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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η παρούσα εργασία αφορά την περιγραφή μίας πιλοτικής έρευνας που 

διενεργήθηκε με σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων 15 βρεφονηπιοκόμων που 

εργάζονται στη Θεσσαλονίκη  σχετικά με τη μουσική διδασκαλία. Στόχοι της έρευνας 

ήταν να ανακαλύψει αν οι βρεφονηπιοκόμοι θεωρούν απαραίτητη τη μουσική μέσα στην 

τάξη, ποιές δυσκολίες αντιμετωπίζουν και τί προτείνουν οι ίδιες για την επίλυση των 

προβλημάτων τους καθώς και να γίνει αντιληπτό το επίπεδο της μουσικής τους 

επάρκειας και το πώς το εκμεταλλεύονται στο πλαίσιο της τάξης τους. Σημαντικός 

στόχος ήταν να διερευνηθούν επίσης οι απόψεις των βρεφονηπιοκόμων σχετική με τη 

σημασία της μουσικής ή της παιδαγωγικής κατάρτισης για τη μουσική διδασκαλία σε 

παιδιά 2-5 ετών. Βασικό εργαλείο της έρευνας ήταν η μέθοδος της ημιδομημένης 

συνέντευξης. Από τα αποτελέσματα διαπιστώνεται  ότι οι βρεφονηπιοκόμοι θεωρούν 

κατά σειρά προτεραιότητας πιο σημαντική την παιδαγωγική κατάρτιση, ύστερα το 

συνδυασμό μουσικής και παιδαγωγικής κατάρτισης και τέλος τη μουσική κατάρτιση.  
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ABSTRACT 

 

The present paper is a pilot research that aims to investigate the opinion of 15 

preschool educators-currently working in Thessaloniki- about music teaching. Research 

objectives were to find out if early childhood educators consider music of great value in 

their classrooms, what kind of difficulties they face related to music teaching and what do 

they recommend as solutions to these problems. Significant objective was to research 

about what preschool educators believe is more appropriate for teaching music to 

children 2-5 years old, music or pedagogical training. Basic tool of the research was the 

method of semi-structured interview. It is noted from the results that preschool educators 

believe –in that order- that pedagogical training is the most important, after that is the 

combination of music and pedagogical training and finally is the music training. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 Μέσα σε μια τάξη προσχολικής αγωγής μπορεί να δει κανείς, μικρούς 

ζωγράφους, επίδοξους χορευτές, ενθουσιώδεις τραγουδιστές, με μεγαλύτερη ή μικρότερη 

αυτοπεποίθηση ή επάρκεια. Σε αυτή τη βάση, είναι καθήκον του/της παιδαγωγού να 

εντάξει τις τέχνες μέσα στην τάξη και δημιουργώντας ένα κλίμα ευχάριστο και 

παιγνιώδες, να φέρει τα παιδιά σε επαφή με αυτές. Μια από αυτές τις τέχνες είναι και η 

μουσική. Η μουσική εισέρχεται στη ζωή των παιδιών από πολύ νωρίς, μέσα από την 

καθημερινότητά τους στο σπίτι, στους κοινωνικούς και παιδαγωγικούς χώρους και είναι 

ωφέλιμο για το λόγο αυτό, να ξεκινάει και η διδασκαλία της εξίσου νωρίς. Έτσι, το 

ζήτημα της μουσικοπαιδαγωγικής κατάρτισης των παιδαγωγών προσχολικής αγωγής και 

δη των βρεφονηπιοκόμων, καθίσταται πλέον σημαντικό, ειδικά λόγω της ενασχόλησης 

του κλάδου με παιδιά πολύ μικρής ηλικίας. 

  Η εργασία αυτή αποσκοπεί στο να απαντηθούν ορισμένα ερωτήματα που 

αφορούν στη διδασκαλία μουσικής στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Σε 

αυτά τα πλαίσια η μουσική διδασκαλία αναλαμβάνεται κατά μείζονα λόγο από τους/τις 

παιδαγωγούς προσχολικής αγωγής και υπάρχει η γνώμη πως παρουσιάζονται σημαντικές 

ελλείψεις, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς τη διδακτική μεθοδολογία 

(Θεοδωρίδης, Ν.). Σκοπός της πιλοτικής αυτής έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων 

παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας και πιο συγκεκριμένα, βρεφονηπιοκόμων και βοηθών 

βρεφονηπιοκόμων που εργάζονται σε δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς και 

βρεφονηπιακούς σταθμούς εντός της Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα της 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 

 Ο Οδηγός Νηπιαγωγού του ΥΠΕΠΘ (2006), εντάσσει τη μουσική στο κεφάλαιο 

«Δημιουργία-έκφραση: ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και τη φαντασία» και 

«αντιμετωπίζεται ως μια κοινή διαδικασία με την κατάκτηση της Γλώσσας  που δίνει στα 

παιδιά εναλλακτικούς και συμπληρωματικούς του λόγου, τρόπους έκφρασης και 

επικοινωνίας» (Σωτηριάδου, 2008). Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής 

Εκπαίδευσης ( Λοϊζου Ε. & Παπαδημητρή-Καχριμάνη Χ., 2016) αφορά σε παιδιά 

ηλικίας 3-6 ετών. Το ζήτημα της διδασκαλίας μουσικής στο πλαίσιο βρεφονηπιακών 

σταθμών  έχει απασχολήσει επί δεκαετίες την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα, 
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ενώ σημαντικές αντιπαραθέσεις έχουν υπάρξει σχετικά με το ποιός/ποιά είναι ο/η πλέον 

κατάλληλος/η για να τη διδάξει: ο/η γενικός/η εκπαιδευτικός της τάξης ή ο/η μουσικός 

ειδικότητας. 

 Το ζήτημα της καταλληλότητας του/της μουσικά ή παιδαγωγικά 

καταρτισμένου/ης εκπαιδευτικού έχει απασχολήσει διάφορους ερευνητές σε διάφορες 

χώρες και χρονικές στιγμές και από ποικίλες σκοπιές. Στα ελληνικά όρια της σχέσης 

προσχολικής αγωγής-μουσικής, οι έρευνες που έχουν γίνει, έχουν εστιάσει ιδιαιτέρως 

στους/στις νηπιαγωγούς πρωτίστως και έπειτα στη γενικότερη προσχολική αγωγή. Οι 

έρευνες που αφορούν βρεφονηπιοκόμους
1
 συγκεκριμένα, είναι πολύ λιγότερες και 

σχετικά με τη μουσική και σε γενικότερα πλαίσια. Παρόλο που το ζήτημα μιας ενιαίας 

προσχολικής αγωγής αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα την τελευταία δεκαετία, η 

διαφοροποίηση νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, βρεφοκόμων, παιδοκόμων, και 

παιδαγωγών συνεχίζει να υφίσταται, οπότε υφίσταται και η ανάγκη διαφοροποίησης 

κριτηρίων και δεδομένων σε σχετικές έρευνες, λόγω διαφοροποιημένων σπουδών και 

μετέπειτα εμπειριών που προκύπτουν και από κρατικές κατευθύνσεις και αποκλίσεις. 

 Την παρούσα έρευνα απασχόλησαν οι απόψεις των βρεφονηπιοκόμων σχετικά με 

τη σημαντικότητα και την ιεράρχηση των μουσικών γνώσεων, του παιδαγωγικού 

υπόβαθρου ή του συνδυασμού αυτών, για την αποτελεσματικότερη χρήση της μουσικής 

μέσα στην τάξη από τους βρεφονηπιοκόμους. Επίσης, στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας 

επιδιώχθηκε να μελετηθούν οι απόψεις τους για το εύρος και το επίπεδο στο οποίο 

θεωρούν ότι μπορούν να φτάσουν οι βρεφονηπιοκόμοι ως προς τη διδασκαλία των 

μικρών παιδιών ηλικίας 2-5 ετών. Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία, θέματα 

αυτοπεποίθησης και αυτοεπάρκειας σε ζητήματα μουσικής και μουσικής διδασκαλίας, 

αναδύονται ως βασικά μεταξύ εκπαιδευτικών γενικής παιδείας που καλούνται να 

διδάξουν μουσική. Ως εκ τούτου, η παρούσα έρευνα στόχευσε επίσης στην πιλοτική 

διερεύνηση των σχετικών θεμάτων. Οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας έρευνας 

ήταν οι ακόλουθες::  

                                                 
1
 
1
  Να σημειωθεί ότι για διευκόλυνση συγγραφής της εργασίας και επειδή στη συνέντευξη της έρευνας οι 

βρεφονηπιοκόμοι είναι όλες γυναίκες, θα γίνεται από εδω και στο εξής η χρήση του θηλυκού γένους. Η 

παρούσα εργασία δεν επιθυμεί να δημιουργήσει προβλήματα τέτοιας φύσης και υποστηρίζει την ύπαρξη 

των φύλων στο επάγγελμα αυτό και στην αγορά εργασίας γενικότερα. 
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 Οι βρεφονηπιοκόμοι (και οι βοηθοί βρεφονηπιοκόμων) θεωρούν την ύπαρξη 

μουσικής μέσα στην τάξη απαραίτητη. 

 Οι βρεφονηπιοκόμοι (και οι βοηθοί βρεφονηπιοκόμων) πιστεύουν πως η μουσική 

είναι προτιμότερο να διδάσκεται από παιδαγωγούς προσχολικής αγωγής σε 

παιδιά ηλικίας 2-5 ετών και όχι από μουσικούς ειδικότητας.  

 Οι βρεφονηπιοκόμοι (και οι βοηθοί βρεφονηπιοκόμων) αντιλαμβάνονται το 

γεγονός ότι η μουσική διδασκαλία είναι κάτι με το οποίο ήδη ασχολούνται στο 

πλαίσιο της τάξης. 

 Οι βρεφονηπιοκόμοι 
2
 (και οι βοηθοί βρεφονηπιοκόμων) αντιλαμβάνονται ότι αν 

το επιθυμούν, μπορούν να ασχοληθούν περισσότερο και πιο αποτελεσματικά με 

τη διαδικασία της μουσικής διδασκαλίας μέσα στην τάξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Για συγγραφική διευκόλυνση, η εργασία θα συνεχίσει με τη χρήση βρεφονηπιοκόμων μόνο, λόγω 

πλειοψηφίας στο δείγμα της έρευνας που ακολουθεί. 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ 

 

Α1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ, Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 

 
 Όπως παρατίθεται στον οδηγό Νηπιαγωγού (2006), «η συμμετοχή των παιδιών σε 

δημιουργικές-καλλιτεχνικές δραστηριότητες, με την κατάλληλη παιδαγωγική 

αξιοποίηση, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά τόσο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς 

τους όσο και στην υποστήριξη της μαθησιακής τους προσπάθειας και της συνολικής τους 

ανάπτυξης» (σσ. 289). Όσοι είναι εκπαιδευτικοί ή γονείς μπορούν να παρατηρήσουν και 

να αναγνωρίσουν την έμφυτη αγάπη των παιδιών για τη δημιουργία και τις τέχνες, και 

ιδιαίτερα για τη μουσική. Οι Paquette & Rieg (2008) σημειώνουν πως όταν τα παιδιά 

έρχονται σε επαφή με διαφόρων ειδών μουσικές δραστηριότητες, τους δίνεται η ευκαιρία 

να αναπτυχθούν δημιουργικά. Οι Ilgim Kılıç et al. (2017) υποστήριξαν πως όταν στην 

προσχολική ηλικία η επαφή με τη μουσική εντάσσεται μέσα σε υγιή πλαίσια, η λογική 

επιτάσσει ότι θα βοηθήσει στην δημιουργία προσωπικοτήτων με περισσότερη χαρά και 

επιτυχία. Αναφέρουν επίσης στην εργασία τους ότι ο De l’Etoile, S.K. (2001) όταν 

μουσική καλής ποιότητας λαμβάνει χώρο και χρόνο στην καθημερινή ζωή των παιδιών 

(σαν αποτέλεσμα της καλής εκπαίδευσης των παιδαγωγών τους), θα παρατηρηθούν 

οπτικές, φωνητικές και σωματικές βελτιώσεις.  

Το κράτος και η κοινωνία αναγνωρίζουν σήμερα τη σημασία της μουσικής ως 

μορφωτικού αγαθού και ως ψυχαγωγικού μέσου, υποστηρίζουν η Μωραϊτη-

Κουρκουρίκα (2007) σύμφωνα με τη Σωτηριάδου Ν. (2008). Σύμφωνα με τον Epstein 

(2001), η μουσική προσχολική εκπαίδευση δίνει την ευκαιρία στο παιδί να γνωρίσει και 

να αισθανθεί τον εαυτό του και να κάνει τη σύνδεση σε σχέση με το εξωτερικό 

περιβάλλον και τον εσωτερικό του κόσμο. Αναγνωρίζει σταδιακά, δηλαδή, πως ακούει 

κάτι που δεν έχει σχέση με αυτό, δεν παράγεται από αυτό (όσον αφορά τη μουσική 

ακρόαση) αλλά συνδέεται άμεσα με την επίδραση που έχει η μουσική και τα 

συναισθήματα που του προκαλούνται. Παράλληλα μπορεί να αναγνωρίσει τραγουδώντας 
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ή παίζοντας μουσική την άλλη πλευρά αυτής της σύνδεσης, δηλαδή της μουσικής 

δημιουργίας και της πρόκλησης συναισθημάτων.  

 Η μουσική είναι επίσης ένας εναλλακτικός τρόπος έκφρασης. Ο Bang (1980) είπε 

ότι σε σημεία που η λεκτική επικοινωνία παρουσιάζει ελλείψεις, η μουσική μπορεί να τις 

καλύψει δημιουργώντας ένα διαφορετικό περιβάλλον επικοινωνίας.  

 Η μουσική όμως πέρα από το περιβάλλον επικοινωνίας που μπορεί να 

δημιουργήσει , μπορεί να βοηθήσει και να αναπτύξει τη λεκτική επικοινωνία αυτή 

καθαυτή, να την εξελίξει. Όπως σημειώνουν οι Μακροπούλου & Βαρελάς (2001), στα 

πρώτα χρόνια των παιδιών, η ανάπτυξη της γλώσσας  και της μουσικής ακολουθούν μια 

παράλληλη πορεία (σσ.26). Σύμφωνα με τον Bintz (2010) και Richards (1999), η λεκτική 

επικοινωνία εξελίσσεται με τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων μέσα από το 

τραγούδι. Οι Hill-Clarke & Robinson (2003) υποστηρίζουν τη χρήση μουσικής για 

ενίσχυση των προφορικών ικανοτήτων  στη γλώσσα καθώς και των ακουστικών 

ικανοτήτων, της προσοχής, της μνήμης  και της σύνθετης σκέψης.  

