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Περίληψη 
Η "Μουσική Αγωγή" στην προσχολική ηλικία έχει ως στόχο όχι µόνο τη µουσική, αλλά 
τη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού και την ολόπλευρη διαµόρφωση της 
προσωπικότητάς του βοηθώντας σε όλους του τοµείς ανάπτυξης (έκφραση, χαλάρωση, 
επικοινωνία, κοινωνικοποίηση, ψυχική ισορροπία, φυσιολογία). Για να  
δηµιουργήσουµε αυτό που ονοµάζουµε παιδαγωγική µουσικής αφύπνισης, σχεδιάσαµε 
µουσικές δραστηριότητες µε στόχο τη µουσική αφύπνιση (l’ éveil musical) του µικρού 
παιδιού. Στόχος είναι να αναδείξουµε, µέσα από τις θεωρίες µουσικής παιδαγωγικής 
και ψυχολογίας και την πρωτογενή έρευνα, αντιδράσεις 8 παιδιών, προβρεφικής και 
µεταβρεφικής ηλικίας κατά την εφαρµογή 9 µουσικοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων σε 
5 µαθήµατα. Εξετάζονται παράµετροι όπως η συµπεριφορά, η εκφραστικότητα, η 
φωνητική συµµετοχή αλλά και η χρήση απλών κρουστών οργάνων. Παρουσιάζονται τα 
αποτελέσµατα και συµπεράσµατα της έρευνας και αναδεικνύονται τρόποι για να 
προσεγγίσουν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής µουσικής αγωγής τους µικρούς µαθητές.  

Λέξεις κλειδιά: παιδαγωγική της µουσικής αφύπνισης, προσχολική µουσική εκπαίδευση, 
µουσικοπαιδαγωγική, µουσικοκινητική αγωγή 
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Abstract  
Music Education in pre-school age is not exclusively aimed in music, but also in 
developing personalities helping in expression, relaxation, communication, 
socialization etc. To create what we call pedagogy of music awakening, a number of 
music activities, were designed, aimed on awakening music of the preschool aged 
child. The aim is to highlight, through theories of the pedagogy, music psychology 
and primary research, features and reactions of eight children (postnatal and 
preschool age), during application of nine music educational activities in 5 courses. A 
limited statistical sample will be presented, including reactions of students for every 
musical activity in relation with four criteria such as: behavior, expressiveness, 
participation in singing and mobility (response to percussion instruments), in order to 
prove their impact on one hand, and their completeness on the other. Finally results 
and conclusions of research are presented to emerge ways for pre-school music 
teachers, to approach students. 

Keywords: pedagogy of music awakening, preschool music education, music education, 
music pedagogy  
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Εισαγωγή 
Η αφύπνιση των µικρών παιδιών µέσα από τη µουσική, βασίζεται στις αρχές της 
µουσικής παιδαγωγικής και των µουσικοπαιδαγωγικώνµεθόδων των C. Orff, (Ματέυ, 
1986·∙	  Τσαφταρίδης, 1997), J. Dalcroze, (Αρζιµάνογλου, 1996), Z. Kodaly (Chosky, 
1981), Suzuki (Suzuki, 1973) και E. Willems (Willems, 1950). Πρόκειται για µια 
εξελισσόµενη µουσική παιδαγωγική (Delalande, 1976) που εφαρµόζεται στις ανάγκες 
του κάθε παιδιού, το οποίο θέλει να τραγουδήσει, να παίξει, να χορέψει και να 
πειραµατιστεί µε τα όργανα. Δηµιουργεί στιγµές ξεκούρασης, ευχαρίστησης και 
χαλάρωσης χωρίς να αποτελεί απαραίτητα πηγή µάθησης µέσω της µουσικής 
σηµειογραφίας ή της εκµάθησης µουσικού οργάνου. Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει τη 
σωµατική (Dereux, 2009), αισθητηριακή (Grosléziat, 1998) και φωνητική (Imberty, 
1969) αφύπνιση των παιδιών µέσω του τραγουδιού, του παραµυθιού και του 
παιχνιδιού.  

Η παιδαγωγική της µουσικής αφύπνισης αποτελεί το σηµείο συνάντησης 
µουσικής και παιδαγωγικής. Ξεφεύγει από την παραδοσιακή διδασκαλία της 
µουσικής καλλιεργώντας τις αισθήσεις όπως ακοή, αφή, κίνηση και χωροταξική 
αντίληψη (Agosti-Gherban, 2000). Το παιδί δεν υπακούει τυφλά αλλά παρακολουθεί 
το πρόγραµµα και δέχεται ότι του ταιριάζει, αφοµοιώνοντας προαιρετικά, µελωδικά 
και ρυθµικά στοιχεία µε την επανάληψη. Σηµαντικό ρόλο παίζει το παιχνίδι µε στόχο 
την επικοινωνία, τη δηµιουργία, τη συµµετοχή, την ανάπτυξη φαντασίας και 
δηµιουργικότητας.Ο µουσικοπαιδαγωγός δε διδάσκει τεχνικές, αλλά συµµετέχει, δίνει 
κατάλληλα ερεθίσµατα -χωρίς να επεµβαίνει στη µουσική εξερεύνηση- καλλιεργεί 
και ενδυναµώνει το δεσµό ανάµεσα σε αυτόν και τα παιδιά.  

Τα θεµατικά στοιχεία µε τα οποία µπορούµε να «κάνουµε µουσική», και να 
«παίξουµε» µε τα παιδιά προέρχονται κυρίως από τον κόσµο των ονείρων και των 
παραµυθιών, καθώς η εκµάθηση του µικρού παιδιού περνά µέσα από το παιχνίδι. Μια 
από τις βασικότερες προσεγγίσεις της είναι η χρήση του µουσικού παιχνιδιού, ένα 
προνοµιούχο εργαλείο που το βοηθά να αναπτύξει τον κόσµο του µέσα από την 
χαλάρωση και την ευχαρίστηση. Κάθε παιδί µπορεί να ανακαλύψει τον κόσµο των 
ήχων αλλά και την ποικιλία και την ποιότητα των ηχητικών ερεθισµάτων και, κατά 
περίπτωση, να αναπτύξει και να εµπλουτίσει τις ικανότητες του.  

