελών της οικογένειας
και των πολλών κοινωνικών γεωγραφικών κοινοτήτων που δημιουργούν το πλαίσιο για
την ακαδημαϊκή ζωή του μαθητή.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω όπως επίσης και την προσωπική εμπειρία
της ερευνήτριας είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η χρήση του όρου «γονική συμμετοχή».
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, ο όρος «γονική συμμετοχή»
χρησιμοποιείται για να δηλώσει την εμπλοκή και συμμετοχή του γονέα με οποιονδήποτε
τρόπο στην μουσική εκπαιδευτική διαδικασία του παιδιού του.

1.3.

Κατηγορίες και διαστάσεις της γονικής συμμετοχής
Η γονική συμμετοχή έχει μελετηθεί ιδιαίτερα όσον αφορά στην εκπαιδευτική

διαδικασία παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Μεγαλύτερο μέρος των
ερευνών αυτών έχει πραγματοποιηθεί είτε σε παιδιά σχολικής ηλικίας είτε σε
σχολικοποιημένα περιβάλλοντα, ενώ ταυτόχρονα πολλές από τις μελέτες αφορούν σε
μονοδιάστατα πλαίσια, καθώς η συμμετοχή των γονέων εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο,
συνήθως είτε στο σπίτι είτε στο σχολείο.
Ανεξάρτητα, από τις δυσκολίες για την διατύπωση του εννοιολογικού ορισμού για
τον όρο της γονικής συμμετοχής, οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν με μία τυπολογία,
η οποία προτείνεται από τους Epstein, Coates, Salinas, Sanders & Simon (1997), σύμφωνα
με τους οποίους «η συμμετοχή των γονέων έχει πέντε διαστάσεις: φροντίδα των παιδιών,
βοήθεια στις εργασίες τους, επικοινωνία με το σχολείο, εθελοντισμός στο σχολείο και
συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του σχολείου» (αναφέρεται στο Georgiou,
2007,σ.60).
Τέσσερα χρόνια αργότερα ο πρώτος ερευνητής (Epstein, 2001) έρχεται να
συνοψίσει και να συμπληρώσει τις παραπάνω κατηγορίες, καταλήγοντας σε 6 τύπους
συμμετοχής γονέων: φροντίδα των παιδιών μέσω της υποστήριξης από το οικογενειακό
περιβάλλον, επικοινωνία-αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ σχολείου και
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οικογένειας, εθελοντική συμμετοχή σε προγραμματισμένες δραστηριότητες εντός και
εκτός τάξης, μάθηση στο σπίτι – βοήθεια στις εργασίες, συμμετοχή στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων του σχολείου και συνεργασία με την κοινωνία για τη χρήση των τοπικών
υπηρεσιών και άλλων πόρων για την εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών.
Επιπρόσθετα, οι Morisson et al. (2015), βασιζόμενοι πάνω στην προηγούμενη
τυπολογία, δημιούργησαν ένα αντίστοιχο μοντέλο συμμετοχής γονέων για την προσχολική
εκπαίδευση, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες: επικοινωνία εκπαιδευτικών και
οικογένειας, συνεργασία οικογένειας-παιδιού, δημιουργία σχέσης δασκάλου – οικογένειας
και σύνδεση με την κοινωνία. Οι Bakker, Denessen & Brus-Laeven (2007),επίσης,
διέκριναν τρεις τύπους συμμετοχής των γονέων: (1) συμμετοχή των γονέων στις
δραστηριότητες με το παιδί τους στο σπίτι (home-based involvement), (2) συμμετοχή των
γονέων στις διαδικασίες του σχολείου (school – based involvement), και (3) επικοινωνία
μεταξύ των γονέων και του σχολείου (home – school communication).
Ο Ho (1995) περιέγραψε τη συμμετοχή των γονέων χρησιμοποιώντας ένα ιδιαίτερα
ενδιαφέρον δισδιάστατο μοντέλο, βασιζόμενο στο πλαίσιο / χώρο που λαμβάνει χώρα αυτή
η συμμετοχή και τον τρόπο που διενεργείται. Η μία διάσταση, του μοντέλου αυτού, αφορά
στο πλαίσιο της συμμετοχής (σπίτι - σχολείο) και η άλλη στο βαθμό της συμμετοχής
(ενεργή - παθητική).Ο ερευνητής διακρίνει την περαιτέρω εμπλοκή των γονέων σε
τέσσερις κατηγορίες. Οι δύο πρώτες αφορούν στη συμμετοχή των γονέων στο σπίτι.
Συγκεκριμένα, η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους γονείς που περνούν ενεργά χρόνο,
στο σπίτι, μιλώντας με τα παιδιά τους για το σχολείο, και η δεύτερη τους γονείς που
ασκούν εποπτεία στο σπίτι, με έναν σχετικά παθητικό τρόπο, καθώς λειτουργούν
περιοριστικά ως προς την εποπτεία της μάθησης των παιδιών τους έξω από το σχολείο. Οι
άλλοι δύο τύποι αφορούν στη συμμετοχή των γονέων στο πλαίσιο του σχολείου. Ο πρώτος
τύπος (τρίτος συνολικά) περιλαμβάνει την ενεργητική εθελοντική συμμετοχή του γονέα σε
δράσεις ή στη διοίκηση του σχολείου, και ο δεύτερος (τέταρτος συνολικά) την επικοινωνία
με το σχολείο, ως μία μορφή παθητικής γονικής συμμετοχής, στην οποία οι γονείς και οι
δάσκαλοι ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη των παιδιών.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ακόμα μία ιδιαίτερη κατηγοριοποίηση, την
οποία πραγματοποίησε η Honig (1990). Η συγκεκριμένη ερευνήτρια παρουσιάζει εφτά
κατηγορίες – δράσεις για την ενθάρρυνση της γονικής συμμετοχής: κατ’ οίκον επισκέψεις
(ένα μέλος του προσωπικού εργάζεται με τους γονείς στα σπίτια τους), συναντήσεις με
ομάδες γονέων (συνήθως με σκοπό την εκπαίδευση γονέων), κατ 'οίκον επισκέψεις με
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σκοπό τους δεσμούς αλληλεπίδρασης (σύμφωνα με το μοντέλο Home Start), κατ’ οίκον
επισκέψεις σαφώς οργανωμένες σε κάποιο πρόγραμμα (για γονείς παιδιών που είναι
ενταγμένα σε προγράμματα προσχολικής ηλικίας), ο γονέας σε ρόλου δασκάλου
(εναλλάσσοντας αρμοδιότητες σε συνεργασία με παιδικούς σταθμούς ή για το σκοπό της
εκπαίδευσής τους ), εξ’ αποστάσεως παρακολουθήσεις από το σπίτι μέσω τηλεόρασης (με
βάση το πρόγραμμα «Sesame Street» ή άλλα τηλεοπτικά προγράμματα με παρόμοιο
σκοπό) και συμμετοχή σε ποικίλου περιεχομένου προγράμματα (σχεδιασμένα για το
σύνολο της εκπαίδευσης, της υγείας, και για την επίδραση των κοινωνικών υπηρεσιών σε
ολόκληρη την οικογένεια).

1.4.

Επίδραση της γονικής συμμετοχής
Ανεξάρτητα από την διάσταση και τον τρόπο εκδήλωσης της συμμετοχής των

γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους, η γονική συμμετοχή επιδρά
σημαντικά τόσο στην εκπαιδευτική όσο και στην κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών.
Σύμφωνα με τους Harris & Goodall (2007) «αναπόφευκτα οι έρευνες που σχετίζονται με
τις επιπτώσεις της γονικής συμμετοχής στα επιτεύγματα (των παιδιών) είναι πολύπλοκες
λόγω της αλληλεπίδρασης και την επιρροής άλλων μεταβλητών» (σ. 20).
Ο Βronfenbrenner (1986) προτείνει ότι η αναπτυξιακή διαδικασία των παιδιών
είναι καλύτερα κατανοητή όταν λαμβάνει χώρα μέσα σε ένθετα πλαίσια (π.χ., την
οικογένεια, το σχολείο, την κοινότητα) και ότι τα επιτυχή εκπαιδευτικά αποτελέσματα
είναι εν μέρει απόρροια των αποτελεσματικών σχέσεων μεταξύ αυτών των πλαισίων.
Επιπρόσθετα, οι Campbell και Mandel (1990), παραθέτουν ότι «ορισμένες πτυχές της
γονικής συμμετοχής, ιδίως εκείνες που είναι αντιληπτές από το παιδί, όπως η ψυχολογική
υποστήριξη, μπορούν να οδηγήσουν άμεσα σε υψηλότερα επιτεύγματα», ενώ όπως τονίζει
ο Georgiou (2007) «μετά από περίπου δύο δεκαετίες έρευνας, το γενικό συμπέρασμα
σχετικά με την εμπλοκή των γονέων φαίνεται να είναι ότι βοηθά τους τρεις συμμετέχοντες,
δηλαδή τον γονέα, τον δάσκαλο και κυρίως το παιδί, ενώ δεν βλάπτει κανέναν» (σ. 59).
O Feinstein και Sabates (2006) αναφέρουν ότι oι στάσεις και συμπεριφορές των
γονέων που σχετίζονται με τον τομέα της εκπαίδευσης, όπως η παροχή γνωστικών
ερεθισμάτων στο περιβάλλον του σπιτιού, η συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των
παιδιών, όπως επίσης και οι πεποιθήσεις και οι προσδοκίες τους, έχει αποδειχθεί ότι
επιδρούν σημαντικά στα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των παιδιών. Παράλληλα, οι Desforges
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και Abouchaar (2003, σ.28) παραθέτουν ότι «η γονική συμμετοχή, με τη μορφή του
ενδιαφέροντος για το παιδί, που εκδηλώνεται με συζητήσεις γονέα-παιδιού στο σπίτι
μπορεί να έχει θετική επίδραση στη συμπεριφορά και τα επιτεύγματα των παιδιών».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης ερευνητικά ευρήματα σχετικά με τον
ρόλο των προσδοκιών των γονιών και το πώς αυτές άμεσα ή έμμεσα μπορεί να
επηρεάζουν και τον τρόπο της γονικής συμμετοχής. Σχετικά με το επίπεδο της συμμετοχής
των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους, οι Georgiou και Tourva
(2007) παραθέτουν ότι αυτή εξαρτάται εν μέρει από τις πεποιθήσεις και τις σκέψεις τους
για τον εαυτό τους - ως γονείς - και από τις πεποιθήσεις τους σχετικά με το ρόλο τους στην
διαδικασία μάθησης των παιδιών τους. Επίσης, οι Okagaki, Frensch & Gordon (1995),
υποστηρίζουν ότι οι πεποιθήσεις των γονέων για τη συμμετοχή τους στην σχολική
εκπαίδευση των παιδιών είναι ένδειξη της αίσθησης ευθύνης τους.
Σύμφωνα με τον Georgiou (1999), «οι προσδοκίες που έχουν οι γονείς για τα
επιτεύγματα του παιδιού τους μπορεί να επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους απέναντι στο
παιδί, η οποία, με τη σειρά της, μπορεί να επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα το πραγματικό
επίτευγμα του παιδιού»(σ.411). Επιπρόσθετα, αναφέρει (Georgiou, 1999) ότι υπάρχει
σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των γονικών προσδοκιών για τα επιτεύγματα του
παιδιού και της προσπάθειας του παιδιού όπως επίσης και το πραγματικό επίτευγμα του
παιδιού. Ταυτόχρονα, παρατηρείται σημαντική συσχέτιση μεταξύ των πραγματικών
επιτευγμάτων του παιδιού και ορισμένων τύπων γονικής συμμετοχής. Συμπληρωματικά, οι
Lunenburg και Irby (2002) αναφέρουν ότι οι προσδοκίες που μπορεί να έχει ο γονέας για
τα επιτεύγματα του παιδιού – συμμετέχοντας στις σχολικές δραστηριότητες,
προσφέροντας ενθάρρυνση, και παρέχοντας στο σπίτι ένα περιβάλλον που ευνοεί τη
μάθηση - έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερα θετικά αποτελέσματα για το παιδί.
Η επίδραση των αξιών και προσδοκιών των γονιών υπογραμμίζεται και από την
Margiotta (2011), σύμφωνα με την οποία οι πεποιθήσεις και οι προσδοκίες των γονέων
καθορίζουν τον τρόπο που οι ίδιοι επιλέγουν να αλληλεπιδρούν με το παιδί,
δημιουργώντας ένα συναισθηματικό κλίμα μέσα στην οικογένεια και μεταφέροντας
συγκεκριμένα μηνύματα και αξίες στο παιδί. Οι Fredericks και Eccles (2004) περιγράφουν
τη διατύπωση του μοντέλου της προσδοκίας-αξίας καθιστώντας πιο συγκεκριμένη και πιο
καθαρή τη σχέση της επίδρασης των γονέων στα παιδιά τους. Σύμφωνα με το μοντέλο
αυτό, οι γονείς βοηθούν στην ερμηνεία των εμπειριών των παιδιών τους, παρέχοντας
μηνύματα, ώστε αυτά να αποκτήσουν τη δυνατότητα επιτυχίας σε ένα συγκεκριμένο πεδίο
15

σε συνδυασμό με την αξία της συμμετοχής σ’ αυτή τη δραστηριότητα (Αναφέρεται
στο:Παπίστας, Μπαρκούκης, Κοϊδου & Τζορμπατζούδης, 2016). Παράλληλα, οι
προσδοκίες των γονέων για τα επιτεύγματα των παιδιών τους αποτελούν μέρος της
διαδικασίας κοινωνικοποίησης των παιδιών και επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από
τις παρελθοντικές αποδόσεις τους. Έτσι, οι προσδοκίες των γονέων και η γονική
συμμετοχή, τουλάχιστον λογικά, συνδέονται, έστω και αν δεν έχει αποδειχθεί από έρευνες
η σχέση αυτών των δύο μεταβλητών στο ίδιο πλαίσιο.(Georgiou, 1999)
Παρά τις θετικές επιδράσεις της γονικής συμμετοχής, που αναφέρονται παραπάνω,
υπάρχουν και ορισμένα ευρήματα ερευνών που αποδεικνύουν το αντίθετο. Σε μία έρευνα
που αφορά στη σχολική ηλικία, ο Georgiou (2009) τονίζει ότι μια συνεχιζόμενη διαφωνία
είναι εμφανής στην υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με την υπάρχουσα σχέση μεταξύ του
επιπέδου της συμμετοχής των γονέων και τα επιτεύγματα των παιδιών. Μια ομάδα
ερευνητών ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των δύο παραγόντων,
ενώ μια άλλη υποστηρίζει ότι υπάρχει μόνο συσχέτιση.
Κινούμενοι στο ίδιο πλαίσιο, οι ερευνητές Howe και Sloboda (1991), επισημαίνουν
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ενθάρρυνση (του γονέα) μπορεί να λάβει τη μορφή της
πίεσης και της επιμονής που μπορεί να οδηγήσει σε διαφωνίες, εντάσεις και, κατά καιρούς,
σοβαρές κρίσεις στη σχέση παιδιού-γονέα. Την παραπάνω άποψη ενισχύει και
συμπληρώνει ο Georgiou (1999), αναφέροντας ότι στις περιπτώσεις συμμετοχής στις
σχολικές δραστηριότητες και την ενίσχυση των ενδιαφερόντων του παιδιού αυτή η
συσχέτιση είναι θετική, ενώ στις περιπτώσεις ελέγχου και πίεσης, κατά τη διάρκεια της
βοήθειας με τις εργασίες για το σπίτι, η συσχέτιση είναι αρνητική.

1.5. Συνεργασία γονέων – εκπαιδευτικών προγραμμάτων γονικής
συμμετοχής
Όπως αναφέρουν αρκετοί ερευνητές (Bronfenbrenner, 2004∙ Xu & Filler, 2008∙
Halgusdeth, Peterson, Stark & Moodie, 2009), η διαδικασία της ανάπτυξης και της
μάθησης των παιδιών συμβαίνει μέσα από μια σειρά ενσωματωμένων και διαδραστικών
περιβαλλόντων ή αλλιώς συστημάτων. Αυτά τα συστήματα μπορεί να διαχωρίζονται σε
περιφερικά (π.χ. ο πολιτισμός και η κοινωνία) και εγγή (π.χ. το σχολείο και η οικογένεια),
και η επίδρασή τους στην ανάπτυξη του παιδιού μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση. Όλα τα
συστήματα επηρεάζουν και επηρεάζονται από την πολιτιστικό και κοινωνικο-οικονομικό
πλαίσιο - ωστόσο - δύο από τα πιο σημαντικά συστήματα για την ανάπτυξη, ιδιαιτέρως,
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των παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι τα σπίτια τους και τα προγράμματα προσχολικής
εκπαίδευσης τους. Και τα δύο συστήματα λειτουργούν ως κρίσιμα περιβάλλοντα μάθησης.
Η αρμονική αλληλεπίδραση μεταξύ των συστημάτων μπορεί να προωθήσει την ανάμειξη
της οικογένειας και την ανάπτυξη των παιδιών.
Οι Mendoza, Katz, Rodertson & Rothenberg (2003), παραθέτουν ότι η έννοια της
«συνεργασίας» αντιπροσωπεύει ένα ιδανικό μοντέλο που περιγράφει τη σχέση γονέα –
επαγγελματία (ειδικού), με βάση την παραδοχή ότι οι γονείς και τα διάφορα προγράμματα
(συμμετοχής γονέων) μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους στη λήψη αποφάσεων και να
αναλάβουν δράση προς τον κοινό στόχο της δημιουργίας βέλτιστων συνθηκών για τα
παιδιά. Η άνοδος της «συνεργασίας» ως ένα ιδανικό σηματοδοτεί μια στροφή μακριά από
την ιστορικά κυρίαρχη άποψη των γονέων ως παθητικών δεκτών, οι οποίοι πρέπει να
εξαρτώνται από τους «ειδικούς», προκειμένου να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους ως
προς την ανατροφή των παιδιών. Όπως συμπληρώνει η Wehlburg (1996) τα προγράμματα
που περιλαμβάνουν συμμετοχή γονέων ,προσφέρουν ευκαιρίες στους γονείς να
αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να αισθάνονται άνετα, αξιοποιώντας τις
ευκαιρίες που τους δίνονται για συμμετοχή.
Παρά τα κοινώς διαπιστωμένα οφέλη της γονικής συμμετοχής, ερευνητικά
ευρήματα δηλώνουν συχνά επίσης ύπαρξη δυσκολιών. Οι Hoover - Dempsey, Walker,
Jones & Reed (2002) αναφέρουν ότι τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί έχουν
αναφερθεί σε εμπόδια σε αυτή τη σχέση γονέων και προγραμμάτων. Από τη μεριά των
γονέων, αναφέρονται η χαμηλή αίσθηση της αυτό - αποτελεσματικότητας, να βοηθήσουν
τα παιδιά να μάθουν, η απουσία προσκλήσεων από το σχολείο για συμμετοχή τους, και οι
αντιλήψεις των ανεπαρκών δεξιοτήτων και γνώσεων των ίδιων. Παράλληλα, σύμφωνα με
τον Hoover - Dempsey και τους συνεργάτες του (2002) ως εμπόδια από τους δασκάλους ,
αναφέρονται η χαμηλή αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, η βίωση αρνητικών
εμπειριών με τους γονείς, η αβεβαιότητα σχετικά με την συνεργασία με διαφορετικές
οικογένειες, και η ανεπαρκής υποστήριξη του σχολείου για τις προσπάθειες συμμετοχής
των γονέων.
Από την άλλη μεριά, αξίζει να επισημανθεί και η αντίθετη άποψη, η οποία
υποστηρίζει τη θετική επίδραση της αυτό – αποτελεσματικότητας των γονέων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτες (Hoover- Dempsey et al., 2005), οι πεποιθήσεις των
γονέων, για την αυτο-αποτελεσματικότητα και τον ρόλο που αναλαμβάνουν, λειτουργούν
ενθαρρυντικά ως προς τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Οι γονείς με
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υψηλά επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας είναι συνήθως πιο πιθανό ασχοληθούν ενεργά
με την εκπαίδευση των παιδιών τους. Αυτοί οι γονείς φαίνεται να είναι περισσότερο
επίμονοι ως προς την υπέρβαση των εμποδίων, για την επιτυχία των παιδιών τους.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι ως «γονική αυτο-αποτελεσματικότητα»
(Hoover-Dempsey et al., 2005) αναφέρεται η πεποίθηση του γονέα για τις ικανότητές του
με σκοπό την ακαδημαϊκή επιτυχία του παιδιού. Πρόκειται, δηλαδή, για τον βαθμό στον
οποίο οι γονέας πιστεύει ότι μέσω της συμμετοχής του θα μπορέσει να ασκήσει θετική
επίδραση στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα του παιδιού του, ως αίσθηση ενδυνάμωσης του
ίδιου. Περαιτέρω ανάλυση της έννοιας της αυτό – αποτελεσματικότητας των γονέων
ακολουθεί στο επόμενο υποκεφάλαιο.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η γονική συμμετοχή και η συνεργασία
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γονέων, μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο του παιδιού,
δεν είναι αυτόματη και δεδομένη, αλλά απαιτεί στρατηγική από τους εκπαιδευτικούς
προσχολικής ηλικίας, ώστε να αναπτυχθούν κοινοί στόχοι μεταξύ γονιών και
εκπαιδευτικών. Οι Soodak και Erwin (2000), τονίζουν ότι κάποια προγράμματα, τα οποία
χρησιμοποιούν ένα μοντέλο «συνεργασίας» μπορεί να υποθέσουν ότι οι στόχοι ενός γονέα
για την οικογένεια ή το παιδί είναι ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους του προγράμματος.
Στην πραγματικότητα, όμως, οι επιθυμίες των γονέων μπορεί να είναι σε αντίθεση με ό,τι
επιθυμούν τα μέλη του προσωπικού.
Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί ότι έχει αποδειχθεί ότι η ανταπόκριση των γονέων
σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων είναι μεγαλύτερη όταν ο γονέας και ο
εκπαιδευτικός μοιράζονται παρόμοιους στόχους για το παιδί (Segal, 1985∙ Powel, 2003).
Τέλος, όπως υποστηρίζεται από το Harvard Family Research Project (2006) «οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν και να ενδιαφέρονται για τις πολιτισμικές διαφορές και
πρακτικές κάθε οικογένειας, ενώ την ίδια στιγμή πρέπει να βοηθούν τους γονείς να
κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της γονικής συμμετοχής που σχετίζονται με θετικά
αποτελέσματα για τα παιδιά» (σ.5).

1.6.

Γονική συμμετοχή και ο ρόλος του γονέα (προφίλ γονέα)
Πολλές μελέτες έχουν συνδέσει τη διαμόρφωση του ρόλου του γονέα με τη γονική

συμμετοχή, σε ένα μεγάλο φάσμα ηλικιακής ομάδας των παιδιών (Grolnick, Benjet,
Kurowski,& Apostoleris,1997∙ Sheldon, 2002∙ Drummond & Stipek, 2004). Κατά τη
διάρκεια της συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους και στα
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διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα συμμετοχής γονέων, οι γονείς καλούνται να
εκτελέσουν κάποιες δεξιότητες. Παράλληλα, καλούνται να αναλάβουν κάποιους ρόλους οι
οποίοι σχετίζονται με την συναισθηματική και σωματική ασφάλεια του παιδιού, με την
ενεργό συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και με την αλληλεπίδρασή τους με
το παιδί.
Σύμφωνα με τους Gordon, (1977∙1979), Bauch, Vietze, & Morris (1973) και την
Wehlburg, (1996) το προφίλ ενός γονέα στο πλαίσιο της γονικής συμμετοχής, μπορεί να
ανήκει σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω έξι κατηγορίες: (α) ο παραδοσιακός γονέας (ο
γονέας ως κοινό ή παρευρισκόμενος-παρατηρητής), (β) ο γονέας ως ιθύνων, (γ) ο γονέας
ως εθελοντής στην τάξη, (δ) ο γονέας ως ερασιτέχνης ή βοηθός δασκάλου, (ε) ο γονέας ως
μαθητής (ως συμμετέχων στην αναπτυξιακή διαδικασία του παιδιού ή την ανατροφή των
παιδιού σε τάξεις), και (στ) ο γονέας ως δάσκαλος του παιδιού στο σπίτι. Με κάποιες
μικρές διαφοροποιήσεις, η Berger (1991), παρουσιάζει έξι ρόλους που μπορεί ή πρέπει να
διαδραματίζει ο γονέας στην συμμετοχή του στη σχολική ζωή του παιδιού. Αυτοί
περιλαμβάνουν: ο γονέας ως δάσκαλος του παιδιού του, ο γονέας ως ακροατής – θεατής, ο
γονέας ως πόρος απασχόλησης, ο γονέας ως προσωρινός εθελοντής, ο γονέας ως
εθελοντής, και ο γονέας ως φορέας χάραξης πολιτικής.
Οι παραπάνω ερευνητές, παρουσιάζουν παρόμοια ευρήματα ως προς τη
διαμόρφωση του προφίλ του γονέα, εξετάζοντας το ρόλους που αυτός αναλαμβάνει, μέσα
από τη σχέση του με το παιδί. Από την άλλη μεριά, ο Vincent (2000), τοποθετείται σε ένα
άλλο πλαίσιο, κάνοντας μία ενδιαφέρουσα κατηγοριοποίηση των ρόλων που αναλαμβάνει
ο γονέας σε σχέση με τα διαφορά εκπαιδευτικά προγράμματα. Διερευνώντας τις σχέσεις
μεταξύ γονέων και επαγγελματιών εκπαιδευτικών – εκπαιδευτικών προγραμμάτων
προσδιορίζει τους ρόλους που οι γονείς μπορούν να αναλάβουν, οι οποίοι είναι: ο γονέας
ως πελάτης (1) , ως συνεργάτης (υποστηρικτής / μαθητής) (2) , ως ανεξάρτητο άτομο (3)
και ως πολίτης - μέλος της κοινωνίας (4).
Παράλληλα, το κίνητρο του γονέα για συμμετοχή θα μπορούσε να επηρεαστεί από
την αίσθηση του ίδιου για το ρόλο που αναλαμβάνει σε σχέση με τα προσωπικά του
κίνητρα, τις προκλήσεις, και το πλαίσιο ζωής του (Hoover-Dempsey & Jones 1997∙
Hoover-Dempsey & Sandler, 1997∙ Hoover-Dempsey & Sandler, 2005). Ο ρόλος του
γονέα ορίζεται από τις πεποιθήσεις του για το τι πρέπει να κάνει σχετικά με την
εκπαίδευση του παιδιού του, ως αίσθηση ευθύνης του. Παράλληλα, διαμορφώνεται από τις
πεποιθήσεις του για την ανάπτυξη και την ανατροφή του παιδιού, καθώς επίσης και από
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τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιεί με το παιδί του στο σπίτι. (HooverDempsey et al., 2005).
Οι Harris & Goodall (2007), συμφωνώντας με την παραπάνω άποψη,
συμπληρώνουν ότι ο ρόλος που αναλαμβάνουν οι γονείς σε σχέση με την εκπαίδευση του
παιδιού τους δεν είναι ο μόνος καθοριστικός παράγοντας της συμμετοχής τους. Η
«αίσθηση της αυτό - αποτελεσματικότητας» αποτελεί επίσης έναν παράγοντα. Αυτό
σχετίζεται με το βαθμό στον οποίο αισθάνεται κανείς ότι είναι σε θέση να κάνει τη
διαφορά. Αυτό με τη σειρά του εξαρτάται από μια σειρά σχετικών πεποιθήσεων, στάσεων
και δεξιοτήτων. Οι γονείς συμμετέχουν στο βαθμό που βλέπουν ότι η στήριξη και η
ενίσχυση που προσφέρουν στις σχολικές επιδόσεις του παιδιού τους αποτελεί μέρος της
«δουλειάς» τους ως γονέας.
Επιπλέον, και οι ερευνητές Anderson και Minke (2007, σ.312) αναφέρουν τον όρο
«γονική αυτο-αποτελεσματικότητα», ο οποίος ορίζεται ως «την πεποίθηση των γονέων ότι
η συμμετοχή τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους θα επηρεάσει θετικά την
εκπαιδευτική διαδικασία και την σχολική επιτυχία του παιδιών». Επιπρόσθετα, οι Bandura,
Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli (1996) υπογραμμίζουν ότι οι γονείς αναλογίζονται τα
πιθανά αποτελέσματα των ενεργειών της συμμετοχής τους, και αναπτύσσουν στόχους για
τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους, με βάση την εκτίμηση των
δυνατοτήτων τους στην κάθε περίπτωση.
Αναφορικά με την προσχολική ηλικία και τα προγράμματα μουσικής εκπαίδευσης,
σύμφωνα με την Greenhalgh (2013), o ρόλος του γονέα ως «συνεργάτη (υποστηρικτή /
μαθητή)» είναι σχετικός και περιγράφει σε μεγάλο βαθμό τις προσδοκίες των
επαγγελματιών εκπαιδευτικών από τους γονείς κατά τη διάρκεια των μουσικών
συναντήσεων. Ο ρόλος του συνεργάτη αφορά στην ενεργό συμμετοχή του ίδιου στα
τραγούδια των δραστηριοτήτων, στην επανάληψη αυτών των δραστηριοτήτων στο σπίτι
και έχει σκοπό να βοηθήσει και να ενθαρρύνει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή του
παιδιού. Πρόκειται δηλαδή για μία διαδικασία μάθησης και μίμησης γονέα και παιδιού.
Σύμφωνη με την παραπάνω άποψη βρίσκεται και η Honig (1990) τονίζοντας τις
ευκαιρίες μάθησης για τους γονείς. Όπως αναφέρει o βασικός ρόλος που αναλαμβάνουν οι
γονείς για τα μικρά παιδιά είναι αυτός του μαθητή. Οι δραστηριότητες σχεδιάζονται κατά
τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να παρέχουν πληροφορίες, γνώσεις και δεξιότητες στους γονείς. Σε
ομοφωνία με τους παραπάνω ερευνητές, η Katz (1994) παραθέτει ότι oι γονείς σε ρόλο
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συνεργάτη, κάτι χαρακτηριστικό των προγραμμάτων προσχολικής εκπαίδευσης, γενικά
αναγνωρίζονται ως σημαντικό μέσο για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών.

1.7.

Προσχολική ηλικία και γονική συμμετοχή
Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές η προσχολική ηλικία προσφέρει ευκαιρίες για

την ανάπτυξη της γονικής συμμετοχής στην διαδικασία της εκπαίδευσης των παιδιών, ενώ
ταυτόχρονα έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και σχετίζεται με
συμπεριφορικά και κοινωνικά αποτελέσματα. Όπως υποστηρίζεται από αρκετές μελέτες
(Healy, 1999∙ Shonkoff & Phillips, 2000∙ Bjorklund, Yunger, & Pellegrini, 2002) ο γονέας
ή ο κηδεμόνας του παιδιού, είναι αυτός που διαθέτει το κλειδί της παροχής εμπειριών, για
την ανάπτυξη των απαραίτητων νευρολογικών δικτύων, ενισχύοντας της αναπτυξιακή
διαδικασία, στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού.
Παράλληλα, σύμφωνα με ευρήματα αρκετών ερευνών, η γονική συμμετοχή,
συνδέεται με την ενίσχυση της λεκτικής αναπτυξιακής διαδικασίας, την απόκτηση
μαθηματικών δεξιοτήτων, τις καλά αναπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες και την θετική
στάση απέναντι στο σχολείο. (Marcon, 1999∙ Senechal, 2006∙Arnold, Zeljo, Doctoroff, &
Ortiff, 2008∙ Powell, Son, File, & San Juan, 2010). Επιπρόσθετα, η συμμετοχή των γονέων
είναι ιδιαίτερα κρίσιμη κατά τα πρώτα έτη της ζωής του παιδιού, καθώς είναι η περίοδος
όπου τα παιδιά αρχίζουν να συνειδητοποιούν το ρόλο τους ως μαθητές, ενώ ταυτόχρονα
προσαρμόζονται στο εκπαιδευτικό σύστημα. (Hill & Taylor 2004∙ Li, Corrie,& Wong,
2008)
Έχοντας σύμφωνη άποψη με τους παραπάνω ερευνητές η Carroll (2000),
επισημαίνει ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, είναι ζωτικής σημασίας για την
εκπαίδευσή του, καθώς αποτελούν τη βάση για τη μετέπειτα εκπαιδευτική πορεία του.
Ταυτόχρονα, αναφέρει ότι η κεντρική ιδέα πάνω στην οποία βασίζονται τα διάφορα
προγράμματα παρέμβασης στην προσχολική ηλικία είναι η συμμετοχή των γονέων. Όπως
υποστηρίζει τα παιδιά χρειάζονται υποστήριξη από το σπίτι, καθώς επίσης και από τους
δασκάλους. Γι’ αυτό το λόγο, υπάρχει αναγκαιότητα για τη δημιουργία αυτής της
συνεργασίας, έτσι ώστε να βοηθηθούν τα παιδιά. Άλλωστε όπως επισημαίνει και ο Gordon
(2003) «το σπίτι είναι το πιο σημαντικό σχολείο που θα γνωρίσουν τα μικρά παιδιά και οι
γονείς τους είναι οι πιο σημαντικοί δάσκαλοι που θα έχουν ποτέ»(σ. 3).
Παρόμοια άποψη για την αναγκαιότητα συνεργασίας γονέων και δασκάλων είχε
εκφράσει και ο Ira Gordon (1973), αρκετά χρόνια νωρίτερα, αναφέροντας ότι το πεδίο της
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προσχολικής εκπαίδευσης φαίνεται να προσανατολίζεται προς μια νέα κατεύθυνση
συνεργασίας οικογένειας – σχολείου. Σύμφωνα με τον ερευνητή τα παιδιά μαθαίνουν μέσα
από διαδικασίες της καθημερινότητας, και το κίνητρο για μάθηση, όπως επίσης και τα
εκπαιδευτικά επιτεύγματα, απαιτούν μια συνολική δια βίου συνεργασία οικογένειας και
σχολείου. Όπως συμπληρώνει η DiΝatale (2002) οι οικογένειες που ασχολούνται με τiς
τάξεις προσχολικής εκπαίδευσης των παιδιών τους έχουν μια καλύτερη κατανόηση για την
εκπαίδευση αυτών.
Ο Kendall (2012), θέτει στο προσκήνιο τον συσχετισμό της ηλικίας του παιδιού με
τη συμμετοχή του γονέα, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα για την καλύτερη κατανόηση
της αξίας της γονικής συμμετοχής κατά τη διάρκεια πρώτων εκπαιδευτικών εμπειριών των
παιδιών. Υπογραμμίζοντας ευρήματα προηγούμενων ερευνητών (Catsambis & Garland,
1997∙ Crosnoe, 2001), τονίζει την αντιστρόφως ανάλογη πορεία της αποτελεσματικότητας
της γονικής συμμετοχής σε σχέση με την ηλικία του παιδιού.
Όπως γίνεται κατανοητό από τα ευρήματα πληθώρας ερευνών, η γονική συμμετοχή
κατέχει βαρύνουσα θέση στην εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθώς
παρουσιάζει στο μεγαλύτερο μέρος της θετικό αντίκτυπο στη μετέπειτα εκπαιδευτική
πορεία και αναπτυξιακή διαδικασία των παιδιών. Στη συνέχεια, ακολουθεί συσχέτιση
συμμετοχής των γονέων με την μουσική εκπαιδευτική πορεία και μουσική ανάπτυξη των
παιδιών, αρχικά γενικά, και έπειτα ειδικά στην προσχολική ηλικία.