 Ευρήματα υπάρχουν επίσης για την επίδραση της μουσικής ως προς την ενίσχυση 

των μαθηματικών ικανοτήτων και του μαθηματικού/λογικού τρόπου σκέψης , των 

χωροταξικών και χωροαντιληπτικών δεξιοτήτων, της σύνθετης σκέψης και μνήμης, και 

γενικότερα της ανάπτυξης του εγκεφάλου (Wilson, 1988; Δρίτσας, 2001). Όπως 

αναφέρεται από τους Neville et al. (2008), αρκετές έρευνες έχουν δείξει  ότι οι μουσικοί  

έχουν πιο υψηλή βαθμολογία από τους μη μουσικούς σε τεστ προφορικών, χωροταξικών 

και μαθηματικών ικανοτήτων (σε μαθηματικά καθημερινής χρήσης και κατανόησης 

γραφημάτων και πινάκων), ενώ οι μουσικοί έχουν επίσης πιο υψηλή βαθμολογία σε τεστ 

νοημοσύνης σε σύγκριση με μη μουσικούς (Schellenberg, 2006; Norton et al., 2005). Την 

ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης  και των χωροταξικών  και χωροαντιληπτικών 

ικανοτήτων υποστηρίζουν και οι παραπάνω έρευνες που αναφέρθηκαν καθώς και των 

Roehman & Wilson (1988).  

 Σημαντικά είναι επίσης τα οφέλη της μουσικής για την προώθηση της 

συλλογικότητας και την πολιτισμική γνωριμία των παιδιών μιας τάξης. Οι Unyk et al. το 

1992 απέδειξαν  ότι τα παιδιά μπορούν να αφήσουν στην άκρη διαφορές που αφορούν τη 

φυλή, την κουλτούρα, τις πολιτισμικές διαφορές και να αγκαλιάσουν πιο εύκολα το 
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διαφορετικό χωρίς προκαταλήψεις και διακρίσεις και όλα αυτά μέσα από συστηματική 

μουσική εκπαίδευση (Κοκκίδου, 2007). 

 

Α2. ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 

 
 Υπάρχει μια «πρώιμη», έντονη και ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και 

την ακοή. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το ανθρώπινο αυτί σχηματίζεται νωρίς- 

αρχή γίνεται την 5
η
 εβδομάδα- και ξεκινάει να συλλαμβάνει ήχους τη 18

η
 με 20

η
 

εβδομάδα περίπου.  

 «Η μήτρα δεν είναι ένας σιωπηλός κόσμος. Όταν λοιπόν η ακοή του εμβρύου 

αρχίσει να λειτουργεί, αυτό μπορεί να ακούσει το πεπτικό σύστημα  της μητέρας να 

γουργουρίζει , την καρδία της να χτυπάει  και το αίμα να κυλάει στα αιμοφόρα αγγεία. Η 

φωνή της εντυπώνεται από νωρίς στη συνείδησή του. Κάποιοι άλλοι ήχοι ίσως να μην 

παίζουν ακόμη κάποιο ρόλο, αλλά προς το τέλος  της εγκυμοσύνης οι εξωτερικοί ήχοι  

διεισδύουν  και πολλά έμβρυα αντιδρούν – στη μουσική για παράδειγμα. Το έμβρυο 

μπορεί,  όπως και η μητέρα, να έχει μια αγαπημένη μελωδία.» (Nilsson & Hamberger, 

2003, σσ. 147) 

 Ο Gordon (1980) δήλωσε πως η προσχολική ηλικία είναι η πλέον κατάλληλη  για 

την ανάπτυξη των μουσικών ικανοτήτων. Χαρακτηρίζεται από εξελισσιμότητα και 

μεταβλητότητα και υπάρχει άμεση επιρροή  από τα ερεθίσματα  του περιβάλλοντος, 

αρνητικά και θετικά (Στάμου, 2006). Ο Gordon (1986, 1987, 1990) μέσα από Στάμου 

(2006) σημειώνει ότι η πιο κρίσιμη περίοδος για την ανάπτυξη του μουσικού δυναμικού, 

της μουσικής δεκτικότητας ενός ατόμου είναι η ηλικία από της γέννηση ως αυτή των 3 

ετών, η δεύτερη πιο σημαντική η ηλικία 3-5 ετών και η τρίτη πιο σημαντική η ηλικία των 

5-8 ετών.  

 Η Στάμου (2006) υπογράμμισε ότι η περίοδος όπου ο εγκέφαλος παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη δεκτικότητα και ενσωμάτωση πληροφοριών είναι από τη γέννηση του 

παιδιού μέχρι την ηλικία των 12 ετών και κυρίως κατά τα 3 πρώτα έτη της ζωής του. 

Γι’αυτό το παιδί, πρέπει να έρχεται από μικρή ηλικία  σε όσο περισσότερη  επαφή με τη 

μουσική γίνεται. Όπως σημειώνουν οι Καρτασίδου & Στάμου, ένας μουσικός 



 13 

εκπαιδευτικός έχει σαν βασικό στόχο να προσφέρει στο παιδί τις απαραίτητες γνώσεις με 

το κατάλληλο ποιοτικό υπόβαθρο ώστε να έρθει στην επιφάνεια το μουσικό δυναμικό 

του και να αναπτυχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο (Καρτασίδου, Λ. & Στάμου, Λ. 

2006).  

 Από έρευνες (Moog, 1976; Greenberg, 1976) που διεξήχθηκαν με παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, βρέθηκε ότι τα βρέφη αντιλαμβάνονται και ανταποκρίνονται 

πρώτα στον ήχο των λέξεων, κατόπιν στο ρυθμό και τελευταία στην τονικότητα. Ο 

Zimmerman (1978) παρέθεσε τη σειρά αντίληψης των μουσικών εννοιών από τα παιδιά 

ως εξής: Ένταση του ρυθμού, χροιά, χρόνος, διάρκεια, τονικότητα, αρμονία.  

 Οι Μακροπούλου & Βαρελάς (2001) παρέθεσαν τις μουσικές συμπεριφορές των 

μικρών παιδιών ανά έτος , ως εξής:  

0-1 έτους: Αντιδρούν απλά στους ήχους (Shulter-Dyson & Gambriel (1981) με 

ενδιαφέρον και απλές κινήσεις, ίσως και επιφωνήματα. 

1-2 ετών: Διακρίνονται από μια «αυθόρμητη μουσική δημιουργία» και όταν τραγουδάνε 

«τα τονικά ύψη τους  χαρακτηρίζονται  από γκλισσάντι του ύψους που παράγονται με 

μια αναπνοή. (Hargreaves, 2004) 

2-3 ετών: Σε αυτήν την ηλικία παρατηρείται μια παθητικότητα, τα παιδιά έχουν ανάγκη 

να οικειοποιηθούν ένα τραγούδι ακούγοντάς το πολλές φορές, έτσι ώστε να το 

τραγουδήσουν γενικότερα και με σωστό ρυθμό και μελωδία ειδικότερα. (Μακροπούλου 

& Βαρελάς, 2001) 

3-4 ετών: Η μουσική διδάσκεται με περισσότερο ομαδικό πνεύμα, λόγω της πιο 

κοινωνικής συμπεριφοράς συγκριτικά με προηγούμενες ηλικίες. Εξερευνάται ο ρυθμός 

παράλληλα με τον παλμό και οι δραστηριότητες γίνονται πιο οργανωμένες και 

περίπλοκες. (Μακροπούλου & Βαρελάς, 2001) 

4-5 ετών: Ανεβαίνει το επίπεδο της ομαδικότητας και η αγάπη προς αυτό, χωρίς να 

μειώνεται το ενδιαφέρον και η αναγκαιότητα για ατομικές δραστηριότητες που ωθούν 

στην προσωπική εξέλιξη (Μακροπούλου & Βαρελάς, 2001). Έχουν πλέον την ικανότητα 

να ξεχωρίζουν τονικά ύψη και να προχωρούν σε επανάληψη χτυπημάτων με απλά 

ρυθμικά σχήματα (Hargeaves, 2004). 

 Ακολουθούν πίνακες από το βιβλίο των Μακροπούλου & Βαρελά (2001), σχετικά 

με τις μουσικές δεξιότητες των παιδιών ηλικία 3-5 ετών. 
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Τραγούδι 

3 ετών  Έκταση φωνής από το Ρε’ ως το Λα’ (Σιb) 

 Τέμπο 66-80 το τέταρτο 

 Αρχίζουν να αναπαράγουν τα παιδικά τραγούδια που ακούν 

4 ετών  Έκταση φωνής από το Ντο’ ως το Ντο’’ 

 Τέμπο 80-92 

 Διακρίνουν το τραγούδι από την ομιλία 

5 ετών  Έκταση φωνής από το Ρε’ ως το Ρε’’ 

 Τέμπο 92-108 

Πίνακας 1 

Ρυθμός  

3 ετών   Μίμηση σύντομων μελωδικών μοτίβων 

 Τραγουδούν τα συχνά επαναλαμβανόμενα ρυθμικά μοτίβα 

4 ετών  Συνοδεύουν ρυθμικά με παλαμάκια, χτυπήματα στα γόνατα κ.λπ. 

 Επαναλαμβάνουν σύντομα ρυθμικά μοτίβα στα όργανα 

5 ετών  Αντιλαμβάνονται τις διαφορές στο ρυθμό των τραγουδιών 

 Αναγνωρίζουν τα τραγούδια από το ρυθμό τους 

Πίνακας 2 

 

 

Ακουστική Αντίληψη 

3 ετών   Αντιλαμβάνονται μεγάλα μελωδικά διαστήματα (οκτάβα και μεγαλύτερα) 

 Αντιλαμβάνονται τη σχέση σιγανού και δυνατού ήχου (δυναμικές), κυρίως μέσα 

από τα τραγούδια 

4 ετών   Αντιλαμβάνονται οκτάβες και διαστήματα πέμπτης, όπως και το ίδιο τραγούδι σε 

διαφορετικά τονικά ύψη 

 Μπορούν να αναπαράγουν τις δυναμικές με τη φωνή τους, με παλαμάκια κ.λπ. 

 Η εσωτερική ακοή τους περιορίζεται στα σιγανά και δυνατά μοτίβα ενός 

τραγουδιού 

5 ετών  Αντιλαμβάνονται οκτάβες, πέμπτες και τρίτες 

 Αντιλαμβάνονται όλες τις διαβαθμίσεις σιγανά-δυνατά και γρήγορα-αργά 

 Η εσωτερική ακοή τους επεκτείνεται σε μοτίβα μικρότερης και μεγαλύτερης 

διάρκειας 

Πίνακας 3 
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Κίνηση 

3-4 ετών  Ανακαλύπτουν και μιμούνται νέες κινήσεις. Αρχίζουν να αναπτύσσουν το μυϊκό 

συντονισμό για μεγάλες κινήσεις, όπως πήδημα, στροφή, τριποδισμό κ.λπ. 

5 ετών  Αρχίζουν να χτυπούν ρυθμικά παλαμάκια 

 Αποκτούν τις ικανότητες για περισσότερες κινήσεις στο χώρο (πήδημα, 

καλπασμό, σκοινάκι κ.λπ.) 

 Αλλάζουν κατεύθυνση και σταματούν επιτόπου κατά βούληση 

Πίνακας 4 

Μουσική Ακρόαση 

3 ετών   Ακούν με προσοχή το τραγούδι του δασκάλου 

4 ετών  Παρακολουθούν ολιγόλεπτα αποσπάσματα οργανικής η φωνητικής μουσικής 

5 ετών   Ο χρόνος συγκέντρωσής τους είναι μεγαλύτερος 

Πίνακας 5 
Μουσική Εκτέλεση 

3 ετών  Παίζουν με μεγαλύτερη ευκολία κυρίως το τύμπανο 

4 ετών  Παίζουν τα περισσότερα μικρά ρυθμικά κρουστά (ξυλάκια, κασσετίνες, γκουϊρο, 

μαράκες, γκονγκ κ.λπ.) 

5 ετών  Ο χρόνος συγκέντρωσής τους είναι μεγαλύτερος 

Πίνακας 6 

 

Α3. ΜΟΥΣΙΚΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ; ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.  

 

 Το ζήτημα της μουσικής διδασκαλίας και της καταλληλότητας αυτού που τη 

διδάσκει έχει απασχολήσει αρκετά χρόνια τον κόσμο της έρευνας στη μουσική 

εκπαίδευση. Το ζήτημα της μουσικής και της παιδαγωγικής κατάρτισης του διδάσκοντος 

έχει αποτελέσει αντικείμενο σημαντικών συζητήσεων και ερευνών (Mills, 1996; Garvis 

& Pendergast, 2010; Allen 1988; Suzuki, 1969; Binns, 1994; Flash, 1993; Moog, 1968; 

Hallam et al., 2009).  

 Όπως διατύπωσε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης «η 

επαγγελματική κατάρτιση περιλαμβάνει γενικά όλες τις οργανωμένες και διαρθρωμένες 

δραστηριότητες, είτε οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένων προσόντων είτε όχι, που 
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παρέχουν στα άτομα δεξιότητες και ικανότητες αναγκαίες και επαρκείς για την εκτέλεση 

μιας εργασίας ή ενός σύνολου εργασιών» (σελ. 2 στο   

http://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/14/13/528.pdf) 

 Το μεγαλύτερο κομμάτι της βιβλιογραφίας σχετικά με το ζήτημα αυτό αφορά 

κυρίως στη διδασκαλία της μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ πολύ 

μικρότερο μέρος της βιβλιογραφίας αφορά στην προσχολική εκπαίδευση, παρόλο που 

θεωρείται ότι είναι ύψιστης σημασίας για να αναπτυχθεί θετική στάση απέναντι στη 

μουσική (Pramling & Garvis, 2013). 