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να κάνουν αυτό που θέλουν αυθόρµητα, να 
ενδιαφερθούν για αντικείµενα που παράγουν ήχο, να επέµβουν στα αντικείµενα, στον 
ήχο και να επεκτείνουν την εξερεύνηση µέχρι να φτάσουν να κάνουν µουσική. 
Δείχνουν πολύ µεγάλο ενδιαφέρον για τις ηχητικές πηγές και όργανα και είναι έτοιµα 
να προχωρήσουν τις εξερευνήσεις τους αν δεν εµποδιστούν (Céleste, et al., 1982·∙·∙	   
Καραδήµου, 2003).   

Ο F. Delalande (2003) προσαρµόζοντας τις απόψεις του J. Piaget (Inhelder & 
Piaget, 1959), µίλησε για τα τρία στάδια που χαρακτηρίζουν τις αυθόρµητες µουσικές 
δραστηριότητες των παιδιών: Στο 1ο στάδιο (Αισθησιοκινητικό), το µουσικό παιχνίδι 
έχει αισθησιοκινητικό χαρακτήρα (οι µαθητές µας ανήκουν σ’ αυτό το στάδιο). Τα 
παιδιά ανακαλύπτουν την επίδραση που έχει η κίνηση στον ήχο ενός µουσικού 
οργάνου αλλά και αντίστροφα, η επίδραση που έχει η µουσική στο σώµα τους. Στο 2ο 
στάδιο (Συµβολικό) αποδίδονται συµβολικά νοήµατα σε ήχους εκφράζοντας µέσα 
από την µουσική τα δικά τους συναισθήµατα. Τέλος στο 3ο στάδιο (Κανόνες) τίθενται 
κανόνες, οπότε ο αυτοσχεδιασµός αποκτά µουσική φόρµα. 
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Τέλος, σύµφωνα και µε τον D.Winnicott (1971) η µάθηση περνάει µέσα από 
το παιχνίδι. Οι µουσικές δραστηριότητες αναπτύσσονται σταδιακά προερχόµενες από 
τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού, τον περιβάλλοντα χώρο, τον αυτοσχεδιασµό, τη 
δηµιουργία, τη µίµηση, την καλλιέργεια της οµιλίας και την εξερεύνηση των ήχων.  

Ερευνητικό ερώτηµα - Υπόθεση 
Κεντρικό ερώτηµα στην έρευνα µας ήταν το πώς αντιδρά µια οµάδα µικρών µαθητών 
σε συγκεκριµένεςδραστηριότητες, όσον αφορά στη συµπεριφορά, στην 
εκφραστικότητά τους, στη φωνητική παραγωγή και στην ενασχόληση µε τα κρουστά 
όργανα.  

Εάν καταγράψουµε, κατηγοριοποιήσουµε και προσπαθήσουµε να 
αναλύσουµε τις αντιδράσεις των παιδιών που παρακολουθούν µαθήµατα µουσικής 
αφύπνισης, τότε θα µπορούσαµε να βελτιώσουµε την εκπαιδευτική διαδικασία 
εµπλουτίζοντας, παραλλάσσοντας ή ακόµα και αφαιρώντας δραστηριότητες από το 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα.   

Μεθοδολογία έρευνας 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε εργαστήρι µουσικοκινητικής αγωγής, κατά τη 
διάρκεια µιας σχολικής χρονιάς (2014-2015). Σε όλα τα µαθήµατα εφαρµόστηκαν 
εννέα προτεινόµενες πειραµατικές δραστηριότητες (Πίνακας 1) και έγινε ταυτόχρονα 
βιντεοσκόπηση και συστηµατική επιτόπια καταγραφή. Για την παρούσα έρευνα 
επιλέχθηκαν πέντε µαθήµατα µε κριτήριο τη χρονική τους τοποθέτηση. Έτσι τα τρία 
από τα πέντε επιλεχθέντα µαθήµατα πραγµατοποιήθηκαν τον πρώτο µήνα 
µαθηµάτων, το τέταρτο τον επόµενο µήνα και το πέµπτο λίγο πριν το τέλος της 
χρονιάς. Τα µαθήµατα, ήταν διάρκειας 60 λεπτών και συµµετείχαν 8 παιδιά (5 
κορίτσια και τα 3 αγόρια) ηλικίας από 1 έως 3 ετών µε τους συνοδούς τους (5 
µαµάδες, µία γιαγιά και ένας µπαµπάς). Τις δραστηριότητες εφάρµοζε η 
µουσικοπαιδαγωγός του εργαστήριου ενώ η ερευνήτρια κατέγραφε τις αντιδράσεις 
των παιδιών. Η µουσικοπαιδαγωγός προτείνει στα παιδιά και στους συνοδούς τους τις 
πειραµατικές δραστηριότητες. Εάν τα παιδιά επιθυµούν, µιµούνται τη 
µουσικοπαιδαγωγό ή τους συνοδούς όσον αφορά τον τρόπο πραγµατοποίησης της 
κάθε δραστηριότητας. Εάν δεν έχουν διάθεση να συµµετάσχουν απλώς 
παρακολουθούν ενώ εάν χρειάζονται βοήθεια, καθοδηγούνται ανάλογα. Να 
σηµειωθεί ότι στα ενδιάµεσα µαθήµατα όπου δεν πραγµατοποιήθηκε βιντεοσκόπηση, 
εφαρµοζόταν το ίδιο πρόγραµµα σύµφωνα µε τη διάθεση των παιδιών, ακολουθώντας 
πάντα τη λογική της µουσικής αφύπνισης, µε πολύ µικρές αλλαγές όπως, για 
παράδειγµα, να παραλειφθούν ή να τροποποιηθούν κάποιες από τις δραστηριότητες. 
Μεγάλη προσοχή έπρεπε να δοθεί στο να µην αντιληφθεί το παιδί ότι καταγράφουµε 
τις αντιδράσεις του γιατί τότε υπάρχει πιθανότητα να εγκαταλείψει την προσπάθεια.  

Με τη µέθοδο της «παρατήρησης» αντλήθηκαν πληροφορίες και δεδοµένα 
για τις αντιδράσεις/επιδόσεις των µαθητών (Παρασκευόπουλος, 1993) και έγινε 
«ανάλυση περιεχοµένου» για την κωδικοποίηση, κατηγοριοποίηση και 
ποσοτικοποίηση του υλικού που καταγράφηκε από τη έρευνα (Κυριαζή, 1998). Η 
στατιστική επεξεργασία έγινε µε την χρήση προγράµµατος υπολογιστικών φύλλων. 
Οι αντιδράσεις των παιδιών κατηγοριοποιήθηκαν µε παραµέτρους τη Συµπεριφορά 
(συµµετοχή στις δραστηριότητες), την Εκφραστικότητα (ποιοτική συµµετοχή στο 
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τραγούδι), τη Φωνητική παραγωγή (ποσοτική συµµετοχή στο τραγούδι) και την 
Κινητικότητα (ανταπόκριση) στα κρουστά όργανα.  

