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Περίληψη 
Στόχος της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η παρουσίαση ερευνητικών 
ευρηµάτων της τελευταίας εικοσαετίας σχετικά µε τη συµβολή του οικογενειακού 
περιβάλλοντος στη µουσική ανάπτυξη βρεφών και µικρών παιδιών. Οι γονείς 
αλληλεπιδρούν άµεσα µε τα παιδιά τους χρησιµοποιώντας πληθώρα φωνητικών και 
µουσικών εκφράσεων, γεγονός που ενισχύει τόσο τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών 
τους όσο και το µεταξύ τους δέσιµο. Πολλές φορές, µάλιστα, επιλέγουν να µεταθέσουν 
τις προαναφερθείσες αλληλεπιδράσεις στα πλαίσια ενός προγράµµατος µουσικής 
εκπαίδευσης υπό την καθοδήγηση ενός διδάσκοντος. Από την άλλη πλευρά, το σύγχρονο 
σπιτικό περιβάλλον εξοπλίζεται µε εκπαιδευτικά παιχνίδια και συσκευές που 
αναπαράγουν µουσική επηρεάζοντας τόσο τη µουσική ανάπτυξη των παιδιών όσο και 
την αλληλεπίδραση µε τους γονείς. Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι µε τον τρόπο αυτό 
ενισχύεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων προσφέροντας εναλλακτικούς τρόπους µάθησης 
ακόµα και ενασχόλησης των γονιών µε τα παιδιά τους. Εντούτοις, εγείρονται ανησυχίες 
σχετικά µε την κατάχρηση των παραπάνω τεχνολογικών µέσων, φτάνοντας στο σηµείο 
της υποκατάστασης της γονικής παρουσίας και συµµετοχής. 

Λέξεις κλειδιά: αλληλεπίδραση γονέα-παιδιού, βρεφική ηλικία, πρώιµη παιδική 
ηλικία, µουσική εκπαίδευση, νέα τεχνολογία 
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Abstract 
The purpose of this literature review is to present research findings of the last twenty 
years on the contribution of the family environment in musical development of infants 
and young children. Parents interact directly with their children using a variety of 
vocal and musical expressions that enhances both cognitive development of their 
children and parent-child bond. Thus, many times they choose to convey the above 
interactions within a music education program under the guidance of an expert. On 
the other side, modern home environment is equipped with many educational toys and 
devices that reproduce music, which affects both musical development of children and 
interaction with parents. Many researchers consider that this way strengthen skills 
development offering alternative ways of learning or even engagement of parents with 
their children. However, others are concerned about the misuse of these technological 
means, reaching the point of substituting parental presence and involvement. 

Keywords: parent-child interaction, infancy, early childhood, music education, new 
technology 

B78Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε.

Avramidou, K. (2016). The contemporary parental influence on the musical development of infants 
and young children. In M. Kokkidou & Z. Dionyssiou (Eds.), Music Literacy: Formal and Informal 

Ways of Music Teaching-Learning (Proceedings of the 7th International Conference of the Greek 
Society for Music Education) (pp. 77-86). Thessaloniki: GSME.



Εισαγωγή 
Αναζητώντας τις πρώτες ακουστικές εµπειρίες του ανθρώπου, θα πρέπει να 
ανατρέξουµε πολύ πριν τη γέννηση, κάπου στην 26η εβδοµάδα κύησης. Την 30η-35η 
εβδοµάδα τα έµβρυα αντιλαµβάνονται και ανταποκρίνονται σε ήχους από το σώµα 
της µητέρας αλλά και από το εξωτερικό περιβάλλον, όπως τη φωνή της και τη 
µουσική (Neal & Lindeke, 2008). Σύµφωνα µε τους Sulkin & Brodsky (2013) µετά τη 
γέννηση τα βρέφη ξεκινούν σταδιακά να διακρίνουν και να ταξινοµούν τους ήχους σε 
λόγο, µουσική και θόρυβο. Από τις παραπάνω κατηγορίες οι δύο πρώτες είναι 
σηµαντικές και θα επηρεάσουν καταλυτικά την εξέλιξη της ανάπτυξής τους. 
Ταυτόχρονα ξεκινούν να αναγνωρίζουν τις φωνές των ανθρώπων που τα περιβάλλουν 
λόγω ανάγκης επικοινωνίας µαζί τους. Οι γονείς ανταποκρίνονται σε αυτό και 
επιστρατεύουν από αρχέγονες φωνητικές εκφράσεις µέχρι οµιλία, νανουρίσµατα, 
λαχνίσµατα, ταχταρίσµατα ακόµα και παραδοσιακά, λαϊκά τραγούδια ή και hit 
επιτυχίες (Sulkin & Brodsky, 2013). Η επικοινωνία αυτή οδηγεί σε θετικές µουσικές 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ των δύο πλευρών, οι οποίες µπορούν να λάβουν χώρα 
ακόµα και στο αφιλόξενο περιβάλλον της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 
(Whipple, 2000), όπου αποδεικνύεται ότι η ζωντανή έναντι της ηχογραφηµένης 
µουσικής ή της απουσίας µουσικής έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην ψυχολογία 
και τη συµπεριφορά αυτών των βρεφών (Arnon et al., 2006).  