 Τί σημαίνει όμως να είναι κάποιος καλός εκπαιδευτικός; Τί είναι αυτό που τον 

καθιστά εκπαιδευτικά κατάλληλο; Σύμφωνα με έρευνα των Custodero και Στάμου 

(2007a, 2007b), η καλή μουσική διδασκαλία είναι διαδραστική, παρουσιάζει μετρήσιμα 

αποτελέσματα, συμπεριλαμβάνει σαν γνώμονα το ενδιαφέρον των μαθητών, είναι 

απολαυστική, προσφέρει δημιουργική έκφραση και παρέχει ανατροφοδότηση στη 

στιγμή. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ίδιας έρευνας , τα χαρακτηριστικά ενός καλού 

δασκάλου μουσικής είναι τα εξής: 

 

1. Λειτουργεί μαθητοκεντρικά 

2. Παρατηρεί το πώς εκφράζονται και τί εκφράζουν  οι μαθητές του 

3. Προωθεί την ανεξαρτησία 

4. Ενθαρρύνει την επιτυχία 

5. Συνδέεται ψυχικά με τους μαθητές 

6. Ενδιαφέρεται για τη ζωή των μαθητών 

7. Διαθέτει χιούμορ 

8. Οργανώνει 

9. Απολαμβάνει τη διδασκαλία 

10. Προτιμά περισσότερο τις πράξεις από τα λόγια 

11. Εκτιμά το συνεργατικό πνεύμα 

12. Σχεδιάζει δραστηριότητες που είναι πράγματι μουσικές 

13. Δεν παραμένει αμέτοχος 

14. Είναι αυστηρός, θέτει κάποια όρια 

15. Ενθαρρύνει τη μάθηση, δεν την ελέγχει 
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16. Είναι ανοιχτός στην αλλαγή πορείας του μαθήματος και τις τροπές που 

μπορεί να ακολουθήσει 

 

Σχετικό με το ζήτημα της καλής διδασκαλίας της μουσικής, είναι και η διαμάχη 

και υφίσταται εδώ και πολλές δεκαετίες σχετικά με το αν η μουσική θα έπρεπε να 

διδάσκεται από μουσικούς (εκπαιδευτικούς ειδικότητας) ή από τον γενικό δάσκαλο της 

τάξης (Wheway, 2006; Hennessy, 2006). Όπως σημειώνεται , «δύο ζητήματα που 

φαίνεται να απασχολούν ιδιαίτερα τον κλάδο των νηπιαγωγών είναι ο προβληματισμός 

γύρω από την παρουσία ή όχι των εξειδικευμένων μουσικών που θα διδάσκουν μουσική 

στο νηπιαγωγείο καθώς και ο ρόλος των εκπαιδευτικών ως “πράκτορες” παιδιών με 

ταλέντο στη μουσική» (Σωτηριάδου, Ν. 2008, σσ.5)  

 Οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας αντιμετωπίζουν διαφόρων ειδών δυσκολίες 

στην εκτέλεση μουσικών δραστηριοτήτων. Οι Wiggins & Wiggins (2008) που 

ασχολήθηκαν με το ζήτημα σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, παρατήρησαν πως όσον αφορά 

τη μουσική εκπαίδευση παιδαγωγών , σε πολλές έρευνες περιγράφηκε ως «ελάχιστη, 

τυπική, απαρτιζόμενη από κάποιες μουσικές βάσεις, σε μικρή έκταση» (DeGraffenreid & 

Kretchmer, 2002; Gauthier & McCrary, 1999; Herbst, de Wet & Rijsdijk , 2005; 

Temmerman 1997). Μια άλλη έρευνα στην Αγγλία, των Hallam et al. (2009, σσ. 19) 

βρήκε ότι πολλοί παιδαγωγοί θεώρησαν «ότι η ποσότητα μουσικής εκπαίδευσης που 

έλαβαν ήταν χαμηλή αλλά υψηλή η ποιότητα».  

Όπως προκύπτει, οι απόφοιτοι παιδαγωγικών σχολών παρουσιάζουν την 

πιθανότητα να μην κατέχουν τις απαραίτητες ικανότητες και τη διάθεση για να διδάξουν 

μουσική (Barton, Baguley & MacDonald, 2013; Garvis & Pendergast 2010, 2012; 

Hocking, 2009). Για το λόγο αυτό, αναφέρουν οι Ehrlin & Wallerstedt (2014), ότι όπως 

είπαν και οι Asplund Carlsson, Pramling & Pramling Samuelsson (2008), πολλές φορές 

οι παιδαγωγοί προχωρούν σε μουσικές δραστηριότητες που δεν διαθέτουν οργανωμένο 

περιεχόμενο. Δηλαδή οι παιδαγωγοί  και οι νηπιαγωγοί, από τη μια πραγματοποιούν 

μουσικές δραστηριότητες και χρησιμοποιούν τη μουσική ως ένα πολυποίκιλο εργαλείο 

για την εκπόνηση άλλων δραστηριοτήτων αλλά από την άλλη λόγω έλλειψης 

εξειδίκευσης, δεν έχουν την ικανότητα να βοηθήσουν ουσιαστικά στη μουσική ανάπτυξη 

των μαθητών.  
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Σύμφωνα με τις απόψεις των Bouffard, Boissvert & Markovits (1998) οι 

υποψήφιοι παιδαγωγοί, όντας ακόμη φοιτητές, δεν δείχνουν  ιδιαίτερη εμπιστοσύνη  στις 

μουσικές τους ικανότητες και πιστεύουν ότι αυτές δεν μπορούν να αλλάξουν 

θεμελιωδώς.  Ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να έχει τις ρίζες και τα θεμέλιά του στο 

παρελθόν και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι θέμα δεξιοτήτων. Το να χαρακτηρίσει 

κάποιος τον εαυτό του σαν άμουσο, οφείλεται πάρα πολύ συχνά στην ποιότητα μουσικών 

εμπειριών στην παιδική ηλικία (Garvis & Pendergast, 2012; Hallam et al., 2009; Holden 

& Button, 2006; Propst, 2003; Russell & Bowie, 2002; Stunell, 2010; Wiggins & 

Wiggins, 2008; Wilson et al., 2008). Υπάρχουν στοιχεία πως υπάρχει σχέση ανάμεσα 

στην αυτοπεποίθηση συμμετε χόντων στη μουσική εκπαιδευτική διαδικασία  και στις 

δικές τους μουσικές εμπειρίες από το σχολείο και ότι βλέπουν τη μουσική ικανότητα σαν 

κάτι κληρονομικό και ότι είναι κάτι που μπορεί κάποιος να αποκτήσει (Jeanneret, 1997).  

Έχοντας στο νου  αυτό το άγχος και τον ελιτισμό του ταλέντου, επιλέγουν να μην 

ασχοληθούν παραπάνω σαν μαθητές, να μην προσπαθήσουν για αλλαγή ως παιδαγωγοί, 

να έχουν οι ίδιοι χαμηλές απαιτήσεις από την πλειοψηφία των μαθητών τους, 

καταλήγοντας σε «ένα φαύλο κύκλο στην ανάπτυξη μουσικών ικανοτήτων για την 

πλειοψηγία των ατόμων στο εκπαιδευτικό σύστημα» (Hennessy, S., 2000 μέσα από 

Seddon, F. & Biasutti, M., 2008, σσ. 3). 

 Ο Stunell (2010) σημειώνει ότι η προτίμηση για τη μουσική και η μουσική 

ευαισθησία, δεν συμβαδίζουν απαραίτητα με τις τεχνικές γνώσεις μουσικών οργάνων. 

Μπορεί κάποιος να είναι εκπληκτικός στην εκτέλεση αλλά να μη διαθέτει αυτήν την 

ευαισθησία, ενώ άλλοι να έχουν έντονη μουσικότητα και διάθεση, αλλά να μην 

αναπτύξουν ποτέ περαιτέρω ικανότητες. Στα πλαίσια της ίδιας εργασίας και πιο 

συγκεκριμένα, μέσα από τις εργασίες των Hallam (2002)  και οι Welch  (2001), 

παρατηρείται και ότι ο όρος μουσικότητα είναι λίγο σχετικός και ότι οι περισσότεροι που 

χαρακτηρίζουν τους εαυτούς τους μουσικούς , θεωρούν τη μουσικότητα συνυφασμένη με 

την εκτέλεση κάποιου μουσικού οργάνου ή ενός καλλίφωνα εκτελεσμένου τραγουδιού.  

 Όπως υποστηρίζουν και οι Heyning (2011, σσ. 7), βασιζόμενοι και σε άλλες 

έρευνες (Dinham 2011; Abril, 2007; Poule, 2007; Russell –Bowie, 2009; Russell-Bowie, 

2003; Welch 1995; Richards, 1999) «πολλοί φοιτητές ξεκινούν την εκπαίδευσή τους με 

μια βαθία ριζωμένη άποψη ότι η διδασκαλία μουσικής απαιτεί “ταλέντο” στις οργανικές 
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και φωνητικά εκτελεστικές ικανότητες και στη μουσική ανάγνωση και ότι μόλις αυτές οι 

πεποιθήσεις στερεοποιηθούν, δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα». O Askew (1993) 

υποστήριξε ότι ναι μεν το να διδάσκει ένας “μουσικός σπεσιαλίστας” το μάθημα της 

μουσικής μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερη ποιότητα μουσικής διδασκαλίας για τους 

μαθητές του, αλλά όταν πρόκείται για μια τάξη στα πλαίσια του σχολείου, δεν μπορεί να 

αποφευχθεί το γεγονός ότι κινδυνεύει να χαρακτηριστεί και το ίδιο το μάθημα “σπέσιαλ” 

και ξεχωριστό και να αποκοπεί από το υπόλοιπο πρόγραμμα. Η Hennessy (2000) δήλωσε 

ότι «αυτή η έμφαση στην ικανότητα υπερτεχνικής εκτέλεσης, φαίνεται να σημαδεύει τη 

μουσική σαν το “special specialism”» (Hennessy, S., 2000, σσ. 183-184) «Η μουσική 

ικανότητα δεν είναι ιδιαίτερη, αλλά επίκτητη όπως η κατανόηση της ομιλίας» (Moog, 

1968, μέσα από Holden, H. & Button, S., 2006, σσ. 25) 

 Υπάρχει η άποψη ότι ο παιδαγωγός της τάξης γνωρίζει τα παιδιά ξεχωριστά, τις 

προσωπικότητές τους, καταλαβαίνει από εκπαιδευτική εμπειρία και μέσα στην ίδια την 

τάξη πώς να τα προσεγγίσει σαν σύνολο και ατομικά και μπορεί να εντάξει το μάθημα 

στα πλαίσια του υπόλοιπου προγράμματος (Mills, 1989; Allen, 1988; Hoffer & Hoffer, 

1987). Στην απέναντι όχθη επί αυτού βρίσκεται η Hennessy (2006) υποστηρίζοντας ότι 

αν ένα σχολείο ή ένας σχολικός φορέας έχει τη δυνατότητα και την τύχη να προσλάβει 

έναν δάσκαλο μουσικής με αυτοπεποίθηση και πίστη  στις ικανότητές του, τότε ίσως 

μπορούν να προβούν σε μια υγιή μουσική ζωή μέσα στο σχολείο και το μάθημα της 

μουσικής να σταθεί στο ίδιο ύψος με τα άλλα μαθήματα, δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να 

συνδυαστεί μαζί τους σε βάθος. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να αναπτυχθεί μια πιο 

ισχυρή διαθεματική προσέγγιση των δραστηριοτήτων  στα πλαίσια της τάξης, εφόσον 

διδάσκεται από κάποιον άλλον και όχι από τον παιδαγωγό που γνωρίζει όλο το 

πρόγραμμα. Η  ζωγραφική θα βρίσκεται εντός, το θέατρο θα βρίσκεται εντός, ο χορός 

εντός ακόμα και η μουσικοκινητική. Αλλά η μουσική σαν μουσική θα βρίσκεται στο 

μεταίχμιο και θα «υποφέρει από την ελιτιστική της εικόνα του σωστού και του λάθους» 

(Hennessy, S., 2000, σσ. 192) 

 Όπως ειπώθηκε, η μουσική που διδάσκεται από τον παιδαγωγό της τάξης βοηθάει 

τα παιδιά να εκτιμήσουν περισσότερο τη μουσική ως μέρος του προγράμματος και τον 

παιδαγωγό να γνωρίσει τα παιδιά ακόμη περισσότερο (Mills, 1974). « Η μουσική είναι 

για όλα τα παιδιά  και για αυτό θα έπρεπε να διδάσκεται  και από όλους τους 
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παιδαγωγούς» συνέχισε η Mills (1989, σσ. 126). Κάθε παιδαγωγός μπορεί να διδάξει 

μουσική υποστήριξαν οι Binns (1994, Flash (1993) και Suzuki (1969) (μέσα από Holden, 

H., & Button, S., 2006, σσ. 26). 

 Οι απαιτήσεις της μουσικής για αυτές τις ηλικίες είναι εφικτές να κατανοηθούν 

και να μεταλαμπαδευτούν από τον παιδαγωγό γενικής παιδείας (Davies, 1994). «Η 

μουσική θα έπρεπε να διδάσκεται από έναν παιδαγωγό, γιατί οι ικανότητές του μπορούν 

να είναι επαρκείς για να διδάξει παιδιά αυτής της ηλικίας» υπογραμμίζουν οι Holden & 

Button (2008, σσ.  26), βασιζόμενοι στους Glover & Ward (1993) και Tillman (1998). Σε 

έρευνα των Lindgren & Ericsson (2013), οι ίδιοι  οι παιδαγωγοί θεώρησαν πως δεν 

χρειάζεται να είναι κάποιος καλός στη μουσική για να τη διδάξει.  

 Ερευνητές ισχυρίζονται πως δεν είναι το επίπεδο των μουσικών ικανοτήτων αυτό 

καθαυτό το πιο σημαντικό αλλά είναι η σχέση ανάμεσα στη συγκεκριμένη ικανότητα και 

την αυτοποεποίθηση του παιδαγωγού στην εκτέλεση και διδασκαλία (Heyning, 2011). 

Σύμφωνα με τη Στάμου (2006,), είναι γεγονός ότι και στην Ελλάδα, πολλοί παιδαγωγοί 

αδυνατούν να ξεπεράσουν τα προσωπικά και επαγγελματικά προβλήματα που ίσως 

αντιμετωπίζουν και να προχωρήσουν στο παιδαγωγικό καθήκον τους και για το λόγο 

αυτό έχουν γίνει έρευνες και στον ελληνικό μουσικοπαιδαγωγικό χώρο. Σχετικές με τα 

παραπάνω είναι οι έννοιες της αυτοπεποίθησης και αυτεπάρκειας. Η αυτοπεποίθηση 

είναι ένα αίσθημα αυτοεπιβεβαίωσης, ένα αίσθημα ότι μπορεί κάποιος να ολοκληρώσει  

ένα έργο με τη γνώση  και τις ικανότητες που κατέχει, χωρίς να ζητήσει βοήθεια από 

τρίτους (Holroyd & Harlen, 1996), ενώ αυτεπάρκεια στη διδασκαλία είναι η πίστη του 

παιδαγωγού στην ικανότητά του να επηρεάσει την απόδοση των μαθητών του (Berman 

& McLaughlin, 1977). Κατά τους Dellinger et al. (2007), αυτεπάρκεια θεωρείται η 

προσωπική πεποίθηση ενός παιδαγωγού στην ικανότητά του να εκτελέσει συγκεκριμένες 

παιδαγωγικές εργασίες σε συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας σε κάθε συγκεκριμένη  

περίπτωση (στο Garvis & Pendergast, 2011). 

 Ότι η αυτοπεποίθηση δεν έχει την ίδια δύναμη και το ίδιο νόημα χωρίς την 

παράλληλη ύπαρξη της επάρκειας, δήλωσαν οι Wiggins & Wiggins (2008) στηριζόμενοι 

σε μια προηγούμενη έρευνά τους (Bartel, Cameron, Wiggins & Wiggins (2004) και στον 

Bandura (1977, 1986, 1997). Η  αυτεπάρκεια επηρεάζει και “αποφασίζει” μέχρι ποιό 

σημείο είναι εφικτό να διδάξει ο παιδαγωγός (Garvis, 2013) και επηρεάζει επίσης το πώς 
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αντιλαμβάνεται ο παιδαγωγός την ικανότητα να επιτύχει παιδαγωγικά αποτελέσματα 

(Bandura, 1997). Οι Garvis & Pendergast (2011) παραθέτουν πως η αυτεπάρκεια έχει μια 

αξιοπρόσεκτη επίδραση στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του παιδαγωγού 

υποστηρίζοντας ότι αν οι παιδαγωγοί προσχολικής αγωγής έχουν ισχυρή αυτεπάρκεια 

όσον αφορά ένα συγκεκριμένο ζήτημα και αντικείμενο, τότε είναι πιο πιθανό να βρουν 

το κίνητρο να διδάξουν το αντικείμενο και να επιμείνουν στο να βοηθήσουν τους 

μαθητές τους, πράγματα που είναι συνυφασμένα με τη δεκτικότητα των παιδιών και την 

επιτυχία τους.  