Οι εννέα δραστηριότητες σχεδιάστηκαν σε συνεργασία µε τη 
µουσικοπαιδαγωγό, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της µουσικής αφύπνισης, την 
ηλικιακή οµάδα που απευθυνόµαστε και τις αρχές των κλασσικών 
µουσικοπαιδαγωγών. Βασικοί στόχοι κατά τον σχεδιασµό τους ήταν: 1) να 
καλλιεργηθούν οι λειτουργίες της σκέψης, της επανάληψης σε συνδυασµό µε αυτές 
των αισθήσεων της αφής, της ακοής και της όρασης (Jaell, 1995), 2) να αποτελέσουν 
ασυνείδητα πηγή και συλλογή εµπειριών κατά τη πρώτη περίοδο της βασικής 
ανάπτυξης (Montessori, 1992), 3) να καλλιεργηθεί η φωνή τους, σύµφωνα µε το 
σύστηµα του κινητού Ντο (µέθοδος Z. Kodaly, στο Houlahan & Tacka, 2008), 4) να 
συνοδεύσουν τα τραγούδια µε κρουστά όργανα (µέθοδος C. Orff, στο Ματέυ, 1987, 
Τσαφταρίδης 1997), 5) να συνοδεύσουν τα παιγχνιδοτράγουδα και τα 
µουσικοκινητικά παιγνίδια µε ρυθµικές κινήσεις και αυτοσχεδιασµό (µέθοδος J. 
Dalcroze, στο Αρζιµάνογλου, 1996), 6) να µάθουν παραδοσιακά τραγούδια µέσω των 
οποίων χρησιµοποιούν τη µητρικής τους γλώσσα (Suzuki, 1973), 7) να επωφεληθεί 
το κάθε παιδί, χαρισµατικό ή όχι, µέσα από τη πρακτική των µουσικών στοιχείων 
(ρυθµικών, µελωδικών και αυτοσχεδιασµών), η οποία προηγείται της µετάδοσης 
θεωρητικών γνώσεων (Willems, 1950). 

Τα τραγούδια που συνοδεύουν τις δραστηριότητες διακρίνονται σε  
νανουρίσµατα, ταχταρίσµατα, τραγούδια µε κινήσεις χεριών, τραγούδια µε κίνηση 
και χορό, τραγούδια για να την καθηµερινότητα και ηχοϊστορίες. Προσφέραµε 
αληθινά µουσικά όργανα και όχι παιγνίδια καθώς το αυτί συνηθίζει να αναγνωρίζει 
την τονικότητα και την ηχητική ποιότητα.  

Πίνακας 1. Συνοπτικός πίνακας των µουσικοκινητικών δραστηριοτήτων 

Δραστηριότητες Περιγραφή

1. ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ 
(ατοµική)

Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο και τραγουδούν µε τη 
µουσικοπαιδαγωγό µε χρήση µαριονέτας.  
Τραγούδια για τη δραστηριότητα: 

• Καλωσορίσατε … (Στίχοι- Μουσική Α. Σλάβικ ) 
• Πολλά παιδιά στην ίδια παρέα… (εµπνευσµένο από τις 

µεθόδους Robby & Tedddy, Yamaha, MusicEducation)

2. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ 
(ατοµική)

Τα παιδιά κάθονται και τραγουδούν µε τη 
µουσικοπαιδαγωγόσε κύκλο, µε έµφαση στη σωµατική 
κίνηση. Το 1
Τραγούδια για τη δραστηριότητα: 

• 5 δαχτυλάκια…. (Στίχοι Α. Παπαγιάννη, Μουσική Β. 
Ρακόπουλος). 

• Κάθε µέρα που ξυπνάω….. (C. Peters)

3. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
(Παιδί µε αντικείµενο)

Το κάθε παιδί τραγουδάει και παίζει µε τη «δική του» 
κούκλα. Αν υπάρχει αντίδραση από το παιδί τότε ο συνοδός 
τραγουδάει και παίζει µαζί του. Τραγούδια για τη 
δραστηριότητα: 

• Η µικρή πουπέ (Παραδοσιακό) (la poupée: κούκλα) 
• Χοπ-χοπ-χοπ τρέχα αλογατάκι (Ελληνικό παραδοσιακό - 
Αγνώστου)
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Παράµετροι / Μεταβλητές- Δείκτες 
Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων ελέγχθηκαν οι παράµετροι: 
• Συµπεριφορά (Αντίδραση): Διακρίνουµε τις αντιδράσεις των παιδιών στο πρόσωπο 
και στο σώµα τους, τη διάθεση και τα συναισθήµατα που επέδειξαν κατά τη 
διάρκεια µιας συγκεκριµένης δραστηριότητας (Πίνακας 2). Στα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας, η φανέρωση χαράς περιγράφεται ως η συχνότητα και η ένταση µε την 
οποία το παιδί εκφράζει ελεύθερα τη χαρά του στο παιχνίδιֹ κάτι που συχνά 
παρατηρείται µέσω του χαµόγελου, του γέλιου ή ακόµα και όταν τραγουδάει κατά 
τη διάρκεια του παιχνιδιού (Lieberman, 1977) 

• Εκφραστικότητα: Καταγράφουµε τις (ποιοτικές) φωνητικές αντιδράσεις και τον τρόπο 
που εκφράζονται µε την φωνή τους (Πίνακας 3). Ο τρόπος που το παιδί θα επιλέξει ή 
όχι να µιµηθεί µε τη φωνή του τον ενήλικα, θα αναπτύξει σταδιακά (και µε την 
επανάληψη) µια εξελισσόµενη ικανότητα να συγκρίνει και να συνδυάζει τα 

4. ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ 
(οµαδική δραστηριότητα)

Τα παιδιά νανουρίζουν όλες τις κούκλες µαζί. Τραγούδια για 
τη δραστηριότητα: 

• Νάνι µικρό παιδί (Dodo petit moineau) (Παραδοσιακό 
Γαλλικό) 