1.8.

Γονική συμμετοχή και μουσική ανάπτυξη
Οι περισσότερες έρευνες, που σχετίζονται με την συμμετοχή των γονέων στην

μουσική ανάπτυξη των παιδιών αφορούν κυρίως σε παιδιά σχολικής και εφηβικής ηλικίας,
ενώ μεγάλος μέρος αυτών σχετίζεται με την εκμάθηση οργάνου ή τη συμμετοχή σε
χορωδία. Παράλληλα, αρκετές από τις μελέτες αφορούν στη συσχέτιση ανάμεσα στη
γονική συμμετοχή και τα μελλοντικά μουσικά επιτεύγματα του παιδιού ως ενήλικας.
Αδιαμφισβήτητα, ωστόσο, έχει βρεθεί θετική συσχέτιση της επίδρασης της γονικής
συμμετοχής στην μουσική ανάπτυξη και μάθηση του παιδιού, ενώ ταυτόχρονα έχει
αποδειχθεί ότι κατέχει σημαντική θέση στην προσχολική μουσική αγωγή του παιδιού
(Davidson, Sloboda, & Howe, 1995 ∙ Grolnick et al., 1997∙ Fan, 2001∙ Stamou, 2001∙
Berger & Cooper, 2003∙ Gordon, 2003∙ Cardany, 2004 ∙ Custodero, 2006∙ Ilari, Moura,&
Bourscheidt, 2011).
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Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι, παρόλο που αρκετοί ερευνητές και οι
εκπαιδευτικοί έχουν ασχοληθεί με τη σημασία της γονικής συμμετοχής για τη μουσική
μάθηση των παιδιών (Brand, 1986 ∙ Zdzinski, 1996∙ Gordon, 2003), λίγες είναι οι μελέτες
που διερευνούν πώς οι ενήλικες μπορούν να καθοδηγηθούν από τις ίδιες τις ανάγκες των
παιδιών σχετικά με τον τρόπο να συμμετέχουν στη διαδικασία της μουσικής τους μάθησης.
(στο: Berger & Cooper, 2003) Την παραπάνω άποψη ενισχύουν οι Στάμου και Θεοδωρίδης
αναφέροντας ότι παρότι η έρευνα των μουσικών συμπεριφορών των μικρών παιδιών
αναπτύχθηκε ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, λιγότερες είναι οι έρευνες που ρωτούν
τους γονείς για τις μουσικές συμπεριφορές των παιδιών τους ή για τις μουσικές-κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις που έχουν οι ίδιοι ή οι δάσκαλοί τους με τα παιδιά τους.
Σύμφωνα με τον Rapp (2009) oι ερευνητές προτείνουν ότι η συμμετοχή των
γονέων στη μουσική συνεπάγεται τουλάχιστον τρία βασικά συστατικά: μουσικότητα των
γονέων, γονική επίβλεψη και γονική υποστήριξη. Το στοιχείο της μουσικότητας των
γονέων, όπως επίσης και το ενδιαφέρον των ίδιων για τη μουσική τονίζεται και από
άλλους ερευνητές. (Kaplan, 1966 ∙ Hartman,1970 ∙ Brand, 1985 ∙ Zdzinski ,1994 ∙
Zdzinski, 2002 ∙ Gordon,2003∙ Sichivitsa, 2003). Σύμφωνα με τα ευρήματα των μελετών,
η μουσικότητα των γονέων σχετίζεται άμεσα με τη γονική συμμετοχή και αναφέρεται ως η
προσωπική αλληλεπίδραση των γονέων με τη μουσική ως εκτελεστές και ως ακροατές.
Παράλληλα, αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα της ανάπτυξης της μουσικότητας και των
μουσικών επιτευγμάτων των παιδιών.
Ο Cutietta (2001), προσθέτει συμπληρωματικά ότι όταν τα παιδιά βρίσκονται στο
κατάλληλο περιβάλλον, καλλιέργειας και διδασκαλίας, μπορούν να αναπτύξουν την
μουσικότητά τους. Αυτό που είναι πιο σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι ο
γονέας μπορεί να είναι το πιο ισχυρό πρόσωπο στην ανάπτυξη του παιδιού του ως
μουσικός. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Rapp (2009) oι γονείς μπορούν να παρακινήσουν
τα παιδιά τους, προβάλλοντας και βελτιώνοντας τη δική τους μουσικότητα, εποπτεύοντας
την μελέτη και τα μαθήματα τους και δείχνοντας έμπρακτη υποστήριξη και έγκριση της
συμμετοχής του παιδιού τους στη μουσική.
Ταυτόχρονα, σε ένα δεύτερο επίπεδο, η μουσικότητα των γονέων, συμβάλει στη
μουσική απόλαυση των παιδιών και διατήρηση του ενδιαφέροντος τους για τη μουσική
μελλοντικά. Όπως επιβεβαιώνει ο Rapp (2009), μια πτυχή που αρκετοί ερευνητές
συμφωνούν ότι είναι απαραίτητη, για την επίτευξη των μουσικών επιτευγμάτων και της
μουσικής απόλαυσης, είναι η αξία και η υποστήριξη που παρέχεται στη μουσική από τους
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γονείς. Επίσης, σύμφωνα με τον Palmer (1993) oι οικογένειες που προσφέρουν ένα
περιβάλλον με μουσικές εμπειρίες, στα παιδιά τους, κατά την προσχολική ηλικία, θέτουν
τις βάσεις για τη δια βίου κατανόηση και την απόλαυση της μουσικής. Ταυτόχρονα, όπως
επισημαίνει, δίνουν το έναυσμα να ανθίσει η μουσικότητα των παιδιών, προετοιμάζοντάς
τα για την τυπική μουσική διδασκαλία
Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και μελέτες τα ευρήματα των οποίων έρχονται σε
αντιδιαστολή με τις παραπάνω απόψεις. Συγκεκριμένα υποστηρίζεται από αρκετούς
ερευνητές ότι τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τη μουσική και
συγχρόνως να επιτύχουν μουσικά επιτεύγματα, χωρίς την υποστήριξη και την εκδήλωση
ενδιαφέροντος γι τη μουσική από τους γονείς.
Σύμφωνα με την Hallam (2002) ακόμη και αν το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών
δίνει ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος του παιδιού στη μουσική
στην υποστήριξη που παρέχουν οι γονείς, η υποστήριξη αυτή μπορεί να μην είναι πάντα
απαραίτητη. Όσο η Hallam (2002) όσο και η Sichivitsa (2007) συμφωνούν ότι τα παιδιά
θα μπορούσαν να αναπτύξουν ένα ανεξάρτητο ενδιαφέρον για τη μουσική με βάση τις
δικές τους ανάγκες και φιλοδοξίες, χωρίς καμία γονική ανατροφοδότηση. Όταν η γονική
υποστήριξη είναι παρούσα, όμως, μπορεί να έχει σημαντική θετική επίδραση στο κίνητρο
του παιδιού για τη μουσική.
Σύμφωνα με μία άλλη θεωρία των Hallam (2002) και Sichivitsa (2007) η
υποστήριξη που παρέχουν οι γονείς για τη μουσική δραστηριότητα του παιδιού, όπως
επίσης και οι προηγούμενες μουσικές εμπειρίες του παιδιού είναι δυνατόν να επηρεάσουν
την αυτο-αντίληψη του παιδιού για τη μουσική ικανότητά του. Η αυτό-αντίληψη αυτή, στη
συνέχεια, επηρεάζει την ακαδημαϊκή του ένταξη στην χορωδία, η οποία, εν συνεχεία,
σχετίζεται με την κοινωνική του ένταξη μέσα στο πλαίσιο αυτό. Και οι δύο μαζί, εν τέλει,
επηρεάζουν την αξία που έχει η μουσική για τα παιδί, η οποία, με τη σειρά της, επηρεάζει
το κίνητρο του παιδιού για τη μουσική εξέλιξή του.
Την παραπάνω άποψη επιβεβαιώνει και ο McPherson (2009), αναφέροντας ότι η
συμμετοχή γονέων στη μουσική μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να αισθάνονται πιο
ικανοί και να προωθήσει έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ γονέα και παιδιού. Η σχέση αυτή που
δημιουργείται ανάμεσα σε γονέα και παιδί επισημαίνεται και από τον De Gratzer (1999), ο
οποίος αναφέρει ότι «τα προγράμματα μουσικής που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή του
γονέα μαζί με το παιδί είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη επικοινωνία μεταξύ
γονέα και παιδιού, ενισχύοντας τη σχέση τους» (σ. 51). Σχετικά με τη σχέση γονέα –
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παιδιού και το πώς αυτή συνδέεται με την μουσική ανάπτυξη του παιδιού, η Custodero
(2006) αναφέρει ότι η σχέση του γονέα με τη μουσική, τόσο προσωπικά όσο και με το
παιδί του, επηρεάζει τις μουσικές εμπειρίες του παιδιού, γεγονός το οποίο επηρεάζει το
εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Tέλος, σύμφωνα με την Gingras (2012) η θέση που κατέχει η μουσική στην
οικογενειακή ζωή, αποτελεί το πρώτο μουσικό περιβάλλον που έρχεται σε επαφή ένα
παιδί. Ο πλούτος αυτής της εμπειρίας, ή η έλλειψη αυτής, επηρεάζει τη μουσική ικανότητα
ενός παιδιού, την ανάπτυξη και τη μελλοντική συμπεριφορά του. Μέσα στο οικογενειακό
περιβάλλον το παιδί αποκτά τα πρώτα του ακούσματα της μουσικής κουλτούρας της
οικογένειας, και είναι το πλαίσιο όπου τα βρέφη και τα νήπια έρχονται σε επαφή με πρώτα
μουσικά πρότυπα τους, γνωρίζοντας τις εκφάνσεις της μουσικής δημιουργίας.

1.9.

Γονική συμμετοχή και μουσική ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία
Αρκετοί είναι οι ερευνητές (Zdzinski, 1992 ∙ Zdzinski, 1996∙ Fantuzzo et al, 2000 ∙

Custodero, Britto & Brooks-Gunn, 2003) που έχουν διαπιστώσει ότι οι επιδράσεις της
γονικής συμμετοχής, διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Είναι σαφές
ότι δημιουργείται η ανάγκη να μελετηθούν οι επιδράσεις της γονικής συμμετοχής
διαφορετικές ηλικιακές ομάδες παιδιών, ενώ είναι επίσης φανερό ότι «επειδή οι
περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί αφορούν σε βρέφη, απαιτούνται
περαιτέρω μελέτες με επίκεντρο την προσχολική ηλικία» (Wills,2011,σ.5).
Σύμφωνα με την Custodero και τους συνεργάτες της (2003), η ηλικία του
παιδιού, το φύλο του γονέα, το επίπεδο εκπαίδευσης, και το επίπεδο της συναισθηματικής
δυσφορίας παίζουν ρόλο στις μουσικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ γονέα και παιδιού. Όπως
παραθέτει η ίδια ερευνήτρια (Custodero,2006) οι αντιλήψεις και οι πεποιθήσεις των
γονέων επηρεάζουν την μουσική εμπειρία του παιδιού στο σπίτι. Γι’ αυτό το λόγο η
ερευνήτρια τονίζει τη σημασία της κατανόησης του μουσικού περιβάλλοντος του παιδιού
στο σπίτι, από τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας. Κάτι άλλο , το οποίο πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη από τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας, σύμφωνα με τους
Moran, Ghate & Van der Merwe (2004), είναι ότι η ομάδες των διάφορων προσχολικών
προγραμμάτων που απαρτίζονται από τους γονείς, τα παιδιά και τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς, πρέπει να λειτουργούν σε ένα διαδραστικό και ευχάριστο πλαίσιο
προκειμένου να διατηρήσουν την επιτυχημένη συμμετοχή των γονέων.
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Η Cardany (2004), μετά από σε βάθος συνεντεύξεις με δέκα οικογένειες , με
αντικείμενο μελέτης τις αντιλήψεις των γονέων για την προσχολική μουσική εκπαίδευση,
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αντιλήψεις των γονέων σχετικά με την μουσική
εκπαίδευση επηρεάζουν την συμμετοχή του παιδιού στη μουσική. Η επίδραση των
αντιλήψεων του γονέα στη μουσική συμμετοχή του παιδιού, καταδεικνύεται επίσης από
τους Berger & Cooper (2003), σύμφωνα με τους οποίους «το μουσικό παιχνίδι των
παιδιών είναι δυνατόν να εξαλειφθεί μέσα από τις διορθώσεις και την κριτική των
ενηλίκων» (σ.162). Η παραπάνω άποψη επιβεβαιώνεται και από τους De Gratzer και
Lopez (1992), οι οποίοι αναφέρουν ότι οι γονείς που εκδηλώνουν άγχος σε θέματα
[μουσικής] μάθησης ενδέχεται να μεταβιβάσουν τις εν λόγω ανησυχίες τους και να
συμβάλουν στην αναστολή των πρωτοβουλιών του παιδιού.
Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί η έρευνα του Temmerman (1998), ο οποίος
διερεύνησε τη συμμετοχή των γονέων σε προγράμματα προσχολικής μουσικής
εκπαίδευσης στην Αυστραλία. Το δείγμα του αποτελούνταν από συντονιστές
προγραμμάτων προσχολικής μουσικής εκπαίδευσης σε σαράντα μουσικά κέντρα και
ιδιωτικά στούντιο μουσικής. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η πλειοψηφία των γονέων θεωρούν
ότι είναι δύσκολο να διαδραματίσουν δύο ρόλους, δηλαδή, του γονέα και του δασκάλου
του παιδιού τους στο σπίτι. Αν και συμφώνησαν ότι η μουσική διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στη ζωή των παιδιών τους, δεν είχαν καμία ιδέα πώς να την διδάξουν, εκτός του
εκπαιδευτικού πλαισίου.
Την ίδια δυσκολία, ανάληψης του ρόλου του δασκάλου από το γονέα,
αναγνωρίζουν και οι Freire, Prestes, Porto & Rosa (2007) αναφέροντας ότι υπάρχει η
συνειδητοποίηση του ενδιαφέροντος των γονέων για τις κοινωνικές και συναισθηματικές
πτυχές της μουσικής εμπειρίας με το παιδί τους. Όπως παραθέτει ο Wills (2011, σ.5),
«επειδή οι γονείς συχνά συμμετέχουν με την παρουσία τους στην προσχολική μουσική
εκπαίδευση, είναι πιθανό και οι ίδιοι να αποκτήσουν μουσικές γνώσεις και δεξιότητες»,
ωστόσο , «οι πληροφορίες σχετικά με απλές γνωστικές πτυχές της μάθησης, αν και είναι
σημαντικές και απαραίτητες, δεν δίνουν την επιθυμητή ανατροφοδότηση που θα
επιθυμούσαν οι γονείς να λάβουν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων» (Freire & Freire,
2008,σ.23).
Μία σημαντική πτυχή της σύνδεσης της προσχολικής μουσικής ανάπτυξης και της
γονικής συμμετοχής στα διάφορα προγράμματα προσχολικής μουσικής αγωγής είναι η
σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στον γονέα και το παιδί, όπως επίσης και ανάμεσα στο
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παιδί και στα υπόλοιπα παιδιά. Αρκετοί εκπαιδευτικοί της προσχολικής μουσικής
εκπαίδευσης σημειώνουν ότι αυτές οι σχέσεις που δημιουργούνται είναι μεγάλης αξίας.
Σύμφωνα με τους Yazar, Çelik και Kök (2008), οι γονείς κατά τη διάρκεια της
συμμετοχής τους συμβάλλουν στην αλληλεπίδραση μεταξύ του παιδιού και των
συνομηλίκων του, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν τα γονικά τους καθήκοντα, υποστηρίζοντας
την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών τους. Παράλληλα, οι Freire &
Freire (2008) επισημαίνουν ότι «oι τάξεις προσχολικής μουσικής αγωγής είναι μια
θαυμάσια ευκαιρία για τα παιδιά και τους γονείς να μοιραστούν μοναδικές εμπειρίες
δημιουργώντας μία ουσιαστική σχέση μεταξύ τους. Τραγουδούν, χορεύουν, παίζουν και
μαθαίνουν τραγούδια μαζί» (σ. 22). Σε αυτό το σημείο η Neelly (2001), συμπληρώνει ότι
«η ποιότητα της μαθησιακής εμπειρίας δεν εξαρτάται μόνο από τα μουσικά υλικά, αλλά
και από τους τρόπους με τους οποίους οι ενήλικες αντιλαμβάνονται και διαμορφώνουν
αυτήν την εμπειρία για να δημιουργήσουν προσωπική σχέση με το παιδί»(σ. 36).
Παράλληλα, ο De Gratzer (1999) αναφέρει ότι «οι γονείς που παρακολουθούν
μαθήματα προσχολικής μουσικής εκπαίδευσης με παιδιά τους, αποκτούν μία σχέση μαζί
τους ,σε μια διάσταση πέρα από τη μουσική» (σ. 51). Η αλληλεπίδραση αυτή που
δημιουργείται μεταξύ γονέα και παιδιού, όπως αναφέρει ο Fox (1991), αποτελεί «την
επιτέλεση ενός μουσικού πρότυπου για το παιδί, και ακόμα κι αν αφορά σε μία ακούσια
διαδικασία, έχει τεράστια επίδραση στη μουσική συμπεριφορά του παιδιού» (σ. 21).
Σύμφωνα με τον Bornstein (2002) η δημιουργική σύνδεση που αναδύεται από το
συναισθηματικό δέσιμο μέσω της μουσικής δημιουργίας, αποτελεί ένα ασφαλές
περιβάλλον που υποστηρίζει τη σταδιακή διαδικασία της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω
των οικογενειακών αλληλεπιδράσεων.
Όπως καταδεικνύεται από τις εις βάθος χρόνου μελέτες που αφορούν στην
συμμετοχή των γονέων στην προσχολική μουσική εκπαίδευση των παιδιών τους η γονική
συμμετοχή σχετίζεται με μία σειρά σχέσεων και αλληλεπιδράσεων, που εν τέλει
δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για τη μουσική ανάπτυξη του παιδιού. Ωστόσο, αρχικά, η
γονική συμμετοχή είναι ως ορισμός, ως έννοια και ως πραγμάτωση όχι απόλυτα
καθορισμένη και ρευστή. Παράλληλα, οι σχέσεις που αναπτύσσονται μέσω της
συμμετοχής των γονέων είναι μεταβλητές και αλληλοεξαρτώμενες. Γι΄ αυτούς τους λόγους
καθίσταται αναγκαία η περαιτέρω μελέτη σχετικά με τη σύνδεση της γονικής συμμετοχής
με την μουσική ανάπτυξη και εκπαίδευση των παιδιών.
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2.

Προβληματική της έρευνας

2.1.

Εισαγωγή
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η συμμετοχή του γονέα στη μαθησιακή διαδικασία του

παιδιού λειτουργεί θετικά. Μάλιστα, αναφορικά με την μουσική ανάπτυξη, η γονική
συμμετοχή έχει βρεθεί ότι επιδρά θετικά στη μουσική συμπεριφορά και στα μελλοντικά
μουσικά επιτεύγματα του παιδιού. Ιδιαίτερα στην προσχολική μουσική αγωγή, η
συμμετοχή του γονέα, σύμφωνα με επιστημονικά ευρήματα, είναι καταλυτικής σημασίας.
Ωστόσο, παρά τα τόσο σημαντικά ευρήματα και τις εις βάθος χρόνου μελέτες, η
πρακτική εμπειρία της ερευνήτριας, μετά από καθημερινή επαφή με παιδιά προσχολικής
ηλικίας και τους γονείς τους, σε ένα πρόγραμμα μουσικής ανάπτυξης βρεφών και νηπίων,
δείχνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου η παρουσία του γονέα ή ο τρόπος λειτουργίας του
στο πλαίσιο του μαθήματος μπορούν να λειτουργήσουν διαφορετικά ή ακόμα και
αρνητικά. Το γεγονός αυτό είναι δυνατόν να σχετίζεται με πολλούς παράγοντες, όπως η
ηλικία του παιδιού, η σχέση του γονέα με το παιδί, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες
εντάσσεται το μάθημα στην καθημερινότητα του γονέα, η φιλοσοφία, οι απόψεις και τις
πεποιθήσεις του ίδιου για τα διαδικασία του μαθήματος κ.α.

2.2.

Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των στάσεων, των απόψεων, των

επιθυμιών, των προσδοκιών και των πεποιθήσεων των γονέων αναφορικά με την
συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα μουσικής ανάπτυξης βρεφών και νηπίων. Στόχος της
έρευνας ήταν επίσης να διερευνηθούν αν και πώς οι απόψεις αυτές ενδεχομένως
σχετίζονται με τη μουσική συμπεριφορά των παιδιών και τη συμμετοχή τους στις
διαδικασίες του μαθήματος. Έγινε επίσης συσχετισμός ανάμεσα στην συμπεριφορά και
τον τρόπο συμμετοχής των γονέων στις διαδικασίες του μαθήματος με το επίπεδο της
μουσικής συμπεριφοράς των παιδιών, όπως αυτό κρίνεται από την διδάσκουσα των
μαθημάτων και ερευνήτρια στην παρούσα έρευνα. Με βάση την μελέτη της ήδη
υπάρχουσας σχετικής βιβλιογραφίας και την προσωπική εμπειρία της ερευνήτριας
προέκυψαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:

• Ποια η άποψη, οι πεποιθήσεις και τα συναισθήματα του γονέα, σχετικά με τον ρόλο
που καλείται να αναλάβει ο ίδιος στις διαδικασίες του μαθήματος;
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• Πώς αντιλαμβάνεται ο γονέας τα συναισθήματα και τις επιθυμίες του παιδιού του,
σχετικά με τον ρόλο που αναλαμβάνει ο ίδιος στις διαδικασίες του μαθήματος;

• Πώς αντιλαμβάνεται ο γονέας την επίδραση του βιώματος της διαδικασίας του
μαθήματος στον ίδιο;

• Πώς επιδρά στον γονέα η αλληλεπίδρασή του με το παιδί κατά τη διαδικασία του
μαθήματος;

• Πώς θεωρεί οι γονέας ότι επιδρά στη μουσική συμπεριφορά και στις μουσικές
αποκρίσεις του παιδιού του, η αλληλεπίδρασή τους, κατά την διαδικασία του
μαθήματος;

• Πώς αντιλαμβάνεται ο γονέας τους λόγους της παρουσίας του, στις διαδικασίες του
μαθήματος;

• Πώς αντιλαμβάνεται ο γονέας την επίδραση της παρουσίας/ απουσίας του, από τις
διαδικασίες του μαθήματος, στο παιδί;

• Κρίνεται σκόπιμη από τον γονέα η ενίσχυση του μουσικού περιβάλλοντος του
παιδιού, πέρα από το πλαίσιο του μαθήματος;

• Τι είδους σχέσεις, θεωρεί ο γονέας, ότι αναπτύσσονται, στο κοινωνικό περιβάλλον
της τάξης, αναφορικά με το τρίγωνο δάσκαλοι – γονείς – παιδιά;

2.3.

Περιορισμοί – αδυναμίες της έρευνας
Ευρήματα μελετών που βασίζονται σε αυτο-αναφορές γονιών συχνά τίθενται υπό

ένα πρίσμα αμφισβήτησης, διότι θεωρείται ότι υπάρχει ο κίνδυνος των απαντήσεων με
βάση το κοινωνικά αποδεκτό. Η Brinke (2002) υποστηρίζει ότι υπάρχει κατά κάποιο τρόπο
μια έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους γονείς, ιδίως, αναφορικά με την αντίληψή τους για
την παροχή ενός περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας για τα παιδιά.Η παραπάνω άποψη
ενισχύεται από τον Tekin (2011), που θεωρεί ότι οι πεποιθήσεις των γονέων για τον ρόλο
τους στις διάφορες δραστηριότητες των παιδιών επηρεάζονται από διάφορα στοιχεία, όπως
την κοινωνία και τον πολιτισμό που ζουν, στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν τα κοινωνικά,
πολιτιστικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων.

29

Επιπρόσθετα, από τη μια μεριά, τίθεται το ζήτημα της εγκυρότητας των
πληροφοριών που προέρχονται από τους γονείς αναφορικά με την αξιολόγηση της
συμπεριφοράς του παιδιού. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, εν αντιθέσει με την παραπάνω
άποψη, οι Orillosa και Magno (2013) διαπίστωσαν ότι «οι γονείς που ασχολούνται με τη
διαδικασία αξιολόγησης του παιδιού τους μπορούν να αποκτήσουν την ικανότητα
αξιολόγησης, η οποία κατακτείται «άτυπα», μέσα από την εμπειρία τους στη διδασκαλία
του δικού τους παιδιού» (σ.62).

2.4.

Συμβολή στο πεδίο
Το ζήτημα της γονικής συμμετοχής, έχει αρχίσει να απασχολεί όλο και

περισσότερο τα τελευταία χρόνια όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς της μουσικής, αλλά και
τους ίδιους τους γονείς. Δεδομένης της αποδεδειγμένης τόσο βιβλιογραφικά όσο και
εμπειρικά, σημασίας των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών, η παρούσα
έρευνα διερευνά την ύπαρξη πιθανών συσχετισμών ανάμεσα στην γονική συμμετοχή και
τη μουσική συμπεριφορά και ανάπτυξη των παιδιών.
Ιδιαίτερα στον τομέα της βρεφικής και προσχολικής μουσικής εκπαίδευσης, όπου ο
ρόλος του γονέα θεωρείται καταλυτικός, δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες που να έχουν
πραγματοποιηθεί υπό το πρίσμα της οπτικής των γονέων. Οι περισσότερες επικεντρώνουν
στο παιδί ή στους εκπαιδευτικούς. Η παρούσα έρευνα επιζητά, λοιπόν, να μελετήσει το
ζήτημα της γονικής συμμετοχής θέτοντας στον πυρήνα του την οπτική του γονέα.

3.

Μεθοδολογία

3.1.

Πλαίσιο της έρευνας
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα πρόγραμμα μουσικής ανάπτυξης για βρέφη

και νήπια, ηλικίας 4 μηνών ως 4 χρόνων, όπου οι γονείς συμμετέχουν στα μαθήματα μαζί
με τα παιδιά τους. Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο μεγάλους κύκλους 10 μαθημάτων
(χειμερινός και εαρινός κύκλος) και έναν μικρό κύκλο πέντε μαθημάτων (θερινός κύκλος).
Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 45΄ λεπτά. Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε
κατά τη διάρκεια του θερινού κύκλου του έτους 2016.
Το πρόγραμμα αυτό βασίζει τη φιλοσοφία του και τη μεθοδολογία του στη Θεωρία
Μουσικής Μάθησης του Edwin Gordon (Gordon, 2003∙ Στάμου, 2009). Σύμφωνα με την
Στάμου (2009) η Θεωρία Μουσικής Μάθησης προσφέρει ένα σημαντικό θεωρητικό
υπόβαθρο για τη μελέτη και ερμηνεία της μουσικής συμπεριφοράς και απόδοσης, ενώ
αποτελεί ένα βασικό εργαλείο αξιολόγησης στη μουσική διδασκαλία, καθώς αναλύει τα
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στάδια της μουσικής ανάπτυξης και τις μουσικές συμπεριφορές που τα υποδηλώνουν.
Τα παιδιά περνούν από συγκεκριμένα στάδια κατά τη διάρκεια της μουσικής τους
ανάπτυξης. Το πρώτο είναι αυτό της προσαρμογής – έκθεσης, όπου τα παιδιά εκτίθενται σε
μελωδίες και ρυθμούς για αρκετό χρονικό διάστημα, προκειμένου να μπουν στη
διαδικασία να πειραματιστούν στη συνέχεια με την παραγωγή μουσικών ήχων και να
εισέλθουν σταδιακά, μέσω της επανάληψης των ερεθισμάτων, στο δεύτερο στάδιο της
μουσικής ανάπτυξης, το στάδιο της μίμησης.
Στο στάδιο αυτό, η μίμηση είναι αρχικά λανθασμένη, διότι τα παιδιά δεν
αντιλαμβάνονται την ακουστική διαφορά μεταξύ σωστού και λανθασμένου. Μέσω της
συνεχούς επανάληψης των μουσικών ερεθισμάτων και της καθοδηγούμενης παρακίνησης,
τα παιδιά σταδιακά αρχίζουν να συνειδητοποιούν τη διαφορετικότητα της απόκρισής τους
ως προς το πρότυπο που τους δίνεται και αρχίζουν να μιμούνται με ακρίβεια σύντομα
μουσικά ρυθμικά και μελωδικά μοτίβα, με ή χωρίς νότες (π.χ χωρίς νότες: παμ-παμ
(δεσπόζουσα - τονική), με νότες: σολ – ντο). Μέσω της «άτυπης» καθοδήγησης και μ’
έναν τρόπο θετικό και παιγνιώδη τα παιδιά οδηγούνται στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της
μουσικής ανάπτυξης, το στάδιο της αφομοίωσης, όπου πλέον έχουν τονική και ρυθμική
ακρίβεια και εξασκούν πλέον την ικανότητά τους να συντονίσουν την κίνηση και την
αναπνοή τους σε διάφορες τονικότητες και μέτρα με το τραγούδι τους ή την εκφορά
ρυθμικών ακολουθιών.
Η έννοια της «άτυπης» καθοδήγησης βασίζεται στην θεμελιώδη αρχή ότι τα
παιδιά δεν πιέζονται να συμμετέχουν ούτε να αποκρίνονται μουσικά, παρακινούνται όμως
να διαδράσουν με το μουσικό περιβάλλον με όποιον τρόπο αισθάνονται άνετα
(Gordon, 2003∙ Etopio & Cissoko, 2005∙ Stamou, 2005∙ Στάμου,2006∙.Στάμου, 2009).
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα παιδιά βρίσκονται σε ένα παιγνιώδες, αλλά δομημένο,
μουσικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τραγούδια – μελωδικές ακολουθίες και ρίμες - που
εκτελούνται από το δάσκαλο -με και χωρίς λέξεις- σε μια ποικιλία τονικοτήτων και
μέτρων, καθώς και μελωδικών και ρυθμικών μοτίβων. Ο εκπαιδευτικός επιδιώκει να
δημιουργήσει ένα μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά είναι ελεύθερα να βιώσουν
τη μουσική με το δικό τους τρόπο.
Τα μουσικά ερεθίσματα είναι επαναλαμβανόμενα προκειμένου να βοηθήσουν την
εσωτερίκευσή τους και την εκκίνηση των μουσικών αποκρίσεων, ενώ η διδασκαλία
διενεργείται τόσο σε ομαδικό επίπεδο όσο και εξατομικευμένα. Στο μάθημα υπάρχουν
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πάντα δύο διδάσκοντες και κατά μέσο όρο 8 παιδιά με τους γονείς τους, έτσι ώστε να είναι
δυνατή τόσο η ομαδική διδασκαλία όσο και η εξατομίκευση της μουσικής διάδρασης
δασκάλου – παιδιού. Οι γονείς καλούνται να συμμετέχουν ενεργά, μιμούμενοι τους
δασκάλους και παρέχοντας ένα πρότυπο ενεργητικής συμμετοχής στα παιδιά τους.
Κινούνται, τραγουδούν και παίζουν, ακόμη και όταν τα παιδιά επιλέγουν να παρατηρούν ή
να μη συμμετέχουν. Στην αρχή κάθε κύκλου όπως και στο τέλος του, υπάρχει μία
συνάντηση ενημέρωσης των γονιών σχετικά με τις αρχές του προγράμματος και το τι
αναμένεται από τους ίδιους, ενώ στο τέλος κάθε κύκλου διενεργείται ανά τμήμα μία
συνάντηση ‘αξιολόγησης’ της μουσικής ανάπτυξης κάθε παιδιού, όπου και πάλι θίγονται
συχνά ζητήματα γονικής συμμετοχής.
Η γενικότερη γραμμή που δίνεται στους γονείς είναι να αφήνουν τα παιδιά να
διαδράσουν με το μουσικό περιβάλλον όπως εκείνα αισθάνονται, χωρίς να τα πιέζουν σε
συγκεκριμένες μορφές συμπεριφοράς. Τονίζεται στους γονείς ότι οι ίδιοι είναι σημαντικό
πρότυπο για τα παιδιά, άρα είναι σημαντικό να συμμετέχουν ενεργητικά στις μουσικές
δραστηριότητες του μαθήματος. Επίσης, οι γονείς αποθαρρύνονται πλήρως από το να
αναπτύσσουν λεκτική επικοινωνία με τα παιδιά τους μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος.
Παρεμβαίνουν μόνο όταν το παιδί τους γίνεται επικίνδυνο για τον εαυτό του ή για τους
άλλους, ή όταν με την κίνηση ή την γενικότερη συμπεριφορά του παρακωλύει σημαντικά
τη ροή του μαθήματος.

3.2.

Δείγμα
Στο ποσοτικό μέρος της έρευνας το δείγμα αποτέλεσαν 126 γονείς που συμμετείχαν

μαζί με το παιδί τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μουσικής ανάπτυξης βρεφών και
νηπίων. Για το ποιοτικό μέρος της έρευνας (μελέτες περίπτωσης), το δείγμα αποτέλεσαν
τρία ζεύγη γονέα – παιδιού. Το πρώτο ζευγάρι ήταν ένας πατέρας και η 3 ετών κόρη του,
το δεύτερο μία μητέρα και ο 2,5 ετών γιος της και το τρίτο ένας πατέρας και η 2 ετών κόρη
του. Το κάθε ζευγάρι γονέα-παιδιού παρακολουθούσε μαθήματα σε ξεχωριστά τμήματα.

3.3.