 Έρευνες φανερώνουν διάφορα προβλήματα που επιβεβαιώνουν κυρίως τη 

σύνδεση αυτοπεποίθησης και αυτεπάρκειας με τις δυσκολίες στη διδασκαλία  και με 

αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνουν και την ανάγκη για περαιτέρω επιμόρφωση. Σύμφωνα με 

έρευνα των Garvis & Pendergast (2011), πολλοί παιδαγωγοί στα δημοτικά σχολεία, όχι 

μόνο δεν εχουν την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να διδάξουν μουσική, αλλά η 

μουσική είναι το μάθημα που τους φοβίζει περισσότερο από όλα. Οι έρευνες των 

Hennessy (2000) και των Holden & Button (2006) επιβεβαιώνουν  και αυτές πως 

παιδαγωγοί που δεν είναι ειδικοί στη μουσική παραθέτουν πως τα επίπεδα της 

αυτοπεποίθησής τους όσον αφορά την ικανότητά τους να διδάξουν μουσική στην τάξη 

είναι χαμηλά. Επίσης, τα επίπεδα αυτοπεποίθησης στη διδασκαλία της μουσικής είναι 

μερικές φορές πιο χαμηλά σε σχέση με τη διδασκαλία γενικότερα και παράλληλα έχει 

αποδειχθεί ότι επηρεάζει ταυτόχρονα και την ποιότητα της μουσικής που θα διδαχθεί 

(Mills, 1989; Giffor, 1993; Bresler, 1993; Russell-Bowie, 1993, 2002; Byo, 2000). 

Υπάρχουν ωστόσο παιδαγωγοί που παρά την περιορισμένη γνώση τους στη μουσική, 

έχουν την αυτοπεποίθηση και τη διάθεση να διδάξουν μουσική στους μαθητές τους και 

το πράττουν (Lawson et al., 1994, σσ. 3). 

 Ένα πρόβλημα που οδηγεί σε αυτή τη μουσική και διδακτική ανασφάλεια είναι η 

ισχυρή πεποίθηση ότι κάποιος πρέπει να είναι καταξιωμένος μουσικός προκειμένου να 

διδάξει. Αυτή η άποψη δημιουργεί πίεση και πλαισιώνει τις μουσικές εμπειρίες και την 

προοπτική της μουσικής διδασκαλίας με αρνητικό τρόπο και με άγχος. Κατά τη διάρκεια 

μιας έρευνας που αφορούσε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, δύο μαθητές κατάφεραν να 

αλλάξουν γνώμη γιατί είδαν εμπειρικά ότι αυτό δεν υφίσταται (ή τουλάχιστον δεν 

αφορούσε αυτούς). Οι πλειονότητα όμως δεν αλλάζει εύκολα αυτή τη βαθιά ριζωμένη 
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άποψη και είναι ανησυχητικό γεγονός ότι οι 7/10 που είχαν μάθει να παίζουν 

τουλάχιστον ένα όργανο κατά τη διάρκεια του δημοτικού (Hennessy, 2000). Η Hennessy, 

προτείνει την ενασχόληση με το αντικείμενο από τα πρώτα στάδια της επαγγελματικής 

τους πορείας, έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να εντάξουν πιο 

φυσιλογικά  και χωρίς φοβό τη μουσική στο μελλοντικό τους πρόγραμμα.  

 Σε έρευνα της Stunell (2010) βρέθηκε ότι οι παιδαγωγοί χρειάζεται να έχουν  

κατακτήσει ένα ελάχιστο επίπεδο αυτεπάρκειας έτσι ώστε να απαιτείται από αυτούς η 

διδασκαλία μουσικής. Έπειτα, μπορούν να εξερευνήσουν τη μουσική διδασκαλία μέσα 

στα οικεία παιδαγωγικά πλαίσια, αναπτύσσοντας μουσικές πτυχές της αυτεπάρκειας τους 

και ενδυναμώνοντας τη μουσική τους ταυτότητα. Πώς φτάνει όμως κανείς να κατακτήσει 

αυτή τη βάση αυτεπάρκειας για τη μουσική διδασκαλία;  

 Οι Στάμου & Custodero το 2007 (μέσα από Στάμου σσ. 4) σημειώνουν ότι «όταν 

η πρόκληση γίνεται αντιληπτή ως αδιέξοδο, τότε φαίνεται ότι περιορίζονται τα 

περιθώρια εξέλιξης, ενώ όταν θεωρείται ως σημείο εκκίνησης, δηλαδή, ως ένα ζήτημα 

για να στοχαστεί ο εκπαιδευτικός και να βρει λύση, τότε η δυνατότητα αλλαγής και 

ανάπτυξης είναι φανερή». Το να δει κανείς λοιπόν ως πρόκληση την κατάκτηση 

αισθήματος αυτεπάρκειας στη διδασκαλία της μουσικής από τον γενικό παιδαγωγό, 

σηματοδοτεί την ανάγκη και την αναζήτηση εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στο 

αντικείμενο.  

 

Στόχοι της έρευνας. 

Οι στόχοι της έρευνας που περιγράφονται στην παρούσα εργασία είναι οι ακόλουθοι: 

 Να διερευνηθούν οι απόψεις βρεφονηπιοκόμων για την αξία της μουσικής και τη 

σημασία της παρουσίας της μέσα στην τάξη. 

 Να διερευνηθεί κατά πόσο χρησιμοποιούν τη μουσική μέσα στην τάξη, αν τη 

χρησιμοποιούν ως εργαλείο, αν τη διδάσκουν σαν ξεχωριστό μάθημα ή 

διαθεματικά, και τι μουσικό υλικό διαθέτουν. 

 Να διερευνηθεί κατά πόσο οι βρεφονηπιοκόμοι αισθάνονται αυτοπεποίθηση και 

επάρκεια για τη χρήση της μουσικής μέσα στην τάξη. 
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 Να διερευνηθούν οι απόψεις τους σχετικά με το αν θεωρούν τις μουσικές τους 

γνώσεις αρκετές και να διερευνηθούν οι γνώσεις αυτές. 

 Να διερευνηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι λύσεις που 

προτείνουν για την επίλυση των προβλημάτων αυτών στη διδασκαλία της 

μουσικής.  

 Να διερευνηθεί αν και τί γνωρίζουν σχετικά με τη μουσική ανάπτυξη παιδιών 

ηλικίας 2-5 ετών. 

 Να διερευνηθούν οι απόψεις τους σχετικά με το ποιός είναι πιο κατάλληλος για 

τη διδασκαλία μουσικής, ο γενικός παιδαγωγός/βρεφονηπιοκόμος ή ο μουσικός 

(εκπαιδευτικός ειδικότητας). 

 Να διερευνηθούν οι απόψεις τους σχετικά με την επιμόρφωση στη μουσική 

καθώς και οι ενέργειες που έχουν κάνει προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα αναδύθηκαν μέσα από τις ερωτήσεις της 

ημιδομημένης συνέντευξης με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο.  
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Β΄ ΜΕΡΟΣ 

 

Β1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. 

 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 13 βρεφονηπιοκόμους και 2 βοηθούς 

βρεφονηπιοκόμου, όλες γυναίκες. Από τις 13 βρεφονηπιοκόμους, η μία έχει επίσης 

πτυχίο βοηθού βρεφονηπιοκόμου και μία έχει επίσης πτυχίο νηπιαγωγού. Όλες οι 

βρεφονηπιοκόμοι του δείγματος εργάζονται σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς 

στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Από αυτές οι 2 εργάζονται σε ιδιωτικούς 

βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η ηλικία τους κυμαίνεται από 23 ετών μέχρι 53 ετών. Οι 12 

από τις βρεφονηπιοκόμους αποφοίτησαν από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στη Σίνδο και μία 

από το ΤΕΙ Ιωαννίνων. 

Το ερευνητικό εργαλείο της παρούσας έρευνας είναι η ημιδομημένη συνέντευξη. 

Αυτή αποτελούνταν από 7 δημογραφικές ερωτήσεις και 10 ερωτήσεις σχετικά με το θέμα 

της έρευνας. Κάθε συνέντευξη ηχογραφήθηκε και απομαγνητοφωνήθηκε. Τα 

απομαγνητοφωνημένα κείμενα μελετήθηκαν με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης 

(Braun & Clarke, 2006), για να αναδυθούν τα σημαντικά θέματα. 

 

Β2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Β2.1. Η ωφέλεια στην προσχολική ηλικία από τη διδασκαλία της 

μουσικής. 

 

 Σχετικά με τον αν η μουσική στην προσχολική ηλικία ωφελεί τα παιδιά και με 

ποιόν τρόπο, ειπώθηκαν τα εξής: 

Βρεφ. 1: «Ήχος, χορός, κίνηση» 

Βρεφ. 2: «Καλή για όλους. Ηρεμεί, χαλαρώνει, διασκεδάζει.» 

Βρεφ. 3: «Ενεργοποιούνται λειτουργίες του εγκεφάλου μέσω μουσικής και ρυθμού. 

Αρχίζουν να λειτουργούν αλλιώς και βοηθάει στην καθημερινότητα. Μπορεί η εκάστοτε 
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μουσική να ηρεμεί, να σε ταξιδεύει. Το σώμα κινείται αλλιώς. Επηρεάζει τη 

συμπεριφορά.» 

Βρεφ. 4: «Τα παιδιά αισθάνονται πιο ελεύθερα. Η πιο χαρούμενη στιγμή. Προσφέρει 

αμεσότητα επικοινωνίας γιατί συμμετέχουν και οι δασκάλες.» 

Βρεφ. 5: «Αρέσει πολύ και τα παιδιά μαθαίνουν πολλά. Τρελαίνονται για μουσική.» 

Βρεφ. 6: «Τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα μέσω της μουσικής τα 

πράγματα. Τρελαίνονται. Νιώθουν ότι είναι μαγικό και μπαίνουν σε άλλο κόσμο.» 

Βρεφ. 7: «Ο πιο ευχάριστος τρόπος για να μάθει ένα παιδιά πράγματα. Το ευχαριστιέται, 

διασκεδάζει, βελτιώνει το λεξιλόγιό του. Σαν εργαλείο μπορείς να περάσεις τα πάντα, 

είναι απαραίτητη.» 

Βρεφ. 8: «Τα παιδιά δείχνουν τα συναισθήματά τους. Γίνονται πιο εξωστρεφή και 

μαθαίνουν πράγματα μέσω της μουσικής. Ασκούνται επίσης. Είναι ένας άμεσος τρόπος 

να δείξεις πράγματα και τα παιδιά εκφράζονται καλύτερα.» 

Βρεφ. 9: «Εξελίσσει σε διαφορετικές προσωπικότητες. Εξελίσσει τη νοημοσύνη του 

παιδιού, την προσωπικότητα. Μέσω μουσικής μπορούμε να διδάξουμε πολλά 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Η συνολική συμμετοχή είναι ένας ώφελος ( από παιδιά και 

δασκάλες)». 

Βρεφ. 10: «Κεντρίζει το ενδιαφέρον. Μεγάλη συμμετοχή, συνήθως το 100%. Αποκτούνε 

γνώσεις πέρα από το κλασσικό μάθημα και είναι ένας τρόπος για να απασχοληθούν 

δημιουργικά». 

Βρεφ. 11: «Δίνει ερεθίσματα για να πάνε παρακάτων σαν άνθρωποι, να εξελιχθούν. 

Ηρεμεί την ενέργεια, διοχετεύεται η ενεργητικότητα. Ηρεμεί και καταπραϋνει. Η αξία 

της μουσικής είναι τεράστια για τη ζωής μας, μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Με 

παρηγορεί όταν είμαι θλιμμένος, με ηρεμεί όταν είμαι θυμωμένος, δίνει μέτρο στη ζωή 

μου.» 

Βρεφ. 12: «Τρόπος διαπαιδαγώγησης του παιδιού. Αναπόσπαστο κομμάτι για την 

ανάπτυξη του, για την παιδεία του, για την εκπαίδευσή του. Μπορείς μέσω μουσικής να 

διδάξεις πολλά και για το γνωστικό και για το κοινωνικοσυναισθηματικό. 

Συνειδητοποίηση και χαρά όταν καταφέρνουν μουσικά και μόνα τους.» 

Βρεφ. 13: «Καλό για να γνωρίζει τα όργανα.» 
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Βρεφ. 14: «Τρόπος έκφρασης. Να κινηθούν. Να εκτονωθούν. Να βιώσουν διάφορα 

συναισθήματα και εμπειρίες. Παιδιά χαρούμενα και δραστήρια.»  

Βρεφ. 15: «Ηρεμεί το μυαλό, καθοδηγεί το μυαλό, βοηθάει στο να μαθαίνουν.» 

 

Συνοψίζοντας, το ώφελος που αναφέρθηκε περισσότερο από τις βρεφονηπιοκόμους (6 

από τις 15) είναι η χαρά, η ευχαρίστηση που προσφέρει η μουσική στα παιδιά. Δεύτερος 

σε επιλογή έρχεται ο παράγοντας της ηρεμίας (5 από τις 15) καθώς και οι γνωστικές 

λειτουργίες που προωθεί η μουσική (5 από τις 15). 4 στις 15 αναφέρουν τη διάθεση για 

συμμετοχή των παιδιών αλλά και των ιδίων. Αναφέρουν επίσης τη συμμετοχή ως μια 

διαδικασία που «ζυμώνει» τις κοινωνικές σχέσεις μέσα στην τάξη και προάγει την 

ομαδικότητα και την αίσθηση του συνόλου. 4 στις 15, επίσης, σημειώνουν και το ώφελος 

που έχει σττο σώμα του παιδιού γιατί του δίνει την ευκαιρία να κινηθεί και να ασκηθεί. 

Η ευκαιρία στην έκφραση (3 από τις 15) και μάλιστα η αμεσότητα που προσφέρει στην 

έκφραση η μουσική (2 από τις 15) σημειώθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων.  

 Όλες οι βρεφονηπιοκόμοι συμφωνούν ότι η μουσική είναι απαραίτητη και 

ωφέλιμη για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η χαρά και η ευχαρίστηση που αντλούν τα 

παιδιά από τη μουσική ήταν το πρώτο σε αναφορά, καθώς άλλωστε είναι το πιο εύκολο 

να το παρατηρήσει κανείς. Όπως φαίνεται το ζήτημα της χαλάρωσης μέσω της μουσικής 

θεωρείται επίσης σημαντικό από αυτές, προφανώς γιατί επιθυμούν μια ήρεμη τάξη με 

αρμονία και έχει παρατηρηθεί ότι η μουσική μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε αυτό.  