• Κοιµήσου αγγελούδι µου (Στίχοι Κ. Βίρβος, Μουσική Μ. 
Θεοδωράκης)

5. ΚΡΟΥΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ 
(οµαδική)

Τα παιδιά (µε τη βοήθεια της µουσικοπαιδαγωγού) 
επεξεργάζονται µικρά κρουστά (τονικές καµπανούλες, 
µαράκες-αυγά, κουδουνάκια, ταµπουρίνα, µεταλλόφωνο 
κτλ.). Παίζουν µε τα όργανα δοκιµάζοντας τα ηχητικά τους 
όρια και τους ήχους που µπορούν να παραχθούν. Μέσα από 
τα τραγούδια και το λόγο (ονόµατα, µήνες, παροιµίες, 
αινίγµατα, παιχνιδοτράγουδα, λαχνίσµατα κ.ά.) 
δηµιουργούνται επαναλαµβανόµενα ρυθµικά µοτίβα τα 
οποία τα παιδιά προσπαθούν να τα µιµηθούν «βιωµατικά». 
Τραγούδια για τη δραστηριότητα: 

• Ρίµες για κρουστά όργανα από το βιβλίο «Μουσική Α΄& 
Β΄ Δηµοτικού (βιβλίο εκπαιδευτικού)».

6. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟ ΧΩΡΟ 
(οµαδική)

Τα παιδιά παίζουν παιγχνιδοτράγουδα µε σκοπό να 
ανακαλύψουν το χώρο.  
Παιχνιδοτράγουδα για τη δραστηριότητα: 

• Τσαφ τσουφ το τρένο περνά (µε ταµπουρίνα) 
(Παραδοσιακό ελληνικό) 

• Στα ψηλά αρχίζω (Ν. Ατέσογλου, σύστηµα  Orff)-µε 
κορδέλες.

7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
(οµαδική)

Τα παιδιά ξετυλίγουν ένα µικρό χαλί τραγουδώντας, χωρίς 
τη βοήθεια των συνοδών τους. Μόλις τελειώσουν κάθονται 
και τραγουδούν µε παλαµάκια ή µαράκες.

8. ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ 
(οµαδική)

Παντοµίµα κινήσεων µε χρήση κλασσικής µουσικής και 
µουσικά ακούσµατα άλλων πολιτισµών και χωρών.  
Μουσικά ακούσµατα για τη δραστηριότητα: 

• Το Καρναβάλι των ζώων (C. Saint-Saens) 
• Θάλασσα (R. Korsakov)

9. ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
(ατοµική)

Τα παιδιά τραγουδούν σε κύκλο.  
Τραγούδια για τη δραστηριότητα: 

• Φεγγαράκι µου λαµπρό…(Παραδοσιακό Ελληνικό) 
• Το µάθηµα ….. (P. Onrust)
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µελωδικό-ρυθµικά στοιχεία του τραγουδιού. Η διαδικασία αυτή βοηθάει στη 
ανάπτυξη της φαντασίας και της δηµιουργικότητας (Grosléziat, 2002). 

• Φωνητική παραγωγή: Παρατηρούµε τις (ποσοτικές) φωνητικές αντιδράσεις και τη 
συµµετοχή στο τραγούδι (Πίνακας 4). H αντίληψη της µελωδικο-ρυθµικής βάσης 
οφείλεται στη µουσική ικανότητα και στην παραγωγή των ηχητικών µηνυµάτων 
από το παιδί. Η φωνητική παραγωγή (la vocalité) προκύπτει από τη µίµηση 
µουσικών φράσεων από τον ενήλικα µε τη συνοδεία σωµατικών κινήσεων (Imberty, 
1979).  

• Χρήση κρουστών οργάνων: Καταγράφουµε τους τρόπους χειρισµού των οργάνων 
(Πίνακας 5) (Winnicott, 1971). Η διαδικασία που το παιδί παρατηρεί και προσπαθεί 
να µιµηθεί τον ενήλικα όταν παίζει ένα κρουστό όργανο, αποτελεί τη µίξη των 
διαδικασιών της επανάληψης, της µίµησης και της δηµιουργίας. Το παιδί µιµείται 
τον ήχο που παράγεται από τον ενήλικα εκτελώντας τον όµως µε µια άλλη κίνηση 
και µε µια άλλη χρήση του οργάνου. Μέσα από την επανάληψη του τρόπου 
παιξίµατος του οργάνου και του αντίστοιχου ηχητικού αποτελέσµατος που 
παράγεται, επιβεβαιώνει τη διαφορετικότητα του, παραµένοντας συχνά στον ίδιο 
χρόνο και στυλ µε αυτό του ενήλικα.  

Για την αξιολόγηση των παραπάνω παραµέτρων /µεταβλητών 
χρησιµοποιήσαµε δείκτες (Πίνακες 2, 3, 4, 5) που περιγράφουν τη διάθεση 
(συµπεριφορά), τον τρόπο που χειρίζονται τη φωνή και τον προφορικό λόγο 
(εκφραστικότητα), το πόσο χρησιµοποιούν τη φωνή και τον προφορικό λόγο 
(φωνητική παραγωγή) και τον τρόπο που χειρίζονται τα µουσικά όργανα 
(κινητικότητα στα όργανα). Επιπλέον προστέθηκε ξεχωριστά ο δείκτης έλλειψη 
απόκρισης, όταν δεν καταγράφηκε κάποιο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 

Οι παραπάνω παράµετροι εξετάζονται ως προς τη συχνότητα εµφάνισής 
τους στα µαθήµατα. Επιδιωκόµενη ή διαφοροποιηµένη θεωρείται µια αντίδραση όταν 
παρατηρείται σε συχνότητα πάνω από τα µισά µαθήµατα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία 
η πρόθεσή µας επικεντρώνεται στο να ελέγξουµε την αποτελεσµατικότητα των 
πειραµατικών δραστηριοτήτων και όχι να κρίνουµε τις επιδόσεις των παιδιών. Έτσι 
για παράδειγµα,όταν διαφοροποιηµένες αντιδράσεις αρκετών παιδιών καταγράφονται 
συνεχώς σε µια δραστηριότητα τότε θεωρούµε ότι αυτή θα ήταν προτιµότερο  να 
αναπροσαρµοστεί.  

Τέλος, ως ανεξάρτητες µεταβλητές ορίζουµε τις µουσικοκινητικές  
δραστηριότητες, ενώ ως εξαρτηµένες τις αντιδράσεις των παιδιών.  

>330Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε.