Οι µουσικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ γονέων και παιδιών 
Η επικοινωνία του βρέφους µε τους γονείς και κυρίως τη µητέρα είναι διαφορετική 
από την αντίστοιχη µεταξύ των ενηλίκων ως προς το περιεχόµενο. Ο λόγος που 
απευθύνουν οι ενήλικες προς τα βρέφη είναι διαφορετικός από αυτόν που 
χρησιµοποιούν µεταξύ τους και ανεξάρτητος από τη γλώσσα. Στην αγγλική 
βιβλιογραφία συχνά αναφέρεται ως «motherese», «parentese» και «infant directed 
speech», ενώ στα ελληνικά έχει αποδοθεί ως «διαισθητική µητρική 
οµιλία» (Μαζακοπάκη, 2007). Ο Malloch (2000) αναφερόµενος στον παραπάνω τύπο 
οµιλίας χρησιµοποιεί τον όρο «επικοινωνιακή µουσικότητα» («communicative 
musicality»), όχι τόσο επειδή περιλαµβάνει µουσικά στοιχεία, όπως ο παλµός, τα 
µελωδικά και ηχοχρωµατικά περιγράµµατα και οι φθογγικές αρθρώσεις και 
σωµατικές χειρονοµίες ή κινήσεις, στοιχεία που απαντώνται, άλλωστε, και σε 
οποιαδήποτε ανθρώπινη επικοινωνία, αλλά επειδή αυτά συµβάλουν στη µεταφορά 
του συναισθήµατος και την οικοδόµηση της σχέσης µητέρας και βρέφους. 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό της προαναφερθείσας οµιλίας είναι ο τονισµός 
του προσωδιακού περιγράµµατος των λέξεων. Αυτό που, ενδεχοµένως, γίνεται µη 
συνειδητά και αποσκοπεί στην προσέλκυση της προσοχής των βρεφών, είναι 
σηµαντικό για την ανάπτυξη των ακουστικών και αντιληπτικών ικανοτήτων τους, και 
µπορεί να επηρεάσει µεταγενέστερα την ικανότητα διάκρισης των λέξεων και τη 
γλωσσική ανάπτυξη. Αντίστοιχα χαρακτηριστικά και επίδραση φαίνεται να έχει και το 
τραγούδι των µητέρων, το οποίο πολλές φορές συντονίζεται µε µη λεκτικό 
περιεχόµενο, όπως χειρονοµίες, κίνηση, κλπ. ευνοώντας την πολυαισθητηριακή 
ανάπτυξη των βρεφών τους (Longhi, 2009). Μάλιστα, έχει αποδειχθεί ότι ο 
συνδυασµός µουσικής και νοηµατικής γλώσσας διευκολύνει τη βελτίωση της 
επικοινωνίας και κατ’ επέκταση την ενίσχυση των σχέσεων γονέα και παιδιού 
(Cowell et al., 2013). Έτσι, το τραγούδι µπορεί να αποδειχθεί πιο ισχυρό από την 
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οµιλία, τουλάχιστον κατά το προγλωσσικό στάδιο των βρεφών και να ενισχύσει το 
δέσιµο µητέρας-βρέφους. Το γεγονός αυτό βρίσκει εφαρµογή και σε µεγαλύτερη 
ηλικία ιδιαίτερα σε παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες ή άλλες διαταραχές (Longhi, 
2009). 