 Γενικότερα, παρατηρείται περιορισμένη αναφορά από τις βρεφονηπιοκόμους σε 

άλλα ωφέλη της μουσικής. Δεν είναι εύκολο να αναφερθεί κανεί στο γεγονός ότι αυτό 

οφείλεται σε άγνοια ή προσωπικές απόψεις/αξίες γύρω από τα σημαντικά οφέλη της 

μουσικής  ή αν όντως η ευχαρίστηση και η χαλάρωση των παιδιών είναι τόσο εμφανής 

και σημαντική, ώστε τα υπόλοιπα να είναι δευτερεύουσας σημασίας. 
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Β2.2. Μουσικές δραστηριότητες, μουσικό υλικό και πρόσβαση σε αυτό.  

 

Πίνακας 7 
 Βρεφ.1 Βρεφ.2 Βρεφ. 3 

Ηλικία Παιδιών 1.5 ετών 2 ετών 2,5 ετών 

Μουσικό Υλικό Ραδιοκασετόφωνο 

& κάποια  

μουσικά όργανα, χωρίς 

ελεύθερη πρόσβαση για 

τα παιδιά. 

Μόνο 

κασετόφωνο 

Μαράκες, 

μεταλλόφωνα, 

ντέφι, πιατίνια. 

Τα παιδιά δεν 

έχουν ελεύθερη 

πρόσβαση. 

Μουσική Δράση Ακούνε τραγούδια μαζί με 

τα παιδιά, «διδάσκουν», 

τραγούδια. Θεωρούν ότι 

είναι μικρή ηλικία για 

προσπάθεια ενεργητικής 

ακρόασης. 

Τραγουδια με 

μουσική ή χωρίς 

μουσική (acapela). 

Διδάσκει στα 

παιδιά τα 

ονόματα των 

οργάνων και 

τους ήχους τους.  

Ασχολούνται με 

το ρυθμό και το 

τέμπο, με τις 

έννοιες 

αργά/γρήγορα, 

απαλά/ δυνατά. 

Χρησιμοποιούν 

τη μουσική και 

για άλλα 

πράγματα όπως 

για να μπουν σε 

μια σειρά ή να 

μαζέψουν τα 

παιχνίδια. 

Πινακας 7 
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 Βρεφ. 4 Βρεφ. 5 Βρεφ. 6 

Ηλικία 

Παιδιών 

2,5-3,5 ετών 1-2,5 ετών 2,5-3
 
ετών 

Μουσικό Υλικό Ταμπουρίνο, 

ντέφι, κρουστά 

κυρίως. Δεν 

υπάρχει ελεύθερη 

πρόσβαση. 

Κασετόφωνα 

και κάποια 

μουσικά όργανα 

σε κουτί που τα 

δίνουν αυτές.  

Έχουν μουσικό υλικό και 

μουσική γωνία. 

Μουσική 

Δράση 

Τραγουδούν με 

πολλές 

μουσικοκινητικές 

ασκήσεις και 

παιχνίδια. 

Λένε τραγούδια, 

κάνουν 

μουσικοκινητικά 

παιχνίδια, 

τραγούδια με 

πολύ κίνηση και 

αντιστοιχία 

λέξεων. 

Πάντα ξεκινάνε τη μέρα με 

τραγούδι και μερικές κινήσεις. 

Μετά κάνουν γυμναστική με 

μουσική και μουσικοκινητικά 

παιχνίδια όπου χρησιμοποιούν 

συχνά όργανα.  

Πίνακας 8 

 

 Βρεφ. 7 Βρεφ. 8 Βρεφ. 9 

Ηλικία 

Παιδιών 

2- 3 ετών 3-4 ετών 3 ετών 

Μουσικό Υλικό Έχουν μουσικό υλικό 

(αναφέρθηκαν ντέφι, 

ταμπουρίνο και CD) 

σε ψηλό σημείο. 

Μουσικό υλικό 

σε ένα πινακάκι 

σε εμφανές 

σημείο χωρίς 

ελέυθερη 

πρόσβαση. 

Υπάρχει ελεύθερη 

πρόσβαση στο μουσικό 

υλικό. Τα παιδιά 

μπορούν κατά τη 

διάρκεια μια 

οργανωμένης μουσικής 

δραστηριότητας να 

πάρουν κάποιο μουσικό 



 29 

όργανο και να το 

χρησιμοποιήσουν. Η 

βρεφονηπιοκόμος τονίζει 

ότι δεν επιτρέπει τη 

συχνή χρήση από φόβο 

μήπως χαλάσουν τα 

όργανα. 

Μουσική 

Δράση 

Προσπαθούν με το 

ταμπουρίνο να 

μάθουν την έννοια 

του αργά/γρήγορα. 

Λέξεις με συλλαβές, 

παλαμάκια (δύσκολο 

αλλά το 

καταφέρνουν). 

Χρησιμοποιούν το 

ντέφι για να 

προσεγγίσουν το 

ρυθμό αλλά κυρίως 

πάλι την έννοια του 

αργά/ γρήγορα.  

Χρησιμοποιούν 

όργανα σε 

διάφορα 

τραγούδια και 

διάφορα 

παραμύθια. Δεν 

τους κάνουν 

νότες, με 

παιγνιώδη τρόπο 

ίσως καμιά 

φορά. Κάνουν με 

δικούς τους 

τρόπους, με 

οργανάκια, 

παλαμάκια, 

κινήσεις και 

τέτοια.  

Κάνουν 

μουσικοκινητικές 

δραστηριότητες, για το 

σώμα, τα ζώα. Πιστεύει 

πως ό,τι θέλουν να 

διδάξει μπορεί να το 

κάνει μέσω της 

μουσικής. Επίσης, τους 

μαθάινουν τα μουσικά 

όργανα. Λέει με τα 

παιδιά κάποια τραγούδια 

με τις νότες, τις 

ζωγραφίζουν, κάποιες 

φορές ασχολούνται και 

με έννοιε αλλά πάντα με 

παιγνιώδη τρόπο.  

Πίνακας 9 
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 Βρεφ. 10 Βρεφ.11 Βρεφ. 12  

Ηλικία Παιδιών 3-3,5 ετών 2,5- 3 ετών 2,5-3 ετών 

Μουσικό Υλικό Υπάρχει κάποιο 

υλικό 

(ταμπουρίνο, 

ντέφι, ραδιοσίντι 

κλπ). Βρίσκονται 

σε χαμηλό 

επίπεδο αλλά τα 

μοιράζουν οι 

ίδιες.  

Έχουν όργανα όπως 

ταμπουρίνο, μαράκες, 

ξυλάκια, μεταλλόφωνο, 

ξυλόφωνο, τέτοια 

πράγματα.  

Έχουν μερικά 

κρουστά (όπως θα τα 

χαρακτήριζε η ίδια) 

τριγωνάκια, ξύστρες 

και τέτοια. 

Διαθέτουν και 

μεταλλόφωνα τα 

οποία 

χρησιμοποιούν κατά 

τη διάρκεια της 

διδασκαλίας 

μουσικής. Δεν 

υπάρχει ελεύθερη 

πρόσβαση από τα 

παιδιά. 

Μουσική 

Δράση 

Χρησιμοποιούν 

τα μουσικά 

όργανα 

καθημερινά για 

την εξυπηρέτηση 

πρακτικών 

αναγκών (πχ 

ακούν το 

ταμπουρίνο και 

κάθονται). 

Κάποιες φορές 

μερικά παιδιά 

παίζουν μουσική 

Η βρεφονηπιοκόμος 

χρησιμοποιεί τα μουσικά 

όργανα όταν κάνει 

κάποιες συγκεκριμένες 

δραστηριότητες και όταν 

δίνει κάποιες εντολές υπό 

τη μορφή 

μουσικοκινητικών 

δραστηριοτήτων. Και η 

ίδια και τα παιδιά 

επιθυμούν μετά να 

κρατήσουν τα όργανα, 

«σαν αποθεραπεία και θα 

Προσπαθεί να 

εντάξει καινούρια 

παιδικά 

τραγουδάκια, 

συνδυαστικά με 

κινήσεις. Μαζί με τα 

παιδιά, ακούνε 

τραγούδια από CD, 

από το youtube. 

Χρησιμοποιεί τη 

μουσική και σαν 

«φόντο» στην 

καθημερινότητα της 
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και κάποια άλλα 

χορεύουν. Λένε 

πολλά τραγούδια 

μαζί με τα παιδιά 

και κάνουν 

κυρίως 

μουσικοκινητική, 

κατά κύριο λόγο  

μόνη της και 

κάποιες φορές με 

CD. Ύστερα από 

συζήτηση, 

αντιλήφθηκε ότι 

διδάσκει κάποιες 

μουσικές 

έννοιες, 

σιγά/δυνατά, 

αργά/γρήγορα . 

παίξει ο καθένας αυτό που 

θέλει να παίξει ή θα 

κάνουμε ένα παιχνίδι», 

όπως είπε και η ίδια. 

Συνεχίζει λέγοντας ότι τα 

παιδιά δημιουργούν και 

«ψεύτικές υποτυπώδεις 

ορχήστρες» και 

τραγουδάνε και παίζουν 

τα αγαπημένα τους 

τραγούδια. Διδάσκει 

επίσης και μουσικές 

έννοιες αργά/γρήγορα, 

σιγά/δυνατά αλλά όχι 

νότες. 

τάξης.  Μιλάει στα 

παιδιά για κάποιες 

έννοιες μουσικής, 

την παύση, το μέτρο, 

περπατάνε στα 

τέταρτα. Δεν μιλάνε 

για νότες και αξίες, 

γιατί αυτό το 

κομμάτι το έχει 

αναλάβει η δασκάλα 

της μουσικής. 

Πίνακας 10 

 

 

 Βρεφ. 13 Βρεφ. 14 Βρεφ. 15 

Ηλικία Παιδιών 10μ.-2,5 ετών 3-5 ετών 2,5-4
 
ετών 
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Μουσικό Υλικό Διαθέτουν 

μουσικά όργανα 

και κασετόφωνο. 

Η 

βρεφονηπιοκόμος 

δεν έχει φέρει τα 

παιδιά σε επαφή 

με τα μουσικά 

όργανα. 

Έχουν διάφορα 

μουσικά όργανα 

μέσα στην τάξη.  

Διαθέτουν κάποια όργανα 

και CD, κοντά στο ύψος των 

παιδιών.  

Μουσική Δράση Ακούνε και λένε 

τραγούδια και 

κάποιες φορές 

ασχολούνται με 

λίγες 

μουσικόκινητικές 

δραστηριότητες. 

Χρησιμοποιούν 

πολύ συχνά τα 

όργανα. Κάθε πρωί 

τραγουδάνε όλοι 

μαζί και η 

βρεφονηπιοκόμος 

επιτρέπει στα 

παιδιά να 

χρησιμοποιούν 

μουσικά όργανα με 

ελεύθερο τρόπο 

κατά τη διάρκεια 

των τραγουδιών, 

εφόσον το 

επιθυμούν. Κάνουν 

και διάφορα 

μουσικοκινητικά 

παιχνίδια 

συνδυαστικά με 

θεατροπαιδαγωγική 

που ενδιαφέρει 

πολύ τη 

Συνήθως προτρέπει τα 

παιδιά που το επιθυμούν να 

σηκώνονται από τις θέσεις 

τους και να λένε μόνα τους 

ένα τραγούδι της αρεσκείας 

τους. Σαν παραλλαγή, το 

παιδί μπορεί να επιλέξει 

κάποιο φίλο ή φίλη και να 

τραγουδήσουν μαζί. 

Συνδυάζουν τα τραγούδια 

με μερικές κινήσεις. Τη 

διδασκαλία μουσικής την 

έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου 

η δασκάλα της μουσικής. 
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βρεφονηπιοκόμο,  

με εισαγωγή 

μουσικών οργάνων, 

αναπαράσταση 

τραγουδιών κ.α. 

Πίνακας 11 

Συνοψίζοντας ως προς το διαθέσιμο υλικό και την πρόσβαση σε αυτό: 

 2 στις 15 δεν διαθέτουν μουσικό υλικό μέσα στην τάξη πέρα από radio-CD player 

 6 στις 15 μπήκαν στη διαδικασία να ονομάσουν τα μουσικά όργανα που 

διαθέτουν. Δεν είναι γνωστό αν οι υπόλοιπες δεν γνωρίζουν το μουσικό υλικό 

τους ή αν απλά δεν προχώρησαν σε τόσες λεπτομέρειες.  

 Το ταμπουρίνο ήταν το μουσικό όργανο το οποίο αναφέρθηκε περισσότερο (4 

στις 15) 

 Όσον αφορά στην πρόσβαση στο μουσικό υλικό, 9 στις 15 είπαν ότι τα παιδιά δεν 

έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο μουσικό υλικό. 5 στις 15 δεν αναφέρονται στην 

πρόσβαση των παιδιών στο μουσικό υλικό και 1 στις 15 ενημερώνει ότι υπάρχει 

ελεύθερη πρόσβαση και πιο συγκεκριμένα, ότι διαθέτουν μουσική γωνία μέσα 

στην τάξη. 

Ως προς τη μουσική δράση και διδασκαλία μέσα στην τάξη: 

 10 στις 15 αναφέρουν ότι τραγουδάνε μέσα στην τάξη.  

 10 στις 15 κάνουν μουσικοκινητική και μουσικοκινητικά παιχνίδια. 

 5 στις 15 ανέφεραν τη χρήση της μουσικής σαν εργαλείο για την εξυπηρέτηση 

άλλων δραστηριοτήτων (διαθεματικά) ή για την εξυπηρέτηση πρακτικών 

ζητημάτων (για να μαζέψουν παιχνίδια ή να καθίσουν στα καρεκλάκια τους, για 

παράδειγμα). 

 2 στις 15 χρησιμοποιούν τον μουσικό αυτοσχεδιασμό. 

 2 στις 15 μπαίνουν στη διαδικασία να διδάξουν μουσικά όργανα, τους ήχους, τη 

χρήση τους και την ονομασία τους. 

 5 στις 15 ανέφεραν ότι διδάσκουν μουσικές έννοιες/μουσική προπαιδεία 

(αργά/γρήγορα, απαλά/δυνατά, ρυθμός, τέμπο, παύση), ενώ 2 στις 15 διδάσκουν 

και νότες με παιγνιώδη τρόπο. 
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 2 στις 15 αναφέρουν τη χρήση της μουσικής ως φόντο για άλλε δραστηριότητες ή 

στην καθημερινότητα μέσα στον παιδικό σταθμό. 

 

Συμπερασματικά, τα τραγούδια συνδυαστικά με κινήσεις και γενικότερα οι 

μουσικοκινητικές δραστηριότητες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερός των μουσικών 

δραστηριοτήτων στις τάξεις των βρεφονηπιοκόμων. Είναι φυσιολογικό, δεδομένου ότι τα 

παιδιά επωφελούνται από την ταύτιση κινήσεων και μουσικής και κεντρίζεται το 

ενδιαφέρον τους. Η μουσική χρησιμοποιείται αρκετά σαν ένα διαθεματικό εργαλείο, 

εξυπηρέτησης διαφόρων σκοπών λόγω του ευχάριστου χαρακτήρα της.  