Πίνακας 2. Αξιολόγηση της συµπεριφοράς στις δραστηριότητες 

Πίνακας 3. Αξιολόγηση της εκφραστικότητας στις δραστηριότητες 

Πίνακας 4. Αξιολόγηση της φωνητικής παραγωγής στις δραστηριότητες 

Αντιδράσεις Δείκτες Αξιολόγησης  
Συµπεριφοράς

ΕΠΙΔΙΟΚΩΜΕΝΕΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Χαµογελαστό-Χαρούµενο(ΧΑ-ΧΑ)

Ενεργητικό-Δυναµικό (ΕΝ-ΔΥΝ)

Συνεργάσιµο στη διαδικασία (ΣΥΝΕΡ)

Ανεξάρτητο από τον συνοδό (ΑΝΕΞ)

Με  πρωτοβουλίεςστην εφαρµογή των 
δραστηριοτήτων (ΠΡΩΤ-ΝΑΙ)

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Λυπηµένο -Σοβαρό (ΛΥΠ-ΣΟΒ)

 Διστακτικό ως προς τα στάδιο προσαρµογής 
(ΔΙΣΤ)

Μη Συνεργάσιµο στη διαδικασία 
(ΜΗΣΥΝΕΡ)

Εξαρτηµένο (από τον συνοδό) (ΕΞΑΡΤ)

Χωρίς Πρωτοβουλίεςστην εφαρµογή των 
δραστηριοτήτων (ΠΡΩΤ-ΟΧΙ)

Αντιδράσεις Δείκτες Αξιολόγησης  
Εκφραστικότητας

ΕΠΙΔΙΟΚΩΜΕΝΕΣ  
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Εκφράζεται λεκτικά (π.χ. επαναλαµβάνει τους στίχους των 
τραγουδιών) (ΛΟΓΟΣ)

Αυθόρµητο Τραγούδι (π.χ. τραγουδά δικούς του στίχους)  
(ΑΥΘ-ΤΡΑΓ)

Μωρουδίστικη Οµιλία ( «χαϊδεύεται»)(ΜΩΡ-ΟΜΙΛ)

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Δεν συµµετέχει στο τραγούδι - Δυσανασχετεί (ΔΥΣΑΝ)

Αντιδράσεις Δείκτες Αξιολόγησης  
Φωνητικής Παραγωγής

ΕΠΙΔΙΟΚΩΜΕΝΕΣ  
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Έντονη χρησιµοποίηση της φωνής και του λόγου (ΠΟΛΥ)

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Πολύ µικρή χρησιµοποίηση της φωνής και του λόγου (ΛΙΓΟ)

Μηδενική χρησιµοποίηση της φωνής και του λόγου 
(ΚΑΘΟΛΟΥ)
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Η µουσικοκινητική δραστηριότητα «Επεξεργασία Οργάνων» εξετάζεται µε την 
παράµετρο Κινητικότητα στα Όργανα. 

Πίνακας 5. Αξιολόγηση της κινητικότητας στα µουσικά όργανα 

Στατιστική ανάλυση αποτελεσµάτων 
Οι αντιδράσεις καταγράφηκαν σε πίνακες, ενώ όπου παρατηρήσαµε παραπάνω από µία 
αντιδράσεις αποτυπώσαµε µία από αυτές (την πιο συχνή). Ως παράδειγµα παρατίθενται 
παρακάτω µόνο οι πίνακες από το πρώτο από τα πέντε µαθήµατα. Οι χρωµατικές ενδείξεις, 
οµαδοποιούν τα αποτελέσµατα στις τρεις κατηγορίες: επιδιωκόµενες αντιδράσεις (πράσινο 
χρώµα), διαφοροποιηµένες (κόκκινο χρώµα), έλλειψη απόκρισης (γκρι χρώµα). 

Πίνακας 6. Αξιολόγηση Συµπεριφοράς - Παράδειγµα 

>  

Πίνακας 7. Αξιολόγηση Εκφραστικότητας - Παράδειγµα 

>  

Αντιδράσεις Δείκτες Αξιολόγησης 
Κινητικότητας στα Όργανα

ΕΠΙΔΙΟΚΩΜΕΝΕΣ  
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Παρόµοιεςµε το µουσικοπαιδαγωγό αντιδράσεις στο παίξιµο 
(ΠΑΡΟΜ)

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Διαφορετικέςαπό το µουσικοπαιδαγωγό αντιδράσεις στο παίξιµο 
(ΔΙΑΦ)

A B C D Ε F G Η)) I
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"
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"ΚΛΕΙΣΙΜΟ"
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Συμπεριφορά+(1ο+/+5ο+ΜΑΘΗΜΑ)
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ΠΑΙΔΙ)1
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ΕΛΛΕΙΨΗ)
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ΠΑΙΔΙ)3 ΑΥΘ8ΤΡΑΓ ΔΥΣΑΝ ΔΥΣΑΝ ΑΥΘ8ΤΡΑΓ ΔΥΣΑΝ ΑΥΘ8ΤΡΑΓ ΔΥΣΑΝ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΑΙΔΙ)4 ΔΥΣΑΝ ΔΥΣΑΝ ΔΥΣΑΝ ΔΥΣΑΝ ΔΥΣΑΝ
ΕΛΛΕΙΨΗ)
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ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΟΣ

Εκφραστικότητα+(1ο+/+5ο+ΜΑΘΗΜΑ)
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Πίνακας 8. Αξιολόγηση Φωνητικής Παραγωγής - Παράδειγµα 

>  

Πίνακας 9. Αξιολόγηση της Κινητικότητας στα Όργανα - Παράδειγµα 

>  

Αντίστοιχα δηµιουργήθηκαν και οι υπόλοιποι πίνακες για τα υπόλοιπα µαθήµατα. Για κάθε 
έναν από τους πίνακες αυτούς, βρήκαµε τις συχνότητες Vi για τις τρεις οµαδοποιηµένες 
κατηγορίες αντιδράσεων (Xi, i=1..3), των αθροιστικών συχνοτήτων (ΣVi, i=1..3) και των 
σχετικών συχνοτήτων fi, κάθε δραστηριότητας. Ως παράδειγµα παρατίθεται ο πίνακας 
συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων για την παράµετρο Συµπεριφορά στο 1ο µάθηµα. Με 
τον ίδιο τρόπο κατασκευάσαµε τους υπόλοιπους πίνακες.  