Ο ρόλος του τραγουδιού έχει τονιστεί από πολλές έρευνες (Custodero et al., 
2003· Ilari, 2005· Sulkin & Brodsky, 2013) υποδεικνύοντας ότι παραµένει η 
κατεξοχήν καθηµερινή µουσική δραστηριότητα µεταξύ γονέων και µικρών παιδιών 
που επιδρά στη σωµατική, συναισθηµατική, κοινωνική και γνωστική τους ανάπτυξη 
(Sulkin & Brodsky, 2013). Οι γονείς επιλέγουν το είδος των τραγουδιών που θα 
απευθύνουν στα παιδιά τους, το χρόνο και το χώρο, ανάλογα µε τη συµπεριφορά των 
παιδιών και το σκοπό που επιδιώκουν στη διάθεσή τους. Για παράδειγµα, 
χρησιµοποιούν τα νανουρίσµατα που είναι εκφραστικά και έχουν αργή ρυθµική 
αγωγή προκειµένου να τα χαλαρώσουν ώστε να κοιµηθούν, ενώ αντίθετα τα 
παιχνιδοτράγουδα, που είναι πιο γρήγορα και έχουν διευρυµένη τονική έκταση, για 
να τα κινητοποιήσουν και να τα διασκεδάσουν (Ilari, 2005). Το παραπάνω υπονοεί 
την ανάπτυξη στρατηγικών που βοηθούν τους γονείς στη διαχείριση της πίεσης λόγω 
του γονικού τους ρόλου (Custodero et al., 2003), ενώ συνθέτει µια αµοιβαία και 
δυναµική αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο οµάδων (Ilari, 2005). 

Η αλληλεπίδραση αυτή φαίνεται να έχει ευεργετικές ιδιότητες και για τις δύο 
πλευρές και ενίοτε µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως θεραπευτική παρέµβαση, όπως στην 
περίπτωση των Nicholson et al. (2008), που χρησιµοποίησαν µουσικές 
δραστηριότητες ως θεραπευτικό µέσο για «προβληµατικές» οικογένειες, σε µια 
προσπάθεια ενίσχυσης των σχέσεων και βελτίωσης της συµπεριφοράς γονέων και 
παιδιών στη θέση άλλων παραδοσιακών παρεµβάσεων που αποτυγχάνουν. 
Αντίστοιχα, µπορεί να βοηθήσει περιπτώσεις παιδιών µε νευρολογικές διαταραχές, 
όπως αυτή ενός αγοριού 3,5 ετών, που είχε διαγνωστεί µε Δυσλειτουργία 
Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και εµφάνιζε ιδιαίτερη ευαισθησία στον ήχο. Χάρη 
στο συναισθηµατικά θετικό περιβάλλον που του εξασφάλισαν οι γονείς του, το µικρό 
αγόρι ξεδίπλωσε ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο για την περίπτωσή του ενδιαφέρον για τον 
ήχο και τη µουσική (Hendricks & McPherson, 2010). 

Καθοριστικός παράγοντας στο βαθµό αλληλεπίδρασης µεταξύ των δύο 
µερών τόσο σε επίπεδο ποσότητας όσο και ποιότητας φαίνεται να είναι οι µουσικές 
εµπειρίες των γονέων. Αυτό ενδεχοµένως συµβαίνει επειδή τα παιδιά που εκτίθενται 
σε πρώιµες µουσικές εµπειρίες µέσα από το τραγούδι των γονιών τους έχουν 
αυξηµένες πιθανότητες µελλοντικά να τραγουδούν σαν γονείς στα δικά τους παιδιά 
(Custodero & Johnson-Green, 2003· Ilari, 2005· Mehr, 2014). Ένας ακόµα 
παράγοντας αποτελεί η ηλικία των παιδιών, δεδοµένου ότι κατά τη βρεφική ηλικία το 
τραγούδι των γονέων είναι πιο συστηµατικό και συχνό, ενώ µε την αύξηση της 
ηλικίας σταδιακά υποκαθίσταται από την οµιλία και την ενασχόληση µε 
δραστηριότητες γραµµατισµού, όπως η ανάγνωση βιβλίων (Custodero et al., 2003). 