Ερευνητικά εργαλεία
Όπως φαίνεται από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, η έννοια της γονικής συμμετοχής

έχει ποικίλες διαστάσεις και δεν έχει αποδοθεί με έναν κοινό ορισμό. Το φάσμα των
συμπεριφορών και των απόψεων που αφορούν το είδος και το επίπεδο της συμμετοχής
ποικίλλει μεταξύ των μελετών. Όπως παραθέτουν οι Bakker & Denessen (2007) «για την
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εκτίμηση του επιπέδου τις γονικής συμμετοχής, οι περισσότεροι ερευνητές χρησιμοποιούν
ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς που έχουν κατασκευαστεί από προηγούμενους ερευνητές,
με σκοπό τον εντοπισμό στάσεων και συμπεριφορών των γονέων» (σελ. 192).
Ωστόσο οι Morsbach και Prinz (2006) θεωρούν ότι οι αυτοαναφορές των γονέων
δεν είναι επαρκείς και προτείνουν στρατηγικές για τη βελτίωση της εγκυρότητάς τους, με
τη χρήση πολλαπλών πηγών πληροφοριών ή μεθόδων για την αξιολόγηση κάποιων
παραγόντων και την απάντηση των σχετικών ερευνητικών ερωτημάτων. Η χρήση
πολλαπλών πηγών πληροφοριών μπορεί να συμβάλει στην τριγωνοποίηση των
αξιολογήσεων της συμμετοχής των γονέων. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, οι Bakker &
Denessen (2007) υποστηρίζουν ότι η χρήση πολλαπλών πηγών πληροφοριών όπως
προτείνεται στην βιβλιογραφία, δεν φαίνεται ικανοποιητική για την αντιμετώπιση αυτού
του προβλήματος και προτείνουν τη χρήση της παρατήρησης ως τον καλύτερο τρόπο
τριγωνοποίησης.
Για τους παραπάνω λόγους, στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας για τη διερεύνηση
του ζητήματος της γονικής συμμετοχής χρησιμοποιήθηκαν πολλαπλά εργαλεία, και
αντλήθηκαν στοιχεία τόσο από ποσοτικά εργαλεία μέτρησης (ερωτηματολόγιο) όσο και
από ποιοτικά εργαλεία μέτρησης (προσωπικό ημερολόγιο), ενώ χρησιμοποιήθηκε επίσης
ως ένα βαθμό η μέθοδος της συμμετοχικής παρατήρησης από την ερευνήτρια-δασκάλα
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω τρία ερευνητικά
εργαλεία:
1.Ερωτηματολόγιο Συμμετοχής Γονέων - EΣΥΓ 2016 (Παράρτημα 1)
Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, κατασκευασμένο από την
ερευνήτρια το οποίο αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει
γενικές ερωτήσεις δημογραφικού τύπου, που δίνουν πληροφορίες σχετικά με το
φύλο γονέα και παιδιού, την ηλικία του παιδιού, την γενική και μουσική
εκπαίδευση του γονέα και την προηγούμενη εμπειρία του γονέα στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα ή άλλα αντίστοιχα προγράμματα. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει 25
δηλώσεις, οι οποίες απαντώνται με συμπλήρωση μίας πενταβάθμιας κλίμακας
τύπου Likert (ΣΑ= Συμφωνώ απόλυτα, Σ = Συμφωνώ, Α= Αδιαφορώ, Δεν γνωρίζω/
Δεν απαντώ, Δ = Διαφωνώ, ΔΑ= Διαφωνώ απόλυτα). Το τρίτο μέρος αποτελείται
από 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
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2.Προσωπικό ημερολόγιο γονέων
Το προσωπικό ημερολόγιο γονέων αποτελείται από όλα τα επιμέρους κείμενα
που γράφτηκαν από τους γονείς μετά από κάθε μάθημα από τα 5 εβδομαδιαία
μαθήματα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια εκπόνησης της έρευνας. Μία
εβδομάδα πριν την έναρξη της έρευνας και των μαθημάτων δόθηκε στους
γονείς ένα κείμενο με κατευθυντήριες ερωτήσεις από την ερευνήτρια
(Παράρτημα 2), το οποίο μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν προαιρετικά ως
οδηγό για τα κείμενα τους. Υπογράφηκε επίσης από τους γονείς ένα έντυπο
συγκατάθεσης συμμετοχής σε έρευνα (Παράρτημα 3).
3.Παρατήρηση - Προσωπικό ημερολόγιο ερευνήτριας
Μετά από κάθε ένα από τα 5 εβδομαδιαία μαθήματα που έλαβαν χώρα κατά τη
διάρκεια εκπόνησης της έρευνας, η ερευνήτρια κατέγραφε σε προσωπικό
ημερολόγιο τις παρατηρήσεις της από τις διαδικασίες του μαθήματος, όσον
αφορούσαν στις εκδηλώσεις μουσικής και κοινωνικής συμπεριφοράς γονέων παιδιών στα τρία ζεύγη που επιλέχθηκαν ως μελέτες περίπτωσης. Η καταγραφή
σχετικών σημειώσεων στο ημερολόγιο λάμβανε χώρα ακριβώς μετά την λήξη
του μαθήματος για καθεμιά από τις μελέτες περίπτωσης.

3.4.

Ερευνητική στρατηγική
Η διανομή των ερωτηματολογίων έγινε αρχικά, πριν την έναρξη του κύκλου των

μαθημάτων, σε 11 γονείς, που παρακολουθούσαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μουσικής
ανάπτυξης βρεφών και νηπίων. Το ίδιο ερωτηματολόγιο δόθηκε στους ίδιους γονείς μία
εβδομάδα μετά, με σκοπό τον έλεγχο της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου. Μετά το
πέρας μία εβδομάδας μαθημάτων (1 μάθημα για κάθε γονέα – παιδί) ,δηλαδή κατά την
δεύτερη εβδομάδα των μαθημάτων, διανεμήθηκαν τα ερωτηματολόγια σε 126 γονείς.
Αναφορικά με τις μελέτες περίπτωσης η παρακολούθηση ξεκίνησε την πρώτη εβδομάδα
των μαθημάτων και διήρκησε συνολικά για πέντε μαθήματα.

4.

Ευρήματα - Συμπεράσματα

4.1.

Ποσοτική ανάλυση και ευρήματα
Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων διενεργήθηκε με το στατιστικό

πρόγραμμα SPSS. Στην περιγραφική στατιστική οι συνεχείς μεταβλητές εκφράστηκαν με
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τη μέση τιμή (mean) και την τυπική απόκλιση (Standard Deviation), ενώ οι κατηγορικές
μεταβλητές ως απόλυτες και σχετικές (%) συχνότητες.
Ο έλεγχος της κανονικότητας των μεταβλητών έγινε με το κριτήριο Shapiro-Wilk
στις περιπτώσεις που το δείγμα ήταν μικρό, ενώ για ομάδες με περισσότερες των 50
περιπτώσεων χρησιμοποιήθηκε αντίστοιχα το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov. Για τον
έλεγχο μέσων τιμών συνεχών μεταβλητών 2 ανεξάρτητων δειγμάτων που δεν
ακολουθούσαν κανονική κατανομή χρησιμοποιήθηκε ο Έλεγχος Μέσων Τιμών MannWhitney.
Για τις συνεχείς μεταβλητές περισσότερων ανεξαρτήτων δειγμάτων που δεν
ακολουθούσαν κανονική κατανομή διενεργήθηκε το Kruskal Wallis test. Για τον έλεγχο
μέσων τιμών συνεχών μεταβλητών περισσοτέρων των 2 ανεξαρτήτων δειγμάτων που
ακολουθούν κανονική κατανομή χρησιμοποιήθηκε το one-Way ANOVA test. Για τον
έλεγχο του βαθμού συσχέτισης μεταξύ δύο συνεχών μεταβλητών που είχαν κανονική
κατανομή χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r και για τις μεταβλητές
που δεν είχαν κανονική κατανομή ο συντελεστής συσχέτισης Spearman’s rho. Όλες οι
υποθέσεις ελέγχθηκαν σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<0.05.
Από το σύνολο των δεδομένων, δημιουργήθηκε μία τυπολογία με Hierarchical
Cluster Analysis η οποία αποδίδει τους διάφορους τύπους των ερωτηθέντων. Ο έλεγχος
της ορθότητας της ταξινόμησης σε clusters (κλάσεις) έγινε με Discriminant Analysis.
Επιπρόσθετα, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας της στατιστικής ανάλυσης οι ερωτήσεις
του ερωτηματολογίου ομαδοποιήθηκαν σε 3 υποκλίμακες:
•

Υποκλίμακα - Α: Συμπεριλαμβάνει των σύνολο των ερωτήσεων που αφορούν στις
απόψεις των γονέων για το αν θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στο μάθημα, οι
προσδοκίες και η διάθεσή τους επηρεάζουν το παιδί τους στη διαδικασία του
μαθήματος (βασίζεται στα items (βλέπε Παράρτημα 1): N, O, R, S, T, U, AB, AE,
AF, AH, AK, AL). Στο σύνολο του δείγματος ο μέσος όρος είναι 3.84 με τυπική
απόκλιση 0.5. Ο μέσος όρος 3.84 δηλώνει μια άνω του μετρίου (μέτρια υψηλή)
παραδοχή ότι η συμμετοχή τους στο μάθημα, οι προσδοκίες και η διάθεσή τους
επηρεάζουν το παιδί τους στη διαδικασία του μαθήματος.

•

Υποκλίμακα-Β: Περιλαμβάνει το σύνολο των ερωτήσεων που σχετίζονται με τη
στάση των γονέων απέναντι στο μάθημα και στη συμμετοχή τους σε αυτό
(βασίζεται στα items: P, V, W, X, Y). Στο σύνολο του δείγματος έχει μέσο όρο 4.48
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με τυπική απόκλιση 0.55. Ο μέσος όρος 4.48 δηλώνει μια πολύ υψηλή θετική
στάση των γονιών απέναντι στο μάθημα και τη συμμετοχή τους σε αυτό.
•

Υποκλίμακα-Γ: Περιλαμβάνει το σύνολο των απόψεων των γονέων σχετικά με τα
συναισθήματα των παιδιών τους για τη συμμετοχή των ίδιων (των γονέων) στο
μάθημα (βασίζεται στα items: Z, AA, AB, AC, AD, AI, AJ). Στο σύνολο του
δείγματος έχει μέσο όρο 4.28 με τυπική απόκλιση 0.49, γεγονός που δείχνει ότι οι
γονείς αναφέρουν πολύ θετικά συναισθήματα των παιδιών σχετικά με τη
συμμετοχή των ιδίων στο μάθημα.

Στη στατιστική ανάλυση δεν συμμετείχαν οι ερωτήσεις Q και AG που όπως φαίνεται
από το κεφ. 4.1.1. στη συνέχεια, επηρεάζουν αρνητικά την εσωτερική συνοχή των
υποκλιμάκων.

4.1.1. Αξιοπιστία και εσωτερική συνοχή ερωτηματολογίου
Η εσωτερική συνοχή της κάθε υποκλίμακας του ερωτηματολογίου, έγινε με βάση τον
συντελεστή Cronbach Alpha, ενώ η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου επιβεβαιώθηκε με τη
μέθοδο επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (test-retest reliability). Πιο συγκεκριμένα, το
ερωτηματολόγιο δόθηκε δύο φορές σε ένα δείγμα 11 γονέων επιτρέποντας να μεσολαβήσει
διάστημα μίας εβδομάδας ανάμεσα στις δύο διεξαγωγές. Για κάθε υποκλίμακα του
ερωτηματολογίου μετρήθηκε η συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων της 1ης και της 2ης
διεξαγωγής (Πίνακας 1).
Ο έλεγχος συσχέτισης Spearman rho μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο διεξαγωγών
για την Υποκλίμακα - Α έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με ισχυρή
ένταση (rho=0.753, p < 0.01). Επιπλέον, ο έλεγχος συσχέτισης Pearson έδειξε ότι υπάρχει
στατιστικά σημαντική συσχέτιση για την Υποκλίμακα – Β, ανάμεσα στις δύο διεξαγωγές (r
= 0.886, p < 0.01). Τέλος, για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της Υποκλίμακας - Γ το
Spearman’s rho Test έδειξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο διεξαγωγών
με ισχυρή ένταση (rho=0.814, p<0.01). Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στον Πίνακα 1.
Για κάθε μία από τις ερωτήσεις ΑΜ-ΑV του ερωτηματολογίου έγινε έλεγχος
συσχέτισης ξεχωριστά, καθώς αντιστοιχίζονται σε κατηγορικές μεταβλητές που δεν
συμβάλλουν στη μέτρηση κάποιας υποκλίμακας. Για την ΑΜ, το Chi-Square Test έδειξε
πως η συσχέτιση των αποτελεσμάτων 1ης και 2ης διεξαγωγής δεν ήταν στατιστικά
σημαντική, αλλά βρισκόταν πολύ κοντά στο όριο της σημαντικότητας (X2=3.227, df = 1, p
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= 0.72). Για την ΑΝ, ο έλεγχος Chi-Square έδειξε πως η συσχέτιση μεταξύ των δύο
διεξαγωγών ήταν στατιστικά σημαντική (X2=22.000, df = 4, p < 0.01) , ενώ το ίδιο ισχύει
και για τις ερωτήσεις AO (X2=22.000, df=4, p<0.01), AR (X2=24.75, df=9, p<0.01), AS
(X2=60.625, df=9, p < 0.05), ΑΤ (X2=11.000, df=1, p<0.01) και AV (X2=11.000, df=1,
p<0.01).
Για την ερώτηση AP δε χρειάστηκε κάποιο τεστ για να αποδειχτεί κάποια συσχέτιση
εφόσον το σύνολο των γονέων και στις δύο διεξαγωγές έδωσαν αρνητική απάντηση
(“Όχι”). Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση της ερώτησης AU (όλες οι απαντήσεις και
στις δύο διεξαγωγές ήταν “Ναι”), ενώ όσον αφορά στην ερώτηση AQ, μόνο ένας γονέας
απάντησε “Ναι” στην πρώτη διεξαγωγή και εκτός αυτής της απάντησης, όλες οι άλλες
καταγραφές ήταν “Όχι”.
Συνεπώς το ερωτηματολόγιο κρίνεται αξιόπιστο καθώς τα αποτελέσματα όλων των
ερωτήσεων μεταξύ των δύο συνεδριών συσχετίζονται στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους.
Μόνο η ερώτηση AM αποτυγχάνει οριακά το τεστ, γεγονός που πιθανόν σχετίζεται με τον
τύπο της ερώτησης , τον αριθμό των δοσμένων απαντήσεων και την λεπτομέρεια που
περιλαμβάνουν οι δοσμένες πιθανές απαντήσεις (Για τις ερωτήσεις που αναφέρονται
παραπάνω, βλέπε το ΕΣΥΓ 2016 στο Παράρτημα Α).

Υποκλίμακες

Συντελεστής Συσχέτισης

Α

0.753**

Β

0.886*

Γ

0.814**
*Pearson r, **Spearman’s rho

Πίνακας 1: Έλεγχος Αξιοπιστίας σύμφωνα με τον βαθμό συσχέτισης κάθε υποκλίμακας του πρώτου τεστ
με την αντίστοιχη υποκλίμακα του δεύτερου τεστ

Όσον αφορά στον έλεγχο εσωτερικής συνοχής (Πίνακας 2), για την Υποκλίμακα-Α ο
συντελεστής Cronbach ήταν υψηλός (α=0.705). Για την Υποκλίμακα-Β ο συντελεστής
Cronbach ήταν επίσης υψηλός (α=0.779), εφόσον απορριφθεί η ερώτηση Q. Για την
Υποκλίμακα-Γ υπήρχε σχετικά υψηλός συντελεστής Cronbach (α=0.676), εφόσον
αποκλειστεί η ερώτηση AG.
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Υποκλίμακες

Cronbach’s alpha

Α

0.705

Β

0.779

Γ

0.676

Πίνακας 2: Έλεγχος Εσωτερικής Συνοχής

4.1.2. Ευρήματα περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης
Όπως ήδη αναφέρθηκε, ως δείγμα για το ποσοτικό μέρος της έρευνας
χρησιμοποιήθηκαν 126 γονείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα μουσικής ανάπτυξης
βρεφών και νηπίων. Από αυτούς, οι 85 γονείς (67.5% του συνόλου) ήταν μητέρες, ενώ οι
38 (30.2%) ήταν πατέρες (σε 3 ερωτηματολόγια σημειώθηκε η επιλογή “Άλλο”). 71 γονείς
(56.3%) συνόδευαν αγόρια και 55 (43.7%) συνόδευαν κορίτσια. Επίσης, 9 γονείς (7.1%)
παρακολούθησαν το πρόγραμμα με παιδιά ηλικίας 0-1 χρόνων, 45 γονείς (35.7%) με
παιδιά ηλικίας 1-2 χρόνων, 43 (34.1%) με παιδιά ηλικίας 2-3 χρόνων, 25 (19.8%) με
παιδιά ηλικίας 3-4 χρόνων και 4 γονείς(3.2%) με παιδιά μεγαλύτερα των 4 χρόνων.
Όσον αφορά στην γενική εκπαίδευσή τους, 10 γονείς (7.9%) ήταν απόφοιτοι
λυκείου, 45 (35.7%) απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ, 56 (44.4%) κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος
και 15 (11.9%) κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Αναφορικά με το επίπεδο της μουσικής
τους εκπαίδευσης, οι 62 γονείς (49.2%) δήλωσαν ότι γνωρίζουν θεωρητικά της μουσικής,
ενώ οι υπόλοιποι 64 (50.8%) όχι. Παράλληλα, 64 γονείς (50.8%) σημείωσαν ότι γνωρίζουν
να παίζουν ένα ή περισσότερα μουσικά όργανα, 61 (48.4%) δε γνώριζαν κάποιο μουσικό
όργανο, ενώ 1 γονέας (0.8%) δεν απάντησε στη σχετική ερώτηση. Από τους 64 γονείς που
δήλωσαν ότι γνωρίζουν να παίζουν κάποιο μουσικό όργανο, οι 60 (93.8%) το διδάχτηκαν
από δάσκαλο και οι 4 (6.3%) ήταν αυτοδίδακτοι. Επιπρόσθετα, από τους συγκεκριμένους
64 γονείς που γνώριζαν να παίζουν κάποιο μουσικό όργανο, 9 (14.3%) είχαν πάρει
μαθήματα μουσικής για 0-2 χρόνια, 12 (19.0%) για 2-4 χρόνια, 10 (15.9%) για 4-6 χρόνια,
10 (15.9%) για 6-8 χρόνια, 8 (12.7%) για 8-10 χρόνια και 14 (22.2%) για πάνω από 10
χρόνια.
Από το σύνολο των γονέων, οι 96 (76.2%) είχαν παρακολουθήσει ξανά κάποιον
κύκλο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μουσικής ανάπτυξης με το παιδί τους, ενώ οι
υπόλοιποι 30 (23.8%) είχαν έρθει για πρώτη φορά. Από το σύνολο όσων είχαν
παρακολουθήσει ξανά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι 35 (36.5%) είχαν παρακολουθήσει
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1 κύκλο, οι 22 (22.9%) 2 κύκλους, οι 11 (11.5%) 3 κύκλους, οι 16 (16.7%) 4 κύκλους και
οι 12 (12.5%) περισσότερους από 4 κύκλους. Επιπρόσθετα, 16 γονείς (12.7%) είχαν
παρακολουθήσει ξανά κάποιον κύκλο σε άλλο πρόγραμμα μουσικής ανάπτυξης με το παιδί
τους ενώ οι υπόλοιποι 110 (87.3%) όχι. Από το σύνολο όσων είχαν παρακολουθήσει
κάποιο άλλο πρόγραμμα, οι 12 (75%) είχαν παρακολουθήσει 1 κύκλο, 1 (6.3%) έχει
παρακολουθήσει 2 κύκλους και 3 (18.8%) είχαν παρακολουθήσει περισσότερους από 4
κύκλους.
Όλα τα παραπάνω δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος συνοψίζονται στον
παρακάτω Πίνακα 3:
Συχνότητα

Σχετική
Συχνότητα

Αγόρι

71

56.3%

Κορίτσι

55

43.7%

0-1

9

7.1%

1-2

45

35.7%

2-3

43

34.1%

3-4

25

19.8%

4+

4

3.2%

Μητέρα

85

67.5%

Πατέρας

38

30.2%

Άλλο

3

2.4%

Απόφοιτος Λυκείου

10

7.9%

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ, ΤΕΙ

45

35.7%

Φύλο Παιδιού

Ηλικία Παιδιού

Σχέση με το παιδί

Εκπαίδευση

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος

56

44.4%

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος

15

11.9%

Ναι

62

49.2%

Όχι

64

50.8%

Ναι

64

51.2%

Όχι

61

48.8%

Το διδάχτηκα από δάσκαλο

60

93.8%

Το έμαθα μόνος

4

6.2%

0-2 χρόνια

9

14.3%

2-4 χρόνια

12

19.0%

4-6 χρόνια

10

15.9%

6-8 χρόνια

10

15.9%

8-10 χρόνια

8

12.7%

10 χρόνια και πάνω

14

22.2%

Ναι

96

76.2%

Όχι

30

23.8%

Γνωρίζω θεωρητικά της Μουσικής

Γνωρίζω να παίζω ένα ή
περισσότερα μουσικά όργανα

Αν ναι, ξέρω να παίζω κάποιο
όργανο, διότι:

Αν ναι, έχω πάρει μαθήματα
μουσικής για το χρονικό διάστημα:

Έχω παρακολουθήσει ξανά κάποιον
κύκλο στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα μουσικής ανάπτυξης με
το παιδί μου

Αν ναι, ο αριθμός των κύκλων που
έχω παρακολουθήσει στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα μουσικής
ανάπτυξης με το παιδί μου είναι:
1

35

36.5%

2

22

22.9%

3

11

11.5%

4

16

16.7%

5+

12

12.5%

Ναι

16

12.7%

Όχι

110

87.3%

1

12

75.0%

2

1

6.3%

5+

3

18.8%

Έχω παρακολουθήσει ξανά κάποιον
κύκλο σε άλλο πρόγραμμα
μουσικής ανάπτυξης με το παιδί
μου

Αν ναι, ο αριθμός των κύκλων που
έχω παρακολουθήσει σε άλλο
πρόγραμμα μουσικής ανάπτυξης με
το παιδί μου είναι:

Πίνακας 3: Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος

4.1.3. Ευρήματα από τις αναλύσεις συσχέτισης
Ηλικία παιδιού
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε συσχετισμός της ηλικίας του παιδιού με τις τρεις
υποκατηγορίες ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Σύμφωνα με τον μη-παραμετρικό
έλεγχο Kruskal-Wallis, η διαφορά στους μέσους όρους της Υποκλίμακας-Α (Πίνακας 4)
ανάμεσα στα ηλικιακά επίπεδα δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=5.448, df=4, p >
0.05). Επομένως, η ηλικία του παιδιού δε σχετίζεται με την άποψη του γονέα για το αν
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θεωρεί ότι η συμμετοχή του στο μάθημα, οι προσδοκίες και η διάθεσή του επηρεάζουν το
παιδί του κατά τη διαδικασία του μαθήματος.
Υποκλίμακα-Α

Ηλικία

Μέση
Τιμή

±Τυπική Απόκλιση

0-1

3.87

0.52

1-2

3.87

0.43

2-3

3.89

0.55

3-4

3.51

0.5

4+

3.41

0.49

Πίνακας 4:Συσχετισμός ηλικίας παιδιού με Υποκλίμακα – Α

Εν συνεχεία, ο μη-παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis έδειξε ότι η διαφορά των
μέσων όρων της Υποκλίμακας-Β ανάμεσα στα ηλικιακά επίπεδα δεν είναι στατιστικά
σημαντική (X2=5.976, df=4, p >0.05). Επομένως, η ηλικία του παιδιού δε φαίνεται να
σχετίζεται με τη στάση του γονέα απέναντι στο μάθημα και στη συμμετοχή του σε αυτό.
Υποκλίμακα-Β
Ηλικία

Μέση
Τιμή

±Τυπική Απόκλιση

0-1

4.28

0.39

1-2

45

0.49

2-3

4.5

0.63

3-4

4.51

0.59

4+

4.2

0.52

Πίνακας 5: Συσχετισμός ηλικίας παιδιού με Υποκλίμακα - Β
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Τέλος, σύμφωνα με τον έλεγχο Kruskal-Wallis, η διαφορά των μέσων όρων της
Υποκλίμακας-Γ ανάμεσα στα ηλικιακά επίπεδα δεν θεωρήθηκε στατιστικά σημαντική
(X2=9.166, df=4, p > 0.05). Επομένως, η ηλικία του παιδιού δε φαίνεται να σχετίζεται με
την άποψη του γονέα σχετικά με τα συναισθήματα του παιδιού του για τη συμμετοχή του
(γονιού) στο μάθημα.

Υποκλίμακα-Γ
Ηλικία

Μέση
Τιμή

±Τυπική Απόκλιση

0-1

4.25

0.35

1-2

4.3

0.46

2-3

4.38

0.53

3-4

4.2

0.48

4+

3.75

0.27

Πίνακας 6: Συσχετισμός ηλικίας παιδιού με Υποκλίμακα – Γ

Σχέση γονέα - παιδιού
Εν συνεχεία, διενεργήθηκε συσχετισμός της σχέσης γονέα – παιδιού (αν είναι
πατέρας ή μητέρα) με τις τρεις υποκατηγορίες. Σημαντική σημείωση αποτελεί το γεγονός
ότι από τη συγκεκριμένη ανάλυση αφαιρέθηκαν οι 3 εγγραφές στις οποίες οι κηδεμόνες
δεν σημείωσαν την απάντηση ούτε πατέρας ούτε μητέρα του παιδιού, προκειμένου να
προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα. Η Υποκλίμακα-Α για τις μητέρες είχε μέσο όρο 3.88
με τυπική απόκλιση 0.52, ενώ για τους πατέρες ο αντίστοιχος μέσος όρος ήταν 3.71 με
τυπική απόκλιση 0.46. Ο έλεγχος Mann-Whitney έδειξε πως η διαφορά αυτή είναι
στατιστικά σημαντική ( Ζ=-2.086, p=0.37<0.05), επομένως τα ευρήματα έδειξαν ότι οι
μητέρες, πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό πώς η συμμετοχή τους στο μάθημα, οι
προσδοκίες και η διάθεση τους επηρεάζουν την συμπεριφορά του παιδιού τους.
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Υποκλίμακα-Α

Σχέση με το Παιδί

Μέση

±Τυπική Απόκλιση

Τιμή

Μητέρα

3.88

0.52

Πατέρας

3.71

0.46

Πίνακας 7: Συσχετισμός σχέσης γονέα – παιδιού με Υποκλίμακα - Α

Η Υποκλίμακα-Β για τις μητέρες είχε μέσο όρο 4.53 με τυπική απόκλιση 0.51 ενώ
για τους πατέρες ο αντίστοιχος μέσος όρος ήταν 4.36 με τυπική απόκλιση 0.63. Ο έλεγχος
Mann-Whitney έδειξε πως η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (Z=-1.715,
p=0.86>0.05), επομένως δεν μπορεί να υποστηριχτεί ότι η σχέση γονέα-παιδιού σχετίζεται
με τη στάση του γονέα απέναντι στο μάθημα και στη συμμετοχή του σε αυτό.
Υποκλίμακα-Β

Σχέση με το Παιδί

Μέση

±Τυπική Απόκλιση

Τιμή

Μητέρα

4.53

0.51

Πατέρας

4.36

0.64

Πίνακας 8: Συσχετισμός σχέσης γονέα – παιδιού με Υποκλίμακα - Β

Τέλος, η Υποκλίμακα-Γ για τις μητέρες είχε μέσο όρο 4.35 με τυπική απόκλιση
0.49, ενώ για τους πατέρες ο αντίστοιχος μέσος όρος ήταν 3.13 με τυπική απόκλιση 0.47.
Ο έλεγχος Mann-Whitney έδειξε πως η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (Z=2.458, p=0.14<0.05). Επομένως οι μητέρες φαίνονται να πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό
πως η συμμετοχή τους στο μάθημα επηρεάζει τα συναισθήματα και τις επιθυμίες των
παιδιών τους.
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Υποκλίμακα-Γ

Σχέση με το Παιδί

Μέση

±Τυπική Απόκλιση

Τιμή

Μητέρα

4.35

0.49

Πατέρας

3.13

0.47

Πίνακας 9: Συσχετισμός σχέσης γονέα – παιδιού με Υποκλίμακα - Γ

Γενική εκπαίδευση γονέα
Έπειτα, διενεργήθηκε συσχετισμός του επιπέδου εκπαίδευσης των γονέων με την
ερώτηση του ερωτηματολογίου που αφορά στην άποψη των ίδιων για το όφελος της
φυσικής του παρουσίας στη διαδικασία του μαθήματος (Ερώτηση Ν). Στην συγκεκριμένη
ερώτηση οι απόφοιτοι λυκείου είχαν μέσο όρο 4.2 με τυπική απόκλιση 1.23, οι κάτοχοι
πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ μέσο όρο 4.67 με τυπική απόκλιση 0.47, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού
διπλώματος μέσο όρο 4.89 με τυπική απόκλιση 0.31 και οι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος μέσο όρο 4.2 με τυπική απόκλιση 1.08.
Ο έλεγχος Kruskal-Wallis έδειξε πως η διαφορά στους μέσους όρους ανάμεσα στις
εκπαιδευτικές βαθμίδες είναι στατιστικά σημαντική (X2=17.495, df=3, p=0.001<0.01),άρα
το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων φαίνεται να επηρεάζει την απάντησή τους στην
ερώτηση Ν. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι λυκείου και οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
φάνηκε να πιστεύουν πως η φυσική τους παρουσία στο μάθημα είναι λιγότερο ωφέλιμη
για την συναισθηματική ασφάλεια του παιδιού τους, συγκριτικά με τους κατόχους πτυχίου
ΑΕΙ / ΤΕΙ και τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος.
Ερώτηση Ν
Εκπαίδευση

Μέση
Τιμή

±Τυπική Απόκλιση

Απόφοιτος Λυκείου

4.2

1.23

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ,ΤΕΙ

4.67

0.47

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος

4.89

0.31

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος

4.2

1.08

Πίνακας 10: Συσχετισμός επιπέδου εκπαίδευσης γονέων με την ερώτηση Ν του ερωτηματολογίου

Σχήμα 1: Μέσος όρος ερώτησης Ν σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης γονέων

Έπειτα, πραγματοποιήθηκε συσχετισμός του επιπέδου εκπαίδευσης του γονέα με
την ερώτηση του ερωτηματολογίου που αφορά στην άποψη του ίδιων για τον ιδανικό
τρόπο συμμετοχής τους στις διαδικασίες του μαθήματος. Με διασταύρωση των
κατηγορικών μεταβλητών της Ερώτησης ΑΝ και του επιπέδου εκπαίδευσης του γονέα
(Πίνακας 11) το Pearson Chi-Square test δείχνει πως η συσχέτιση μεταξύ τους δεν είναι
στατιστικά σημαντική (X2=11.181, df=9, p=0.264>0.05). Επομένως, το επίπεδο
εκπαίδευσης του γονέα δεν φάνηκε να επηρεάζει το πώς θεωρεί ο ίδιος τον ιδανικό τρόπο
συμμετοχής του στις διαδικασίες του μαθήματος.
Ερώτηση ΑΝ: Ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος συμμετοχής στις διαδικασίες του μαθήματος
για σένα;
Παρουσία-καμία
συμμετοχή σε
δραστηριότητες

Παρουσία-Ενεργός
συμμετοχή σε
δραστηριότητες

Απουσία από την
τάξη

Δε
γνωρίζω/Δεν
απαντώ

Απόφοιτος Λυκείου

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ,ΤΕΙ

0.0%

95.6%

2.2%

2.2%

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος

1.8%

96.4%

1.8%

0.0%

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος

6.7%

80.0%

13.3%

0.0%

Πίνακας 11: Διασταύρωση απαντήσεων στην ερώτηση ΑΝ του ερωτηματολογίου με τα επίπεδα εκπαίδευσης
των γονέων

Παράλληλα, το επίπεδο εκπαίδευσης του γονέα δεν φάνηκε επηρεάζει το πόσο
σημαντικό θεωρεί ο ίδιος τον ρόλο του στη μουσική ανάπτυξη του παιδιού του. Με
διασταύρωση των κατηγορικών μεταβλητών της Ερώτησης ΑΤ και του επιπέδου
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εκπαίδευσης του γονέα (Πίνακας 12) το Pearson Chi-Square test δείχνει πως η συσχέτιση
μεταξύ τους δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=10.695, df=6, p=0.098>0.05).
Ερώτηση ΑΤ: Θεωρείς ότι διαδραματίζεις σημαντικό
ρόλο στη μουσική ανάπτυξη του παιδιού σου;
Ναι

Όχι

Απόφοιτος Λυκείου

100.0%

0.0%

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ,ΤΕΙ

100.0%

0.0%

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος

82.1%

17.9%

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος

86.7%

13.3%

Πίνακας 12: Διασταύρωση απαντήσεων στην ερώτηση ΑΤ του ερωτηματολογίου με τα επίπεδα εκπαίδευσης
των γονέων.