Πίνακας 10. Παράδειγµα πίνακα συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων για την 
αξιολόγηση της Συµπεριφοράς 

>  

Α Β C D Ε F G Η)) I

¨ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ"
"ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ0
ΤΟ0ΣΩΜΑ0ΜΟΥ"

"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ"
"ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ

"
"ΚΡΟΥΣΤΑ0
ΟΡΓΑΝΑ"

"ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ0
ΤΟ0ΧΩΡΟ"

"ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ7
ΠΟΙΗΣΗ"

"ΜΟΥΣΙΚΟ7
ΚΙΝΗΤΙΚΑ"

"ΚΛΕΙΣΙΜΟ"

ΠΑΙΔΙ)1
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΎ ΠΟΛΎ ΠΟΛΎ ΠΟΛΎ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΛΙΓΟ

ΠΑΙΔΙ)2 ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΟΛΎ ΠΟΛΎ ΠΟΛΎ ΛΙΓΟ ΛΙΓΟ ΠΟΛΎ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΛΙΓΟ

ΠΑΙΔΙ)3 ΠΟΛΎ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΟΛΎ ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΟΛΎ ΛΙΓΟ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΎ

ΠΑΙΔΙ)4 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΛΙΓΟ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΟΛΟΥ

ΠΑΙΔΙ)5 ΠΟΛΎ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΎ ΠΟΛΎ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΛΙΓΟ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΛΙΓΟ

ΠΑΙΔΙ)6 ΠΟΛΎ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΛΙΓΟ ΛΙΓΟ ΛΙΓΟ ΠΟΛΎ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΎ

ΠΑΙΔΙ)7 ΛΙΓΟ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΎ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΟΛΟΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΛΙΓΟ

ΠΑΙΔΙ)8
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΎ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΎ

Φωνητική)Παραγωγή)(1ο)/)5ο)ΜΑΘΗΜΑ)

Α Β

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΞΥΛΙΝΑ+

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ
ΠΑΙΔΙ&1 ΔΙΑΦΟΡ ΔΙΑΦΟΡ
ΠΑΙΔΙ&2 ΠΑΡΟΜ ΔΙΑΦΟΡ
ΠΑΙΔΙ&3 ΔΙΑΦΟΡ ΔΙΑΦΟΡ
ΠΑΙΔΙ&4 ΠΑΡΟΜ ΠΑΡΟΜ
ΠΑΙΔΙ&5 ΔΙΑΦΟΡ ΔΙΑΦΟΡ
ΠΑΙΔΙ&6 ΔΙΑΦΟΡ ΔΙΑΦΟΡ
ΠΑΙΔΙ&7 ΠΑΡΟΜ ΠΑΡΟΜ
ΠΑΙΔΙ&8 ΠΑΡΟΜ ΠΑΡΟΜ

Κινητικότητα)στα)Οργανα)(1ο)/)5ο)μάθημα)

¨ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ"
"ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ0
ΤΟ0ΣΩΜΑ0ΜΟΥ"

"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ"
"ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ

"
"ΚΡΟΥΣΤΑ0
ΟΡΓΑΝΑ"

"ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ0
ΤΟ0ΧΩΡΟ"

"ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ7
ΠΟΙΗΣΗ"

"ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙ
ΚΑ"

"ΚΛΕΙΣΙΜΟ" Αθροισμα)
Συχνοτήτων

Σχετική)
Συχνότητα

Τιμές)Xi)(i=1..3)
Συχνότητα)Vi)

(i=1..3)
Συχνότητα)Vi)

(i=1..3)
Συχνότητα)Vi)

(i=1..3)
Συχνότητα)Vi)

(i=1..3)
Συχνότητα)Vi)

(i=1..3)
Συχνότητα)Vi)

(i=1..3)
Συχνότητα)Vi)

(i=1..3)
Συχνότητα)Vi)

(i=1..3)
Συχνότητα)Vi)

(i=1..3) Σ)(v) fi

)X1)))))ΕΠΙΔ/ΜΕΝΟ 5 2 3 5 6 3 3 5 2 34 47%

X2)))))ΔΙΑΦ/ΜΕΝΟ 2 3 3 2 1 1 2 1 3 18 25%
X3)))))ΕΛΛΕΙΨΗ)
ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 1 3 2 1 1 4 3 2 3 20 28%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ)(V) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 100%

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ0ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ01ο0/05ο0ΜΑΘΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ0ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
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Τέλος, κατασκευάσαµε συγκεντρωτικούς πίνακες συχνοτήτων και σχετικών 
συχνοτήτων.  

Πίνακας 11. Παράδειγµα συγκεντρωτικού πίνακα συχνοτήτων και σχετικών 
συχνοτήτων για την αξιολόγηση της Συµπεριφοράς 

>  

Με τον ίδιο τρόπο δηµιουργήθηκαν και οι υπόλοιποι πίνακες για τις παραµέτρους 
Συµπεριφορά, Εκφραστικότητα, Φωνητική Παραγωγή και ένας ξεχωριστός για την 
Κινητικότητα στα όργανα. 

Αποτελέσµατα έρευνας  1

«Καλωσόρισµα»: Η πρώτη δραστηριότητα παρουσιάζει επιδιωκόµενες αντιδράσεις 
στη Συµπεριφορά σε ποσοστό 65% στα δύο πρώτα µαθήµατα. Η πορεία ανά µάθηµα 
δείχνει ότι τα παιδιά µιµήθηκαν τον ενήλικα µετά το 3ο µάθηµα, κάτι που 
δικαιολογείται καθώς είναι η πρώτη δραστηριότητα σε έναν καινούργιο χώρο και µε 
ένα πρωτόγνωρο αντικείµενο. Στο 5ο µάθηµα το ποσοστό των επιδιωκόµενων 
αντιδράσεων είναι πολύ µεγάλο (90%). Στην παράµετρο Εκφραστικότητα είχαµε 
επιδιωκόµενες αντιδράσεις (>70%) ιδίως στο δείκτη «Αυθόρµητο τραγούδι» (δηλαδή 
συµµετέχω µε το δικό µου τρόπο και όχι απαραίτητα ακολουθώντας το ρυθµό ή τη 
µελωδία). Στο τελευταίο µάθηµα το ποσοστό µεγαλώνει καθώς το παιδί συµµετέχει 
ακολουθώντας πλήρως ρυθµό και µελωδία. Όµοια και τα αποτελέσµατα και στη 
Φωνητική Παραγωγή. Το τραγούδι ή αλλιώς φωνητική έκφραση είναι µια κατάσταση 
αρκετά περίπλοκη καθώς το παιδί για να µπορέσει να εκφραστεί µε το τραγούδι 
χρειάζεται να νιώσει ασφάλεια και πληρότητα. 