Γενικά η μουσική υπάρχει μέσα στις τάξεις των παιδικών και βρεφονηπιακών 

σταθμών με διάφορες μορφές. Από ότι φαίνεται οι βρεφονηπιοκόμοι, πέρα από το 

τραγούδι με κινήσεις και χορευτικούς συνδυασμούς, δεν εμβαθύνουν περισσότερο στη 

μουσική διδασκαλία. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη μουσικών γνώσεων και 

γνώσεων σχετικά με το τι μπορούν να επιτύχουν τα παιδιά σε κάθε ηλικία. 

 Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι η βρεφονηπιοκόμος 9 που διδάσκει νότες, έχει 

παιδιά 3 ετών στην τάξη της και η βρεφονηπιοκόμος 8, έχει παιδιά 3-4 ετών. Η 

βρεφονηπιοκόμος 3, πιστεύει όμως ότι τα παιδιά 5 ετών είναι ακόμη μικρά για να 

διδαχθούν νότες. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων παρατηρήθηκε επίσης η άγνοια 

των βρεφονηπιοκόμων ως προς τις ονομασίες ή και το περιεχόμενο μουσικών εννοιών. 

Κάποιες βρεφονηπιοκόμοι μέσα από τη συζήτηση ήταν που αντιλήφθηκαν ότι το 

απαλά/δυνατά και το αργά/γρήγορα εντάσσονται στις μουσικές έννοιες, και ότι ήδη 

διδάσκουν τις έννοιες αυτές. Υπάρχει δηλαδή η πιθανότητα να κάνουν πολύ περισσότερα 

μουσικά πράγματα αλλά να μην το συνειδητοποιούν. 

 Επίσης, όσον αφορά στο μουσικό υλικό, επικρατεί μάλλον κάποιος φόβος ότι άμα 

δοθεί πρόσβαση σε παιδιά υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιών σε μουσικά όργανα, να 

προκληθεί κάποιος τραυματισμός ή να δημιουργηθεί ανεξέλεγκτη φασαρία και να χαθεί 

το αρμονικό και ήσυχο κλίμα μέσα στην τάξη. Όπως και να έχει, είναι ανησυχητικό, ότι  

ενώ οι 11 βρεφονηπιοκόμοι από τις 15  έχουν τάξεις με 3χρονα παιδιά, μόνο οι 2 

αφήνουν τα παιδιά να αυτοσχεδιάσουν και να έρθουν σε μια προσωπική επαφή  με 

μουσικά όργανα, ενώ μόνο η μια έχει δημιουργήσει «μουσική γωνία» στην αίθουσά της.  
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Β2.3. Η γνώμη των βρεφονηπιοκόμων σχετικά με την επάρκεια 

μουσικών γνώσεων όπως τους τις παρείχε η σχολή τους. 

 

Βρεφ. 1: Θεωρεί ότι οι γνώσεις που λαμβάνουν οι βρεφονηπιοκόμοι από τη σχολή τους 

δεν είναι επαρκείς για τη διδασκαλία μουσικής σε μεγαλύτερα παιδιά (αόριστη ηλικία) 

και  έχει τη γνώμη ότι οι βρεφονηπιοκόμοι χρειάζονται περισσότερη εκπαίδευση στη 

μουσική. 

Βρεφ. 2: Θεωρεί πως οι βοηθοί βρεφονηπιοκόμων αλλά και οι βρεφονηπιοκόμοι δεν 

διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις μουσικής που απαιτούνται για τη διδασκαλία της. 

Κατά τη διάρκεια όμως της συνέντευξης και μέσα από τη συζήτηση, καταλήγει ότι μια 

βρεφονηπιοκόμος δεν χρειάζεται να γνωρίζει πολλά πράγματα για διδάξει μουσική σε 

παιδιά ηλικίας 2-5 ετών. 

Βρεφ. 3: Θεωρεί ότι οι γνώσεις που έχει λάβει μια βρεφονηπιοκόμος κατά τη διάρκεια 

των σπουδών της, είναι επαρκείς για να διδάξει παιδιά 3-4 ετών. Συμπληρώνει όμως ότι 

δεν είναι επαρκείς για να διδάξει νότες και αυτά ακριβώς που θα διδάσκε ένας μουσικός 

και ότι μάλλον αυτές που χρειάζεται για να συμβαδίσει. Πιστέυει ότι μια 

βρεφονηπιοκόμος μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο στη διδασκαλία μουσικής.  

Βρεφ. 4: Πιστεύει ότι δεν τίθεται ζήτημα επάρκειας γνώσεων αλλά ζήτημα έφεσης σε 

συνδυασμό με την ολοκλήρωση των σπουδών που συμπεριλαμβάνουν και τη διδασκαλία 

της μουσικής. 

Βρεφ. 5: Υποστηρίζει ότι οι βρεφονηπιοκόμοι διαθέτουν μικρή εμπειρία, οι γνώσεις τους 

είναι ελλιπείς και περιορίζονται στα τραγούδια και σε μια υποτυπώδη εκμάθηση 

μεταλλόφωνου.  

Βρεφ. 6: Έχει τη γνώμη ότι οι γνώσεις που λαμβάνει μια βρεφονηπιοκόμος μέσα από τις 

σπουδές της είναι αρκετές για τη διδασκαλία απλών μουσικών εννοιών και όχι 

περαιτέρω. 

Βρεφ. 7: Πιστεύει ότι η σχολή βρεφονηπιοκομίας δίνει μια κατεύθυνση όσον αφορά στη 

μουσική διδασκαλία αλλά ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επαρκείς οι γνώσεις που 

προσφέρει. 

Βρεφ. 8: Θεωρεί ότι είναι οι απαραίτητες γνώσεις που χρειάζεται μια βρεφονηπιοκόμος. 



 36 

Βρεφ. 9: Θεωρεί οτι μια βρεφονηπιοκόμος μπορεί να λάβει από τις σχολή της τις γνώσεις 

που χρειάζονται για τη διδασκαλία μουσικής σε παιδιά 2-5 ετών. 

Βρεφ. 10: Πιστεύει ότι οι περισσότεροι βρεφονηπιοκόμοι έχουν επαρκείς γνώσεις για να 

διδάξουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας αλλά ότι δεν εξειδικεύονται σε αυτό. 

Βρεφ. 11: Θεωρεί ότι οι γνώσεις μια βρεφονηπιοκόμου είναι επαρκείς για να διδάξει 

μουσική «σε ένα πρώτο επίπεδο».  

Βρεφ. 12: Υποστηρίζει ότι οι γνώσεις που προσφέρει μια σχολή βρεφονηπιοκομίας δεν 

είναι επαρκείς και χρειάζεται προσωπική ενασχόληση. 

Βρεφ. 13: Τόνισε ότι η ίδια δεν θυμάται πολλά από αυτά που διδάχθηκε και ότι το 

ζήτημα αυτό εξαρτάται από προσωπική προτίμηση και ενασχόληση. 

Βρεφ. 14: - 

Βρεφ. 15: Υποστηρίζει ότι δεν είναι μόνο ζήτημα γνώσεων αλλά και ζήτημα απαιτήσεων 

από το εκάστοτε βρεφονηπιακό/παιδικό σταθμό. 

 

Συνοψίζοντας, όσον αφορά στην επάρκεια γνώσεων που έλαβαν για τη μουσική από 

τη σχολή τους, προκύπτει ότι: 

 4 στις 15 υποστηρίζουν ότι οι γνώσεις τους δεν είναι επαρκείς για να διδάσκουν 

μουσική. 

 7 στις 15 θεωρούν ότι είναι επαρκείς. 

 3 στις 15  απάντησαν ότι πρόκεται για ζήτημα έφεσης στη μουσική από την 

εκάστοτε βρεφονηπιοκόμο και όχι μόνο ζήτημα μουσικών γνώσεων. 

 1 στις 15 απάντησε ότι εξαρτάται και από τις απαιτήσεις του εκάστοτε 

βρεφονηπιακού/παιδικού σταθμού.  

 1 στις 15 δεν απάντησε. 

 

Συμπερασματικά, φαίνεται από τα αποτελέσματα ότι οι περισσότερες 

βρεφονηπιοκόμοι πιστεύουν ότι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να διδάξουν 

μουσική σε παιδιά 2-5 ετών. Παρόλα αυτά, έγινε κατανοητό πιο πάνω, ότι δεν 

μπαίνουν τόσο πολύ στη διαδικασία της μουσικής διδασκαλίας. Γίνεται αντιληπτή 

δηλαδή μια αντίφαση ανάμεσα στα λεγόμενα και στην πράξη. Ίσως να φταίει το 

γεγονός ότι ναι μεν διδάχθηκαν αυτά που έπρεπε να διδαχθούν για να το κάνουν, 
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αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι γνώσεις αυτές έχουν ζυμωθεί μέσα τους. 

Ειδικά μερικές από αυτές, απέχουν αρκετά χρόνια από τη σχολή και τους είναι πιο 

δύσκολο, λειτουργούν με τη συνήθεια και την εμπειρία. Μπορεί να υποστηρίζουν ότι 

η σχολή τους έδωσε την ευκαιρία να μάθουν, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έμαθαν και 

ότι νιώθουν επαρκείς να χρησιμοποιήσουν τη μουσική μέσα στην τάξη. 

 

Β2.4 Προβλήματα, δυσκολίες και προτεινόμενες λύσεις. 

 
 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δυσκολίες και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι βρεφονηπιοκόμοι και που πιστεύουν ότι υπάρχουν γενικότερα στον 

κλαδο σχετικά με το μάθημα της μουσικής. Παρουσιάζονται επίσης και μερικές 

προτάσεις για την επίλυσή τους.  

 

 Προβλήματα/ Δυσκολίες Προτάσεις για επίλυση 

Βρεφ. 1 Έλλειψη γνώσεων Πιστεύει ότι οι βρεφονηπιοκόμοι  

χρειάζονται περισσότερη εκπαίδευση και ότι θα τη 

βοηθούσαν επιμορφωτικά προγράμματα. 

Βρεφ. 2 Η έλλειψη γνώσεων 

Η απουσία  

μονιμότητας σε μια τάξη  

 

Βρεφ. 3 Έλλειψη γνώσεων και η παρουσία 

οργάνων σε εκάστοτε παιδικούς  

που δεν τα γνωρίζει. 

Η απουσία ρυθμού. 

Η μικρή μουσική παιδεία στα  

ελληνικά σχολεία.  

Περισσότερη μουσική προπαιδεία στους  

παιδικούς σταθμούς και πιο συχνά  

μαθήματα μουσικής. 

 

Βρεφ. 4 Το να επαναπαύονται οι  

βρεφονηπιοκόμοι στα CD και  

να μην τραγουδάνε οι ίδιες. 

Προσπάθεια και εμπειρία. 

Βρεφ. 5 Προσωπικά, θεωρεί ότι δεν έχει  

το σωστό τόνο.  

Ανάγκη για σεμινάρια και επιμορφωτικά  

προγράμματα. 
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Παρατηρηρεί ότι δεν υπάρχουν  

πολλά σεμινάρια στη Θεσσαλονίκη 

σε σχέση με Αθήνα και Πάτρα. 

Βρεφ. 6 Η έλλειψη πειθαρχίας των  

παιδιών σχετικά με τα μουσικά 

όργανα («ορμάνε» για να παίξουν) 

 

Βρεφ. 7 Δυσκολεύεται στο ρυθμό και στο 

συντονισμό των παιδιών με το  

τραγούδι στην αρχή. 

Θέλει ευελιξία και χρόνο. 

Βρεφ. 8 Τη δυσκολεύει η οργάνωση και η 

προετοιμασία του μαθήματος. 

Ο μεγάλος αριθμός των παιδιών 

που επιβάλλει το χωρισμό σε  

ομάδες. 

Η έλλειψη επιμορφωτικών  

προγραμμάτων και το κόστος.  

Επαφή με άτομα που έχουν σχέση με το  

επάγγελμα, με επιμορφωτική ενημέρωση και όσα 

περισσότερα σεμινάρια γίνεται. 

Να υπάρχει χρηματοδότηση από το κράτος ή τον 

εκάστοτε φορέα (κρατικό και ιδιωτικό) και να  

γίνονται επιμορώσεις και στο χώρο της δουλειάς, για 

να μην  

τελειώνει η μουσική εκπαίδευση με την αποφοίτηση 

από τα ΤΕΙ. 

Βρεφ. 9 Δεν δίνεται η απαραίτητη αξία και 

σημασία στη μουσική (όπως  

στα 

Αγγλικά για παράδειγμα). 

Η μουσική σταματά μετά την  

προσχολική ηλικία.  

Ο αριθμός των παιδιών στα  

τμήματα, μεγάλα τμήματα. 

Έλλειψη υλικού. 

Τοποθέτηση της μουσικής ως κάτι αναγαίο  

και εξασφάλιση της μουσικής εκπαίδευσης μέσα 

 από το «παραγωγικό άγχος». 

Θα ήταν καλό να υπάρχουν προτζέκτορες. 

Βρεφ. 10 Ίσως η έλλειψη υλικού. Περισσότερα μουσικά όργανα. 

Βρεφ. 11 Η έλλειψη χρόνου και πόρων. 

Το γεγονός ότι πολλές βρεφονη 

πιοκόμοι επαναπαύονται από  

Ευκαιρίες για διαφορετικές επαφές με τη μουσική 

και εκτός σχολείου (πχ. Μια επίσκεψη σε ωδείο) 
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την παρουσία μουσικού μια  

φορά τη βδομάδα. 

 

Βρεφ. 12 Έχει παρατηρήσει ότι  

πολλοί φοβούνται να  

διδάξουν μουσική γιατί δεν 

 έχουν εξειδικευτεί σε αυτήν. 

Θέληση, υπομονή και πειθαρχία. 

Βρεφ. 13 Δυσκολεύεται με τις νότες και το 

πεντάγραμμο.  

 

Βρεφ. 14 Δυσκολεύεται από το ρυθμό, τον 

τόνο, το πώς θα πει ένα τραγούδι 

σωστά. 

 

 

Βρεφ. 15 Κάποια παιδιά «δεν  

βοηθάνε» με τη συμπεριφορά τους. 

 

   Πίνακας 12 

 

 Συνοψίζοντας, ως προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις λύσεις που 

προτείνουν: 

 8 στις 15 αντιμετωπίζουν προβλήματα στη μουσική διδασκαλία λόγω έλλειψης 

μουσικών γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 2 στις 15 έκαναν λόγο για μικρό αριθμό σεμιναρίων και επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. 

 3 στις 15  έχουν πρόβλημα λόγω έλλειψης υλικού και γενικά υποστηρίζουν ότι θα 

έπρεπε να παρέχονται περισσότερα. 

 2 στις 15 μίλησαν για έλλειψη χρόνου. 

 Προβλήματα πειθαρχίας κατά τη διάρκεια μουσικής διδασκαλίας αντιμετωπίζουν 

2 από τις 15 βρεφονηπιοκόμους και 

 1 στις 15 δυσκολεύεται με την οργάνωση της μουσικής διδασκαλίας. 