Μουσική εκπαίδευση γονέα
Αναφορικά με τον συσχετισμό της μουσικής εκπαίδευσης του γονέα (αν γνωρίζει
να παίζει κάποιο μουσικό όργανο) με τη στάση του απέναντι στο μάθημα και τη
συμμετοχή του σε αυτό (Υποκλίμακα – Β) βρέθηκε ότι οι γονείς που δήλωσαν ότι
γνωρίζουν να παίζουν κάποιο μουσικό όργανο έχουν μέσο όρο 4.62 με τυπική απόκλιση
0.42 στην Υποκλίμακα-Β, ενώ οι γονείς που δε γνωρίζουν κάποιο όργανο έχουν μέσο όρο
4.3 με τυπική απόκλιση 0.63. Σύμφωνα με τον έλεγχο Mann-Whitney, η διαφορά αυτή
είναι στατιστικά σημαντική (Ζ=-2.916, p=0.004<0.05). Επομένως, τα ευρήματα έδειξαν
ότι οι γονείς που γνωρίζουν να παίζουν κάποιο μουσικό όργανο φαίνονται να έχουν πιο
θετική στάση απέναντι στη διαδικασία του μαθήματος και στη συμμετοχή τους σε αυτό, σε
σχέση με αυτούς που δεν έχουν μουσική εκπαίδευση σε κάποιο όργανο.
Υποκλίμακα-Β
Γνωρίζω να παίζω κάποιο μουσικό όργανο:

Μέση
Τιμή

±Τυπική Απόκλιση

Ναι

4.62

0.42

Όχι

4.3

0.63

Πίνακας 13: Συσχετισμός μουσικής εκπαίδευσης γονέα με τη στάση του και την συμμετοχή του απέναντι στο
μάθημα (Υποκλίμακα – Β)
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Εμπειρία γονέα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μουσικής ανάπτυξης
Αναφορικά με τον συσχετισμό των αριθμών των κύκλων που έχει παρακολουθήσει
το ζεύγος γονέας – παιδί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με την άποψή του γονέα για το αν
θεωρεί ότι η συμμετοχή του στο μάθημα, οι προσδοκίες και η διάθεσή του επηρεάζουν το
παιδί του στο μάθημα (Υποκλίμακα-Α), ο μέσος όρος της Υποκλίμακας-Α για τους γονείς
που έχουν παρακολουθήσει 1 κύκλο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι 3.8 με τυπική
απόκλιση 0.47. Αντίστοιχα, ο μέσος όρος της Υποκλίμακας-Α για τους γονείς που έχουν
παρακολουθήσει 2 κύκλους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι 3.84 με τυπική απόκλιση
0.4. Ο αντίστοιχος μέσος όρος για τους γονείς που έχουν παρακολουθήσει 3 κύκλους είναι
3.65 με τυπική απόκλιση 0.73, για τους γονείς που έχουν παρακολουθήσει 4 κύκλους είναι
3.69 με τυπική απόκλιση 0.53 και για τους γονείς που έχουν παρακολουθήσει
περισσότερους από 4 κύκλους είναι 3.833 με τυπική απόκλιση 0.58.
Σύμφωνα με το Kruskal-Wallis test, η διαφορά των μέσων όρων δεν είναι
στατιστικά σημαντική (X2=2.91, df=4, p=0.574>0.05). Επομένως ο αριθμός των κύκλων
μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει το ζεύγος γονέας – παιδί στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα δεν φαίνεται να επηρεάζει την άποψή του γονέα για το αν θεωρεί ότι η
συμμετοχή του στο μάθημα, οι προσδοκίες και η διάθεσή του επηρεάζουν το παιδί του στο
μάθημα.
Υποκλίμακα-A
Ο αριθμός των κύκλων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα

Μέση
Τιμή

±Τυπική Απόκλιση

1

3.8

0.47

2

3.84

0.4

3

3.65

0.73

4

3.69

0.53

5+

3.83

0.58

Πίνακας 14: Συσχετισμός αριθμού κύκλων παρακολούθησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με
Υποκλίμακα - Α

Παράλληλα, αναφορικά με τον συσχετισμό του αριθμού των κύκλων που
παρακολούθησαν γονέας και παιδί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με τη στάση του γονέα
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απέναντι στο μάθημα και στη συμμετοχή του σε αυτό (Υποκλίμακα-Β), ο μέσος όρος της
Υποκλίμακας-Β για τους γονείς που έχουν παρακολουθήσει 1 κύκλο στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα είναι 4.24 με τυπική απόκλιση 0.73. Αντίστοιχα, ο μέσος όρος της
Υποκλίμακας-Β για τους γονείς που έχουν παρακολουθήσει 2 κύκλους στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα είναι 4.52 με τυπική απόκλιση 0.44. Ο αντίστοιχος μέσος όρος για τους γονείς
που έχουν παρακολουθήσει 3 κύκλους είναι 4.7 με τυπική απόκλιση 0.3, για τους γονείς
που έχουν παρακολουθήσει 4 κύκλους είναι 4.65 με τυπική απόκλιση 0.32 και για τους
γονείς που έχουν παρακολουθήσει περισσότερους από 4 κύκλους είναι 4.55 με τυπική
απόκλιση 0.79.
Σύμφωνα με το Kruskal-Wallis Test, η διαφορά των μέσων όρων δεν είναι
στατιστικά σημαντική (X2=7.411, df=4, p=0.116>0.05). Επομένως ο αριθμός των κύκλων
μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει το ζεύγος γονέας – παιδί στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα δεν φαίνεται να επηρεάζει τη στάση του γονιού απέναντι στο μάθημα και τη
συμμετοχή του σε αυτό.
Υποκλίμακα-Β
Ο αριθμός των κύκλων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα

Μέση
Τιμή

±Τυπική Απόκλιση

1

4.24

0.73

2

4.52

0.44

3

4.7

0.3

4

4.65

0.32

5+

4.55

0.79

Πίνακας 15: Συσχετισμός αριθμού κύκλων παρακολούθησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με
Υποκλίμακα - Β

Έπειτα, διενεργήθηκε συσχετισμός ανάμεσα στην εμπειρία του γονέα στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα (αν είχε παρακολουθήσει ξανά κάποιον κύκλο) και στην άποψη
του για τον ιδανικό τρόπο συμμετοχής του ίδιου στο μάθημα σύμφωνα με το παιδί του
(Ερώτηση ΑΟ). Η συσχέτιση του αν έχουν παρακολουθήσει γονέας και παιδί ξανά το
συγκεκριμένο πρόγραμμα με την ερώτηση ΑO είναι στατιστικά σημαντική (X2=9.061,
df=3, p=0.028>0.05). Όπως φαίνεται και στον πίνακα διασταύρωσης (Πίνακας 16), το
49

2.1% των γονέων που δήλωσαν προηγούμενη εμπειρία από το συγκεκριμένο πρόγραμμα
θεωρούν ότι το παιδί τους θα θεωρούσε ιδανική την παρουσία τους χωρίς συμμετοχή στις
δραστηριότητες, το 89.6% δήλωσαν ότι πιστεύουν πως το παιδί τους προτιμάει την
παρουσία τους με ενεργό συμμετοχή στο μάθημα, το 4.2% πως το παιδί τους θα ήθελε την
απουσία τους από την τάξη, ενώ το υπόλοιπο 4.2% σημείωσε την επιλογή “Δε γνωρίζω
/Δεν απαντώ”. Αντίστοιχα, το 3.3% των γονέων που δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία από
το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρούν ότι το παιδί τους θα θεωρούσε ιδανική την
παρουσία τους χωρίς συμμετοχή στις δραστηριότητες, το 76.7% πως το παιδί τους
προτιμάει την παρουσία τους με ενεργό συμμετοχή στο μάθημα, και το υπόλοιπο 20.0%
σημείωσε την επιλογή “Δε γνωρίζω /Δεν απαντώ”.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, φαίνεται πως οι γονείς που έχουν προηγούμενη
εμπειρία από το πρόγραμμα τείνουν να είναι πιο σίγουροι πως το παιδί τους προτιμάει την
παρουσία τους στο μάθημα με ενεργό συμμετοχή των ίδιων στις δραστηριότητες.
Αντίθετα, αρκετά μεγάλο ποσοστό των γονέων χωρίς προηγούμενη εμπειρία (20%-Δε
γνωρίζω /Δεν Απαντώ) δείχνει να μη γνωρίζει την προτίμηση των παιδιών τους.
Ποιος από τους παρακάτω θεωρείς ότι το παιδί σου θα θεωρούσε ότι είναι ο ιδανικός τρόπος
συμμετοχής σου στο μάθημα;
Έχω παρακολουθήσει ξανά
κάποιον κύκλο στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα

Παρουσία-καμία
συμμετοχή στις
δραστηριότητες

Παρουσία – Ενεργός
Συμμετοχή στις
δραστηριότητες

Απουσία από την
τάξη

Δε γνωρίζω/ Δεν
απαντώ

Ναι

2.1%

89.6%

4.2%

4.2%

Όχι

3.3%

76.7%

0.0%

20.0%

Πίνακας 16: Διασταύρωση απαντήσεων στην ερώτηση ΑΟ του ερωτηματολογίου με την εμπειρία του γονέα στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα

Επιπρόσθετα, η συσχέτιση του αν έχουν παρακολουθήσει γονέας και παιδί ξανά το
συγκεκριμένο πρόγραμμα με την ερώτηση που αφορά στην επίδραση της απουσίας του
γονέα από τις διαδικασίες του μαθήματος (Ερώτηση AR) είναι στατιστικά σημαντική
(X2=11.102, df=3, p=0.011<0.05). Όπως φαίνεται και στον πίνακα διασταύρωσης
(Πίνακας 17), το 6.3% των γονέων που δήλωσαν προηγούμενη εμπειρία στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα θεωρούν ότι η απουσία τους από τις διαδικασίες του μαθήματος θα επηρέαζε
το παιδί θετικά, το 63.5% ότι η απουσία τους θα επηρέαζε το παιδί αρνητικά, το 11.5% ότι
η απουσία τους από το μάθημα δε θα είχε καμία επίδραση στο παιδί τους και το 18.8%
σημείωσε την επιλογή “Δε γνωρίζω /Δεν απαντώ”. Αντίστοιχα, από το σύνολο των γονέων
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χωρίς προηγούμενη εμπειρία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το 56.7% δήλωσε πως η
απουσία τους από το μάθημα θα επηρέαζε το παιδί τους αρνητικά και το υπόλοιπο 43.4%
σημείωσε την επιλογή “Δε γνωρίζω /Δεν απαντώ”.
Όπως προκύπτει, οι γονείς με προηγούμενη εμπειρία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
τείνουν να πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι η απουσία τους από το μάθημα θα
επηρέαζε το παιδί τους αρνητικά (Αρνητικά: Ναι:63.5%, Όχι:56.7%), ενώ συγχρόνως
τείνουν να έχουν μεγαλύτερη βεβαιότητα αναφορικά στο πώς επηρεάζει η παρουσία
/απουσία τους το παιδί τους. (Δε γνωρίζω /Δεν απαντώ: Ναι:18.8%, Όχι:43.3%)

Η απουσία μου από τις διαδικασίες του μαθήματος θα επηρέαζε το παιδί:
Έχω παρακολουθήσει ξανά
κάποιον κύκλο στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα

Θετικά

Αρνητικά

Δε θα είχε κάποια
επίδραση

Δε γνωρίζω/ Δεν
απαντώ

Ναι

6.3%

63.5%

11.5%

18.8%

Όχι

0.0%

61.9%

8.7%

24.6%

Πίνακας 17: Διασταύρωση απαντήσεων στην ερώτηση ΑR του ερωτηματολογίου με την εμπειρία του γονέα στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα

4.1.4. Ευρήματα ιεραρχικής ανάλυσης συστάδων (Hierarchical Cluster
Analysis)
Χρησιμοποιώντας Hierarchical Cluster Analysis δημιουργήθηκε μία τυπολογία των
ερωτηθέντων με βάση τις Υποκλίμακες Α, Β και Γ του ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα,
οι γονείς ταξινομήθηκαν σε τρεις κλάσεις: Για την πρώτη κλάση, η Υποκλίμακα-Α είχε
μέσο όρο 3.66 με τυπική απόκλιση 0.33, η Υποκλίμακα-Β είχε μέσο όρο 4.32 με τυπική
απόκλιση 0.4 και η Υποκλίμακα-Γ είχε μέσο όρο 4.03 με τυπική απόκλιση 0.21. Για τη 2η
κλάση, η Υποκλίμακα-Α είχε μέσο όρο 4.14 με τυπική απόκλιση 0.33, η Υποκλίμακα-Β
4.78 με τυπική απόκλιση 0.25 και η Υποκλίμακα-Γ 4.68 με τυπική απόκλιση 0.2. Τέλος,
για στην 3η κλάση, η Υποκλίμακα-Α είχε μέσο όρο 2.96 με τυπική απόκλιση 0.55, η
Υποκλίμακα-Β είχε μέσο όρο 3.5 με τυπική απόκλιση 0.94 και η Υποκλίμακα-Γ 3.29 με
μέσο όρο 0.35. Όλα τα παραπάνω φαίνονται στον Πίνακα 18:
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Κλάση

Υποκλίμακα

Μέσος Όρος

Τυπική απόκλιση

1

Α

3.66

0.33

Β

4.32

0.4

Γ

4.03

0.21

Α

4.14

0.33

Β

4.78

0.25

Γ

4.68

0.20

Α

2.96

0.55

Β

3.59

0.94

Γ

3.29

0.35

2

3

Πίνακας 18: Διαχωρισμός σε Κλάσεις με βάση τις Υποκατηγορίες Α, Β ,Γ

Η επαλήθευση της ταξινόμησης έγινε ως εξής:
α) με Διακρίνουσα Ανάλυση (Discriminant Analysis) με βάση την οποία
δημιουργήθηκε το μοντέλο που κατατάσσει τον κάθε ερωτηθέντα σε μία κατηγορία.
Έπειτα, με την τεχνική cross-validation έγινε η κατάταξη του 98.1% των περιπτώσεων που
ανήκαν στην κλάση-1, το 98.4% των περιπτώσεων που ανήκαν στην κλάση-2 και το
89.8% των περιπτώσεων που ανήκαν στην κλάση-3.
β) Με έλεγχο μέσων τιμών αποδείχτηκε πως η διαφορά των μέσων όρων ανάμεσα
στις 3 κλάσεις είναι στατιστικά σημαντική. Συγκεκριμένα, για την περίπτωση της
Υποκλίμακας-Α χρησιμοποιήθηκε το one-way ANOVA test (F(2)=62.296, p<<0.01), ενώ
το τεστ Kriskal-Wallis διενεργήθηκε για την Υποκλίμακα-Β (X2=52.473, df=2, p<<0.01)
και για την Υποκλίμακα-Γ (X2=100.100, df=2, p<<0.01).

Σχήμα 2:Μέσοι Όροι των Υποκλιμάκων Α, Β, Γ για κάθε Κλάση

Επομένως εάν θεωρήσουμε για κάθε υποκλίμακα ότι:
•

μία τιμή που ανήκει στο διάστημα [2.5, 3.5) αντιστοιχίζεται σε Μέτρια Στάση ή σε
Συμφωνία σε μέτριο βαθμό με μία άποψη,

•

μία τιμή που ανήκει στο διάστημα [3.5-4.5) αντιστοιχίζεται σε Θετική Στάση ή σε
Συμφωνία σε μεγάλο βαθμό με μία άποψη,

•

μία τιμή που ανήκει στο διάστημα [4.5-5.0] αντιστοιχίζεται σε Πολύ Θετική Στάση ή
σε Συμφωνία σε Πολύ μεγάλο βαθμό με μία άποψη,

τότε μπορεί να υποστηριχθεί ότι :
α) Στην κλάση-1 ανήκουν οι ερωτηθέντες που 1) συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με
την άποψη πώς η συμμετοχή τους στο μάθημα, οι προσδοκίες και η διάθεσή τους
επηρεάζουν το παιδί τους στο μάθημα, 2) έχουν θετική στάση απέναντι στο μάθημα και
στη συμμετοχή τους σε αυτό, 3) συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό πως η συμμετοχή τους στο
μάθημα επηρεάζει θετικά τα συναισθήματα του παιδιού τους.
β) Στην κλάση-2 ανήκουν οι ερωτηθέντες που 1) συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με
την άποψη πώς η συμμετοχή τους στο μάθημα, οι προσδοκίες και η διάθεσή τους
επηρεάζουν το παιδί τους στο μάθημα, 2) έχουν πολύ θετική στάση απέναντι στο μάθημα
και στη συμμετοχή τους σε αυτό, 3) συμφωνούν σε πολύ μεγάλο βαθμό πως η συμμετοχή
τους στο μάθημα επηρεάζει θετικά τα συναισθήματα του παιδιού τους.
γ) Στην κλάση-3 ανήκουν οι ερωτηθέντες που 1) συμφωνούν σε μέτριο βαθμό με
την άποψη πώς η συμμετοχή τους στο μάθημα, οι προσδοκίες και η διάθεσή τους
επηρεάζουν το παιδί τους στο μάθημα, 2) έχουν θετική στάση απέναντι στο μάθημα και
στη συμμετοχή τους σε αυτό, 3) συμφωνούν σε μέτριο βαθμό πως η συμμετοχή τους στο
μάθημα επηρεάζει θετικά τα συναισθήματα του παιδιού τους.
Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στον Πίνακα 19:

Κλάση

Υποκλίμακα-Α

Υποκλίμακα-Β

Υποκλίμακα-Γ

1

Μεγάλος Βαθμός Συμφωνίας

Θετική Στάση

Μεγάλος Βαθμός Συμφωνίας

2

Μεγάλος Βαθμός Συμφωνίας

Πολύ Θετική Στάση

Πολύ Μεγάλος Βαθμός Συμφωνίας

3

Μέτριος Βαθμός Συμφωνίας

Θετική Στάση

Μέτριος Βαθμός Συμφωνίας

Πίνακας 19: Σύνοψη διαχωρισμού σε Κλάσεις σύμφωνα με βάση τις Υποκλίμακες Α, Β, Γ
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4.2.

Συμπεράσματα – Συζήτηση των ποσοτικών ευρημάτων
Συνοψίζοντας, από την περιγραφική στατιστική ανάλυση και την ανάλυση

συσχετισμών, προέκυψαν κάποια σημαντικά αποτελέσματα. Μολονότι κάποια από τα
ευρήματα που προέκυψαν δεν ήταν στατιστικά σημαντικά, ωστόσο χρήζουν συζήτησης. Τα
ευρήματα της έρευνας μπορούν να συμβάλουν στον προβληματισμό της ερευνητικής και
εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με τον ρόλο και την επίδραση της γονικής συμμετοχής.
Αρχικά, προέκυψε η δημιουργία ενός συνόλου ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν τους
γονείς που συμμετέχουν με τα παιδιά τους σε ένα τέτοιο πρόγραμμα μουσικής για βρέφη
και νήπια. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών ήταν κάτοχοι βασικού και μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, ενώ παραπάνω από τους μισούς είχαν γνώσεις μουσικής και μουσικές
δεξιότητες. Προγράμματα όπως αυτό στο οποίο διενεργήθηκε η έρευνα, και το οποίο δίνει
μεγάλη βαρύτητα στο ζήτημα της γονικής συμμετοχής, φάνηκε ότι καταφέρνουν να τους
«πείσουν» και να κρατήσουν αυτούς και τα παιδιά τους για περισσότερους από έναν κύκλο
μαθημάτων. Η πλειοψηφία των παιδιών που είχαν εγγραφεί ανήκαν στο ηλικιακό φάσμα
1-3 ετών, ενώ φάνηκε ότι οι μητέρες λειτουργούσαν ως συνοδοί και συμμέτοχοι με το
παιδί σε διπλάσιο ποσοστό από ότι οι πατέρες.
Επιπλέον, προέκυψε από τα ευρήματα ένας πολύ σημαντικός συσχετισμός ανάμεσα
στη σχέση γονέα και παιδιού (αν είναι πατέρας ή μητέρα) και στις απόψεις του ίδιου
αναφορικά με την επιρροή του τρόπου συμμετοχής του στις διαδικασίες του μαθήματος.
Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς γυναικείου φύλου (μητέρες) φάνηκε ότι τείνουν να πιστεύουν
σε μεγαλύτερο βαθμό πως η συμμετοχή τους στο μάθημα, οι προσδοκίες και η διάθεση
τους επηρεάζουν την συμπεριφορά του παιδιού τους, συγκριτικά με τους γονείς ανδρικού
φύλου (πατέρες).
Παράλληλα, το ίδιο στατιστικά σημαντικό εύρημα προέκυψε αναφορικά με την
άποψη του γονέα για τα συναισθήματα και τις επιθυμίες του παιδιού, αναφορικά με τον
τρόπο συμμετοχής του ίδιου. Οι γονείς γυναικείου φύλου έτειναν να πιστεύουν σε
μεγαλύτερο βαθμό πως η συμμετοχή τους στο μάθημα επηρεάζει τα συναισθήματα και τις
επιθυμίες των παιδιών τους, συγκριτικά με τους γονείς αντρικού φύλου.
Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε διότι οι μητέρες συναισθάνονται περισσότερο το
παιδί κατά τη διάρκεια του μαθήματος είτε διότι περνούν γενικότερα περισσότερο χρόνο
μαζί του και έχουν αναπτύξει μεγαλύτερη ικανότητα να αντιλαμβάνονται το πώς νιώθει
και πράττει το παιδί τους, σε σχέση με τους πατέρες που ίσως περνούν λιγότερο χρόνο με
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τα παιδιά. Από την άλλη, θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι οι μητέρες τείνουν οι ίδιες να
θεωρούν τους εαυτούς τους πιο κομβικές στο μητρικό ρόλο τους, και αυτό να τις οδηγεί να
δηλώνουν τις συγκεκριμένες απόψεις.
Όπως προκύπτει, το φύλο του γονέα φαίνεται να αποτελεί παράγοντα της
διαμόρφωσης των απόψεων του ίδιου αναφορικά με την τρόπο συμμετοχής του στην
εκπαιδευτική μουσική διαδικασία των παιδιών. Η παραπάνω παραδοχή έχει υποστηριχθεί
και βιβλιογραφικά από την Custodero και τους συνεργάτες της (2003), οι οποίοι
υποστηρίζουν ότι το φύλο του γονέα, μεταξύ άλλων παραγόντων όπως η ηλικία του
παιδιού και το επίπεδο εκπαίδευσης του γονέα, παίζουν ρόλο στις μουσικές
αλληλεπιδράσεις μεταξύ γονέα και παιδιού.
Ωστόσο, σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι αναφορικά με τον παράγοντα
της ηλικίας του παιδιού, μολονότι έχει υπογραμμιστεί από αρκετούς ερευνητές (Catsambis
& Garland, 1997∙ Crosnoe, 2001∙Custodero et. al., 2003∙ Kendal, 2012) ο συσχετισμός της
ηλικίας του παιδιού με την γονική συμμετοχή, από τα ποσοτικά ευρήματα της έρευνας δεν
προέκυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του συγκεκριμένου παράγοντα και της
άποψης του γονέα για την επιρροή του τρόπου συμμετοχής του ίδιου κατά τη διαδικασία
του μαθήματος, στο παιδί. Παράλληλα, η ηλικία του παιδιού δεν φάνηκε να σχετίζεται με
τη στάση του γονέα απέναντι στο μάθημα και στη συμμετοχή του σε αυτό, ούτε με την
άποψη του ίδιου σχετικά με τα συναισθήματα του παιδιού του για τη συμμετοχή του ίδιου
στο μάθημα.
Η απόκλιση ανάμεσα στη βιβλιογραφία και στα ευρήματα της συγκεκριμένης
έρευνας, ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι τα ευρήματα έχουν βασιστεί σε
αυτοαναφορές γονέων. Παράλληλα δημιουργείται ο προβληματισμός για μη κατανόηση,
από τη μεριά των γονέων, της αξίας της γονικής συμμετοχής κατά τη διάρκεια των πρώτων
εκπαιδευτικών εμπειριών του παιδιού, γεγονός το οποίο χρήζει περαιτέρω ερευνητική
παρακολούθηση.
Επιπρόσθετα, αναφορικά με τον παράγοντα της γενικής εκπαίδευσης του γονέα δεν
αναδύθηκε κάποιος συσχετισμός σχετικά με την άποψη του ίδιου για τον ρόλο που
διαδραματίζει στην διαδικασία της μουσικής ανάπτυξης του παιδιού του.
Ωστόσο, προέκυψε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα αναφορικά με τον συσχετισμό της
εκπαίδευσης του γονέα και της άποψης του ίδιου για την επίδραση της φυσικής του
παρουσίας στην συναισθηματική ασφάλεια του παιδιού. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι
λυκείου και οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος φάνηκε να πιστεύουν πως η φυσική τους
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παρουσία στο μάθημα είναι λιγότερο ωφέλιμη για την συναισθηματική ασφάλεια του
παιδιού τους, συγκριτικά με τους κατόχους πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος.
Πρόκειται για να ένα μη αναμενόμενο εύρημα, κυρίως όσον αφορά στους κατόχους
διδακτορικού.
Είναι πιθανό ωστόσο, οι γονείς αυτοί, παρά την υψηλή μόρφωσή τους να μην
έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να συναισθανθούν τα παιδί ή να σκεφθούν και να δουν
βαθύτερα τις αντιδράσεις του. Από την άλλη πλευρά, οι απόφοιτοι λυκείου μπορεί να μην
αντιλαμβάνονται όπως οι άλλοι τη σημαντικότητα της παρουσίας τους για τη
συναισθηματική ασφάλεια του παιδιού, λόγω έλλειψης ενημέρωσης, σχετικής μόρφωσης,
ευαισθητοποίησης κλπ,. Αυτό έχει υποστηριχθεί βιβλιογραφικά από αρκετούς ερευνητές
(Gingras 2009∙ Custodero, 2009∙ Στάμου & Θεοδωρίδης), οι οποίοι υποστηρίζουν την
σύνδεση της κοινωνικοοικονομικής τάξης με τις «εκπαιδευτικές επιλογές» και τα αγαθά
που προσφέρονται στο παιδί ήδη από την αρχή της ζωής του, καθώς το επίπεδο
εκπαίδευσης των γονέων φαίνεται να επηρεάζει τις «εκπαιδευτικές μουσικές» επιλογές
που κάνουν για τα παιδιά τους, αλλά και τη μουσική διάδραση μαζί τους. Για την
διεξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων αναφορικά με τον παραπάνω συσχετισμό, κρίνεται
απαραίτητη η διεξαγωγή ερευνητικών μελετών που θα στοχεύουν στην διερεύνηση της
συγκεκριμένης θεματικής.
Παράλληλα σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημανθεί μία διαπίστωση η οποία
μολονότι δεν προέκυψε από στατιστικά σημαντικά ευρήματα χρήζει αναφοράς, προς
προβληματισμό της ερευνητικής κοινότητας και των προγραμμάτων προσχολικής
μουσικής εκπαίδευσης. Οι γονείς με εκπαίδευση ανώτατων βαθμίδων (κάτοχοι
μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος) φάνηκαν να μην αντιλαμβάνονται τον
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην μουσική ανάπτυξη του παιδιού. Μολονότι
προέκυψε από τις απαντήσεις, που αφορούν στην συγκεκριμένη ερώτηση για την
σημαντικότητα του ρόλου τους στην μουσική ανάπτυξη του παιδιού, ένα μικρό μη
στατιστικά σημαντικό ποσοστό αρνητικής απάντησης (31.2%), τίθεται ο προβληματισμός
του αν το επίπεδο της γενικής εκπαίδευσης του γονέα σχετίζεται με το πώς αντιλαμβάνεται
την φιλοσοφία και τον σκοπό ενός προγράμματος προσχολικής μουσικής εκπαίδευσης. Ο
προβληματισμός αυτός συνάδει με ευρήματα προηγούμενων ερευνών (Gingras, 2009∙
Στάμου & Θεοδωρίδης), που υποστηρίζουν ότι οι γονείς εγγράφουν τα παιδιά τους σε
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προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης περισσότερο για την κοινωνικοποίησή τους και
λιγότερο γιατί έχουν βλέψεις ως προς τη μουσική ανάπτυξη του παιδιού.
Επιπρόσθετα, σχετικά με την μουσική εκπαίδευση του γονέα, τα ευρήματα έδειξαν
ότι οι γονείς που γνωρίζουν να παίζουν κάποιο μουσικό όργανο φαίνονται να έχουν πιο
θετική στάση απέναντι στη διαδικασία του μαθήματος και στη συμμετοχή τους σε αυτό, σε
σχέση με αυτούς που δεν δήλωσαν να έχουν μουσική εκπαίδευση σε κάποιο όργανο. Σε
αυτό το σημείο, υπάρχει σύγκλιση των ευρημάτων με την βιβλιογραφία. Σύμφωνα με
ευρήματα προηγούμενων μελετών (Kaplan, 1966 ∙ Hartman,1970 ∙ Brand, 1985 ∙
Zdzinski ,1994 ∙ Zdzinski, 2002 ∙ Gordon,2003∙ Sichivitsa, 2003), η μουσικότητα των
γονέων σχετίζεται άμεσα με τη γονική συμμετοχή και αναφέρεται ως η προσωπική
αλληλεπίδραση των γονέων με τη μουσική ως εκτελεστές και ως ακροατές. Παράλληλα,
αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα της ανάπτυξης της μουσικότητας και των μουσικών
επιτευγμάτων των παιδιών.
Επιπρόσθετα, όπως έχει ήδη αναφερθεί σύμφωνα με την Custodero (2006), η
σχέση του γονέα με τη μουσική, τόσο προσωπικά όσο και με το παιδί του, επηρεάζει τις
μουσικές εμπειρίες του παιδιού, γεγονός το οποίο επηρεάζει το εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Ωστόσο, σε αυτό το σημείο είναι άξιο αναφοράς ότι η σχέση του γονέα με τη μουσική δεν
αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο σε κατάκτηση μουσικών γνώσεων και δεξιοτήτων του
γονέα αλλά στη γενικότερη σχέση που έχει ο ίδιος με την μουσική, στο πλαίσιο της
καθημερινότητάς του.
Εν συνεχεία, λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα της εμπειρίας των γονέων ως
προς τη συμμετοχή τους στην διαδικασία της μουσικής εκπαιδευτικής διαδικασίας του
παιδιού τους, φαίνεται πως οι γονείς που έχουν προηγούμενη εμπειρία από το
συγκεκριμένο πρόγραμμα τείνουν να είναι πιο σίγουροι πως το παιδί τους προτιμάει την
παρουσία τους στο μάθημα με ενεργό συμμετοχή των ίδιων στις δραστηριότητες, ενώ
ταυτόχρονα δείχνουν να πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι η απουσία τους από το
μάθημα θα επηρέαζε το παιδί τους αρνητικά, παρουσιάζοντας μεγαλύτερη βεβαιότητα
αναφορικά στο πώς επηρεάζει η παρουσία /απουσία τους το παιδί τους. Αντίθετα, αρκετά
μεγάλο ποσοστό των γονέων χωρίς προηγούμενη εμπειρία δείχνει να μη γνωρίζει ή να
αντιλαμβάνεται την προτίμηση των παιδιών τους.
Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι οι γονείς με προηγούμενη
εμπειρία «γονικής συμμετοχής» αντιλαμβάνονται την σημασία αυτής και την επίδραση της
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στην μουσική συμπεριφορά του παιδιού, με αποτέλεσμα να νιώθουν περισσότερη
βεβαιότητα αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής τους και την επίδραση αυτού στο παιδί.
Όπως επισημαίνουν οι Bandura et al. (1996), οι γονείς αναλογίζονται τα πιθανά
αποτελέσματα των ενεργειών της συμμετοχής τους, και αναπτύσσουν στόχους για τη
συμμετοχή τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους, με βάση την εκτίμηση των
δυνατοτήτων τους στην κάθε περίπτωση.
Πρόκειται, ουσιαστικά, για αυτό που η βιβλιογραφία ορίζει ως “γονική αυτοαποτελεσματικότητα”, η οποία σύμφωνα με τους Hoover-Dempsey et al.(2005),
αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο οι γονέας πιστεύει ότι μέσω της συμμετοχής του θα
μπορέσει να ασκήσει θετική επίδραση στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα του παιδιού του,
ως αίσθηση ενδυνάμωσης του ίδιου. Όπως παραθέτουν συμπληρωματικά οι Harris &
Goodall (2007), η αίσθηση της “αυτο - αποτελεσματικότητας” εξαρτάται από μια σειρά
σχετικών πεποιθήσεων, στάσεων και δεξιοτήτων, καθώς οι γονείς συμμετέχουν στο βαθμό
που βλέπουν ότι η στήριξη και η ενίσχυση που προσφέρουν στις επιδόσεις του παιδιού
τους αποτελεί μέρος της “δουλειάς” τους ως γονείς.
Από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι τρεις
είναι οι τύποι γονιών που παρακολουθούν με τα παιδιά τους ένα πρόγραμμα προσχολικής
μουσικής που απαιτεί τη συμμετοχή τους, ή τρεις είναι οι βασικοί τύποι που
διαμορφώνονται έστω και με πέντε εβδομάδες συμμετοχής σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Και
για τους τρεις, είναι δεδομένη η συμφωνία τους με το ότι η συμμετοχή τους, οι προσδοκίες
και η διάθεσή τους επηρεάζουν το παιδί τους, όπως δεδομένη είναι και η θετική τους
στάση απέναντι στο μάθημα και τη συμμετοχή τους σε αυτό, αλλά και η συμφωνία τους
ότι η παρουσία τους επηρεάζει θετικά τα συναισθήματα των παιδιών τους. Η διαφορά
μεταξύ των τριών τύπων είναι ουσιαστικά θέμα διαβάθμισης αυτής της συμφωνίας, με τη
μία μερίδα γονιών να εμφανίζει μέτριο βαθμό συμφωνίας, τη δεύτερη να εμφανίζει μεγάλο
βαθμό συμφωνίας και την τρίτη να εμφανίζει πολύ μεγάλο βαθμό συμφωνίας.

4.3.