«Ανακαλύπτω το σώµα µου»: Στην παράµετρο Συµπεριφορά, τα ποσοστά των 
επιδιωκόµενων αντιδράσεων ήταν 30% (1ο και 2οµάθηµα), 50% (3ο και 4ο µάθηµα) 
και 60% (5ο µάθηµα). Η δραστηριότητα αυτή περιλαµβάνει τραγούδια και παιγνίδια 
(τραγουδάω-κάνω κινήσεις-κάθοµαι σε κύκλο-µιµούµαι-παίζω οργανάκια) και είναι 
αρκετά απαιτητική. Τοποθετήθηκε αµέσως µετά το «Καλωσόρισµα», καθώς τα παιδιά 
είναι πιο ξεκούραστα. Στις παραµέτρους Εκφραστικότητα και Φωνητική παραγωγή 
είχαµε 25% επιδιωκόµενες αντιδράσεις στα 3 πρώτα µαθήµατα, 40% στο 3ο και 60% 
στο 5ο µάθηµα. Στην ηλικία αυτή το να διαχειρίζονται τη φωνή τους ως εκφραστικό 

Αθροισμα)
Συχνοτήτων

Σχετική)
Συχνότητα

ΤΙΜΕΣ)Xi)
(i=1..3)

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ))))
Vi

Σχετική)
Συχνότητα)fi

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ))))
Vi

Σχετική)
Συχνότητα)fi

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ))))
Vi

Σχετική)
Συχνότητα)fi

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ))))
Vi

Σχετική)
Συχνότητα)fi

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ))))
Vi

Σχετική)
Συχνότητα)fi Σ)(Vi) fi

ΕΠΙΔ/ΜΕΝΕΣ 5 63% 5 63% 6 75% 6 75% 7 88% 29 73%

ΔΙΑΦΟ/ΜΕΝΕΣ 2 25% 2 25% 1 13% 2 25% 1 13% 8 20%
ΕΛΛΕΙΨΗ)

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 1 13% 1 13% 1 13% 0 0% 0 0% 3 8%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ)(V) 8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 40 100%

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-"ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ"

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

1ο)ΜΑΘΗΜΑ 2ο)ΜΑΘΗΜΑ 3ο)ΜΑΘΗΜΑ 4ο)ΜΑΘΗΜΑ 5ο)ΜΑΘΗΜΑ
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 Για την Εκφραστικότητα και τη Φωνητική Παραγωγή, επειδή τα αποτελέσµατα προσοµοιάζουν  1

παρουσιάζονται από κοινού.	  



µέσο απαιτεί χρόνο και σωστή προσέγγιση. Γι’ αυτό παρατηρούνται µικρά ποσοστά 
επιδιωκόµενων αντιδράσεων που αυξάνονται (όχι εντυπωσιακά) στη συνέχεια. 

«Πρωτοβουλία»: Η δραστηριότητα αυτή είχε 40% αποδοχή (1ο και 2ο 
µάθηµα), 60% (3ο και 4ο) και 90% στο 5ο µάθηµα και στις τρεις παραµέτρους. Στη 
δραστηριότητα αυτή αλλάζει ο «πρωταγωνιστής». Το παιδί απελευθερώνεται αφού 
δεν έχει πλέον τον κύριο ρόλο (η κούκλα για τα κορίτσια, το αρκουδάκι για τα 
αγόρια). Σηµαντικό ρόλο για την ποιότητα των αντιδράσεων παίζει αν θυµούνται τη 
στιχουργική και µελωδικορυθµική βάση των τραγουδιών. Γι’ αυτό καταγράφονται τα 
υψηλά ποσοστά προς το τέλος.   

«Νανούρισµα»: Στην παράµετρο Συµπεριφορά, διακρίνουµε υψηλό ποσοστό 
επιδιωκόµενων αντιδράσεων από την αρχή, καθώς τα παιδιά κάνουν ανάκληση σε 
δικές τους προσωπικές µνήµες. Στο 1ο και 2ο µάθηµα καταγράφεται 60% 
επιδιωκόµενων αντιδράσεων, στο 3ο και 4ο µάθηµα το ποσοστό φτάνει στο 78% 
περίπου ενώ στο 5ο µάθηµα ξεπερνά το 90%. Στην Εκφραστικότητα και τη Φωνητική 
Παραγωγή, τα νανουρίσµατα έχουν το µεγαλύτερο ποσοστό επιδιωκόµενων 
αντιδράσεων από την αρχή (65% στα τρία πρώτα µαθήµατα). Τα παιδιά τραγουδούν 
εναλλακτικά µε µεγάλη ευκολία νανουρίσµατα σε ρυθµό 2/4, 3/4 και 6/8.  

«Κρουστά Όργανα»: Παρατηρούνται πολύ υψηλά ποσοστά στη 
Συµπεριφορά, από τα πρώτα µαθήµατα (>70%) καθώς φαίνεται να αποτελεί την πιο 
ενδιαφέρουσα δραστηριότητα από όλες τις υπόλοιπες. Στις άλλες δυο παραµέτρους 
καταγράφονται χαµηλά ποσοστά, λόγω µειωµένου ενδιαφέροντος στην εκµάθηση 
των στίχων. Τα παιδιά δίνουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον στην επεξεργασία και το 
χειρισµό των οργάνων παρά στο να τραγουδήσουν ή να θυµηθούν στίχους. Τα 
κρουστά όργανα εξετάστηκαν επιπλέον µε άλλους δείκτες (Πίνακας 5) θέλοντας να 
ανακαλύψουµε το κατά πόσο τα παιδιά µπορούν να ακολουθήσουν τη δυναµική της 
µουσικής (piano, forte). Εκεί τα αποτελέσµατα ήταν µοιρασµένα µε τον δείκτη 
«Διαφορετικές» (από το µουσικοπαιδαγωγό) αντιδράσεις στο παίξιµο, να εµφανίζεται 
περισσότερο στα αγόρια. 