 



 40 

Λίγο πολύ παρατηρείται ότι υπάρχει μια ποικιλία προβλημάτων και ζητημάτων από 

τις βρεφονηπιοκόμους. Ωστόσο αυτό που προκύπτει από τα παραπάνω (έλλειψη 

γνώσεων, έλλειψη και κόστος σεμιναρίων, πρακτικές μουσικές δυσκολίες, πρόβλημα 

στην οργάνωση, έλλειψη μουσικής παιδείας) είναι ότι υπάρχει ανάγκη για μουσική 

επιμόρφωση των βρεφονηπιοκόμων. Όλα αυτά επιλύονται αν προωθούνταν ακόμα 

περισσότερο το μοντέλο της δια βίου μάθησης και δίνονταν (όπως ανέφεραν οι ίδιες) η 

ευκαιρία από τον εκάστοτε φορέα και γενικότερα από το κράτος για δωρεάν και 

προσβάσιμη επιμόρφωση. 

 

Β2.5. Είναι σημαντικότερη η μουσική ή η παιδαγωγική κατάρτιση για 

τη διδασκαλία μουσικής σε παιδιά 2-5 ετών; 

 
 Παρατίθεται πίνακας με την άποψη των βρεφονηπιοκόμων σχετικά με το αν 

θεωρούν τη μουσική ή την παιδαγωγική κατάρτιση ως σημαντικότερη για τη μουσική 

διδασκαλία σε παιδιά 2-5 ετών, καθώς και το σκεπτικό που τους οδηγεί στην άποψη 

αυτή. 

 

 

 Επιλογή Αιτιολογία-Σχόλια 

Βρεφ. 1 Μουσική «Θα ήταν καλύτερη η προσέγγιση.» 

Βρεφ. 2 Παιδαγωγική «Καλό είναι να υπάρχουν και γνώσεις μουσικής αλλά  

όσον αφορά παιδιά και το πώς θα τα προσεγγίσεις 

χρειάζεται παιδαγωγικό πτυχίο.» 

Βρεφ. 3 Παιδαγωγική «Καλό να μπορείς να το συνδυάσεις, αλλά προέχει η 

παιδαγωγική». 

Βρεφ. 4 Και τα δύο «Να μην αποκλείσεις το ένα και χρησιμοποιείς το  

άλλο, με το πάντρεμα έχεις καλύτερο αποτέλεσμα.» 

Βρεφ. 5 Και τα δύο «Εξαρτάται. Και οι δύο μπορούνε. Ανάλογα πόσο  

θέλει αυτός που έχει παιδαγωγικό πτυχίο να διδάξει 

μουσική γιατί πρέπει να το θέλει. Ο μουσικός μπορεί 

αλλά όχι σε καθημερινή βάση.» 

Βρεφ. 6 Και τα δύο αλλά  «Ναι μεν σίγουρα πρέπει να έχεις γνώσεις όσον αφορά 
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παιδαγωγικό  

σίγουρα πρέπει 

για να μπορείς να τα βγάλεις πέρα με τα παιδιά, το τί 

και πώς θα τα προσεγγίσεις. Σίγουρα βέβαια και  

κάποιες γνώσεις μουσικής καλό είναι να έχεις. Και τα 

δύο είναι ό,τι καλύτερο, ο συνδυασμός. Τώρα από  

εκεί και πέρα, παιδαγωγικό σίγουρα πρέπει. Αυτό είναι 

το πρώτο, τα άλλα μαθαίνονται.» 

Βρεφ. 7 Και τα δύο «Μάλλον παιδαγωγική κατάρτιση, με επιφύλαξη, γιατί  

θεωρώ και αν έχεις μουσική κατάρτιση, βρίσκεις τον 

τρόπο και μεταδίδεις αυτά που θέλεις. Είμαι μισό- 

μισό. 

Βρεφ. 8 Παιδαγωγική «Και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά. Αλλά αν είναι να 

επιλέξω, επιλέγω πρώτα την παιδαγωγική. Είναι πιο 

βασική και μετά η μουσική.» 

Βρεφ. 9 Παιδαγωγική «Άμα δεν  έχει κάποιος  παιδαγωγική κατάρτιση να 

να μπορεί να επιβληθεί στα παιδιά να μπορέσει  

να θέσει τα όρια και τους κανόνες  που χρειάζεται μια  

τάξη, να μπορεί να διδάξει δηλαδή σε αυτά τα 

παιδιά, δεν μπορεί να κάνει μουσική .» 

Βρεφ. 10 Παιδαγωγική «Παιδαγωγική κατάρτιση θα πρέπει να έχει για να  

μάθει πώς θα προσεγγίζει τα παιδιά σε αυτήν την 

 ηλικία. Παρόλα αυτά, όμως, θα πρέπει να έχει  

και μουσικές γνώσεις. Αλλα πτυχίο κανονικά θα  

πρέπει να έχει παιδαγωγικό κατά τη γνώμη  

μου.» 

Βρεφ. 11 Παιδαγωγική «Ο παιδαγωγός που βρίσκεται σε καθημερινή βάση 

με τα παιδιά και αλληλεπιδρά μαζί τους είναι ένα 

πολύ ισχυρό πρότυπο στη ζωή τους η παρουσία του. 

Μπορεί να μεταφέρει πολλά μηνύματα, περισσότερα 

από ένα μουσικό που έρχεται μια φορά την εβδομάδα. 

Είναι πρότυπο και σκεφτείτε πόσο καταλυτικά δρα  

στην ψυχή του το να αγαπάει η δασκάλα τους τη  
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μουσική. Αν η δασκάλα το κάνει καθημερινά μέσα  

στην τάξη και το υποστηρίζει με τη στάση της 

και τη συμπεριφορά της, δεν νομίζω ότι υπάρχει  

παιδάκι που δεν θα αγαπήσει τη μουσική.» 

Βρεφ. 12 Παιδαγωγική Συνήθως το «μουσική κατάρτιση με παιδαγωγική 

επιμόρφωση» γίνεται σε ειδικά σχολεία. Δηλαδή, απ’ 

τη στιγμή που μπήκε κατά τη διαδικασία της 

εκπαίδευσης να υπάρχουνε μουσικά σχολεία, θεωρώ 

ότι εκεί υπάρχει αυτό το, η μουσική για την 

εκπαίδευση, παρά η εκπαίδευση για τη μουσική. 

Εντάξει, θεωρώ ότι περισσότερο αυτό που συμβαίνει 

είναι η παιδαγωγική διαδικασία και μετά η μουσική. 

Αλλά το ένα δεν αποκλείει το άλλο.» 

 

Βρεφ. 13 Μουσική «‘Οταν θέλουμε να κάνουμε μουσική, βασικά θα 

φωνάξεις μουσικό. Δεν θα είναι απαραίτητα και 

παιδαγωγός. Αλλά αν γίνεται και ο συνδυασμός θα 

είναι καλύτερα, γιατί, ώστε, για να είναι σε τάξη τα 

παιδιά, ώστε να γίνει και το μάθημα.» 

 

Βρεφ. 14 Και τα δύο «Ένας μουσικός σίγουρα θα διδάξει περισσότερα... 

Θα διδάξει; Θα τα διδάξει ίσως πιο σωστά, όχι  

περισσότερα. Και ένας μουσικός και ένας παιδαγωγός 

που θα ασχοληθεί με τη μουσική θα διδάξουν όσα 

είναι να διδάξουν και τα παιδιά θα πάρουν αυτά 

που πρέπει να πάρουν. Επειδή μιλάμε για πολύ μικρές 

ηλικίες είναι η κίνηση, η χαρά και το πώς θα  

εκφραστεί. Οπότε αυτό μπορεί να το κάνει και ένας 

μουσικός εξίσου καλά και ένας παιδαγωγός. Ένας  

συνδυασμός θα ηταν καλύτερος. 
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Βρεφ. 15 Και τα δύο Χωρίς σχόλια 

Πίνακας 13 

 Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι ως προς τη σημαντικότητα της παιδαγωγικής  ή/και 

της μουσικής κατάρτισης για τη διδασκαλία της μουσικής σε παιδιά ηλικίας 2-5 ετών, 

προκύπτει ότι: 

 2 από τις 15 θεωρούν πιο σημαντική τη μουσική κατάρτιση. 

 8 από τις 15 θεωρούν πιο σημαντική την παιδαγωγική κατάρτιση. 

 5 από τις 15 θεωρούν πιο σημαντικό το συνδυασμό παιδαγωγικής και μουσικής 

κατάρτισης. 

 

Συμπερασματικά, είναι σαφής η διαφορά ανάμεσα στις βρεφονηπιοκόμους που 

επέλεξαν την παιδαγωγική κατάρτιση ως πιο σημαντική σε σχέση με τη μουσική 

κατάρτιση. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι το 1/3 των βρεφονηπιοκόμων θεωρούν 

σημαντικό τον συνδυασμό των δύο αντιμετωπίζοντας τον ως το ιδανικό πλαίσιο. 

Αυτές που επέλεξαν τη μουσική, την επέλεξαν λόγω της καλύτερης προσέγγισης  του 

αντικειμένου που διδάσκεται (και όχι των παιδιών ) και τη «λογική» και συνηθισμένη 

προτίμηση του εξειδικευμένου μουσικού για το μάθημα μουσικής. Αυτές που επέλεξαν 

την παιδαγωγική κατάρτιση ως σημαντικότερη, έδωσαν καλές αιτιολογίες οι οποίες 

συμβαδίζουν και με ευρήματα από προηγούμενες έρευνες (Mills, 1991). Θεωρούν ότι 

ένας παιδαγωγός, γνωρίζει περισσότερο πώς να προσεγγίσει τα παιδιά, πώς να θέσει όρια  

και κανόνες, πως είναι ένα πρότυπο μέσα στην τάξη πολύ περισσότερο από ένα μουσικό 

που επισκέπτεται το σχολείο μια φορά την εβδομάδα. Αυτό όμως γεννάει και την απορία 

τί θα συνέβαινε, αν υπήρχε η δυνατότητα για διδασκαλία μουσικής από μουσικό 

περισσότερες φορές την εβδομάδα μέσα στην τάξη, και αν αυτό θα επηρέαζε 

βρεφονηπιοκόμο και μουσικό αντίστοιχα. Γενικότερα, οι ελλιπείς απαντήσεις μπορεί να 

οφείλονται σε αδυναμία των βρεφονηπιοκόμων να δώσουν πιο ολοκληρωμένες 

απαντήσεις και να επιχειρηματολογήσουν για αυτές, ή σε αδυναμίες της ίδιας της 

συνέντευξης  ή του συνεντευκτή να φέρει στην επιφάνεια σχετικές απόψεις. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό συγκρίνονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της 

παρούσας έρευνας με παρόμοιες έρευνες και γίνεται μια συσχέτιση με την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία. Επιπροσθέτως, αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας και πώς μπορεί να 

επηρεάσει τα αποτελέσματά της. Αναφέρονται επίσης τα οφέλη της έρευνας στον 

ελληνικό μουσικοπαιδαγωγικό αλλά και παιδαγωγικό χώρο. Τέλος, γίνεται παρατήρηση 

των σημείων και δεδομένων που δημιουργούν καινούρια ερευνητικά ερωτήματα που 

χρήζουν περαιτέρω έρευνας στο μέλλον και θα βοηθήσουν στην παρότρυνση συλλογής 

περισσότερων δεδομένων με σκοπό την εξέλιξη της μουσικής διδασκαλίας μέσα στους 

βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς από τις βρεφονηπιοκόμους. 

 Συνοπτικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι βρεφονηπιοκόμοι 

θεωρούν την ύπαρξη της μουσικής απαραίτητη  μέσα στην τάξη τους, αντιλαμβάνονται 

ότι έχουν γνωστικές ελλείψεις πάνω στο αντικείμενο της μουσικής και ότι παρόλα αυτά 

δημιουργούν μουσικές δραστηριότητες μαζί με τα παιδιά, σε διάφορα επίπεδα. Τέλος, 

υποστηρίζουν στην πλειοψηφία τους ότι η παιδαγωγική κατάρτιση είναι πιο σημαντική 

από τη μουσική κατάρτιση για τη διδασκαλία μουσικής σε παιδιά 2-5 ετών. 

Από την αρχή της έρευνας έγινε σαφές ότι υπάρχουν διάφορες αδυναμίες των 

βρεφονηπιοκόμων όσον αφορά στη μουσική. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι δεν 

γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό και λεπτομερώς τα πολλαπλά οφέλη της μουσικής στη ζωή 

των παιδιών προσχολικής ηλικίας, παράλληλα όμως, αντιλαμβάνονται την αξία της 

μουσικής μέσα στην τάξη.  

Μέσα από τις συνεντεύξεις έγινε κατανοητό το γεγονός ότι οι περισσότερες 

βρεφονηπιοκόμοι θεωρούν ότι οι μουσικές γνώσεις που έλαβαν από τη σχολή τους είναι 

επαρκείς για να διδάξουν μουσική σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Όμως, στην ερώτηση 

«Τί σας δυσκολεύει όταν διδάσκετε μουσική ή τί σας αποτρέπει από το να διδάξετε 

μουσική;» (βλ. Παράρτημα Οδηγός Συνέντευξης) κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η 

έλλειψη μουσικών γνώσεων ήταν η απάντηση με το μεγαλύτερο ποσοστό (8 από τις 15). 

 Σε αυτό το σημείο της έρευνας γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει αντίφαση στα 

λεγόμενα των βρεφονηπιοκόμων. Οι προσχολικοί εκπαιδευτικοί στην Τουρκία (Kiliç, I., 

Topalak, S., & Yazici T., 2017, σσ. 14) «πιστεύουν ότι δεν είναι εξοικειωμένοι με τις 
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βασικές γνώσεις μουσικής (το 60% της ομάδας μελέτης), ενώ 16 από αυτούς (80%) 

ανέφεραν ότι η μουσική εκπαίδευση δεν είναι επαρκής, στα ανώτερα πανεπιστημιακά 

ινστιτούτα». Αντίθετα, σε έρευνα του 2010 στην Αγγλία, από 330 παιδαγωγούς 

δημοτικής εκπαίδευσης, οι 256 (78%) υποστήριξαν ότι οι μουσικές γνώσεις που έλαβαν 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δεν ήταν ικανοποιητικές, ενώ οι 59 (18%) θεώρησαν 

ότι ήταν (Hallam et al., 2010, σσ. 15). Οι Seddon F. & Biasutti M. (2008, σσ. 418) 

υποστηρίζουν «ότι σε πολλές χώρες, πολλά πανεπιστήμια και σχολές παρέχουν στους 

μουσικούς ειδικότητας και εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας εξαιρετικές ευκαιρίες για να 

μάθουν πως να λειτουργούν διαδραστικά με τα παιδιά μέσα στην τάξη, σε δημιουργικές 

μουσικές δραστηριότητες, όπως εκτέλεση, σύνθεση, αυτοσχεδιασμό κ.α.» 