Ποιοτική ανάλυση και ευρήματα – Οι μελέτες περίπτωσης

4.3.1. Η ιστορία της Μαριάνθης
Η Μαριάνθη είναι ένα κορίτσι 3 χρονών, το οποίο ερχόταν στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα μουσικής ανάπτυξης με συνοδό τον μπαμπά της. Πριν γίνει η επιλογή από την
ερευνήτρια, να αποτελέσει αυτό το ζεύγος γονέα - παιδιού μέρος της έρευνάς, είχαν
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προηγηθεί ήδη 10 μαθήματα – συναντήσεις (1 κύκλος μαθημάτων), με το τμήμα στο οποίο
συμμετείχε η Μαριάνθη και ο μπαμπάς της. Το συγκεκριμένο τμήμα παρακολουθούσαν
επίσης άλλα 8 παιδιά με τους γονείς τους ενώ διδάσκοντες ήταν η ερευνήτρια και ακόμα
ένας άντρας εκπαιδευτής, ο κ. Χρήστος.
Ο μπαμπάς, είναι μία ευγενική φυσιογνωμία και είναι αρκετά συμμετοχικός στις
δραστηριότητες του μαθήματος. Η Μαριάνθη είναι ένα παιδί ήσυχο και ντροπαλό, το
οποίο βρίσκεται αρκετά συχνά ‘κολλημένο’ δίπλα στον μπαμπά. Το γεγονός αυτό
επιβεβαιώνεται και από τις αναφορές του ίδιου, ο οποίος παραθέτει ότι «ως γονέας
γνωρίζω ότι είμαι το απάνεμο λιμάνι στο οποίο θα αναζητήσει να έρθει όταν η
συναισθηματική ταραχή θα ξεπεράσει το όριο ασφάλειάς της, όριο το οποίο αρχικά ήταν
αρκετά χαμηλά, αλλά σταδιακά μπόρεσε να αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό». Αναφορικά με το
επίπεδο της μουσικής της ανάπτυξης, η Μαριάνθη βρισκόταν στο στάδιο της λανθασμένης
μίμησης. Οι αποκρίσεις της ήταν κάπως “δειλές” και “με συστολή”.
Ο λόγος που επιλέχθηκαν η Μαριάνθη και ο μπαμπάς της να αποτελέσουν μία από
τις μελέτες περίπτωσης, είναι κυρίως ο τρόπος με τον οποίο ο μπαμπάς φάνηκε να
λειτουργεί στις διαδικασίες του μαθήματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δημιούργησε η απουσία
λεκτικής επικοινωνίας με το παιδί του, η ανεξάρτητη συμπεριφορά του στα πλαίσια του
μαθήματος, και το γεγονός ότι άφηνε τη Μαριάνθη να κινηθεί ελεύθερα στο χώρο, ενώ
ταυτόχρονα βρισκόταν εκεί για να της παρέχει συναισθηματική ασφάλεια. Ουσιαστικά, ο
τρόπος συμμετοχής του είναι απόλυτα σύμφωνος με την φιλοσοφία του προγράμματος, η
οποία υπογραμμίζει την ενεργό συμμετοχή του γονέα με κέφι και όρεξη και την παροχή
συναισθηματικής ασφάλειας στο παιδί χωρίς πίεση και παρεμβατική συμπεριφορά
απέναντί του.
Ο τρόπος που λειτουργεί, ο μπαμπάς, στις μουσικές δραστηριότητες, δείχνει το πώς
αντιλαμβάνεται τη γονική συμμετοχή και την επίδρασή της. Η ενεργός και πρόθυμη
συμμετοχή του σε όλες τις δραστηριότητες φαίνεται να αποτελεί μία συνειδητή διαδικασία
που πραγματοποιείται από επιλογή του ίδιου και όχι επειδή «επιβάλλεται» από τους
διδάσκοντες και την φιλοσοφία του προγράμματος. Αντιλαμβάνεται πλήρως τη διαφορά
ανάμεσα στο να συνοδεύει το παιδί του ή να παρακολουθεί μαζί του τα μαθήματα και σε
αυτό που ο ίδιος υπογραμμίζει ως συμμετοχή, στο προσωπικό ημερολόγιό του, σημειώνει
χαρακτηριστικά:
Αναφέρομαι σε συμμετοχή και όχι σε παρακολούθηση, διότι παρόλη την μακρά
εμπειρία μου σε διάφορες εκπαιδευτικές διαδικασίες, από τα σχολικά χρόνια, την
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αθλητική μου σταδιοδρομία, την επιστημονική μου συνεχή εκπαίδευση τόσο σε
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και σε τόσες άλλες αντίστοιχες ευκαιρίες
που μου έχουν δοθεί, είναι η πρώτη φορά που η προσωπική μου συμμετοχή είναι
τόσο σημαντική στην σωστή εκπαιδευτική διαδικασία.
Ωστόσο, αν και ιδιαίτερα συμμετοχικός, ως προς τις διαδικασίες, αναφορικά με την
μουσική συμπεριφορά του, ο τρόπος με τον οποίο τραγουδάει, κυμαίνεται σε χαμηλή
ένταση και μοιάζει κάπως “φοβισμένος”. Ο “δειλός” μουσικά τρόπος του πατέρα, φαίνεται
και από τις σημειώσεις της ερευνήτριας στο ημερολόγιό της:
Αν και η γλώσσα του σώματός του έδειχνε την άνεση και την οικειότητα που ένιωθε
με το υπόλοιπο κοινωνικό περιβάλλον, ο τρόπος που τραγουδούσε στις
δραστηριότητες ήταν κάπως δειλός και χαμηλόφωνος. Το ίδιο ίσχυε και για τις
αποκρίσεις της Μαριάνθης. Η φωνή της, ιδιαίτερα στις ατομικές αποκρίσεις, ήταν
χαμηλή σε ένταση, σαν να έβγαινε από μέσα της.
Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Μαριάνθη αποτελεί καθρέφτη του τρόπου που τραγουδά
ο μπαμπάς της, σα να τον μιμείται συνειδητά ή ασυνείδητα.
Το παραπάνω ενδεχόμενο ενισχύεται από τη διαφορετική μουσική συμπεριφορά
που εκδήλωσε η Μαριάνθη, όταν αντί για τον μπαμπά της ήρθε στο τελευταίο μάθημα η
μητέρα της ως συνοδός. Τόσο ο μπαμπάς της όσο και η μαμά της φάνηκαν να κινούνται
και λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο κατά τις διαδικασίες του μαθήματος, αλλά η μητέρα
διαφοροποιήθηκε διότι τραγουδούσε σε μεγαλύτερη ένταση και με μεγαλύτερη σιγουριά.
Όπως παρατήρησε η ερευνήτρια «μία σημαντική διαφορά της σημερινής συνάντησης ήταν
ότι, στις ατομικές αποκρίσεις, η Μαριάνθη ήταν περισσότερο σίγουρη και η φωνή της δεν
ήταν χαμηλόφωνη όπως τις προηγούμενες φορές». Την άποψη της ερευνήτριας ενισχύει η
μαμά του παιδιού, στο ημερολόγιο της:
Η Μαριάνθη σήμερα ήταν περισσότερο συμμετοχική, απάντησε αρκετές φορές στα
«παμ» (τονική κλίμακας) των δασκάλων… Επανέλαβε αυτά που άκουγε από τους
δασκάλους και χάρηκα πολύ γιατί πρώτη φορά την άκουσα να τα λέει. Συνήθως ή
δεν απαντούσε ή τα έλεγε χαμηλόφωνα...
Ενδεχομένως, η αλλαγή της μουσικής συμπεριφοράς του παιδιού να σχετίζεται με
το ότι η μαμά ήταν ιδιαίτερα συμμετοχική και ενθουσιώδης και μάλιστα τραγουδούσε με
κανονική ένταση φωνής και σε όλες τις δραστηριότητες. Ένας άλλος λόγος μπορεί επίσης
να είναι ότι όντας στο τελευταίο μάθημα, μετά από έκθεση στα ίδια περίπου ερεθίσματα
για πέντε μαθήματα, η Μαριάνθη έδωσε πιο “καθαρές” μουσικές αποκρίσεις γιατί ένιωσε
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άνετα με το περιβάλλον της τάξης. Άρα η αλλαγή στο ύφος των αποκρίσεων της
Μαριάνθης θα μπορούσε να μην σχετίζεται αποκλειστικά με την αλλαγή συνοδού, ωστόσο
βάσιμα μπορεί κανείς να υποθέσει την καταλυτική επίδραση του άνετου ύφους της
μητέρας που συμπαρέσυρε το παιδί. Επίσης, υπάρχει η πιθανότητα, επειδή η Μαριάνθη
δεν έρχεται συχνά με συνοδό τη μαμά της στο μάθημα, να ήταν περισσότερο συμμετοχική
για να της “δείξει” αυτά που έχει “χάσει” τόσο καιρό. Η διδακτική εμπειρία της
ερευνήτριας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, καταδεικνύει ότι τέτοιου τύπου συμπεριφορές
είναι τυπικές.
Παράλληλα, σημειώθηκε σημαντική αλλαγή στην τελευταία αυτή συνάντηση, όπου
συνοδός ήταν η μαμά, και στην κοινωνική συμπεριφορά της Μαριάνθης. Ενώ σε κάθε
άλλο μάθημα, βρισκόταν, αρχικά, στην αγκαλιά του μπαμπά, ή δίπλα του κρατώντας του
το χέρι, σε αυτό το συγκεκριμένο μάθημα δεν αναζήτησε την αγκαλιά.
Στο χθεσινό μάθημα ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με την εξέλιξη της Μαριάνθης. Είδα
τεράστια αλλαγή στη συμπεριφορά της. Είχα παρακολουθήσει μόνο δύο μαθήματα
από τον προηγούμενο κύκλο, στα οποία η Μαριάνθη ήταν πιο σφιγμένη και
γαντζωμένη πάνω μου… Δεν αναζήτησε την αγκαλιά μου όπως έκανε συνήθως, που
αυτό για μένα σημαίνει ότι νιώθει ασφάλεια και ότι έχει χαλαρώσει…,
παραθέτει η μαμά μέσα από το προσωπικό ημερολόγιο της. Την άνεση με το υπόλοιπο
κοινωνικό περιβάλλον, την οποία άρχισε να νιώθει σταδιακά η Μαριάνθη, εκθέτει και ο
μπαμπάς μέσα από το ημερολόγιό του. Συγκεκριμένα, γράφει μετά την δεύτερη
συνάντηση:
Η Μαριάνθη, στο ξεκίνημα του μαθήματος, ήταν σχετικά σφιγμένη, πράγμα που ήταν
αναμενόμενο από εμένα, μιας και οι συμμετέχοντες στο μάθημα ήταν καινούριοι.
Νομίζω πως ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι ο ένας εκπαιδευτής ήταν άντρας.
Παρουσία κάποιου άγνωστου άντρα είναι πιο κλειστή. Στην πορεία του μαθήματος
άρχισε να αμβλύνεται αυτή η συμπεριφορά.
Ενώ, μετά την τρίτη συνάντηση σημειώνει:
Στο μάθημα αυτό η Μαριάνθη ήταν αρκετά πιο συγκεντρωμένη και συμμετοχική.
Φάνηκε να προσαρμόζεται στο χώρο με τους νέους συμμαθητές της. Η αλήθεια είναι
πως και σε εμένα έχει δημιουργηθεί μία αίσθηση περισσότερης τάξης και
συνεργασίας από όλο το τμήμα. Πιθανόν να παίζει ρόλο το γεγονός ότι το τμήμα
είναι θερινό και είναι πιο αφοσιωμένοι και οι γονείς. Το γεγονός ότι δεν έχουμε
απουσίες και άρα αλλαγές στη σύνθεση φαίνεται να επιδρά θετικά στη λειτουργία του
μαθήματος.

Η αλλαγή στην κοινωνική συμπεριφορά της Μαριάνθης μπορεί να αποδοθεί στην
οικειότητα και την ασφάλεια την οποία ένιωσε με το πέρασμα των μαθημάτων σταδιακά
μέσα στο περιβάλλον της τάξης. Αυτή η ασφάλεια πιθανόν να οδήγησε και στη
μεγαλύτερη βεβαιότητα των αποκρίσεων της στο τελευταίο μάθημα.
Επιπρόσθετα, όπως περιέγραψε ο μπαμπάς της Μαριάνθης παραπάνω, η αίσθηση
ασφάλειας που δίνει η σταθερή σύνθεση του περιβάλλοντος της τάξης στον ίδιο και στη
Μαριάνθη φαίνονται να έχουν θετική επίδραση και στους δύο, καθώς το στοιχείο της
έκθεσης στο κοινωνικό περιβάλλον, είναι κοινός παρανομαστής και για τον γονέα και για
το παιδί. Συμπληρωματικά, ο μπαμπάς της Μαριάνθης αναφέρει «τον μόνο σκόπελο που
πρέπει ο συνοδός να περάσει είναι η ανασφάλεια που ίσως έχει στο να εκτεθεί σε έναν
χώρο με άλλους 10 άγνωστους ενήλικες».
Οι πολλαπλοί συσχετισμοί και αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται μέσα στο
κοινωνικό περιβάλλον της τάξης, αναδύεται επίσης ως θέμα από την ανάλυση των
ημερολογίων των δύο γονιών. Μέσα στο περιβάλλον της τάξης λαμβάνουν χώρα οι
αλληλεπιδράσεις γονέα – παιδιού, γονέα – κοινωνικού περιβάλλοντος τάξης και παιδιού –
κοινωνικού περιβάλλοντος τάξης και αποτελούν σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.
Όπως επισημαίνει ο μπαμπάς του κοριτσιού, στο ημερολόγιό του, μετά την δεύτερη
συνάντηση, «το παιδί εκπαιδεύεται παρατηρώντας τους δασκάλους, τους άλλους γονείς
και τους συμμαθητές του, αλλά μέσω του γονιού της λαμβάνει της επιβεβαίωση ότι αυτές
οι συμπεριφορές είναι αποδεκτές και μπορεί να τις αναπαράγει». Ταυτόχρονα, η μαμά
αναφέρει:
Σίγουρα ο τρόπος που συμμετέχω σχετίζεται με αυτόν του παιδιού. Πολλές είναι οι
φορές που κοιτάζει τι κάνω. Επίσης, παρατηρεί τους δασκάλους και τους υπόλοιπους
συμμετέχοντες γονείς και παιδιά προσπαθώντας να μιμηθεί τον τρόπο τους.
Προσπαθώ να μην υπερκαλύπτω το παιδί αλλά ταυτόχρονα να είμαι ενεργητική και
ενθουσιώδης.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του κοινωνικού περιβάλλοντος, που αναδύθηκε και
αναφέρθηκε προηγουμένως είναι η ύπαρξη δασκάλου αντίθετου φύλου και η επίδραση
που αυτός έχει στην μουσική συμπεριφορά του παιδιού στο πλαίσιο των ατομικών του
μουσικών αποκρίσεων, κυρίως όσον αφορά στη συχνότητα και όχι στην ορθότητα αυτών,
στο πλαίσιο δραστηριοτήτων εξατομίκευσης της διδασκαλίας. Η άποψη αυτή,
περιγράφηκε ήδη παραπάνω από τον μπαμπά της Μαριάνθης:
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« ...νομίζω πως ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι ο ένας εκπαιδευτής ήταν άντρας, παρουσία
κάποιου άγνωστου άντρα είναι πιο κλειστή...». Την ανάγκη για χρονικό περιθώριο στη
Μαριάνθη να εξοικειωθεί με τον δάσκαλο του άλλου φύλου, δηλώνει και η μητέρα:
Της άρεσε πολύ όταν χορεύαμε κυκλικά αλλά στο σημείο του μαθήματος που ο
κύριος Χρήστος πήγαινε σε κάθε παιδί μεμονωμένα και ζητούσε να επαναλάβει τα
«παμ - παμ» του δασκάλου, η Μαριάνθη ένιωσε αμήχανα και ήθελε να το αποφύγει
βρίσκοντας δικαιολογίες, την πρώτη φορά για νερό και αμέσως μετά για να πάει
στην τουαλέτα κάτι που τελικά δεν ήθελε.Τελικά, επανέλαβε αυτά που άκουγε από το
δάσκαλο και χάρηκα πολύ γιατί πρώτη φορά την άκουσα να τα λέει.
Σύμφωνα με την διδακτική εμπειρία της ερευνήτριας και την προσωπική της
παρατήρηση, η συστολή που επέδειξε η Μαριάνθη ενδεχομένως να σχετίζεται με την
αμηχανία που ένιωσε ως προς τη διαδικασία των ατομικών αποκρίσεων. Υπάρχει ωστόσο
και η πιθανότητα να αποτελεί συνδυασμό της αμηχανίας της απέναντι στην διαδικασία και
στον εκπαιδευτή αντίθετου φύλου.
Πήρε το χρόνο της για να δώσει αποκρίσεις στον κ. Χρήστο. Φαινόταν σαν να μην
ήθελε να είναι από τα πρώτα παιδιά που θα πουν ρυθμικό solfez. Αφότου αποχώρησε
για λίγο από την τάξη, επέστρεψε, για να δώσει τελικά, τελευταία σε σειρά
αποκρίσεις. Ίσως χρειαζόταν να παρακινηθεί και από τις αποκρίσεις όλων των
υπόλοιπων παιδιών,
παραθέτει η ερευνήτρια στο προσωπικό της ημερολόγιο.
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που αναδύθηκε μέσα από τη θεματική ανάλυση των
ημερολογίων, είναι η πολλαπλότητα των ρόλων που νιώθει ο γονιός ότι καλείται να
εκπληρώσει και η δυνατότητά του να ανταποκριθεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα,
καθώς και η ενσυναίσθηση που αναπτύσσει παρακολουθώντας το μάθημα και το παιδί του
μέσα σε αυτό. Όπως παραθέτει ο πατέρας του κοριτσιού:
Θεωρώ πως στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχω να εκπληρώσω διαφορετικούς μεν
αλλά το ίδιο σημαντικούς ρόλους. Αρχικά, πρέπει ως γονέας να μπορέσω να παρέχω
στην κόρη μου τη συναισθηματική ασφάλεια που χρειάζεται για να μπορέσει να
νοιώσει άνετα σε έναν καινούριο χώρο μαζί με περίπου 10 άγνωστους ενήλικες και
10 άγνωστα αρχικά παιδιά που μάλιστα κατακλύζεται από τραγούδι, χορό και μια
πληθώρα από νέα, έντονα στην πλειονότητά τους ερεθίσματα. Ο δεύτερος ρόλος που
θεωρώ ότι έχω είναι αυτός του μαθητή. Όντας απαίδευτος μουσικά τα μαθήματα
αποτελούν μια ευκαιρία και μια πρόκληση για να μπορέσω να εισαχθώ στη μουσική
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παιδεία. Η εκπαίδευσή μου αυτή αποτελεί και απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να
μπορέσω να εκπληρώσω τον τρίτο ρόλο μου, αυτόν του εκπαιδευτή. Είναι προφανές
ότι το παιδί μου παρατηρεί εμένα και αντιγράφει τις δικές μου αντιδράσεις.
Εκπαιδεύεται μέσα από την δική μου εκπαίδευση…
Ταυτόχρονα, μέσα από το ημερολόγιο επόμενης συνάντησης, συμπληρώνει ότι:
Προσπαθώ να δίνω κίνητρο και παράδειγμα στο παιδί χωρίς όμως να το
υπερκαλύπτω. Της δίνω χρόνο ησυχίας ώστε να μπορέσει να δώσει τις αποκρίσεις
της και την επιβεβαιώνω όταν τελειώνει τις μουσικές αποκρίσεις που της ζητούνται
άσχετα από τον βαθμό στον οποίο ήταν επιτυχείς ή όχι.
Ο ρόλος που διαδραματίζει ο γονιός ως πρώτος και σημαντικότερος δάσκαλος του
παιδιού, αναδύεται επίσης χαρακτηριστικά, από τις αναφορές του ίδιου:
Ο ρόλος μου ως εκπαιδευτής της είναι και ένας από τους ρόλους μου ως γονέας από
τη μέρα που γεννήθηκε. Της είναι πιο εύκολο να αντιγράψει τις δικές μου
συμπεριφορές από αυτές των δασκάλων μιας και αυτό έχει μάθει να κάνει μέχρι
τώρα στη ζωή της. Εάν απουσίαζα από την αίθουσα πιστεύω ότι σε αυτήν ηλικία η
Μαριάνθη θα είχε πρόβλημα να νοιώσει άνετα στον χώρο, κάτι που δε θα της
επέτρεπε να μπορέσει να προσλάβει τα νέα πράγματα που έχει να μάθει. Επίσης η
απουσία μου θα επιβράδυνε τον ρυθμό με τον οποίο μαθαίνει...
Ωστόσο η παραπάνω άποψη διαψεύστηκε σε ένα μικρό βαθμό μετά από δύο
μαθήματα, γεγονός που σημαίνει ότι η διαδικασία των μαθημάτων και του κοινωνικού
περιβάλλοντος μπορεί σταδιακά και με ασφάλεια, εφόσον υπάρχει ποιότητα στο
πρόγραμμα, να καλλιεργήσει μία ιδέα ανεξαρτησίας και ασφάλειας στο παιδί πέρα από την
παρουσία του γονιού του. Επί τούτου, σημειώνεται στο ημερολόγιο της ερευνήτριας:
Ένα σημαντικό γεγονός αυτής της συνάντησης ήταν ότι όταν ο μπαμπάς αποχώρησε
για λίγο από την αίθουσα, για κάποιο λόγο, η Μαριάνθη συνέχισε να συμμετέχει σαν
να μην συνέβη ποτέ αυτό, δεν έδειξε κανένα σημάδι ότι ταράχτηκε. Το γεγονός αυτό
με εξέπληξε καθώς δεν περίμενα ότι δεν θα τον αναζητούσε. Η αλήθεια είναι ότι
ανησύχησα αρκετά όταν έγινε το γεγονός, καθώς ήμουν η μόνη διδάσκουσα, οπότε
είχα διπλό άγχος και για τη ροή του μαθήματος και για την ενδεχόμενη συμπεριφορά
της Μαριάνθης. Όπως αποδείχθηκε είχε αποχωρήσει για να της φέρει το νερό της,
ωστόσο είναι αρκετά σημαντικό το γεγονός ότι δεν εκδήλωσε την επιθυμία να βγει
έξω μαζί του, αλλά παρέμεινε στην διαδικασία του μαθήματος.
Τα παραπάνω λόγια της ερευνήτριας – διδάσκουσας έρχονται σε συμφωνία με την
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άποψη του μπαμπά, ο οποίος παραθέτει:
Χρειάστηκε να βγω από την αίθουσα για να φέρω το νερό της, όμως αυτό μου έδωσε
την αφορμή να δω πως θα αντιδράσει εάν την αφήσω μόνη της μέσα στην αίθουσα,
χωρίς τη σιγουριά που νοιώθει με την παρουσία μου. Ήταν ευχάριστο το γεγονός ότι
μια πολύ μικρή εξήγηση που της έδωσα ότι πάω να φέρω το νερό της από το
αυτοκίνητο και να καθίσει αυτή στην αίθουσα και να συνεχίσει να τραγουδάει, ήταν
αρκετή για να κάνει ακριβώς αυτό.
Στην παρούσα φάση γεννιέται ένα ερωτηματικό αναφορικά με την επίδραση που
θα έχει η απουσία του γονέα στο παιδί. Πιο συγκεκριμένα, η επίδραση της απουσίας του
γονιού από την τάξη φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάζεται από την οικειότητα που έχει
αναπτύξει η Μαριάνθη με τη διαδικασία του μαθήματος και το κοινωνικό περιβάλλον της
τάξης, αλλά και από τη μικρή χρονική διάρκεια αυτής της απουσίας.
Επιπρόσθετα, μέσα από τα προσωπικά ημερολόγια των δύο γονέων, αναδύθηκαν
τα συναισθήματα αυτών αναφορικά με τον ρόλο τους και την συμμετοχή τους στις
διαδικασίες του μαθήματος. Μεταξύ άλλων αναφέρουν:
Η αλήθεια είναι ότι έχω εξοικειωθεί πλέον με τη διαδικασία του μαθήματος.
Έρχομαι με κέφι και διάθεση για αυτό που καλούμαι να κάνω μέσα στην αίθουσα και
αυτό με βοηθάει πολύ. Προσπαθώ μαζί με την πόρτα της αίθουσας να κλείσω έξω
και όλες τις υπόλοιπες έγνοιες μου, πράγμα που θεωρώ ότι μπόρεσα να το επιτύχω...
Είμαι πολύ ευχαριστημένη όχι μόνο επειδή είδα τη μικρή μου να το χαίρεται και να
συμμετέχει τόσο ενεργά αλλά και εγώ ή ίδια το απόλαυσα και πραγματικά
εκτονώθηκα…Τα μαθήματα είναι πιο εμπλουτισμένα μουσικά και απαιτητικά σε
σχέση με τα περσινά, φυσικά λόγω ηλικίας, αλλά και πέρυσι ήταν πρωτόγνωρα και
ενδιαφέροντα. Ευχαριστούμε πολύ για την ενέργεια που δίνετε και μας χαρίζετε…
Τέλος, μία άλλη θεματική που έρχεται στην επιφάνεια, είναι η αξιολόγηση της
μουσικής συμπεριφοράς του παιδιού, από τη μεριά του γονέα, στο πλαίσιο της τάξης, και η
αντίδραση του γονέα σε αυτή. Είναι φανερό ότι μέσα από την παρουσία του στα μαθήματα
ο γονιός εκπαιδεύεται συνειδητά ή ασυνείδητα να αντιλαμβάνεται και να αξιολογεί το
μάθημα και τη μουσική εξέλιξη του παιδιού του:
Το συγκεκριμένο μάθημα μου φάνηκε ότι πέρασε για εμένα και τη Μαριάνθη
αβίαστα. Ήταν ένα καλό μάθημα. Συνεργάστηκε τόσο στα κινητικά, όπως ο χορός,
όσο και στις μουσικές αποκρίσεις και το παίξιμο των οργάνων. Δεν μου έδωσε κάτι
που να με κάνει να εντυπωσιαστώ ως άλμα, αλλά από την άλλη με ικανοποίησε ότι
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βλέπω να εδραιώνονται μουσικές γνώσεις και συμπεριφορές που μπορούν να
αποτελέσουν μία σταθερή βάση για να κινηθεί προς τα επάνω. Φωτεινότερη
αναλαμπή αποτέλεσε το παίξιμο στο τύμπανο που μου φάνηκε αρκετά πιο ρυθμικό
από άλλες φορές και με σωστή παύση στο τελείωμα.
Η προσήλωση, προσοχή και αξιολόγηση από τον γονιό κάθε μουσικής
συμπεριφοράς και απόκρισης της Μαριάνθης γίνεται ωστόσο με τρόπο που δεν φαίνεται
να γίνεται αντιληπτός από το παιδί, χωρίς πίεση. Συγκεκριμένα η ερευνήτρια παραθέτει
στο ημερολόγιό της:
Κατά τη διάρκεια των μελωδικών αποκρίσεων ο μπαμπάς δεν της έδωσε καμία
βλεμματική επαφή, ωστόσο έμοιαζε να «στήνει» αυτί. Από την άλλη μεριά, κατά τη
διάρκεια του ατομικού παιξίματος στα όργανα (τύμπανα), δραστηριότητα στην οποία
έτυχε η Μαριάνθη να είναι γυρισμένη πλάτη σε εκείνον και να έχω η ίδια απευθείας
βλεμματική επαφή μαζί του, παρατήρησα το βλέμμα του να είναι αφοσιωμένο στο
τρόπο που έπαιζε. Όταν τέλειωσε η Μαριάνθη την επιβράβευσε με μη λεκτικό τρόπο,
δίνοντας της μία αγκαλιά.
Η ανάπτυξη της ικανότητας του γονιού μέσα από τα μαθήματα να αντιλαμβάνεται
και να αξιολογεί τη μουσική συμπεριφορά της Μαριάνθης, επεκτείνεται και εκτός των
ορίων του μαθήματος, στο σπίτι. Ο μπαμπάς σημειώνει χαρακτηριστικά στο προσωπικό
ημερολόγιό του:
Αυτό που είχε αρκετή διαφορά ήταν η μουσική της συμπεριφορά στο σπίτι μετά το
μάθημα. Μιας και έχουν περάσει αρκετές μέρες από τη μέρα του μαθήματος μπορώ
με σιγουριά να πω πως αυτήν την εβδομάδα τραγουδούσε πολύ περισσότερο στο
σπίτι. Μάλιστα έπαιζε περισσότερο και με ένα μικρό μεταλλόφωνο που έχει. Για
πρώτη φορά το πήρε παράμερα σε μια γωνία που νοιώθει σιγουριά και
απομονώνεται και άρχισε να παίζει ρυθμικά και σε χαμηλότερη ένταση. Παλαιότερα
χτυπούσε πολύ δυνατά. Τώρα φαινόταν να ελέγχει καλύτερα τη δύναμή της. Επίσης
βρήκε και ένα παιχνίδι ντέφι που είχε πολλούς μήνες να το παίξει και πιάνοντας το
με ένα χέρι το χτυπούσε με την μπαγκέτα ρυθμικά και άρχισε να τραγουδάει το
τραγούδι με τα «τρία μυρμηγκάκια».
Συνοψίζοντας, θα μπορούσε να θεωρηθεί, ότι από την συγκεκριμένη μελέτη
περίπτωσης αναδύονται πέντε θεματικές. Η πρώτη αφορά στους ρόλους που αναλαμβάνει
ο γονέας σχετικά με την μουσική εκπαίδευση του παιδιού του και στα συναισθήματα του
ίδιου για την ανάληψη αυτών των ρόλων. Σε αυτή την περίπτωση επισημάνθηκαν οι ρόλοι
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του εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτή, με έμφαση στην ενεργητική προσωπική
συμμετοχή του γονέα, σε ένα πλαίσιο συναισθηματικής ασφάλειας για το παιδί. Τα
συναισθήματα που εκφράστηκαν επ’ αυτού ήταν στην πλειοψηφία τους θετικά.
Η δεύτερη θεματική αφορά στην επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος και των
αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα σε αυτό, στην εκπαιδευτική διαδικασία του
παιδιού. Όπως ήδη επισημάνθηκε από τον μπαμπά, το παιδί μαθαίνει, μιμούμενο όχι μόνο
τον γονέα αλλά και τους υπόλοιπους γονείς, τους διδάσκοντες και τα υπόλοιπα παιδιά. Η
τρίτη θεματική που προκύπτει είναι ο συσχετισμός της κοινωνικής και μουσικής
συμπεριφοράς του γονέα με του παιδιού. Στην περίπτωση της Μαριάνθης επισημάνθηκε
από την ερευνήτρια ο ενδεχόμενος συσχετισμός της μίμησης της μουσικής συμπεριφοράς
του μπαμπά από το παιδί.
Η τέταρτη θεματική αφορά στην αξιολόγηση της μουσικής συμπεριφοράς του
παιδιού από τον γονέα και στις προσδοκίες και συμπεριφορές του γονιού σχετικά με αυτή.
Σχετικά με αυτό το θέμα, ο μπαμπάς της Μαριάνθης φαίνεται να θεωρεί θεμιτή τη μουσική
εξέλιξη του παιδιού του, από μάθημα σε μάθημα, ωστόσο λειτουργεί ενθαρρυντικά και
καθόλου πιεστικά ως προς αυτό. Μάλιστα, η επιθυμία του αυτή δεν φαίνεται να γίνεται
αντιληπτή από την Μαριάνθη. Τέλος, η πέμπτη και τελευταία θεματική που αναδύθηκε
είναι αυτή της γενικότερης μουσικής συμπεριφοράς του παιδιού, εκτός περιβάλλοντος
τάξης. Η αναφορά αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς υποδηλώνει ότι ο γονέας
αναγνωρίζει ότι η μουσική μάθηση και ανάπτυξη του παιδιού είναι μία διαδικασία που
λαμβάνει χώρα και εκτός περιβάλλοντος τάξης.