«Ανακαλύπτω το Χώρο»: Η δραστηριότητα αυτή καταλήγει µε υψηλά 
ποσοστά (95%) στην παράµετρο Συµπεριφορά καθώς στα πρώτα µαθήµατα τα παιδιά 
δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως τους κανόνες του παιγνιδιού ενώ στη συνέχεια, 
απελευθερώνονται. Η δραστηριότητα αυτή έχει υψηλές απαιτήσεις (στιχουργική και 
µελωδικορυθµική βάση των τραγουδιών, εκµάθηση σωµατικών κινήσεων συνοδεία 
ταµπουρίνου). Γι’ αυτό, εµφανίζει χαµηλά ποσοστά στα 2 πρώτα µαθήµατα (25% 
επιδιωκόµενες αντιδράσεις στην Εκφραστικότητα και τη Φωνητική Παραγωγή), µε 
υψηλά ποσοστά της τάξης του 75 και 95% στο 4ο και 5ο µάθηµα αντίστοιχα.  

«Ανεξαρτητοποίηση»: Παρατηρούνται χαµηλά ποσοστά επιδιωκόµενων 
αντιδράσεων και στα 5 µαθήµατα (δεν ξεπέρασε το 50%) και στις τρεις παραµέτρους. 
Οι λόγοι θα µπορούσαν να είναι ότι τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή του µαθήµατος, 
τα παιδιά αναζητούν δραστηριότητες µε έντονη σωµατική κίνηση. Προτείνουµε να 
µεταφερθεί πριν από τη δραστηριότητα «Κρουστά Όργανα».  

«Μουσικοκινητική»: Εδώ τα παιδιά απελευθερώνονται, χαλαρώνουν 
ξεπερνώντας φόβους και ανασφάλειες. Φαίνεται να κατακτούν τον χώρο και να 
γίνονται κυρίαρχα παντού. Σε όλα σχεδόν τα µαθήµατα το ποσοστό των 
επιδιωκόµενων αντιδράσεων ξεπερνά το 95%. Δεν εξετάζονται οι παράµετροι 
Εκφραστικότητα και Φωνητική παραγωγή, καθώς τα παιδιά δεν τραγουδούν.  
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«Κλείσιµο»: Στη Συµπεριφορά, τα ποσοστά είναι σχεδόν µοιρασµένα, µε 
υψηλά ποσοστά στις διαφοροποιηµένες αντιδράσεις (φαινοµενικά παράδοξο) κάτι 
που όµως δικαιολογείται καθώς τα παιδιά αντιδρούν µε τον δικό τους τρόπο είτε 
ζητώντας και άλλες δραστηριότητες είτε είναι κουρασµένα και δεν συνεργάζονται. 
Αυτό παρατηρείται σε όλα τα µαθήµατα. Στην Εκφραστικότητα και στη Φωνητική 
παραγωγή, καταγράφονται επίσης διαφοροποιηµένα ποσοστά αντιδράσεων εξαιτίας 
της αναστάτωσης που προκύπτει από τους παραπάνω λόγους.  

Συµπεράσµατα - Μελλοντική έρευνα 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας παρουσιάζονται µε επιφύλαξη γιατί, αφ’ ενός τα 
βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας είναι: παρατηρώ, 
συγκεντρώνοµαι, εσωτερικεύω, και, ενίοτε, µιµούµαι, τα οποία βέβαια αποτελούν και 
αυτά στάδιο µάθησης και, αφετέρου, η καταγραφή των εξωτερικευµένων 
(περιγραφικών) αντιδράσεων, πάνω στις οποίες βασίστηκε η παρούσα έρευνα, 
µπορούν εύκολα να ανατραπούν την επόµενη σχολική χρονιά.  

Οι διαφοροποιηµένες αντιδράσεις µπορεί να οφείλονται σε πληθώρα αιτιών, 
όπως η µη ενεργή συµµετοχή του συνοδού, η άσχηµη διάθεση του παιδιού (ή του 
συνοδού), η αδυναµία του µουσικοπαιδαγωγού να αναπροσαρµόζει τη διδασκαλία 
όταν χρειάζεται, ίσως ακόµα και η αναποτελεσµατικότητα-πολυπλοκότητα κάποιων 
δραστηριοτήτων. Όσον αφορά τις επιδιωκόµενες αντιδράσεις, παρατηρήθηκαν στις 
περιπτώσεις που συµµετείχε η µητέρα, κυρίως ως συνοδός, στις δραστηριότητες που 
εµπεριέχουν κίνηση και σε αυτές που ενσωµάτωναν χρήση µεταλλικών και ξύλινων 
κρουστών οργάνων. Πρόσθετοι αρνητικοί παράγοντες της έρευνας είναι το µικρό 
στατιστικό δείγµα και οι µη ελεγχόµενες παράµετροι όπως το επαγγελµατικό, 
οικογενειακό και κοινωνικό προφίλ των συνοδών. 

Ζητήµατα και ερωτήµατα που αναδείχθηκαν µέσα από την εφαρµογή των 
πειραµατικών δραστηριοτήτων και µπορούν να αποτελέσουν αφορµή για µελλοντική 
έρευνα είναι:  

Η συγκέντρωση και η απόδοση του παιδιού φαίνεται να εξαρτάται από τη 
συµπεριφορά και την υποστήριξη του συνοδού. Τα παιδιά πολλές φορές 
«οσµίζονταν» το ενδιαφέρον (ή αντίστοιχα την αδιαφορία) του συνοδού κάτι που 
επηρέαζε θετικά ή αρνητικά στη συµµετοχή τους, ενώ συχνά στρέφονταν σε αυτόν 
ζητώντας ενθάρρυνση ώστε να συµµετάσχουν σε µια δραστηριότητα. 
Παρατηρήθηκαν επίσης διαφορετικές αντιδράσεις τόσο ανάµεσα σε αγόρια και 
κορίτσια όσο σε ατοµικές και οµαδικές (σε κύκλο) µουσικοκινητικές  
δραστηριότητες. 

Να επισηµάνουµε τέλος ότι το παιδί ερµηνεύοντας το «πραγµατικό» (αυτό 
δηλαδή που αντιλαµβάνεται εκείνη τη στιγµή από τις κινήσεις ή το τραγούδι του 
ενήλικα, ενεργοποιεί τις διαδικασίες του «συνδυασµού», της «διάσπασης», της 
«µείωσης», της «οργάνωσης», της «επανασύνδεσης» και της «επιτάχυνσης» για να 
µπορέσει τελικά να δηµιουργήσει τις δικές του αναφορές µε το χώρο, το χρόνο και τα 
παιγνίδια. 
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