Μέσα από την έρευνα έγινε φανερό ότι οι περισσότερες βρεφονηπιοκόμοι 

εντάσσουν τη μουσική, με μορφή μουσικοκινητικών και διαθεματικών δραστηριοτήτων 

μέσα στο μάθημά τους. Σημαντικό εύρημα είναι ότι τουλάχιστον οι 10 στις 15 ανέφεραν 

ότι χρησιμοποιούν το τραγούδι μέσα στην τάξη. Όπως είπε o Neumann C. (μέσα από 

Heyning L., 2011, σσ. 5) «μέσα στο πεδίο των τεχνών του θεάματος, το τραγούδι είναι ένα 

θεμελιώδες και αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης». Λίγες από αυτές ανέφεραν 

ότι διδάσκουν απλές μουσικές έννοιες (αργα/γρήγορα, απαλά/δυνατά) που είναι 

κατανοητές από τα παιδιά όσον αφορά στο ηλικιακό πλαίσιο των μουσικών ικανοτήτων 

τους. Οι αντιφάσεις στα αποτελέσματα της έρευνας συνεχίζονται με τις 

βρεφονηπιοκόμους να υποστηρίζουν ότι από τη μια θεωρούν ότι έχουν λάβει επαρκείς 

μουσικές γνώσεις ενώ πό την άλλη η έλλειψη γνώσεων να είναι το μεγαλύτερο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και γι’αυτό περιορίζουν τα όρια της μουσικής 

διδασκαλίας τους. Δηλαδή, αν ληφθεί υπόψιν η έλλειψη γνώσεων, δεν είναι δύσκολο να 

γίνει αντιληπτό γιατί δεν εμβαθύνουν οι βρεφονηπιοκόμοι στη μουσική διδασκαλία τους. 

Ειδικότερα όταν συνηθίζεται οι εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας να συγκρίνουν τις 

γνώσεις και τις ικανότητές τους με αυτές των μουσικών ειδικότητας (Seddon F. & 

Biasutti  M., 2008). Δεν μπορεί να θεωρηθεί όμως δεδομένο, περισσότερο μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως υπόθεση. Για το λόγο αυτό, η αντίθεση ανάμεσα στα λεγόμενα και τις 

πράξεις των βρεφονηπιοκόμων, χρήζει περαιτέρω μελέτης για να διευκρυνιστούν 

επαρκέστερα τα συγκεκριμένα αποτελέσματα.  
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Αντίστοιχη έρευνα στα ελληνικά πλαίσια που αφορά τη στάση των νηπιαγωγών 

απέναντι στη μουσική διδασκαλία (Σωτηριάδου, Ν. 2008, σσ. 95) παραθέτει ότι «οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν γνώσεις μουσικής προπαιδείας αξιοποιούν πιο συχνά τις 

δραστηριότητες της εκτέλεσης». Έρευνα στις Η.Π.Α. υπογραμμίζει ότι όσο μεγαλύτερη 

είναι η αυτεπάρκεια ενός παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας σε ένα συγκεκριμένο τομέα, 

τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να επιμείνει στη διδασκαλία του μαθήματος που 

αφορά αυτόν τον τομέα (Garvis, S. & Pendergast, D., 2011). Από την άλλη, ότι οι 

εκπαιδευτικοί απορρίπτουν την ιδέα της επάρκειάς τους στη μουσική αλλά ταυτόχρονα 

είναι ικανοποιημένοι από την έκβαση των επιτυχημένων μουσικών δραστηριοτήτων τους 

με τα παιδιά, βρήκαν οι Ehrlin A., & Wallerstedt C., (2014, σελ. 12) σε έρευνα που 

αφορά στις μουσικές διδακτικές ικανότητες εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής στη 

Σουηδία. 

  Συνεχίζοντας, η έρευνα αναδεικνύει πως οι περισσότεροι βρεφονηπιοκόμοι 

υποστηρίζουν ότι η παιδαγωγική κατάρτιση είναι πιο σημαντική από τη μουσική 

κατάρτιση για τη διδασκαλία μουσικής σε παιδιά 2-5 ετών (8 από τις 15). Οι 2 από τις 15 

απαντούν ότι είναι προτιμότερη η μουσική κατάρτιση ενώ οι 5 από τις 15 πιστεύουν ότι ο 

συνδυασμός παιδαγωγικής και μουσικής κατάρτισης είναι το ιδανικό πλαίσιο. Θεωρούν 

ότι μέσα από παιδαγωγικές σπουδές, οι γνώσεις για την  προσέγγιση των παιδιών αυτής 

της ηλικίας είναι πιο εμπλουτισμένες και κατ’επέκταση θα είναι πιο πετυχημένη. Η Mills 

(1989, σσ. 127) εντρύφησε στο ζήτημα της καταλληλότητας στη μουσική εκπαίδευση 

(ανάμεσα σε παιδαγωγούς γενικής παιδείας και μουσικούς ειδικότητας) και υποστήριξε 

πως ένας παιδαγωγός γενικής παιδείας που έχει αναλάβει μια τάξη έχει περισσότερες 

πιθανότητες επιτυχίας στη διδασκαλία μουσικής, διότι γνωρίζει τα παιδιά σαν ξεχωριστές 

προσωπικότητες καλύτερα, αναγνωρίζει τις ανάγκες τους ξεχωριστά αλλά και σαν 

σύνολο, δίνονται περισσότερες ευκαιρίες  και ερεθίσματα κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος για μουσικές δραστηριότητες και μπορεί να εκμεταλλευτεί την επιτυχία του 

παιδιού για πρόοδο και σε άλλους τομείς.  

Σε έρευνα των Wiggins, R.A. & Wiggins J. (2008, σσ. 22) στις Η.Π.Α., όπου 

παρατηρούσαν τη μουσική διδασκαλία παιδαγωγών δημοτικής εκπαίδευσης σε ένα 

σχολείο που δεν διέθετε σχεδόν καθόλου μουσικούς ειδικότητας σημειώθηκε ότι σε 

μερικές περιπτώσεις οι παιδαγωγοί που παρατηρήθηκαν, δίδασκαν μουσική πιο 
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αποτελεσματικά από τους μουσικούς ειδικότητας, απλώς γιατί ήταν πιο πεπειραμένοι σε 

παιδαγωγικό επίπεδο και έδειχναν εμπιστοσύνη στους μαθητές τους ότι θα τα 

καταφέρουν και μόνοι τους, χωρίς να βασίζονται μόνο στις γνώσεις που είχαν να 

προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί τους. Κατά κύριο λόγο, οι παιδαγωγοί δεν μπόρεσαν να 

εφαρμόσουν τις υπάρχουσες μουσικές τους γνώσεις στη μουσική διδασκαλία με επιτυχία. 

Σε άλλη έρευνα παρόμοιου περιεχομένου, των Hallam et al. (2010) σχετικά με τις 

απόψεις παιδαγωγών δημοτικής εκπαίδευσης όσον αφορά στην αυτεπάρκειά τους στη 

μουσική διδασκαλία, το 55% (n=341), θεωρείται πως η μουσική στα δημοτικά σχολεία 

θα ήταν προτιμότερο να διδάσκεται από μουσικούς ειδικότητας. 

Όπως προαναφέρθηκε, το 1/3 των βρεφονηπιοκόμων υποστηρίζει το συνδυασμό 

της παιδαγωγικής και μουσικής κατάρτισης ως την πιο πετυχημένη προσέγγιση και 

μουσική διδασκαλία σε παιδιά 2-5 ετών. H Hennessy, S. (1994) υποστήριξε ότι όπως 

συμβαίνει και σε άλλα μαθήματα έτσι και στη μουσική θα ήταν καλό να επιδιώκεται η 

συνεργασία και να μην αναλαμβάνει ένα μόνο άτομο τη διδασκαλία μουσικής. Η Stunell, 

G. (2010) τόνισε πως όταν οι εκπαιδευτικόι αντιλαμβάνονται την ανεπάρκειά τους σε 

κάποιον τομέα, υπάρχουν οι πιθανότητες να μειωθεί η ασχολία τους, ειδικά χωρίς τη 

συνεργασία με κάποιον που είναι ειδικός στο συγκεκριμένο τομέα. Μέσα από την έρευνα 

των Hallam et al. (2010) παρατίθεται ότι ο Beauchamp (1997) υποστήριξε ότι οι 

εκπαιδευτικοί εκτιμούν τη συνεργασία και ότι ο Gamble (1998) πρόσθεσε ότι μπορεί να 

φέρει καλά αποτελέσματα.  

Ένα ζήτημα που αναδύθηκε μέσα από τα αποτελέσματα είναι η ανάγκη για 

επιμόρφωση των βρεφονηπιοκόμων στον τομέα της μουσικής. Κάποιες από τις 

βρεφονηπιοκόμους δήλωσαν την επιθυμία τους περισσότερες ευκαιρίες για προσωπική 

ενίσχυση των μουσικοπαιδαγωγικών τους γνώσεων,μέσα στο και από το χώρο εργασίας 

τους και τον εκάστοτε φορέα, με χαμηλό ή μηδενικό κόστος. Το εύρημα αυτό θα 

μπορούσε να έχει θετικές επιπτώσεις στην αναγνώριση του γεγονότος ότι οι 

βρεφονηπιοκόμοι έχουν ανάγκη και ζητούν περισσότερη και δωρεάν μουσική και 

μουσικοπαιδαγωγική επιμόρφωση. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (σσ. 4 από http://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/14/13/528.pdf) 

υποστηρίζει ότι «γίνεται όλο και πιο φανερό ότι για να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις 

αλλαγές τα άτομα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στη μάθηση σε όλη τη διάρκεια της 



 48 

επαγγελματικής τους ζωής. Έτσι, η δια βίου μάθηση θεωρείται πλέον βασικό στοιχείο για 

τη μελλοντική εξέλιξη της επαγγελματικής κατάρτισης».Μέσα από την έρευνα των 

Ehrlin, A. & Wallerstedt, S. (2014, σσ. 1801) γίνεται αντιληπτό και πως και άλλοι 

ερευνητές (Garvis & Pendergast, 2011; Gooding, 2009; Holgersen, 2008; Heyning, 2011; 

Nilson et al., 2013 υποστηρίζουν ότι «είναι απαραίτητο να δίνονται ευκαιρίες στους 

εκπαιδευτικούς για περαιτέρω εκπαίδευση και επιμόρφωση σε αυτόν τον τομέα, έτσι 

ώστε να ενδυναμώνεται η επάρκεια και η αυτοπεποίθησή τους». 

 Όπως κάθε ερευνητική διαδικασία έρχεται αντιμέτωπη με περιορισμούς που 

επηρεάζουν μερικώς την εξέλιξη και τα αποτελέσματά της έτσι και στη συγκεκριμένη 

έρευνα, υπήρχε περιορισμός του χρόνου διεξαγωγής των συνεντεύξεων. Οι συνεντέυξεις 

πραγματοποιήθηκαν, κατόπιν συνεννόησης, στο χώρο εργασίας των βρεφονηπιοκόμων 

και έτσι δεν υπήρχε η πολυτέλεια εμβάθυνσης της έρευνας σε ορισμένες περιπτώσεις. 

Παράλληλα, υπήρξαν κάποιες διακοπές από συναδέλφους τους που μπορεί να επηρέασαν 

τον ειρμό της σκέψης τους κατά τη διάρκεια των απαντήσεων αλλά και τον ειρμό της 

ερευνήτριας. Κρίνεται αναγκαίο να σημειωθεί ότι κάποιες απαντήσεις των 

βρεφονηπιοκόμων σε ερωτήματα ήταν αρκετά επιφανειακές και ότι αυτό θα μπορούσε 

να είναι αδυναμία της συνέντευξης και των ερωτήσεων της ερευνήτριας. Στους 

περιορισμούς της έρευνας εντάσσεται και το μικρό δείγμα των βρεφονηπιοκόμων. 

 Η παρούσα έρευνα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης λόγω του ευρήματος ότι 

βρεφονηπιοκόμοι θεωρούν ότι έχουν επαρκείς μουσικές γνώσεις για να διδάξουν 

μουσική σε παιδιά προσχολικής αγωγής αλλά παράλληλα δεν διδάσκουν ή δεν πιστεύουν 

ότι διδάσκουν γιατί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη 

μουσική διδασκαλία είναι η έλλειψη γνώσεων. Ταυτόχρονα, θεωρούν ότι είναι 

προτιμότερο να διδάσκουν μουσική στην προσχολική ηλικία οι παιδαγωγοί και όχι οι 

μουσικοί ειδικότητας. Επιπροσθέτως, το ενδιαφέρον της ερευνήτριας έλκυσε το γεγονός 

ότι μερικές βρεφονηπιοκόμοι δήλωσαν ότι από τη μια μπορούν να διδάξουν μουσική οι 

βρεφονηπιοκόμοι αλλά από την άλλη μπορούν να το εξελίξουν «μέχρι ένα σημείο». Με 

βάσει τα παραπάνω λεγόμενα τους, κρίνεται σημαντικό να μελετηθεί «μεχρί ποιό 

σημείο» γνωρίζουν οι βρεφονηπιοκόμοι μουσική και «μέχρι ποιό σημείο» πιστεύουν ότι 

πράγματι μπορούν να διδάξουν τα παιδιά ηλικίας 2-5 ετών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 ΦΥΛΟ 

 ΗΛΙΚΙΑ 

 ΕΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 ΤΕΙ/ΙΕΚ/ ΙΙΕΚ/ΤΕΕ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 ΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡΕΣΕΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

 

Θεωρείτε ότι είναι ωφέλιμο να διδάσκονται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μουσική ή να 

έχουν μουσικές εμπειρίες μέσα στην τάξη; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2  

 

Έχετε μουσικό υλικό μέσα στην αίθουσα; Πού βρίσκεται; Τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε 

αυτό; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 

Μέσα στην «παρεούλα», τι κάνετε μουσικά με/για τα παιδιά; Σε περίπτωση άρνησης, 

για ποιούς λόγους δεν διδάσκετε; 

 

ΕΡΩΗΤΗΣΗ 4 

 

Πώς αισθάνεστε όταν διδάσκετε μουσική στα παιδιά; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
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Πιστεύετε πως οι γνώσεις που έχει ένας/μια βρεφονηπιοκόμος στη μουσική είναι 

επαρκείς για να διδάξει παιδιά 2-5 ετών; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

 

Τί σας δυσκολεύει όταν διδάσκετε μουσική ή τί σας αποτρέπει από το να διδάξετε 

μουσική; 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

 

Γιατί νομίζετε ότι αρκετοί βρεφονηπιοκόμοι επιλέγουν να μη διδάσκουν ή να μην 

απασχολούν μουσικά τα  παιδιά; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

 

Τι πιστεύετε ότι θα βοηθούσε έναν/μια βρεφονηπιοκόμο να διδάσκει και να χρησιμοποιεί 

τη μουσική; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 

 

Όσον αφορά παιδιά ηλικίας 2-5 ετών τί θεωρείτε ότι είναι σημαντικότερο για τη 

διδασκαλία μουσικής, η μουσική ή η παιδαγωγική κατάρτιση; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 

 

Αν συνεργαζόσασταν με κάποιο μουσικό σύμβουλο στα πλαίσια του παιδικού σταθμού 

(αλλά εκτός της τάξης), θα ήσασταν διατεθειμένος/η να διδάξετε περισσότερα πράγματα; 
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