4.3.2. Η ιστορία του Ιωάννη
Ο Ιωάννης είναι ένα αγόρι 2.5 χρονών, το οποίο παρακολουθεί το συγκεκριμένο
πρόγραμμα μουσικής ανάπτυξης με συνοδό την μαμά του. Προτού ξεκινήσει η έρευνα, ο
Ιωάννης είχε παρακολουθήσει ήδη 5 κύκλους μαθημάτων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
μουσικής ανάπτυξης, εκ των οποίων στους δύο τελευταίους είχε για δασκάλους την
ερευνήτρια και τον κ. Χρήστο. Όπως αναφέρει η ερευνήτρια μέσα από το προσωπικό της
ημερολόγιο «o Ιωάννης είχε ξεκινήσει από πολύ μικρός σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν θα
ξεχάσω, όταν έκανα την εκπαίδευσή μου, ήταν ο πρώτος κύκλος που παρακολουθούσε,
βρέφος τότε, και ερχόταν με συνοδό τον μπαμπά». Στο συγκεκριμένο κύκλο ο Ιωάννης
τοποθετήθηκε σε ένα τμήμα με άλλα 8 παιδιά και τους γονείς τους, όπου διδάσκοντες ήταν
οι προαναφερθέντες.
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Ο Ιωάννης έχει μία αδερφή, την Χρυσή, 3.5 ετών, η οποία επίσης παρακολουθεί
από βρέφος το συγκεκριμένο πρόγραμμα και την οποία, επίσης, η ερευνήτρια είχε
μαθήτρια για ένα χρόνο (2 κύκλους μαθημάτων). Η Χρυσή, παρακολούθησε και εκείνη
τον συγκεκριμένο κύκλο, κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα, αλλά σε
διαφορετικό τμήμα από τον Ιωάννη, με συνοδό επίσης τη μαμά.
Η μαμά, είναι χαμογελαστή και ευγενική με βλέμμα που δίνει επιβεβαίωση στον
διδάσκοντα. Η Ιωάννης είναι ένα παιδί ήσυχο, κοινωνικά συνεσταλμένο στην τάξη, που
συμμετέχει με έναν δικό του τρόπο στις διαδικασίες του μαθήματος. Είναι πάντα δίπλα
στη μαμά και επιλέγει να έχει αρκετά συχνά το ρόλο του «παρατηρητή» ή του «ακροατή».
Αναφορικά με το επίπεδο της μουσικής του ανάπτυξης, μόλις έχει πραγματοποιηθεί η
μετάβαση, στο τέλος του προηγούμενο κύκλου, από το στάδιο της έκθεσης, σε αυτό της
μίμησης. Οι μουσικές του αποκρίσεις δεν είναι συχνές, αλλά όταν αποφασίσει να τις δώσει
είναι ορθές σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ο λόγος που επιλέχθηκαν ο Ιωάννης και η μαμά του, να αποτελέσουν μία από τις
μελετώμενες περιπτώσεις στη συγκεκριμένη έρευνα ήταν, αρχικά, η ανάγκη της
ερευνήτριας να μελετήσει πιο συστηματικά και να ερμηνεύσει τις συμπεριφορές του
Ιωάννη στα μαθήματα. Η ευγενική φυσιογνωμία της μαμάς και η προθυμία της να
συμμετάσχει στη μελέτη λειτούργησαν επίσης καταλυτικά.
«Καταρχήν, θα ήθελα να αναφέρω ότι προσωπικά χαίρομαι πολύ να συμμετέχω στο
μάθημα και, παρά την κούραση της ημέρας, η συμμετοχή σε αυτό με χαλαρώνει και μου
προκαλεί ευχάριστα συναισθήματα», είναι η φράση που ξεκινά η μαμά του Ιωάννη το
προσωπικό της ημερολόγιο, γεγονός ενδεικτικό των συναισθημάτων της για την
διαδικασία του μαθήματος. Το παραπάνω επιβεβαιώνει και η ερευνήτρια επισημαίνοντας:
H μαμά του Ιωάννη έμοιαζε αρκετά άνετη όπως και χαρούμενη, αν και το πρόσωπο
της εκδήλωνε σημάδια κούρασης. Στη συγκεκριμένη συνάντηση ήρθαν
αργοπορημένοι κάποια λεπτά. Από την πρώτη στιγμή που μπήκε στην αίθουσα ο
Ιωάννης, σε αντίθεση με τη μαμά, δεν φαινόταν να νιώθει άνετα με το υπόλοιπο
κοινωνικό περιβάλλον, γεγονός που αποτυπώθηκε στη μάσκα του προσώπου του.
Στην περίπτωση του Ιωάννη και της μαμάς του δεν παρατηρήθηκε από την
ερευνήτρια συσχετισμός κοινωνικής ή μουσικής συμπεριφοράς του γονέα σε σχέση με
αυτές του παιδιού. Όπως παραθέτει, στο προσωπικό ημερολόγιό της η ερευνήτρια:
H μαμά ήταν ιδιαίτερα συμμετοχική σε όλες τις δραστηριότητες τόσο σε επίπεδο
τραγουδιού όσο και κίνησης. Συγκεκριμένα, δρούσε ανεξάρτητα από τον Ιωάννη,
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ακολουθώντας το υπόλοιπο σύνολο σε όλες τις δραστηριότητες, ακόμα και σε αυτές
που ο Ιωάννης επέλεξε να μην κάνει.
Η μαμά επισημαίνει επ’ αυτού:
Σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή του Ιωάννη, πιστεύω ότι ο Ιωάννης συμμετείχε
περισσότερο στο μάθημα ως παρατηρητής... Δεν ήθελε να «χορέψει» στον κύκλο,
όπως κάναμε όλοι,, αλλά μας παρατηρούσε όλους, ενώ στη δραστηριότητα με το
αλεξίπτωτο συμμετείχε μόνο κινητικά και όχι μελωδικά. Του άρεσε πολύ και
συμμετείχε ενεργητικά στη δραστηριότητα με τις μαντίλες αυτοσχεδιάζοντας με
κινήσεις στον ρυθμό που άκουγε.
Επιπρόσθετα, παραθέτει:
Θεωρώ πως η συμμετοχή μου στο μάθημα σχετίζεται με τη συμμετοχή του παιδιού
γενικά, αλλά ειδικότερα αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής δεν βρίσκω καμία
συσχέτιση μεταξύ του δικού μου τρόπου συμμετοχής και του Ιωάννη. Επίσης δεν
βρίσκω συσχέτιση του τρόπου που συμμετέχω με τις μουσικές αποκρίσεις του
παιδιού. Δεν θεωρώ ότι υπερκαλύπτω, με τον τρόπο που συμμετέχω, το παιδί.
Παρόμοια άποψη εκφράζει και η ερευνήτρια, μέσα από την παρατήρησή της:
«κατά την άποψή μου, ο τρόπος που συμμετέχει η μαμά δεν αποτελεί αντανάκλαση του
τρόπου που συμμετέχει ο Ιωάννης, ωστόσο του δίνει το έναυσμα να εκφραστεί όπως αυτός
θέλει..». Επιπλέον, η μαμά, τονίζει σε προσωπικό ημερολόγιο επόμενης συνάντησης:
Πιστεύω ότι η παρουσία μου και συμμετοχή στο μάθημα περισσότερο επιδρά θετικά
στην ελευθερία έκφρασης του Ιωάννη (νιώθει αυτοπεποίθηση, δεν ντρέπεται, δεν
φοβάται να εκφραστεί) παρά στον τρόπο συμμετοχής του. Το ότι δεν συμμετέχει
«ενεργητικά» σε όλες τις δραστηριότητες δεν με ενοχλεί, ούτε με απογοητεύει.
Άλλωστε, και η παρατήρηση είναι «συμμετοχή» …
Όπως καταδεικνύεται από τα λόγια της, η μητέρα δεν φαίνεται να έχει κάποια
“απαίτηση”, ή συγκεκριμένη προσδοκία τόσο για τον τρόπο με το οποίο φέρεται ο
Ιωάννης μέσα στο περιβάλλον της τάξης, όσο και για τη μουσική του εξέλιξη. Με τον
ενθαρρυντικό και παρακινητικό τρόπο της προσπαθεί να τον κάνει να εκφραστεί
κοινωνικά και μουσικά με τον δικό του τρόπο. Όπως περιγράφει η ερευνήτρια:
Κατά τη διάρκεια κάποιων ατομικών μελωδικών αποκρίσεων, και όχι όταν είναι η
σειρά του Ιωάννη να αποκριθεί, η μαμά έσκυψε και ψιθύρισε κάτι στο αυτί του.
Ενδεχομένως, να του είπε κάτι παρακινητικό για να τραγουδήσει. Ο τρόπος που
φαινόταν να το λέει ήταν ιδιαίτερα γλυκός και παρακινητικός, και δεν μου φάνηκε
69

«πιεστικός». Ωστόσο, όταν ήρθε η ώρα του Ιωάννη να τραγουδήσει δεν το έκανε…
Σε επόμενη συνάντηση , κατά τη διάρκεια ομαδικών αλλά και ατομικών
δραστηριοτήτων η μαμά έσκυψε και ψιθύρισε κάτι στο αυτί του ξανά. Ίσως να του
έδινε κάποια λεκτική παρακίνηση να αποκριθεί. Αν και ο τρόπος αυτός είναι
αντίθετος με τον τρόπο που είναι δομημένο το συγκεκριμένο πρόγραμμα (αποφυγή
λεκτικών οδηγιών), στη συγκεκριμένη περίπτωση ενδεχομένως να λειτούργησε
βοηθητικά, καθώς το παιδί τελικά αποκρίθηκε…
Ως προς τον ρόλο που αναλαμβάνει σε σχέση με τις διαδικασίες των μαθημάτων, η
μαμά του Ιωάννη επισημαίνει:
Ο ρόλος μου στη διαδικασία του μαθήματος πιστεύω πως είναι:
α) να συμμετέχω ενεργητικά στα ακουστικά και κινητικά «παραγγέλματα» των
δασκάλων (στα χρονικά διαστήματα που συμμετέχουμε όλοι), ώστε να ενθαρρύνεται
με αυτόν τον τρόπο το παιδί μου να συμμετέχει και αυτό,
β) να αφήνω το παιδί μου να εκφράζεται ελεύθερα μουσικά και κινητικά μόνο του &
ανεξάρτητα από εμένα όποτε αυτό θέλει και με όποιον τρόπο επιθυμεί,
γ)να παρέχω με την παρουσία μου συναισθηματική ασφάλεια στο παιδί μου, που την
έχει ανάγκη σε αυτήν την ηλικία (2 ετών).
Ο τρίτος ρόλος που περιέγραψε προηγουμένως η μαμά του αγοριού, είναι η ύπαρξη
του γονιού ως φυσική παρουσία στο περιβάλλον του μαθήματος με σκοπό την δημιουργία
ενός περιβάλλοντος όπου το παιδί νιώθει ασφάλεια. Η αντίληψη ενός τέτοιου ρόλου
φανερώνει την επίδραση που ενδεχομένως θα είχε η απουσία της από το περιβάλλον της
τάξης: «Πιστεύω ότι η απουσία μου από το μάθημα θα δημιουργούσε αναστάτωση στον
Ιωάννη, θα με αναζητούσε και δεν θα ήταν δυνατή η παραμονή του στο μάθημα μέχρι την
ολοκλήρωσή του».
Αξιοσημείωτη ήταν η αλλαγή στη συμπεριφορά του Ιωάννη σε κάποιο από τα
μαθήματα. Η ερευνήτρια περιγράφει μέσα από το προσωπικό της ημερολόγιο:
Σε αυτή τη συνάντηση, o κ. Χρήστος έλειπε, με αποτέλεσμα να είμαι μόνη μου, οπότε
μου ήταν αρκετά δύσκολο να είμαι και η δασκάλα που πρέπει να κάνει όλες τις
δραστηριότητες, και η ερευνήτρια και ο «παρατηρητής». Επίσης, σε αυτό το μάθημα
ήταν και η Χρυσή (η αδερφή του Ιωάννη) μέσα στην αίθουσα. Θεωρώ ότι το γεγονός
αυτό είχε θετική επίδραση για τον Ιωάννη, καθώς είχε ακόμα ένα κίνητρο και ένα
παράδειγμα, από το άμεσο περιβάλλον του. Ο τρόπος που συμμετείχε είχε θεαματική
διαφορά από την προηγούμενη φορά, καθώς ήταν περισσότερο ενεργός και πολύ πιο
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άνετος, γεγονός που εξέφραζε η χαλαρότητα στη μάσκα του προσώπου του.
Την παραπάνω άποψη επιβεβαιώνει και η μαμά με τα λεγόμενά της:
Αυτή τη φορά ο Ιωάννης συμμετείχε λιγότερο στο μάθημα ως παρατηρητής και λίγο
παραπάνω ενεργητικά σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Ήταν και η αδερφή του
μαζί, και ίσως αυτό να έπαιξε κάποιο ρόλο. Παρατηρούσε και άκουγε τα μουσικά και
κινητικά ερεθίσματα των δασκάλων, τα δικά μου, της αδερφής του αλλά και των
υπολοίπων παιδιών και γονιών. Συμμετείχε ενεργητικά όταν κλήθηκε να παίξει στα
μουσικά όργανα και στις δύο φορές, χόρεψε μια φορά μαζί μας στον κύκλο και
χάρισε και κάποια «παμ» (τονική κλίμακας) όταν του ζητήθηκε από τη δασκάλα!
Αναφορικά με την επίδραση της παρουσίας της Χρυσής στις διαδικασίες του
μαθήματος η ερευνήτρια σημειώνει τα εξής:
Αυτή τη φορά ο Ιωάννης, συμμετείχε παραπάνω. Χόρεψε, ας πούμε, όταν χορέψαμε
όλοι μαζί στον κύκλο πιάνοντας τα χέρια, κάτι που δεν το κάνει ποτέ. Αρκετά
σημαντικό ήταν, επίσης, οι μελωδικές ατομικές αποκρίσεις τις οποίες έδωσε. Ίσως,
να επηρεάσθηκε από το γεγονός ότι η Χρυσή τα έκανε όλα. Συγκεκριμένα, κατά τη
διάρκεια αυτών των αποκρίσεων ζήτησα πρώτα από την Χρυσή να αποκριθεί και
μετά από τον Ιωάννη. Νομίζω ότι αποκρίθηκε περισσότερο αβίαστα γιατί το έκανε η
Χρυσή πρώτα... H παρουσία της Χρυσής που αποτελεί ένα άτομο σε πολύ κοντινή
ηλικία του άμεσου οικείου περιβάλλοντός του, ενδεχομένως να τον ξεκλείδωσε
περισσότερο μουσικά.
Αξιοσημείωτος είναι επίσης ο τρόπος με τον οποίο ο Ιωάννης λειτουργεί σε
σύνδεση με τη μητέρα του σε κάποιες δραστηριότητες, σε ένα πλαίσιο μουσικής και
συναισθηματικής αλληλεπίδρασης. Όπως παραθέτει η μητέρα, «ο Ιωάννης ενθουσιάστηκε
στη δραστηριότητα που πιανόμαστε μεταξύ μας με τις μαντίλες στην οποία κάναμε
πιασμένοι «τρίγωνο» και με τη Χρυσή μαζί». Παρόλη τη συστολή του Ιωάννη αναφορικά
με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, η αλληλεπίδραση με τη μαμά του σε διάφορες
δραστηριότητες, κυρίως κινητικές, φαίνεται να αποτελεί ένα σημείο σύνδεσής τους, διότι
γενικά συμμετέχει με διαφορετικό τρόπο στις διαδικασίες του μαθήματος συγκριτικά με τη
μητέρα του. Η κινητική αλλά και συναισθηματική αλληλεπίδραση που λαμβάνει χώρα
μεταξύ τους προκύπτει ως κοινή θεματική από όλα τα προσωπικά ημερολόγια της μαμάς:
Σε ό,τι αφορά την μεταξύ μας αλληλεπίδραση, υπάρχει κοινή ενεργητική συμμετοχή
και από τους δύο στις κινητικές δραστηριότητες με τις μαντίλες σε ζευγάρια, η οποία
είναι και ιδιαίτερα ενθουσιώδης…Στις δραστηριότητες που εμπεριέχουν ρυθμό, τον
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βοηθώ χτυπώντας ρυθμικά την πλάτη του, όταν παίζει στα μουσικά όργανα. To
νανούρισμα που μας τραγούδησες ήταν ωραίο και εκείνη την ώρα ο Ιωάννης
ξάπλωσε και αυτός δίπλα μου και έδειχνε να απολαμβάνει τη μελωδία κοιτώντας
εμένα.
Σημαντική ήταν η αλλαγή τόσο στην κοινωνική όσο και στην μουσική
συμπεριφορά του Ιωάννη στο τελευταίο μάθημα (ακριβώς μετά το μάθημα όπου ήταν και
η Χρυσή).
Ο Ιωάννης φάνηκε να είναι περισσότερο απελευθερωμένος αυτή τη φορά. Χόρεψε
ξανά (για δεύτερη φορά) στον κύκλο μαζί μας και έδωσε κάποιες μελωδικές ατομικές
αποκρίσεις. Γενικότερα, ήταν περισσότερο συμμετοχικός σε δραστηριότητες που
εμπεριέχουν ρυθμό και κίνηση, τόσο ομαδικές όσο και ατομικές,
αναφέρει η ερευνήτρια, ενώ η μαμά του Ιωάννη προσθέτει:
Συμμετείχε ενεργητικά όταν κλήθηκε να παίξει στα μουσικά όργανα, χόρεψε όλες τις
φορές μαζί μας στον κύκλο και τραγούδησε όταν του ζητήθηκε από τη δασκάλα!
Συμμετείχε, επίσης, ενεργητικά τόσο στη δραστηριότητα με τις μαντίλες, όσο και με
το αλεξίπτωτο, αυτοσχεδιάζοντας με κινήσεις στον ρυθμό που άκουγε.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω τίθεται ο προβληματισμός του αν η
“απελευθέρωση” αυτή του Ιωάννη τόσο κοινωνικά όσο και μουσικά οφείλεται στον τρόπο
συμμετοχής της μαμάς και στις λεκτικές παρακινήσεις που του κάνει κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων, ή στην παρουσία της Χρυσής, ή αν σχετίζεται με το γεγονός ότι ο ίδιος ένιωσε
οικειότητα μέσα στο περιβάλλον της τάξης. Ενδεχομένως να αποτελεί συνδυασμό όλων
αυτών των παραγόντων.
Συμπερασματικά, προκύπτει ότι από την κοινή παράθεση των προσωπικών
ημερολογίων της μαμάς και την ερευνήτριας , αναδύονται τέσσερις θεματικές. Η πρώτη
σχετίζεται με τους ρόλους που καλείται να αναλάβει ο γονέας όσον αφορά στη μουσική
εκπαίδευση του παιδιού του. Στην πρώτη θεματική συμπεριλαμβάνονται, επίσης, οι
επιθυμίες και τα συναισθήματα του ίδιου για την ανάληψη αυτών των ρόλων. Στη
συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης αναφέρθηκαν από και για τη μαμά του Ιωάννη οι ρόλοι
της ως ενεργά συμμετέχουσας, ως ανεξάρτητα συμμετέχουσας και ως υπεύθυνης για την
συναισθηματική ασφάλεια του παιδιού, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας της
τάξης. Τα συναισθήματα που εκφράστηκαν επ’ αυτού ήταν στο μεγαλύτερο βαθμό θετικά.
Η δεύτερη θεματική που αναδύθηκε είναι ο πιθανός συσχετισμός της κοινωνικής
και μουσικής συμπεριφοράς του γονέα με του παιδιού. Στην περίπτωση του Ιωάννη
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φαίνεται να μην υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ των κοινωνικών και μουσικών
συμπεριφορών μαμάς και παιδιού, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται τόσο από το
προσωπικό ημερολόγιο της ερευνήτριας, όσο και από της μαμάς. Ενώ η μαμά συμμετέχει
ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες, δρώντας τελείως ανεξάρτητα από το παιδί της, ο
Ιωάννης δεν συμμετέχει τις περισσότερες φορές, επιλέγοντας τη θέση του “παρατηρητή”.
Η τρίτη θεματική αφορά στην επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος. Στην
περίπτωση του Ιωάννη είναι το άμεσα οικείο κοινωνικό περιβάλλον που φαίνεται να
επηρεάζει περισσότερο από οτιδήποτε την κοινωνική και μουσική συμπεριφορά του.
Συγκεκριμένα, στο μάθημα όπου ήταν παρούσα η μεγαλύτερη αδερφή του, ο Ιωάννης
συμμετείχε για πρώτη φορά ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες, ατομικές και ομαδικές,
τόσο τραγουδιστικά όσο και κινητικά. Ενδεχομένως ο Ιωάννης να χρειαζόταν ως
«πρότυπο» το πιο κοντινό ηλικιακά οικείο του πρόσωπο για να νιώσει κοινωνικά ασφαλής
και να “ξεκλειδωθεί”.
Τέλος, η τέταρτη θεματική αφορά στις προσδοκίες του γονέα ως προς τη μουσική
συμπεριφορά του παιδιού και στη συμπεριφορά που εκδηλώνει ως προς αυτήν. Η μαμά
του Ιωάννη δεν είναι καθόλου «πιεστική» ως προς τον Ιωάννη, σεβόμενη πλήρως και
επιθυμώντας τη δική του ελευθερία στη μουσική έκφραση: «Το ότι δεν συμμετέχει
“ενεργητικά” σε όλες τις δραστηριότητες δεν με ενοχλεί, ούτε με απογοητεύει. Άλλωστε,
και η παρατήρηση είναι “συμμετοχή” …» Επιπρόσθετα, μολονότι η λεκτική επικοινωνία
μεταξύ γονιού και παιδιού μέσα στο μάθημα δεν ενθαρρύνεται σύμφωνα με την φιλοσοφία
του συγκεκριμένου προγράμματος, στην συγκεκριμένη περίπτωση του Ιωάννη όταν αυτή
λαμβάνει τη μορφή παρακίνησης, φαίνεται να επιδρά θετικά στο παιδί.

4.3.3. Η ιστορία της Καλλίστης
Η Καλλίστη ήταν 2 ετών, την περίοδο πραγματοποίησης της έρευνας.
Παρακολουθούσε μαθήματα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μουσικής ανάπτυξης με
συνοδό τον μπαμπά της, για 1 χρόνο (2 κύκλους), πριν ξεκινήσουν οι συγκεκριμένες
συναντήσεις με δασκάλα την ερευνήτρια. Η Καλλίστη τοποθετήθηκε σε ένα τμήμα με
άλλα 8 παιδιά και τους γονείς τους, όπου διδάσκοντες ήταν η ερευνήτρια και ακόμα ένας
άντρας εκπαιδευτής, ο κ. Χρήστος.
Ο μπαμπάς, είναι αρκετά χαρούμενος, εκφραστικός και εκδηλωτικός σε κάθε
συνάντησή μας. Όπως αναφέρει, στο προσωπικό ημερολόγιο της η ερευνήτρια:
Ο μπαμπάς της Καλλίστης ήταν ιδιαίτερα συμμετοχικός και χαρούμενος στην
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σημερινή συνάντηση, γεγονός που αποτυπώθηκε στη μάσκα του προσώπου του.
Έδειχνε να το απολαμβάνει σε μεγάλο βαθμό… Μοιάζουν και εκείνος και η
Καλλίστη το ίδιο χαρούμενοι και ευτυχισμένοι μετά το τέλος κάθε μαθήματός μας.
Για την Καλλίστη, η ερευνήτρια παραθέτει μέσα από το προσωπικό της ημερολόγιο:
Όταν πρωτογνώρισα την Καλλίστη, δεν είχε βαφτιστεί ακόμα. Ερχόταν στο
πρόγραμμα με τον μπαμπά της και την φωνάζαμε «μπέμπα». Ως προς τη μουσική της
ανάπτυξη, η Καλλίστη μόλις είχε αρχίσει να κάνει τα πρώτα της βήματα στο στάδιο
της μίμησης.
Ο λόγος που η Καλλίστη και ο μπαμπάς της επιλέχθηκαν να αποτελέσουν μία από
τις μελετώμενες περιπτώσεις της παρούσας έρευνας, είναι κυρίως ο τρόπος με τον οποίο,
σύμφωνα με την αντίληψη της ερευνήτριας, η Καλλίστη και ο μπαμπάς της λειτουργούσαν
στις διαδικασίες του μαθήματος. Όπως σημειώνει η ερευνήτρια, στο προσωπικό της
ημερολόγιο:
Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση η άνεση και η ελευθερία που νιώθουν μέσα στο
χώρο, τόσο εκείνη όσο και ο μπαμπάς της. Επίσης, ο μπαμπάς της είναι ο πιο
ενθουσιώδης γονέας, τόσο κινητικά, όσο και σε επίπεδο τραγουδιού, που έχω
συναντήσει στα δύο χρόνια που διδάσκω σε αυτό το πρόγραμμα.
Ο μπαμπάς, ξεκινά το προσωπικό ημερολόγιο του, περιγράφοντας το πώς βιώνει ο
ίδιος την διαδικασία του μαθήματος:
Η συμμετοχή μου στη διαδικασία του μαθήματος με χαροποιεί ιδιαίτερα, με τον
τρόπο που γίνεται ,αλλά και με βοηθάει, ταυτόχρονα, να επικοινωνήσω και να
γνωρίσω καλύτερα το παιδί μου, σε αυτή τη μικρή ηλικία . Δεν θεωρώ τη διαδικασία
καθόλου βαρετή και χαίρομαι που υπάρχουν κάποιοι κανόνες και ένα μοτίβο
επανάληψης ,που πιστεύω ότι είναι χρήσιμο για να μάθει το παιδί το οτιδήποτε
σχετικά με τη μουσική.
Ο μπαμπάς αναφερόμενος στην αλληλεπίδρασή του με την Καλλίστη, περιγράφει
τη δημιουργία μίας εξωλεκτικής σχέσης μεταξύ τους, η οποία βρίσκει εφαρμογή όχι μόνο
μέσα στο μάθημα αλλά και έξω από αυτό. Η παραπάνω άποψη επιβεβαιώνεται μέσα από
τα λεγόμενα του ίδιου:
Από την αρχή, κιόλας, των μαθημάτων , δημιουργήθηκε αναγκαστικά μια γλώσσα
σώματος με το παιδί μου-καθώς απαγορεύονται οι ομιλίες στο μάθημα - στην οποία
βασίστηκα για να επικοινωνώ μαζί του, σε αυτή την τόσο πρώιμη ηλικία , γεγονός
που με βοήθησε πάρα πολύ. Νομίζω, επίσης, και το παιδί μου βοηθήθηκε , καθώς
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μπορούσε, έτσι, να εξωτερικεύει τα «θέλω» ,τις σκέψεις , τα συναισθήματα , τους
πόνους και τις απορίες του ,πράγμα πάρα πολύ σημαντικό και χρήσιμο.
Επιπρόσθετα, κάτι αρκετά σημαντικό, το οποίο επισημαίνεται μέσα από το προσωπικό
ημερολόγιο του γονέα είναι ότι:
Οι αντιδράσεις του γονέα στην διαδικασία, παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο στην όποια
ανταπόκριση του παιδιού στο μάθημα. Οφείλει ο γονιός να συμμετέχει ενεργά στη
διαδικασία, και με διάθεση παιχνιδιού, καθώς έτσι διατηρείται η διάθεση μίμησης
και το ενδιαφέρον του παιδιού σε ιδανικό επίπεδο. Παράλληλα, ο γονιός δεν θα
πρέπει να λειτουργεί προστακτικά.
Επιπλέον, όπως ήδη έχει αναφέρει και ο ίδιος, «αναγκάστηκε» να δημιουργήσει μία
άλλη γλώσσα επικοινωνίας με το παιδί του. Σύμφωνα με το προσωπικό ημερολόγιο της
ερευνήτριας:
Στη σημερινή συνάντηση η συμμετοχή του μπαμπά ήταν περισσότερο κινητική, με
έντονες εκφράσεις και υπερβολικές κινήσεις. Φυσικά τραγουδούσε και ταυτόχρονα.
Έδειχνε να το απολαμβάνει σε μεγάλο βαθμό. Η Καλλίστη, επίσης, ήταν
συμμετοχική, κάποιες φορές περισσότερο κινητικά. Συγκεκριμένα, ακολουθούσε
πιστά όλες τις κινήσεις αλλά δεν έδωσε μουσικές αποκρίσεις.
Η ερευνήτρια έκανε κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με το πώς συνδέεται ο τρόπος
που συμμετέχει ο γονέας στη διαδικασία του μαθήματος και ο τρόπος που συμμετέχει η
Καλλίστη. Διατυπώνεται η υπόθεση ότι το παιδί δίνει περισσότερο βάρος στις κινητικές
του αποκρίσεις, συνειδητά ή ασυνείδητα, εξαιτίας της μιμητικής διαδικασίας που λαμβάνει
χώρα μεταξύ του ίδιου και του μπαμπά. Πιθανόν η Καλλίστη να προτιμά να μην δίνει
μελωδικές μουσικές αποκρίσεις, καθώς σύμφωνα με το προσωπικό ημερολόγιο της
ερευνήτριας, «ίσως, αυτό να προέρχεται από τις τόσο έντονες κινήσεις του πατέρα της,
καθώς φαίνεται να δίνει εκείνος περισσότερη βάση στις κινήσεις, οπότε ενδεχομένως να το
κάνει και εκείνη».
Παράλληλα, όπως επισημαίνει η ερευνήτρια:
Στην αρχή του δεύτερου μαθήματος, η Καλλίστη, ήταν πιο διστακτική και
περιορισμένη κινητικά. Καθόταν δίπλα στο μπαμπά, αλλά όχι στην αγκαλιά του. Ο
μπαμπάς ήταν, ήδη από την αρχή, αρκετά υπερβολικός και ενθουσιώδης στις
κινήσείς του. Αν και δεν παρατήρησα να την αποσπά βλεμματικά, έχω την αίσθηση
ότι την αποσυντόνιζε με την υπερβολή του.
Ωστόσο σε επόμενη συνάντηση, η ερευνήτρια επισημαίνει ότι:
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Η πολύ ενεργητική συμμετοχή του μπαμπά και κυρίως η υπερβολή των κινήσεων δεν
μου φάνηκε να επηρεάζουν την Καλλίστη, ως προς το κομμάτι της μίμησης. Επίσης,
δεδομένου του ότι δεν τις δίνει καθόλου λεκτικές οδηγίες, ίσως έτσι να εξηγείται η
τόση υπερβολή κινήσεων.
Στο τρίτο μάθημα, κατά τη διάρκεια των ατομικών μελωδικών αποκρίσεων, η
Καλλίστη έδωσε την πρώτη μελωδική της απόκριση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η
αντίδραση του μπαμπά κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Όπως περιγράφει η
ερευνήτρια:
Στις ατομικές αποκρίσεις ο μπαμπάς, έσκυψε διακριτικά, «στήνοντας αυτί», χωρίς να
το καταλάβει η ίδια, μιας και τον είχε πλάτη, για να ακούσει αν θα έδινε κάποια
απόκριση. Μάλιστα, όταν η Καλλίστη αποκρίθηκε, έκανε μία γκριμάτσα έκπληξης…
Όπως αναφέρει και ο ίδιος, «συγκεκριμένα για το σημερινό μάθημα είδα πως στην αρχή
παρατηρούσε, επεξεργαζόταν, και όταν ένιωσε σίγουρη για την αντίδρασή της, τότε την
έκανε, εκτός κάποιων περιπτώσεων που λειτούργησε παρορμητικά λόγω της
αυτοπεποίθησής της».
Η παρορμητική, όπως περιγράφει ο μπαμπάς, συμπεριφορά της Καλλίστης, θα
μπορούσε να αποδοθεί καλύτερα, σύμφωνα με την προσωπική άποψη της ερευνήτριας, ως
«αβίαστη», γεγονός το οποίο προκύπτει από την ελευθερία με την οποία την αφήνει ο ίδιος
να κινείται στο περιβάλλον της τάξης. Όπως παραθέτει η ερευνήτρια μέσα από τα
προσωπικό της ημερολόγιο, «για ακόμα μία φορά παρατήρησα το πόσο ελεύθερα την
άφηνε να κινηθεί στον χώρο…».
Ένα άλλο σημαντικό θέμα, το οποίο θίγεται μέσα από το προσωπικό ημερολόγιο
του μπαμπά είναι η δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του
περιβάλλοντος της τάξης. Όπως αναφέρει:
Θεωρώ πως η παρουσία ενός συγκεκριμένου γονέα και μόνο, σε όλο τον κύκλο
μαθημάτων, είναι το ιδανικό για το παιδί, διότι παραμένει περισσότερο
συγκεντρωμένο σε αυτό που είναι να κάνει, καθώς δεν έχει να προσαρμόζεται και σε
διαφορετικές συμπεριφορές γονέων κάθε φορά. Για τον ίδιο λόγο, αλλά και για
λόγους ασφάλειας, οικειότητας και προσαρμογής των παιδιών, δεν θα ήταν θεμιτό
να εναλλάσσεστε κι εσείς οι διδάσκοντες. Επίσης, θεωρώ ότι εσείς είστε αρκετά
συγκεντρωμένοι και ακριβείς σε αυτό που κάνετε, γεγονός που βοηθάει το γονιό,
πρώτα απ’ όλα, να εμπιστευτεί την όλη διαδικασία και το όποιο αποτέλεσμα αυτής.
Η δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος σχετίζεται με την ευρύτερη θεματική
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του κοινωνικού περιβάλλοντος της τάξης, που περιλαμβάνει τα παιδιά, τους γονείς και
τους διδάσκοντες. Η επίδραση αυτού του περιβάλλοντος φαίνεται να είναι καταλυτικής
σημασίας για την κοινωνική και κατ’ επέκταση μουσική συμπεριφορά του παιδιού. Όπως
επισημαίνει ο μπαμπάς της Καλλίστης:
Στο σημερινό μάθημα υπήρξαν δύο-τρία πράγματα που λειτούργησαν λίγο
αποσυντονιστικά, αν και τελικά τα πήγε αρκετά καλά στις αντιδράσεις της. Ένα ήταν
η παρουσία του κυρίου Χρήστου και ένα άλλο τα πάρα πολλά νέα άτομα στην ομάδα.
Δεύτερο ήταν το γεγονός ότι ξύπνησε λίγο πριν μπούμε στην τάξη. Παρόλα αυτά
νομίζω ότι ανταποκρίθηκε αρκετά ικανοποιητικά!
Παράλληλα, σε ημερολόγιο επόμενης συνάντησης, επισημαίνοντας την επίδραση
των εξωτερικών παραγόντων στην κοινωνική, μουσική και γενικότερη συμπεριφορά του
παιδιού, αναφέρει:
Σήμερα πιστεύω πως ήταν μια θετική μέρα για την Καλλίστη, και αυτό γιατί για
πρώτη φορά, μέσα στη χρονιά ,αναγκαστήκαμε να μεταφέρουμε μία αναβληθήσα
δραστηριότητα για την ίδια μέρα που είχε και μουσική! Έτσι …πριν το μάθημα εμείς
πήγαμε στην πισίνα, αντί για το Σάββατο, για μάθημα κολύμβησης , μια διαδικασία
που επίσης έχω αναλάβει σταθερά εγώ. Είχα μια απορία για το πώς θα είναι στη
μουσική! Και αυτό, γιατί εξαρχής αποφασίσαμε να μην έχει δύο δραστηριότητες την
ίδια μέρα, κάτι που ίσως την αποσυντόνιζε ή την κούραζε. Τελικά, σήμερα, είδα ότι
ξεκίνησε με πιο πολλή όρεξη στο μάθημα, ήταν πιο συγκεντρωμένη και με την
ανάλογη ανταπόκριση στις αποκρίσεις μου/ σας.
Το θέμα της αντίδρασης του γονέα στις μουσικές αποκρίσεις του παιδιού και
γενικότερα στην ευρύτερη μουσική συμπεριφορά του, αναφέρεται συχνά, τόσο από τον
μπαμπά, όσο και από την ερευνήτρια. Ο ίδιος αναφέρει:
Σήμερα, η Καλλίστη, ήταν πολύ περισσότερο συγκεντρωμένη και συμμετοχική!
Βλέπω πως πλέον συνδυάζει απόλυτα κίνηση και λόγο και αντιδράει με περισσότερο
κέφι στα ερεθίσματα, καθώς κατανοεί και αποδέχεται περισσότερο την όλη
διαδικασία. Αυτό με χαροποιεί και κάνει και εμένα περισσότερο συμμετοχικό.
Πιστεύω πως παίζει σπουδαίο ρόλο η όποια επανάληψη «μαθήματος» στο σπίτι!
Περιμένω κι άλλα σε επίπεδο λεκτικό απ’ αυτήν, …να αναφέρει καθαρά και σταθερά
τις νότες, πράγμα που συμβαίνει συχνά εκτός μαθήματος …ίδωμεν!
Η ερευνήτρια, σχολιάζοντας τον πατέρα, σημειώνει:
Στη μάσκα του προσώπου του, κατά τη διάρκεια των ατομικών μελωδικών και
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ρυθμικών αποκρίσεων, αποτυπώθηκε η λαχτάρα να την ακούσει να αποκρίνεται, και
η έκπληξη όταν εκείνη τελικά το έκανε. Ο τρόπος που το έκανε όμως αυτό ήταν
διακριτικός και κατά την άποψή μου, δεν έγινε αντιληπτός από το παιδί, καθώς
στεκόταν πίσω του… Η Καλλίστη σήμερα έδωσε τις πρώτες ξεκάθαρες και
επιβεβαιωμένες μελωδικές αποκρίσεις. Στον μπαμπά αποτυπώθηκε το συναίσθημα
της θετικής έκπληξης στη μάσκα του προσώπου του…
Από την ανάλυση των παραπάνω προκύπτουν πέντε θεματικές. Η πρώτη αφορά
στο πώς βιώνει ο γονέας τη διαδικασία του μαθήματος, στις επιθυμίες και στα
συναισθήματά του. Κάτι που σχετίζεται με αυτή τη θεματική και κρίνεται απαραίτητο να
επισημανθεί ξανά είναι το γεγονός του ότι, όπως επισημαίνει ο ίδιος ο μπαμπάς του
παιδιού, ο τρόπος επικοινωνίας που αναπτύχθηκε μεταξύ τους με αφορμή τις μουσικές
συναντήσεις, είναι μία διαδικασία που διαδραματίζεται μεταξύ τους και εκτός
περιβάλλοντος τάξης και όχι μόνο σε σχέση με τη μουσική.
Η δεύτερη θεματική σχετίζεται με την επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος
στην κοινωνική και μουσική συμπεριφορά του παιδιού. Ο μπαμπάς της Καλλίστης
επισημαίνει την αναγκαιότητα για ύπαρξη ενός σταθερού κοινωνικού περιβάλλοντος, όπου
ο συνοδός του παιδιού είναι ο ίδιος για κάθε μάθημα, οι διδάσκοντες είναι πάντα οι ίδιοι
και φυσικά και τα παιδιά. Η τρίτη θεματική που σχετίζεται με την προηγούμενη, και
αναδύθηκε από το προσωπικό ημερολόγιο της ερευνήτριας, είναι ο συσχετισμός της
κοινωνικής και μουσικής συμπεριφοράς του γονέα με του παιδιού. Στην περίπτωση της
Καλλίστης παρατηρήθηκε από την ερευνήτρια ότι η Καλλίστη μιμείται την έντονη κίνηση
του μπαμπά, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να την αποσπά από τις μουσικές αποκρίσεις.
Η τέταρτη θεματική αφορά στην αξιολόγηση της μουσικής συμπεριφοράς του
παιδιού από τον γονέα, στις προσδοκίες του και στην αντίδραση του ίδιου ως προς αυτήν.
Όπως γίνεται αντιληπτό, ο γονέας έχει προσδοκία για εξέλιξη των μουσικών αποκρίσεων
της Καλλίστης, κάτι που όμως δεν εξωτερικεύεται και δεν γίνεται φανερό στην ίδια. Η
πέμπτη και τελευταία θεματική που αναδύθηκε είναι αυτή της επέκτασης των μουσικών
ερεθισμάτων του μαθήματος εκτός περιβάλλοντος τάξης, στο σπίτι. Όπως επισημαίνει και
ο ίδιος, «πιστεύω πως παίζει σπουδαίο ρόλο η όποια επανάληψη “μαθήματος” στο σπίτι!»,
γεγονός το οποίο δηλώνει την αντίληψή του για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο
ίδιος και η οικογένεια στην μουσική ανάπτυξη του παιδιού του.
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4.4.

Συμπεράσματα – συζήτηση των ποιοτικών ευρημάτων
Από την ανάλυση των μελετών περίπτωσης αναδύθηκαν συγκεκριμένες θεματικές

για την καθεμία. Κάποιες θεματικές βρέθηκαν να είναι κοινές μεταξύ των μελετώμενων
περιπτώσεων και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό συμφωνίας των δηλούμενων απόψεων, σε
αντίθεση με άλλες που εμφανίστηκαν με διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιπτώσεων.
Παράλληλα, ήρθαν στην επιφάνεια θέματα τα οποία, μολονότι αναφέρθηκαν μεμονωμένα
είναι άξια αναφοράς και συζήτησης.
Επιπρόσθετα, από τη θεματική ανάλυση προέκυψε ότι τα ευρήματα
κατηγοριοποιούνται σε δύο μεγάλες θεματικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά στη
στάση του γονέα για τη συμμετοχή του στη διαδικασία του μαθήματος. Περιλαμβάνει, τις
απόψεις και τα συναισθήματά του, για το πώς βιώνει τη διαδικασία των μαθημάτων,
σύμφωνα με τους ρόλους που νιώθει ότι αναλαμβάνει, μέσα στο πλαίσιο αυτών.
Η δεύτερη κατηγορία θεμάτων αφορά στον συσχετισμό της κοινωνικής και
μουσικής συμπεριφοράς του γονέα με την κοινωνική και μουσική συμπεριφορά του
παιδιού. Αφορά ουσιαστικά στην άποψη του γονέα για το αν θεωρεί ότι ο τρόπος που
συμμετέχει ο ίδιος στις διαδικασίες του μαθήματος, επηρεάζει τη μουσική και τη
γενικότερη συμπεριφορά του παιδιού μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Περιλαμβάνει, επίσης, τις
απόψεις του γονιού για τις επιθυμίες και τα συναισθήματα του παιδιού του σχετικά με την
συμμετοχή του ίδιου στο μάθημα. Στην ίδια αυτή κατηγορία περιλαμβάνεται το σύνολο
των αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα στο κοινωνικό σύνολο της τάξης και ο τρόπος
που επηρεάζουν γονιό και παιδί, εντός και εκτός του πλαισίου των μαθημάτων.
Πρώτη θεματική κατηγορία: «Ο ρόλοι»
Στην πρώτη θεματική κατηγορία συμπεριλαμβάνονται τα ευρήματα που αφορούν
στις απόψεις και τα συναισθήματα του γονέα σχετικά με τον ρόλο ή τους ρόλους που
θεωρεί ότι καλείται να διαδραματίσει μέσω της συμμετοχής του στη μουσική
δραστηριότητα του παιδιού εντός του πλαισίου του μαθήματος ή και εκτός αυτού.
Αναφορικά με τα συναισθήματα των γονέων για την συμμετοχή τους στη διαδικασία του
μαθήματος, αυτά ήταν στην πλειοψηφία τους θετικά:
Το συγκεκριμένο μάθημα μου φάνηκε ότι πέρασε αβίαστα.
Έρχομαι με κέφι και διάθεση για αυτό που καλούμαι να κάνω μέσα στην αίθουσα και
αυτό με βοηθάει πολύ.
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Και εγώ ή ίδια το απόλαυσα και πραγματικά εκτονώθηκα.
Χαίρομαι πολύ να συμμετέχω στο μάθημα και, παρά την κούραση της ημέρας, η
συμμετοχή σε αυτό με χαλαρώνει και μου προκαλεί ευχάριστα συναισθήματα.
Η συμμετοχή μου στη διαδικασία του μαθήματος με χαροποιεί ιδιαίτερα, με τον
τρόπο που γίνεται.
Δεν θεωρώ τη διαδικασία καθόλου βαρετή και χαίρομαι που υπάρχουν κάποιοι
κανόνες και ένα μοτίβο επανάληψης.
Τα συναισθήματα αυτά των γονιών επιβεβαιώνονται και από την προσωπική παρατήρηση
της ερευνήτριας:
Η ενεργός συμμετοχή του σε όλες τις δραστηριότητες, με προθυμία, φαίνεται να
αποτελεί μία συνειδητή διαδικασία που πραγματοποιείται από επιλογή του ίδιου και
όχι επειδή «επιβάλλεται» από τους διδάσκοντες και την φιλοσοφία του
προγράμματος.
Η μαμά έμοιαζε αρκετά άνετη όπως και χαρούμενη, αν και το πρόσωπο της
εκδήλωνε σημάδια κούρασης.
Ο μπαμπάς ήταν ιδιαίτερα συμμετοχικός και χαρούμενος στην σημερινή συνάντηση,
έδειχνε να το απολαμβάνει σε μεγάλο βαθμό.
Σχετικά με τις απόψεις των γονέων για τη συμμετοχή τους στο μάθημα και τους
ρόλους που νιώθουν ότι καλούνται να αναλάβουν, φαίνεται η πολυπλοκότητα αυτών όπως
δηλώθηκε από τους ίδιους:
Θεωρώ πως στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχω να εκπληρώσω διαφορετικούς μεν
αλλά το ίδιο σημαντικούς ρόλους. Αρχικά, πρέπει ως γονέας να μπορέσω να παρέχω
στην κόρη μου τη συναισθηματική ασφάλεια που χρειάζεται για να μπορέσει να
νοιώσει άνετα. Ο δεύτερος ρόλος που θεωρώ ότι έχω είναι αυτός του μαθητή, ο
οποίος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να μπορέσω να εκπληρώσω τον τρίτο
ρόλο μου, αυτόν του εκπαιδευτή.
Ο ρόλος μου στη διαδικασία του μαθήματος πιστεύω πως είναι: α) να συμμετέχω
ενεργητικά στα ακουστικά και κινητικά «παραγγέλματα» των δασκάλων (στα
χρονικά διαστήματα που συμμετέχουμε όλοι), ώστε να ενθαρρύνεται με αυτόν τον
τρόπο το παιδί μου να συμμετέχει και αυτό, β) να αφήνω το παιδί μου να εκφράζεται
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ελεύθερα μουσικά και κινητικά μόνο του & ανεξάρτητα από εμένα όποτε αυτό θέλει
και με όποιον τρόπο επιθυμεί, γ)να παρέχω με την παρουσία μου συναισθηματική
ασφάλεια στο παιδί μου, που την έχει ανάγκη σε αυτήν την ηλικία (2 ετών).
Οι συσχετισμοί μεταξύ των απόψεων των γονέων και των ρόλων που
αναλαμβάνουν στην εκπαίδευση του παιδιού τους υπογραμμίζονται από τους HooverDempsey et al. (2005), σύμφωνα με τους οποίους o ρόλος του γονέα διαμορφώνεται από
τις πεποιθήσεις του για την ανάπτυξη και την ανατροφή του παιδιού, καθώς επίσης και
από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιεί με το παιδί του στο σπίτι. Αυτό
συμφωνεί με τους Georgiou & Tourva (2007), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το επίπεδο της
γονικής συμμετοχής εξαρτάται από τις πεποιθήσεις των γονέων σχετικά με το ρόλο τους
στην διαδικασία μάθησης των παιδιών τους.
Από τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν στην παρούσα έρευνα, προκύπτει ότι οι
ρόλοι που αντιλαμβάνονται οι γονείς συνοψίζονται στους εξής:α) εκπαιδευόμενος μαθητής, β) πάροχος συναισθηματικής ασφάλειας, γ)ενεργός ανεξάρτητος συμμετέχων, δ)
υποστηριχτής – ενθαρρυντής του παιδιού και ε) εκπαιδευτής - δάσκαλος του παιδιού. Οι
παραπάνω ρόλοι παρουσιάζονται και στην βιβλιογραφία, με ποικίλους συνδυασμούς. Πιο
συγκεκριμένα ο ρόλος του γονέα ως μαθητής έχει επισημανθεί από τους Honig (1990),
Wehlburg (1996) και Greenhalgh (2013), ως πάροχος συναισθηματικής ασφάλειας από
τους Yazar et al. (2008), ως ανεξάρτητος συμμετέχων από τον Vincent (2000), ως
υποστηριχτής – ενθαρρυντής από τους Vincent (2000) και Greenhalgh (2013) και ως
δάσκαλος του παιδιού από τους Berger (1991),Gordon (1977∙1979∙2003) και Wheeler &
Conor (2006).
Σχετικό με το ρόλο του γονέα ως υποστηριχτή-ενθαρρυντή ή ως δασκάλου του
παιδιού φαίνεται να αναδύεται αυτό που η εμπειρία και η έρευνα επιβεβαιώνουν
περίτρανα. «Ο ρόλος μου ως εκπαιδευτής της είναι και ένας από τους ρόλους μου ως
γονέας από τη μέρα που γεννήθηκε», αναφέρει ένας πατέρας, συμφωνώντας με τον
Gordon (2003) ότι «το σπίτι είναι το πιο σημαντικό σχολείο που θα γνωρίσουν τα μικρά
παιδιά και οι γονείς τους είναι οι πιο σημαντικοί δάσκαλοι που θα έχουν ποτέ» (σ. 3). Αυτή
η αντίληψη του γονεϊκού ρόλου ως δασκάλου-καθοδηγητή, τον καθιστά πιο οξυδερκή να
αντιλαμβάνεται και να παρακολουθεί τη μουσική ανάπτυξη του παιδιού του εντός ή / και
εκτός των μαθημάτων:
Αυτό που είχε αρκετή διαφορά ήταν η μουσική της συμπεριφορά στο σπίτι μετά το
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μάθημα. Μιας και έχουν περάσει αρκετές μέρες από τη μέρα του μαθήματος μπορώ
με σιγουριά να πω πως αυτήν την εβδομάδα τραγουδούσε πολύ περισσότερο στο
σπίτι.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο ρόλος που αναλαμβάνει ο γονέας σχετίζεται
με την πεποίθηση που έχει ο ίδιος για τη σημαντικότητα αυτού του ρόλου στη διαδικασία
της μουσικής και γενικότερης εκπαίδευσης του παιδιού του. Η αντίληψη του γονέα ότι ο
ρόλος αυτός ισχύει και πέρα από τα πλαίσια του περιβάλλοντος της τάξης, δείχνει ότι ο
ίδιος μπορεί να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα του ρόλου του για τη μουσική εκπαίδευση
του παιδιού, εντός και εκτός τυπικών πλαισίων.
Όπως εκφράστηκαν οι απόψεις των γονέων για τους ρόλους που επιλέγουν και εν
τέλει αναλαμβάνουν προκύπτει σύγκλιση των απόψεων αναφορικά με τους ρόλους του
γονέα ως εκπαιδευόμενου – μαθητή, ως πάροχου συναισθηματικής ασφάλειας, ως
ανεξάρτητου συμμετέχων και ως υποστηριχτή – ενθαρρυντή. Οι συγκεκριμένοι ρόλοι,
όπως επιβεβαιώθηκε και από την προσωπική παρατήρηση της ερευνήτριας τείνουν να
λαμβάνουν χώρα κυρίως εντός του πλαισίου των μαθημάτων. Ο ρόλος του δάσκαλου εκπαιδευτή, ο οποίος επισημάνθηκε ξεκάθαρα μόνο από έναν πατέρα, είναι αυτός ο οποίος
αποτελεί την ειδοποιό διαφορά για την αντίληψη της σημαντικότητας του ρόλου του γονέα
εκτός του πλαισίου της τάξης.
Δεύτερη θεματική κατηγορία «Η Σχέση»
Η δεύτερη θεματική κατηγορία που προέκυψε από τη θεματική ανάλυση αφορά
στην έννοια της σχέσης γονέα - παιδιού. Ομαδοποιώντας τα ευρήματα από τις
αυτοαναφορές των γονέων και της ερευνήτριας, προέκυψε ότι παιδιά και γονείς βιώνουν
ένα πλέγμα σχέσεων, με πυρήνα το μάθημα της μουσικής στην τάξη, που μπορούν να
αφορούν σε τρεις διαφορετικές διαστάσεις:
α) η σχέση ανάμεσα στην κοινωνική και μουσική συμπεριφορά του γονέα μέσα
στην τάξη και σε αυτή του παιδιού, φανερώνοντας τους τρόπους που η παρουσία του
γονιού επηρεάζει το παιδί μέσα στην διαδικασία του μαθήματος. Οι προσδοκίες του γονιού
αναδύονται εδώ ως παράγοντας που σχετίζεται με την μουσική συμπεριφορά του παιδιού,
β) οι σχέσεις και το πλέγμα των αλληλεπιδράσεων που δημιουργούνται μέσα στο
κοινωνικό περιβάλλον της τάξης, που απαρτίζεται από γονείς, παιδιά και διδάσκοντες,
φανερώνοντας τους τρόπους με τους οποίους το κοινωνικό περιβάλλον της τάξης μπορεί
να επηρεάσει γονέα και παιδί, και
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γ) η σχέση που δημιουργείται μεταξύ γονέα – παιδιού με αφετηρία τη μουσική
τάξη, φανερώνοντας τους τρόπους με τους οποίους η σχέση αυτή μεταφέρεται και
αποτυπώνεται σε πλαίσια εκτός της τάξης.
Αναφορικά με το συσχετισμό της μουσικής και κοινωνικής συμπεριφοράς γονέαπαιδιού, οι παρατηρήσεις της ερευνήτριας φαίνεται να συμβαδίζουν με την εικόνα που
είχαν οι γονείς. Σύμφωνα με την ερευνήτρια, η Μαριάνθη μιμείται κοινωνικά και μουσικά
την συμπεριφορά του γονιού που έχει για συνοδό κάθε φορά, ο Ιωάννης παρουσιάζει
ανεξάρτητη κοινωνική και μουσική συμπεριφορά από αυτή της μαμάς του, ενώ η
Καλλίστη, παρουσιάζει ένα συνδυασμό μιμητικής συμπεριφοράς των ελεύθερων
εκφραστικών κινήσεων του μπαμπά της, εκδηλώνοντας ταυτόχρονα και ανεξάρτητη
μουσική συμπεριφορά.
Παρόμοιες απόψεις εκθέτουν και οι γονείς μέσα από τα προσωπικά τους
ημερολόγια, επιβεβαιώνοντας την ερευνήτρια. Συγκεκριμένα ο μπαμπάς της Μαριάνθης
αναφέρει «είναι προφανές ότι το παιδί μου παρατηρεί εμένα και αντιγράφει τις δικές μου
αντιδράσεις, καθώς εκπαιδεύεται μέσα από την δική μου εκπαίδευση…», ενώ η μαμά της
επισημαίνει ότι «σίγουρα ο τρόπος που συμμετέχω σχετίζεται με αυτόν του παιδιού,
πολλές είναι οι φορές που κοιτάζει τι κάνω». Η μητέρα του Ιωάννη παραθέτει επί τούτου:
Η συμμετοχή μου στο μάθημα σχετίζεται με τη συμμετοχή του παιδιού γενικά, αλλά
ειδικότερα αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής δεν βρίσκω καμία συσχέτιση μεταξύ
του δικού μου τρόπου συμμετοχής και του Ιωάννη. Η συμμετοχή στο μάθημα
περισσότερο επιδρά θετικά στην ελευθερία έκφρασης του Ιωάννη (νιώθει
αυτοπεποίθηση, δεν ντρέπεται, δεν φοβάται να εκφραστεί) παρά στον τρόπο
συμμετοχής του.
Επιπρόσθετα, ο μπαμπάς της Καλλίστης αναφέρει ότι «οι αντιδράσεις του γονέα στην
διαδικασία, παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο στην όποια ανταπόκριση του παιδιού στο
μάθημα».
Είναι λοιπόν φανερό ότι η κοινωνική και η μουσική συμπεριφορά του γονιού
μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του παιδιού μέσα στην τάξη προκαλώντας
συμπεριφορές του παιδιού με τρεις διαφορετικούς τρόπους: α) παρουσία αντίστοιχων,
μιμητικών, συμπεριφορών από το παιδί, μουσικά και κοινωνικά, β) έλλειψη αντίστοιχων
μιμητικών συμπεριφορών και επίδραση ανεξάρτητων συμπεριφορών του παιδιού, αλλά με
γενικότερη επίδραση του ύφους συμμετοχής του γονιού στη συμπεριφορά του παιδιού , γ)
συνδυασμός μιμητικών και ανεξάρτητων συμπεριφορών. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι
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η παρουσία του γονιού επιδρά στη συμπεριφορά του παιδιού, είτε άμεσα προκαλώντας
μιμητικές αντιδράσεις, είτε έμμεσα επηρεάζοντας γενικότερα τον τρόπο συμμετοχής του
παιδιού στα δρώμενα της τάξης.
Εξαιτίας των πολλαπλών συσχετισμών και αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα
στο περιβάλλον της τάξης, αναπόφευκτα η σχέση γονέα – παιδιού δεν είναι η μόνη που
επιδρά στην μουσική και κοινωνική συμπεριφορά του παιδιού. Με δεδομένο ότι τα
μαθήματα διαδραματίζονται στο πλαίσιο ενός κοινωνικού συνόλου, που περιλαμβάνει το
σύνολο των γονέων, των παιδιών και δύο διδάσκοντες, φαίνεται λογικό να αναδύονται και
μέσα από τα ευρήματα οι πολλαπλές αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα ανάμεσα
στους συντελεστές αυτού του τριγώνου (γονείς – παιδιά– δάσκαλοι.
Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται και από προηγούμενες μελέτες. Σύμφωνα με
τους Harris & Goodall (2007) οι έρευνες που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της γονικής
συμμετοχής στα επιτεύγματα (των παιδιών) είναι πολύπλοκες λόγω της αλληλεπίδρασης
και την επιρροής άλλων μεταβλητών. Οι Yazar et al. (2008),προσθέτουν συμπληρωματικά
ότι οι γονείς κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους συμβάλλουν στην αλληλεπίδραση
μεταξύ του παιδιού και των συνομηλίκων του, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν τα γονικά τους
καθήκοντα, υποστηρίζοντας την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών
τους.
Μέσα από τα προσωπικά ημερολόγια, αναδύθηκαν διαφορετικές αλλά εξίσου άξιες
αναφοράς απόψεις γονέων σχετικά με τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο κοινωνικό
περιβάλλον της τάξης αναφορικά με το τρίγωνο δάσκαλοι – γονείς – παιδιά. Από την
ιστορία της Μαριάνθης, σημειώθηκε η παρουσία των υπόλοιπων γονέων και παιδιών ως
στοιχείο θετικής επίδρασης στη Μαριάνθη. «Το παιδί εκπαιδεύεται παρατηρώντας τους
δασκάλους, τους άλλους γονείς και τους συμμαθητές του», αναφέρει ο μπαμπάς της
Μαριάνθης, ενώ η μητέρα της συμπληρώνει «παρατηρεί τους δασκάλους και τους
υπόλοιπους συμμετέχοντες γονείς και παιδιά προσπαθώντας να μιμηθεί τον τρόπο τους».
Επίσης, από την ιστορία του Ιωάννη επισημάνθηκε από την ερευνήτρια η παρουσία της
αδερφής του, ενός κοντινού ηλικιακά οικείου προσώπου δηλαδή, ως θετικός παράγοντας
επίδρασης στην κοινωνική και μουσική συμπεριφορά του Ιωάννη, εύρημα που
επιβεβαιώνεται από προηγούμενους ερευνητές (Sanders, Allen-Jones & Abel, 2002∙
Morrison, Storey & Zhang, 2015), σχετικά με την θετική επίδραση άλλων μελών της
οικογένειας στα επιτεύγματα του παιδιού.
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Επιπρόσθετα, ένα θέμα που αναδύθηκε από την μελέτη περίπτωσης της Καλλίστης,
είναι η σημασία της σταθερότητας του κοινωνικού περιβάλλοντος της τάξης, όσον αφορά
στο τρίγωνο «παιδιά – γονείς - δάσκαλοι», για την ενίσχυση της εκδήλωσης κοινωνικών
και μουσικών συμπεριφορών από το παιδί, προκειμένου δηλαδή για την ενεργητική
συμμετοχή του στην τάξη. Ο πατέρας σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «το γεγονός ότι δεν
έχουμε απουσίες και άρα αλλαγές στη σύνθεση φαίνεται να επιδρά θετικά στη λειτουργία
του μαθήματος».
Από τα παραπάνω θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο ότι η διαδικασία
αλληλεπίδρασης που λαμβάνει χώρα ανάμεσα στο ζεύγος γονέας - παιδί, στο πλαίσιο του
περιβάλλοντος της τάξης, είναι δυνατόν να περιλαμβάνει την μιμητική διαδικασία του
τρόπου συμμετοχής του γονέα σχετικά με την κοινωνική και μουσική συμπεριφορά του.
Ωστόσο, το παιδί φαίνεται να σταδιακά να εξελίσσει το μουσικό δυναμικό του και την
κοινωνική συμπεριφορά του, αναπτύσσοντας και εξελίσσοντας τον δικό του μουσικό και
κοινωνικό χαρακτήρα, επηρεαζόμενο, ταυτοχρόνως και από το υπόλοιπο κοινωνικό
σύνολο της τάξης.
Την παραπάνω άποψη για την ανεξάρτητη κοινωνική και μουσική συμπεριφορά
του παιδιού επιβεβαιώνουν τόσο η Hallam (2002) όσο και η Sichivitsa (2007). Και οι δύο
ερευνήτριες συμφωνούν ότι τα παιδιά θα μπορούσαν να αναπτύξουν ένα ανεξάρτητο
ενδιαφέρον για τη μουσική με βάση τις δικές τους ανάγκες και φιλοδοξίες, δημιουργώντας
σημαντική θετική επίδραση στο κίνητρο του παιδιού για τη μουσική, μέσω της γονικής
υποστήριξης. Επιπροσθέτως, η κοινωνική και μουσική συμπεριφορά του παιδιού είναι
πιθανόν να επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από τις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες που έχουν
οι γονείς από τα παιδιά τους. Οι προσδοκίες και οι πεποιθήσεις των γονιών επηρεάζουν τη
συμπεριφορά τους και τη σχέση τους με τα παιδιά εντός και εκτός τάξης, και αυτό
συνεπακόλουθα μπορεί να επηρεάσει τα μουσικά επιτεύγματα των παιδιών.
Όπως υποστηρίζει η Margiotta (2011),οι πεποιθήσεις και οι προσδοκίες των
γονέων καθορίζουν τον τρόπο που οι ίδιοι επιλέγουν να αλληλεπιδρούν με το παιδί,
δημιουργώντας ένα συναισθηματικό κλίμα μέσα στην οικογένεια και μεταφέροντας
συγκεκριμένα μηνύματα και αξίες στο παιδί. Σύμφωνα με τον Georgiou (1999), «οι
προσδοκίες που έχουν οι γονείς για τα επιτεύγματα του παιδιού τους μπορεί να
επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους απέναντι στο παιδί. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να
επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα το πραγματικό επίτευγμα του παιδιού» (σ.411).
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Και στις τρεις μελέτες περίπτωσης βρέθηκε από τα ημερολόγια τους, ότι οι γονείς
είχαν προσδοκίες από τα παιδιά τους, ωστόσο από τα λεγόμενα της ερευνήτριας, φαίνεται
οι προσδοκίες αυτές να μην έγιναν αντιληπτές από τα παιδιά και να μην επηρέασαν
αρνητικά τις μουσικές τους αποκρίσεις:
Κατά τη διάρκεια του ατομικού παιξίματος στα όργανα (τύμπανα), δραστηριότητα
στην οποία έτυχε η Μαριάνθη να είναι γυρισμένη πλάτη σε εκείνον και να έχω η ίδια
απευθείας βλεμματική επαφή μαζί του, παρατήρησα το βλέμμα του να είναι
αφοσιωμένο στο τρόπο που έπαιζε. Όταν τέλειωσε η Μαριάνθη την επιβράβευσε με
μη λεκτικό τρόπο, δίνοντας της μία αγκαλιά.
Κατά τη διάρκεια ομαδικών αλλά και ατομικών δραστηριοτήτων η μαμά έσκυψε και
ψιθύρισε κάτι στο αυτί του Ιωάννη. Ίσως να του έδινε κάποια λεκτική παρακίνηση
να αποκριθεί. Αν και ο τρόπος αυτός είναι αντίθετος με την φιλοσοφία του
συγκεκριμένου προγράμματος (αποφυγή λεκτικών οδηγιών), στη συγκεκριμένη
περίπτωση ενδεχομένως να λειτούργησε βοηθητικά, καθώς το παιδί τελικά
αποκρίθηκε.
Στις ατομικές αποκρίσεις ο μπαμπάς, έσκυψε διακριτικά, «στήνοντας αυτί», χωρίς να
το καταλάβει η ίδια, μιας και τον είχε πλάτη, για να ακούσει αν θα έδινε κάποια
απόκριση. Μάλιστα, όταν η Καλλίστη αποκρίθηκε, έκανε μία γκριμάτσα έκπληξης.
Θα μπορούσαμε, επομένως, να πούμε ότι οι προσδοκίες του γονέα επιδρούν θετικά
στο παιδί όταν εκφράζονται με τη μορφή της γονικής υποστήριξης, μέσω της θετικής
προσμονής και της ενθαρρυντικής καθοδήγησης για μουσικές αποκρίσεις. Αυτό συμφωνεί
με ευρήματα προηγούμενων μελετών (Feinstein & Sabates, 2006∙ Rapp, 2009) που
υποστηρίζουν την γονική υποστήριξη ως συστατικό στοιχείο της γονικής συμμετοχής,
σύμφωνα με τα οποία «η γονική συμμετοχή, με τη μορφή του ενδιαφέροντος για το παιδί,
μπορεί να έχει θετική επίδραση στη συμπεριφορά και τα επιτεύγματα των παιδιών»
(Desforges & Abouchaar, 2003, σ.28). Οι Campbell & Mandel (1990), συμπληρώνουν
ότι η ψυχολογική υποστήριξη, ιδιαίτερα όταν γίνεται αντιληπτή από το παιδί, μπορεί να
οδηγήσει άμεσα σε υψηλότερα επιτεύγματα.
Σχετική μελέτη του Georgiou (1999) δείχνει ότι στις περιπτώσεις της ενίσχυσης
των ενδιαφερόντων του παιδιού (από το γονέα) η συσχέτιση είναι θετική, ενώ στις
περιπτώσεις ελέγχου και πίεσης, η συσχέτιση είναι αρνητική. Αυτό επιβεβαιώνεται από
τους Berger & Cooper (2003), που αναφέρουν ότι «το μουσικό παιχνίδι των παιδιών είναι
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δυνατόν να εξαλειφθεί μέσα από τις διορθώσεις και την κριτική των ενηλίκων» (σ.162).
Ομοίως, οι De Gratzer & Lopez (1992), παραθέτουν ότι οι γονείς που εκδηλώνουν άγχος
σε θέματα (μουσικής) μάθησης ενδέχεται να μεταβιβάσουν τις εν λόγω ανησυχίες τους και
να συμβάλουν στην αναστολή των πρωτοβουλιών του παιδιού.
Στην ίδια θεματική κατηγορία περιλαμβάνεται και η ενδεχόμενη επίδραση
απουσίας του γονέα από το μάθημα στην κοινωνική και μουσική συμπεριφορά του
παιδιού. Οι απόψεις των γονέων φαίνονται να συγκλίνουν απόλυτα, καθώς υποστηρίχθηκε
ότι θα υπήρχε αρνητική επίδραση αρχικά στην κοινωνική συμπεριφορά και έπειτα στη
μουσική συμπεριφορά του παιδιού, κυρίως λόγω της συναισθηματικής ανασφάλειας που
θα βίωνε το παιδί:
Εάν απουσίαζα από την αίθουσα πιστεύω ότι σε αυτήν ηλικία η Μαριάνθη θα είχε
πρόβλημα να νοιώσει άνετα στον χώρο, κάτι που δε θα της επέτρεπε να μπορέσει να
προσλάβει τα νέα πράγματα που έχει να μάθει. Επίσης η απουσία μου θα επιβράδυνε
τον ρυθμό με τον οποίο μαθαίνει.
Πιστεύω ότι η απουσία μου από το μάθημα θα δημιουργούσε αναστάτωση στον
Ιωάννη, θα με αναζητούσε και δεν θα ήταν δυνατή η παραμονή του στο μάθημα
μέχρι την ολοκλήρωσή του.
Από την προσωπική παρατήρηση της ερευνήτριας καταδεικνύεται, ωστόσο, ότι η
επίδραση της απουσίας του γονιού από την τάξη φαίνεται ότι επηρεάζεται από την ηλικία
του παιδιού, από τον βαθμό της οικειότητας που έχει αναπτύξει το παιδί με τη διαδικασία
του μαθήματος και το κοινωνικό περιβάλλον της τάξης, αλλά και από τη χρονική διάρκεια
αυτής της απουσίας του γονιού. Από τα ευρήματα της παρούσας μελέτης φαίνεται ότι η
απουσία του γονιού από το μάθημα όταν τα παιδιά είναι μικρότερα των 4 χρόνων, δεν
φαίνεται να λειτουργεί θετικά. Σε σχέση όμως με την επίδραση του τρόπου συμμετοχής
του γονιού στην τάξη, τα ευρήματα δείχνουν ότι δεν θα μπορούσε με ευκολία να εξαχθεί
ένα καθολικό συμπέρασμα για την επίδραση αυτή στη μουσική και κοινωνική
συμπεριφορά του παιδιού μέσα στην τάξη.
Επιπροσθέτως, φαίνεται ότι ο τρόπος συμμετοχής του γονέα δεν προκαλεί
απαραίτητα παράλληλους ή αντίστοιχους τρόπους συμμετοχής του παιδιού, καθώς το παιδί
επηρεαζόμενο από ένα σύστημα αλληλεπιδράσεων, εντός και εκτός τάξης, διαμορφώνει
και εξελίσσει τον τρόπο συμμετοχής του στις διαδικασίες του μαθήματος. Όπως
προκύπτει, το κάθε παιδί είναι μία μοναδική οντότητα του οποίου η κοινωνική και
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μουσική συμπεριφορά διαμορφώνεται μέσα από ένα πολύπλοκο πλέγμα παραγόντων
προσωπικότητας και κοινωνικού περιβάλλοντος, που μια ποιοτικού τύπου αλλά ακόμη και
άλλου τύπου μελέτη θα ήταν δύσκολο να απομονώσει και να ελέγξει με επάρκεια.
Η σχέση που δημιουργείται μεταξύ γονέα – παιδιού με αφετηρία τη μουσική τάξη,
είναι δυνατόν να μεταφερθεί και να αποτυπωθεί και σε πλαίσια εκτός της τάξης, όπως
υποστηρίχθηκε μέσα από την ιστορία της Καλλίστης:
Από την αρχή, κιόλας, των μαθημάτων , δημιουργήθηκε αναγκαστικά μια γλώσσα
σώματος με το παιδί μου-καθώς απαγορεύονται οι ομιλίες στο μάθημα - στην οποία
βασίστηκα για να επικοινωνώ μαζί του, σε αυτή την τόσο πρώιμη ηλικία , γεγονός
που με βοήθησε πάρα πολύ. Νομίζω, επίσης, και το παιδί μου βοηθήθηκε , καθώς
μπορούσε, έτσι, να εξωτερικεύει τα «θέλω» ,τις σκέψεις , τα συναισθήματα , τους
πόνους και τις απορίες του ,πράγμα πάρα πολύ σημαντικό και χρήσιμο.
Η δημιουργία μίας σχέσης γονέα – παιδιού που δεν περιορίζεται στο πλαίσιο της
μουσικής διαδικασίας υπογραμμίζεται βιβλιογραφικά και από τον De Gratzer (1999), ο
οποίος επισημαίνοντας την ικανότητα των προγραμμάτων μουσικής εκπαίδευσης που
περιλαμβάνουν γονική συμμετοχή να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη επικοινωνία γονέα και
παιδιού, ενισχύοντας την μεταξύ τους σχέση, αναφέρει ότι «οι γονείς που παρακολουθούν
μαθήματα προσχολικής μουσικής εκπαίδευσης με τα παιδιά τους, αποκτούν μία σχέση
μαζί τους, σε μία διάσταση πέρα από την μουσική» (σ.51). Όπως καταδεικνύεται η σχέση
που καλλιεργείται μεταξύ γονέα – παιδιού με αφετηρία τη μουσική τάξη και τον τρόπο που
είναι δομημένο το μουσικό μάθημα, είναι δυνατόν να αποτελέσει εφαλτήριο για την σχέση
που αναπτύσσεται μεταξύ τους, εκτός του πλαισίου της τάξης και εκτός του πλαισίου της
μουσικής δράσης.

5.

Συνδυαστική θεώρηση ποσοτικών και ποιοτικών ευρημάτων και η

σημασία τους για την εκπαιδευτική πρακτική
Συνοψίζοντας τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά ευρήματα της παρούσας
μελέτης, προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα που σχετίζονται με την γονική συμμετοχή.
Όπως καταδεικνύεται από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, ακόμα και ως όρος, η “γονική
συμμετοχή” δεν έχει οριστεί με σαφήνεια, γεγονός το οποίο δημιουργεί ασάφεια μεταξύ
των ερευνητών και δυσχεραίνει την κατανόησή του τόσο από τους γονείς όσο και από την
εκπαιδευτική κοινότητα. Από την παρούσα μελέτη, και σε συμφωνία με προηγούμενα
ερευνητικά ευρήματα, φάνηκε η πολλαπλότητα των ρόλων του γονέα στο πλαίσιο της
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γονικής συμμετοχής και η αλληλεξάρτησή της με πλήθος παραγόντων, γεγονός που
καθιστά ακόμη πιο αναγκαία και δύσκολη την οριοθέτησή της.
Η πληθώρα των ερευνών που αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, αλλά και τα
ευρήματα της παρούσας μελέτης, συνηγορούν για τη θετική επίδραση της γονικής
συμμετοχής στην μουσική εκπαίδευση και ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Ολοένα και περισσότερα μουσικά εκπαιδευτικά προγράμματα για μικρά παιδιά
περιλαμβάνουν και προάγουν την συμμετοχή του γονέα στην εκπαιδευτική διαδικασία,
χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση τις περισσότερες φορές να δώσουν τις κατάλληλες
κατευθυντήριες γραμμές στους γονείς για τους ρόλους που καλούνται να παίξουν στο
πλαίσιο αυτό.
Συχνά οι πρακτικές και ο τρόπος συμμετοχής που απαιτούνται από τους γονείς
μπορεί να μην επικοινωνούν αποτελεσματικά ή /και να μην βρίσκουν σύμφωνους τους
γονείς. Οι Soodak & Erwin (2000), επισημαίνουν ότι κάποια προγράμματα, τα οποία
συνεργάζονται με τους γονείς, περιλαμβάνοντας την ενεργό συμμετοχή τους, υποθέτουν
αυθαίρετα ότι οι στόχοι των γονέων για την οικογένεια ή το παιδί τους είναι
ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους του προγράμματος, κάτι που στην πραγματικότητα
μπορεί να μην ισχύει.
Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, συνηγορούν για την ανάγκη περαιτέρω
διερεύνησης της επίδρασης των διαφόρων τύπων γονικής συμμετοχής και του εντοπισμού
των στοιχείων που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε ένα “ιδανικό μοντέλο συνεργασίας”
μεταξύ γονέων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσχολικής μουσικής
εκπαίδευσης, με στόχο τη δημιουργία βέλτιστων συνθηκών για τη μουσική ανάπτυξη και
μάθηση των παιδιών. Η δημιουργία ενός τέτοιου μοντέλου προϋποθέτει να λαμβάνονται
υπόψη οι στόχοι του προγράμματος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πληθυσμού που
συμμετέχει σε αυτό, και κυρίως η βασική αρχή ότι ο γονέας δεν είναι παθητικός δέκτης
αλλά ενεργητικός συμμετέχων στη διαμόρφωση αυτής της συνεργασίας. Λαμβάνοντας
υπόψη όλα τα παραπάνω, η συγκεκριμένη έρευνα, προσπάθησε να δώσει βήμα για να
ακουστούν οι απόψεις των γονέων σχετικά με το πώς βιώνουν και αντιλαμβάνονται οι ίδιοι
την διαδικασία της συμμετοχής τους στα μαθήματα ενός προγράμματος μουσικής αγωγής
για μικρά παιδιά και για το πώς ενδεχομένως θεωρούν ότι η συμμετοχή τους επηρεάζει τα
παιδιά τους στο πλαίσιο αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Καταγράφοντας και αντιπαραθέτοντας το σύνολο των ποσοτικών και ποιοτικών
ευρημάτων προέκυψαν οι διαστάσεις της γονικής συμμετοχής μέσα από την διαδικασία
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της μουσικής ανάπτυξης του παιδιού. Σε ένα πρώτο επίπεδο, οι διαστάσεις τις γονικής
συμμετοχής, βασίζονται σε κάποιες προϋπάρχουσες συνθήκες όπως το φύλο του γονέα, η
γενική και η μουσική εκπαίδευσή του και η προηγούμενη εμπειρία του στον τομέα της
γονικής συμμετοχής αναφορικά με την μουσική εκπαίδευση του παιδιού.
Όπως καταδείχτηκε από τα ποσοτικά ευρήματα οι γονείς γυναικείου φύλου και οι
κάτοχοι βασικού και μεταπτυχιακού τίτλου τείνουν να είναι πιο θετικά διακείμενοι ως προς
την συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους προγράμματα, κατανοώντας τους ρόλους που
καλούνται να αναλάβουν αναφορικά με την μουσική εκπαίδευση του παιδιού τους. Τα μη
στατιστικά σημαντικά ευρήματα αναφορικά με την μουσική εκπαίδευση του γονέα και τον
συσχετισμό αυτής με την κατανόηση της σημαντικότητας του ρόλου τους για την μουσική
εκπαίδευση των παιδιών τους καταδεικνύουν ότι η μουσική εκπαίδευση του γονέα δεν
αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα του τρόπου που αντιλαμβάνεται την συμμετοχή τους
στις διαδικασίες της μουσικής ανάπτυξης του παιδιού.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η γονική συμμετοχή, όπως προέκυψε από τα ποιοτικά
ευρήματα, περιγράφηκε ιδανικά ως την ανάπτυξη μίας ενεργητικής, ανεξάρτητης και σε
αλληλεπίδραση μουσικής σχέσης γονέα - παιδιού, όπου ο γονέας αναλαμβάνει τον ρόλο
του εκπαιδευόμενου - μαθητή, του πάροχου συναισθηματικής ασφάλειας και του
ενθαρρυντή. Η μικρή αναφορά στον ρόλο του εκπαιδευτή – δασκάλου (του παιδιού) θέτει
τον προβληματισμό είτε για αδυναμία των προσχολικών εκπαιδευτικών μουσικών
προγραμμάτων γονικής συμμετοχής να υποστηρίξουν την φιλοσοφία και τους στόχους
τους είτε την δυσκολία των γονέων να συνειδητοποιήσουν και εντέλει να διαδραματίσουν
τον ρόλου του δασκάλου, εντός και εκτός τυπικών συστημάτων.
Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζεύγος γονέα – παιδιού αποτελεί ένα
πεδίο επίδρασης διαφορετικών και αλληλοσυνδεόμενων περιβαλλόντων, όπως είναι το
περιβάλλον της τάξης, της οικογένειας, της κοινωνίας, κ.α, είναι φανερό το σύνολο των
αλληλεπιδράσεων αυτών των συστημάτων να επηρεάζουν τον τρόπο συμμετοχής γονέα
και παιδιού, μέσα από ένα πολύπλοκο πλέγμα σχέσεων. Ο τρόπος που επιλέγει να
συμμετέχει ο γονέας στις διαδικασίες του μαθήματος και οι ρόλοι που αναλαμβάνει εντός
του πλαισίου της τάξης σχετίζονται με την μιμητική διαδικασία της κοινωνικής και
μουσικής συμπεριφοράς του γονέα από το παιδί. Ωστόσο, το παιδί φαίνεται να σταδιακά
να εξελίσσει το μουσικό δυναμικό του και την κοινωνική συμπεριφορά του,
αναπτύσσοντας και εξελίσσοντας τον δικό του μουσικό και κοινωνικό χαρακτήρα,
επηρεαζόμενο, ταυτοχρόνως και από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο της τάξης.
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Επιπρόσθετα, ο τρόπος που επιλέγει ο γονέας να συμμετέχει στην μουσική αναπτυξιακή
διαδικασία του παιδιού του, μέσα από τους ρόλους που επιλέγει να αναλάβει εκτός του
πλαισίου της τάξης σχετίζεται με τις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες του ίδιου και εντέλει
με την αντίληψη του ίδιου σχετικά με τα οφέλη της μουσικής εκπαίδευσής του ίδιου και
του παιδιού του.
Είναι σημαντικό τα προγράμματα προσχολικής μουσικής εκπαίδευσης που
περιλαμβάνουν την συμμετοχή του γονέα, να αντιληφθούν και να λάβουν υπόψη τις
απόψεις, τις επιθυμίες και τις πεποιθήσεις των γονέων. Ο στόχος των συγκεκριμένων
προγραμμάτων θα έπρεπε να είναι διπλός: η διδασκαλία των παιδιών και η εκπαίδευση
των γονέων, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του πληθυσμού
γονιών και παιδιών. Πρωταρχικός στόχος των εκπαιδευτικών της μουσικής που
ασχολούνται με παιδιά μικρής ηλικίας θα έπρεπε να είναι η εκπαίδευση του γονιού να
κατανοεί τη σημασία της μουσικής ανάπτυξης του παιδιού του, τις βασικές αρχές και τη
μεθοδολογία την οποία ακολουθεί το πρόγραμμα, και η εύστοχη καθοδήγησή του σε
τρόπους συμμετοχής που ο γονιός μπορεί να ενστερνιστεί και να υποστηρίξει.
Η παρούσα μελέτη και τα ευρήματα αυτής θέτουν τον προβληματισμό για την
ανάδειξη ενός “ιδανικού μοντέλου συνεργασίας” γονέων – μουσικών προσχολικών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σ’ ένα πλαίσιο μιας αμφίδρομης σχέσης μαθητή –
δασκάλου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι γονείς βρίσκονται σε ρόλο μαθητή
(εκπαιδευόμενου) αναφορικά με την μουσική εκπαίδευση των ίδιων και των παιδιών τους,
ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνουν τον ρόλο του δασκάλου (εκπαιδευτή) των παιδιών τους,
λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ίδιων και των παιδιών τους.
Αντίστοιχα, τα μουσικά προσχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα εκπαιδεύουν τους γονείς
σε θέματα μουσικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης και εκπαιδεύονται να αναλογίζονται τις
απόψεις και τις πεποιθήσεις των γονέων, έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν
αποτελεσματικά με τους ίδιους και τα παιδιά τους.

6.

Προτάσεις για μελλοντικούς ερευνητές
Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας μπορούν, με τις απαραίτητες επιφυλάξεις, να

αποτελέσουν εφαλτήριο για περαιτέρω έρευνα που μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία
μιας θεωρίας που περιγράφει την γονική συμμετοχή και το προφίλ του γονέα στο πλαίσιο
ενός προγράμματος μουσικής ανάπτυξης βρεφών και νηπίων. Περαιτέρω έρευνες σε κάθε
περίπτωση είναι απαραίτητες για να διερευνηθεί περισσότερο το σχετικό ζήτημα, ενώ
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ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα των ευρημάτων.
Παράλληλα, η συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί εξετάζοντας, υπό
το πρίσμα της γονικής συμμετοχής, τον συσχετισμό ανάμεσα στην ηλικία του παιδιού και
τις απόψεις των γονέων για την γονική συμμετοχή, μιας και τα ευρήματα της έρευνας
παρουσίασαν απόκλιση από τη βιβλιογραφία σε αυτό το σημείο. Επιπρόσθετα, η γονική
συμμετοχή θα μπορούσε να μελετηθεί, σε περαιτέρω έρευνες, τοποθετούμενη μέσα στο
πλαίσιο της «οικογενειακής συμμετοχής» ή σε συνδυασμό με την επίδραση της
συμμετοχής των κοντινών ηλικιακά άμεσα οικείων προσώπων του παιδιού (αδέρφια σε
κοντινή ηλικία), γεγονός το οποίο προέκυψε από τα ευρήματα των μελετών περίπτωσης.
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Παράρτημα Α - Ερωτηματολόγιο ΕΣΥΓ 2016
A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΕΣΥΓ 2016
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΑ

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος μία έρευνας που ζητά να μελετήσει
τις στάσεις και τις απόψεις των γονέων αναφορικά με την συμμετοχή τους σε ένα
πρόγραμμα μουσικής ανάπτυξης βρεφών και νηπίων. Η συμπλήρωση αυτού του
ερωτηματολογίου είναι εθελοντική – ωστόσο - θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Οι
πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητική χρήση και μόνο.
Οι απαντήσεις θα παραμείνουν ανώνυμες.
Α’ ΜΕΡΟΣ
Στις παρακάτω ερωτήσεις καλείστε να συμπληρώσετε με Χ κάποια γενικά στοιχεία για εσάς και το
παιδί σας.

BΦύλο παιδιού:

Αγόρι

CΗλικία παιδιού:

0-1

Κορίτσι
1-2

DΗ σχέση μου με το παιδί είναι:

2-3

Μητέρα

3-4

Πατέρας

4+

Άλλο …………...

EΗ εκπαίδευσή μου αντιστοιχεί σε:
Απόφοιτος Δημοτικού

Απόφοιτος Γυμνασίου

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ, ΤΕΙ

Απόφοιτος Λυκείου

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος
FΓνωρίζω θεωρητικά της μουσικής:

Ναι

Όχι

GΓνωρίζω να παίζω ένα ή περισσότερα μουσικά όργανα:

Ναι

HΑν ναι, ξέρω να παίζω κάποιο μουσικό όργανο, διότι:
Το διδάχτηκα από δάσκαλο

Το έμαθα μόνος
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Όχι

IΑν ναι, έχω πάρει μαθήματα μουσικής για το χρονικό διάστημα:
0-2 χρόνια

2-4 χρόνια

4-6 χρόνια

8-10 χρόνια

10 χρόνια και πάνω

6-8 χρόνια

JΈχω παρακολουθήσει ξανά κάποιον κύκλο (εξάμηνο) στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
μουσικής ανάπτυξης / αγωγής με το παιδί μου:
Ναι 1

Όχι 2

KΑν ναι, ο αριθμός των κύκλων που έχω παρακολουθήσει, στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα μουσικής ανάπτυξης /αγωγής με το παιδί μου είναι:
1

2

3

4

5+

LΈχω παρακολουθήσει ξανά κάποιον κύκλο (εξάμηνο) σε άλλο πρόγραμμα μουσικής
ανάπτυξης / αγωγής με το παιδί μου:
Ναι

Όχι

MΑν ναι, ο αριθμός των κύκλων που έχω παρακολουθήσει, σε άλλο πρόγραμμα
μουσικής ανάπτυξης /αγωγής με το παιδί μου είναι:
1

2

3

4

5+

Β’ ΜΕΡΟΣ
Οι ερωτήσεις σε αυτό το μέρος του ερωτηματολογίου ζητούν τη γνώμη σας σχετικά με την συμμετοχή
σας, ως γονέας, στις διαδικασίες της μουσικής ανάπτυξης του παιδιού σας . Δεν υπάρχουν σωστές
και λανθασμένες απαντήσεις. Κάθε ερώτηση αποτελείται από μία δήλωση στην οποία καλείστε να
απαντήσετε βάζοντας Χ στο αντίστοιχο κουτάκι, ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο συμφωνείτε με
την αντίστοιχη δήλωση:
Α. Ως γονέας θεωρώ ότι:

ΣΑ
(Συμφων
ώ
απόλυτα)

N 1. η φυσική παρουσία
μου είναι ωφέλιμη για την
συναισθηματική
ασφάλεια του παιδιού.

Σ
(Συμφων
ώ)

Α
(Αδιαφορ
ώ, Δεν
γνωρίζω/
δεν
απαντώ

Δ
(Διαφων
ώ)

ΔΑ
(Διαφων
ώ
απόλυτα
)

O 2. η ενεργός
συμμετοχή μου στις
δραστηριότητες του
μαθήματος είναι ανώφελη
για το παιδί.
P 3. η διαδικασία των
μαθημάτων είναι
ευχάριστη για μένα.
Q 4. λειτουργώ
ανεξάρτητα από το παιδί
μου στη διαδικασία του
μαθήματος.
R 5. το επίπεδο
συμμετοχής μου στις
δραστηριότητες του
μαθήματος δεν επηρεάζει
το επίπεδο συμμετοχής
του παιδιού.
S 6. η διάθεσή μου, κατά
τη διάρκεια του
μαθήματος, επηρεάζει την
συμπεριφορά του παιδιού.
T 7. το επίπεδο της
συμμετοχής μου στις
δραστηριότητες επηρεάζει
την ποιότητα των
μουσικών αποκρίσεων
του παιδιού.
U 8. οι ενδεχόμενες
προσδοκίες μου για τις
μουσικές αποκρίσεις του
παιδιού, επηρεάζουν
μηδαμινά το πλήθος των
μουσικών αποκρίσεων
του.
V 9. συμμετέχω ενεργά
στην μουσική ανάπτυξη
του παιδιού με την
συμμετοχή μου στις
δραστηριότητες του
μαθήματος.
W 10. έχω δυσκολία να
αντιληφθώ τα οφέλη που
αποκομίζουν τα παιδιά ως
προς την μουσική τους
ανάπτυξη, από ένα τέτοιο
πρόγραμμα.
X 11. νιώθω οικεία με
τους διδάσκοντες κατά τη
διάρκεια των μαθημάτων.

Y 12. νιώθω αμήχανα με
το υπόλοιπο κοινωνικό
σύνολο (υπόλοιποι γονείς
και παιδιά), κατά τη
διάρκεια των μαθημάτων.

Β. Όπως αντιλαμβάνομαι τις επιθυμίες και την συμπεριφορά του παιδιού μου, θεωρώ
ότι το παιδί μου:
ΣΑ
(Συμφω
νώ
απόλυτα
)
Z 1. επιθυμεί την φυσική
παρουσία μου στην τάξη.
AA 2. νιώθει συναισθηματική
ασφάλεια με την φυσική παρουσία
μου στην τάξη.
AB 3. διασπάται από την
παρουσία μου στην τάξη.
AC 4. διασπάται από την
παρουσία των υπόλοιπων γονέων
στην τάξη.
AD 5. δεν επιθυμεί την ενεργό
συμμετοχή μου στην τάξη.
AE 6. ενθαρρύνεται να
συμμετέχει στις μουσικές
δραστηριότητες λόγω της
φυσικής παρουσίας μου στην
τάξη.
AF 7. δίνει λιγότερες μουσικές
αποκρίσεις εξ’ αιτίας της
φυσικής παρουσίας μου.
AG 8. θα εκδήλωνε δυσαρέσκεια
αν απουσίαζα από τη
διαδικασία του μαθήματος.
AH 9. μιμείται τον τρόπο που
συμμετέχω στις μουσικές
δραστηριότητες του μαθήματος.
AI 10. νιώθει οικεία μέσα στο
υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο
(υπόλοιπα παιδιά και γονείς)
AJ 11. νιώθει άβολα με τους
διδάσκοντες.
AK 12. αντιλαμβάνεται τις
προσδοκίες μου για τις μουσικές
αποκρίσεις του.
AL 13. λειτουργεί ανεξάρτητα από
μένα στην διαδικασία του
μαθήματος.

Σ
(Συμφων
ώ)

Α
(Αδιαφο
ρώ, Δεν
γνωρίζω
/ δεν
απαντώ

Δ
(Διαφω
νώ)

ΔΑ
(Διαφ
ωνώ
απόλυ
τα)

Γ’ ΜΕΡΟΣ
Αυτό το μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου και πολλαπλής
επιλογής. Δεν υπάρχουν σωστές και λανθασμένες απαντήσεις. Καλείστε να απαντήσετε σε κάθε
ερώτημα είτε κυκλώνοντας την απάντηση που σας ταιριάζει, είτε συμπληρώνοντας κάποιο στοιχείο:
AM Ο ρόλος μου στις διαδικασίες του μαθήματος (μέσα στην τάξη) είναι: (υπάρχει η
δυνατότητα επιλογής όσων απαντήσεων επιθυμείτε)
o Να αποτελώ πρότυπο για το παιδί.

o

Να είμαι απλός συνοδός του παιδιού.

o

Να τραγουδάω και να χορεύω.

o

Να μιμούμαι τον διδάσκοντα.

o

Να μιμούμαι τον διδάσκοντα και να ακολουθώ τις οδηγίες του.

o

Να προσέχω την σωματική ακεραιότητα του παιδιού.

o

Να ενθαρρύνω λεκτικά το παιδί να συμμετέχει στις δραστηριότητες.

o

Να εκπαιδευτώ για να συμμετέχω ενεργά στην μουσική ανάπτυξη του παιδιού.

o

Να παρέχω συναισθηματική ασφάλεια στο παιδί.

o

Να λειτουργώ ανεξάρτητα από το παιδί.

o

Να λειτουργώ σε αλληλεπίδραση με το παιδί.

o

Άλλο……………………………………………..

AN Ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος συμμετοχής στις διαδικασίες του μαθήματος για σένα;
o Παρουσία – καμία συμμετοχή σε δραστηριότητες

o

Παρουσία - ενεργός συμμετοχή σε δραστηριότητες

o

Απουσία από την τάξη

o

Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ

AO Ποιος από τους παρακάτω τρόπους θεωρείς ότι το παιδί σου θα θεωρούσε ότι είναι ο
ιδανικός τρόπος συμμετοχής σου στις διαδικασίες του μαθήματος;
o Παρουσία – καμία συμμετοχή σε δραστηριότητες

o

Παρουσία - ενεργός συμμετοχή σε δραστηριότητες

o

Απουσία από την τάξη

o

Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ

AP Ο ρόλος που αναλαμβάνεις στις διαδικασίες του μαθήματος έρχεται σε σύγκρουση με τις
επιθυμίες σου;
o Ναι

o

Όχι

AQ Θεωρείς ότι ο ρόλος που αναλαμβάνεις στις διαδικασίες του μαθήματος έρχεται σε
σύγκρουση με τις επιθυμίες του παιδιού;
o Ναι

o

Όχι

AR Η απουσία μου από τις διαδικασίες του μαθήματος θα επηρέαζε το παιδί:
o Θετικά

o Αρνητικά
o Δεν θα είχε κάποια επίδραση
o Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ
AS Η παρουσία των υπόλοιπων γονέων επηρεάζει το παιδί:
o Θετικά

o Αρνητικά
o Δεν επηρεάζει το παιδί
o Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ
AT Θεωρείς ότι διαδραματίζεις σημαντικό ρόλο στην μουσική ανάπτυξη του παιδιού;
o Ναι

o Όχι
AU Αν ναι, θεωρείς ότι ο ρόλος αυτός λαμβάνει χώρα και εκτός του περιβάλλοντος της τάξης;
o Ναι

o Όχι
AV Θεωρείς ότι συμμετοχή σου στο πρόγραμμα έχει επηρεάσει τον τρόπο που
αντιλαμβάνεσαι τη συμμετοχή σου ή τον ρόλο σου στο μάθημα;
o Ναι

o Όχι
Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας!
Ραφαέλα Τρούλου
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Παράρτημα Β - Βοηθητικές κατευθύνσεις ημερολογίου γονέων
Παρακαλώ συντάξτε ένα κείμενο (όσων λέξεων επιθυμείτε), περιγράφοντας πως βιώνεται
την διαδικασία του μαθήματος αναφορικά με την συμμετοχή σας σε αυτό. Παράλληλα,
αναφερθείτε στο πως θεωρείτε ότι αντιλαμβάνεται και αντιδρά το παιδί σχετικά με τον
τρόπο που συμμετέχετε. Αναφερθείτε επίσης, στο αν ενδεχομένως, ο τρόπος που
συμμετέχετε στις διαδικασίες του μαθήματος επηρεάζει τον τρόπο που συμμετέχει ή
αποκρίνεται στα μουσικά ερεθίσματα το παιδί. Στη συνέχεια ακολουθούν κάποιες
ερωτήσεις, που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε βοηθητικά:
1.

Ποιος θεωρείς ότι ήταν ο ρόλος σου στην διαδικασία του μαθήματος;

2.

Ήταν σύμφωνος με τις επιθυμίες και τις προσδοκίες σου αυτός ο ρόλος;

3.

Θα επιθυμούσες να έχεις έναν άλλο ρόλο; Ποιον;

4.

Αν υποθέσουμε ότι απουσίαζες από την διαδικασία του μαθήματος ποια θεωρείς

ότι θα ήταν η αντίδραση του παιδιού;
5.

Θεωρείς ότι ήσουν συμμετοχικός στην διαδικασία του μαθήματος; Αν ναι με ποιον

τρόπο;
6.

Θεωρείς ότι το παιδί ήταν συμμετοχικό, αν ναι με ποιον τρόπο;

7.

Θεωρείς ότι σχετίζεται ο τρόπος που συμμετέχεις (αν συμμετέχεις) με τον τρόπο

που συμμετέχει το παιδί;
8.

Θεωρείς ότι σχετίζεται ο τρόπος που συμμετέχεις με τις μουσικές αποκρίσεις που

δίνει το παιδί;
9.

Θεωρείς ότι υπερκαλύπτεις με τον τρόπο που συμμετέχεις το παιδί;

10.

Ποια είναι η αλληλεπίδρασή σου με το παιδί;

Ευχαριστώ πολύ!
Ραφαέλα Τρούλου
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Παράρτημα Γ - Συνοπτικό έντυπο ατομικής συγκατάθεσης για συμμετοχή σε
έρευνα
Συνοπτικό Έντυπο Ατομικής Συγκατάθεσης για Συμμετοχή σε Έρευνα: 1η Μελέτη
Περίπτωσης
Tίτλος έρευνας: Διερεύνηση των απόψεων γονέων παιδιών βρεφικής και προσχολικής
ηλικίας για την συμμετοχή τους στην μουσική ανάπτυξη των παιδιών τους
Όνομα ερευνητή: Ραφαέλα Τρούλου
Εσείς και το παιδί σας καλείστε να συμμετάσχετε στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας.
Προτού αποφασίσετε να δηλώσετε συμμετοχή, είναι σημαντικό να σας περιγραφεί με
σαφήνεια η έρευνα σε γλώσσα οικεία προς εσάς. Τα παρακάτω συνιστούν τους όρους προς
τους οποίους συγκατατίθεστε και στους οποίους προσχωρείτε όταν υπογράφετε το παρόν
έντυπο συγκατάθεσης.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σας γνωστοποιήθηκε από τη ερευνήτρια ο σκοπός της μελέτης, ο οποίος είναι η
διερεύνηση των στάσεων, των απόψεων, των επιθυμιών, των προσδοκιών και των
πεποιθήσεων των γονέων αναφορικά με την συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα μουσικής
ανάπτυξης βρεφών και νηπίων και το αν και πώς αυτές σχετίζονται ενδεχομένως με την
μουσική συμπεριφορά των παιδιών και την συμμετοχή τους στις διαδικασίες του
μαθήματος.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ
Όταν σας προτάθηκε να συμμετάσχετε στην παρούσα έρευνα, λάβατε γνώση σχετικά με
τις διαδικασίες και τις αρμοδιότητες που θα αναλάβετε, οι οποίες αναφέρονται στη
συνέχεια.
1. Καλείστε μετά από τις 5 συναντήσεις – μαθήματα στα οποία παρευρίσκεστε, να
συντάσσετε ένα κείμενο (στο οποίο αν το επιθυμείτε θα χρησιμοποιείτε κάποιες
ερωτήσεις ως οδηγό).
2. Καλείστε να αποστείλετε αυτό το κείμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(emaίl) μέχρι το ίδιο βράδυ (της μέρας που πραγματοποιείται το μάθημα), το
αργότερο το επόμενο πρωί.
3. Σας γνωστοποιήθηκε ότι κατά τη διάρκεια των 5 συναντήσεων – μαθημάτων εσείς
και το παιδί σας θα αποτελείτε αντικείμενο παρατήρησης της ερευνήτριας και ότι
και η ίδια θα συντάσσει ένα παρόμοιο κείμενο με το δικό σας μετά από κάθε
μάθημα - συνάντηση.
Μπορείτε να επικοινωνείτε με την ερευνήτρια, Ραφαηλία – Νίκη Τρούλου, στο
6980294108, ή ηλεκτρονικά στο rafailini@hotmail.com, στην περίπτωση που έχετε
απορίες ή προβλήματα που σχετίζονται με την έρευνα. Η συμμετοχή σας σε αυτήν την
έρευνα είναι εθελοντική και δεν θα υποστείτε κυρώσεις ή απώλεια των προνομίων σας εάν
αρνηθείτε να συμμετάσχετε ή εφόσον αποφασίσετε να διακόψετε ενώ έχετε ήδη δηλώσει
τη συγκατάθεσή σας. Εφόσον αποφασίσετε να συμμετάσχετε, θα σας δοθεί
υπογεγραμμένο αντίγραφο του παρόντος εγγράφου καθώς και γραπτή περίληψη της
έρευνας στην ελληνική γλώσσα.
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Συνοπτικό Έντυπο Ατομικής Συγκατάθεσης για Συμμετοχή σε Έρευνα: 2η Μελέτη
Περίπτωσης
Tίτλος έρευνας: Διερεύνηση των απόψεων γονέων παιδιών βρεφικής και προσχολικής
ηλικίας για την συμμετοχή τους στην μουσική ανάπτυξη των παιδιών τους
Όνομα ερευνητή: Ραφαέλα Τρούλου
Εσείς και το παιδί σας καλείστε να συμμετάσχετε στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας.
Προτού αποφασίσετε να δηλώσετε συμμετοχή, είναι σημαντικό να σας περιγραφεί με
σαφήνεια η έρευνα σε γλώσσα οικεία προς εσάς. Τα παρακάτω συνιστούν τους όρους προς
τους οποίους συγκατατίθεστε και στους οποίους προσχωρείτε όταν υπογράφετε το παρόν
έντυπο συγκατάθεσης.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σας γνωστοποιήθηκε από τη ερευνήτρια ο σκοπός της μελέτης, ο οποίος είναι η
διερεύνηση των στάσεων, των απόψεων, των επιθυμιών, των προσδοκιών και των
πεποιθήσεων των γονέων αναφορικά με την συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα μουσικής
ανάπτυξης βρεφών και νηπίων και το αν και πώς αυτές σχετίζονται ενδεχομένως με την
μουσική συμπεριφορά των παιδιών και την συμμετοχή τους στις διαδικασίες του
μαθήματος.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ
Όταν σας προτάθηκε να συμμετάσχετε στην παρούσα έρευνα, λάβατε γνώση σχετικά με
τις διαδικασίες και τις αρμοδιότητες που θα αναλάβετε, οι οποίες αναφέρονται στη
συνέχεια.
1. Καλείστε μετά από τις 5 συναντήσεις – μαθήματα στα οποία παρευρίσκεστε, να
συντάσσετε ένα κείμενο (στο οποίο αν το επιθυμείτε θα χρησιμοποιείτε κάποιες
ερωτήσεις ως οδηγό).
2. Καλείστε να αποστείλετε αυτό το κείμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(emaίl) μέχρι το ίδιο βράδυ (της μέρας που πραγματοποιείται το μάθημα), το
αργότερο το επόμενο πρωί.
3. Σας γνωστοποιήθηκε ότι κατά τη διάρκεια των 5 συναντήσεων – μαθημάτων εσείς
και το παιδί σας θα αποτελείτε αντικείμενο παρατήρησης της ερευνήτριας και ότι
και η ίδια θα συντάσσει ένα παρόμοιο κείμενο με το δικό σας μετά από κάθε
μάθημα - συνάντηση.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την ερευνήτρια, Ραφαηλία – Νίκη Τρούλου, στο
6980294108, ή ηλεκτρονικά στο rafailini@hotmail.com, στην περίπτωση που έχετε
απορίες ή προβλήματα που σχετίζονται με την έρευνα. Η συμμετοχή σας σε αυτήν την
έρευνα είναι εθελοντική και δεν θα υποστείτε κυρώσεις ή απώλεια των προνομίων σας εάν
αρνηθείτε να συμμετάσχετε ή εφόσον αποφασίσετε να διακόψετε ενώ έχετε ήδη δηλώσει
τη συγκατάθεσή σας. Εφόσον αποφασίσετε να συμμετάσχετε, θα σας δοθεί
υπογεγραμμένο αντίγραφο του παρόντος εγγράφου καθώς και γραπτή περίληψη της
έρευνας στην ελληνική γλώσσα.
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Συνοπτικό Έντυπο Ατομικής Συγκατάθεσης για Συμμετοχή σε Έρευνα: 3η Μελέτη
Περίπτωσης
Tίτλος έρευνας: Διερεύνηση των απόψεων γονέων παιδιών βρεφικής και προσχολικής
ηλικίας για την συμμετοχή τους στην μουσική ανάπτυξη των παιδιών τους
Όνομα ερευνητή: Ραφαέλα Τρούλου
Εσείς και το παιδί σας καλείστε να συμμετάσχετε στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας.
Προτού αποφασίσετε να δηλώσετε συμμετοχή, είναι σημαντικό να σας περιγραφεί με
σαφήνεια η έρευνα σε γλώσσα οικεία προς εσάς. Τα παρακάτω συνιστούν τους όρους προς
τους οποίους συγκατατίθεστε και στους οποίους προσχωρείτε όταν υπογράφετε το παρόν
έντυπο συγκατάθεσης.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σας γνωστοποιήθηκε από τη ερευνήτρια ο σκοπός της μελέτης, ο οποίος είναι η
διερεύνηση των στάσεων, των απόψεων, των επιθυμιών, των προσδοκιών και των
πεποιθήσεων των γονέων αναφορικά με την συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα μουσικής
ανάπτυξης βρεφών και νηπίων και το αν και πώς αυτές σχετίζονται ενδεχομένως με την
μουσική συμπεριφορά των παιδιών και την συμμετοχή τους στις διαδικασίες του
μαθήματος.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ
Όταν σας προτάθηκε να συμμετάσχετε στην παρούσα έρευνα, λάβατε γνώση σχετικά με
τις διαδικασίες και τις αρμοδιότητες που θα αναλάβετε, οι οποίες αναφέρονται στη
συνέχεια.
1. Καλείστε μετά από τις 5 συναντήσεις – μαθήματα στα οποία παρευρίσκεστε, να
συντάσσετε ένα κείμενο (στο οποίο αν το επιθυμείτε θα χρησιμοποιείτε κάποιες
ερωτήσεις ως οδηγό).
2. Καλείστε να αποστείλετε αυτό το κείμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(emaίl) μέχρι το ίδιο βράδυ (της μέρας που πραγματοποιείται το μάθημα), το
αργότερο το επόμενο πρωί.
3. Σας γνωστοποιήθηκε ότι κατά τη διάρκεια των 5 συναντήσεων – μαθημάτων εσείς
και το παιδί σας θα αποτελείτε αντικείμενο παρατήρησης της ερευνήτριας και ότι
και η ίδια θα συντάσσει ένα παρόμοιο κείμενο με το δικό σας μετά από κάθε
μάθημα - συνάντηση.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την ερευνήτρια, Ραφαηλία – Νίκη Τρούλου, στο
6980294108, ή ηλεκτρονικά στο rafailini@hotmail.com, στην περίπτωση που έχετε
απορίες ή προβλήματα που σχετίζονται με την έρευνα. Η συμμετοχή σας σε αυτήν την
έρευνα είναι εθελοντική και δεν θα υποστείτε κυρώσεις ή απώλεια των προνομίων σας εάν
αρνηθείτε να συμμετάσχετε ή εφόσον αποφασίσετε να διακόψετε ενώ έχετε ήδη δηλώσει
τη συγκατάθεσή σας. Εφόσον αποφασίσετε να συμμετάσχετε, θα σας δοθεί
υπογεγραμμένο αντίγραφο του παρόντος εγγράφου καθώς και γραπτή περίληψη της
έρευνας στην ελληνική γλώσσα.

114

115