Ωστόσο, κάποιες έρευνες υποστηρίζουν ότι οι σηµερινοί γονείς λόγω 
έλλειψης χρόνου και αυξηµένου φόρτου εργασίας εµφανίζουν µειωµένη µουσική 
αλληλεπίδραση µε τα παιδιά τους (Baker & Mackinlay, 2006· de Vries, 2009), µια και 
φαίνεται να περνούν λιγότερο χρόνο µε αυτά, τον οποίο ωστόσο αξιοποιούν 
περισσότερο ποιοτικά (Ilari, 2005). Ασφαλώς θεωρούν την ενασχόληση των παιδιών 
µε τη µουσική σηµαντική τόσο σε ψυχολογικό επίπεδο, επειδή τα διασκεδάζει, όσο 
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και σε γνωστικό επίπεδο, γιατί διευκολύνει την ανάπτυξη ακόµη και µη µουσικών 
δεξιοτήτων (de Vries, 2009). Έτσι, ήδη από τη βρεφική ηλικία, πολλοί από αυτούς 
επιλέγουν να µεταθέσουν τις αυθόρµητες αλληλεπιδράσεις τους µε τα παιδιά στα 
πλαίσια ενός προγράµµατος µουσικής εκπαίδευσης αρχικά µε την ενεργό συµµετοχή 
τους (Ilari, 2002· Στάµου, 2009), γεγονός που επιδρά θετικά στην ποιότητα των 
µουσικών αλληλεπιδράσεων στο σπίτι, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει ανάλογη 
επιρροή στη συχνότητα τους (Mehr, 2014). Τέτοια προγράµµατα συµβάλλουν στην 
εξέλιξη του µουσικού ρεπερτορίου παράλληλα µε την ανάπτυξη του παιδιού (Ilari, 
2002· Mehr, 2014), καθιστώντας τη µουσική σηµαντική πηγή διασκέδασης αλλά και 
επικοινωνίας µεταξύ γονέα και βρέφους (Ilari, 2002· Στάµου, 2009), γεγονός που 
ενισχύει περαιτέρω το µεταξύ τους συναισθηµατικό δέσιµο, και έχει θετική επίδραση 
όχι µόνο στη µουσική ανάπτυξη αλλά και στην υγεία και τη νοητική, συναισθηµατική 
και κοινωνική εξέλιξη του παιδιού (Mehr, 2014· Στάµου, 2009). 

Η επίδραση της τεχνολογίας στη διαµόρφωση του µουσικού χαρακτήρα των 
παιδιών 
Βέβαια, υπάρχει και η άποψη που αποδίδει ένα µέρος της µειωµένης µουσικής 
αλληλεπίδρασης γονέα και παιδιού στην ακρόαση προ-ηχογραφηµένης µουσικής από 
κάποιο CD-player (Baker & Mackinlay, 2006). Το παραπάνω γεγονός οφείλεται εν 
µέρει στην εµπορευµατοποίηση της κλασικής µουσικής και την προώθησή της ως 
ιδανικής για τη διανοητική ανάπτυξη των βρεφών, όπως έγινε µε την περίπτωση του 
«Mozart Effect» (Custodero & Johnson-Green, 2003). Η αλήθεια βέβαια είναι ότι ο 
τρόπος ζωής του 21ου αιώνα, µε όλα τα υψηλής τεχνολογίας αγαθά και 
ψηφιοποιηµένα gadgets, φαίνεται να έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές στην ανατροφή 
των παιδιών. Το σπιτικό περιβάλλον εξοπλίζεται µε εκπαιδευτικά παιχνίδια που 
αναπαράγουν ψηφιοποιηµένους ήχους και συσκευές, όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση, 
CD και DVD players, smart phones, tablets, κλπ. για την αναπαραγωγή µουσικής, 
γεγονός που επιδρά καταλυτικά τόσο στη µουσική ανάπτυξη των µικρών παιδιών όσο 
και στην αλληλεπίδραση µε τους γονείς (Sulkin & Brodsky, 2013). Το 
οπτικοακουστικό υλικό των προαναφερθέντων συσκευών αποτελεί σηµαντική 
ηχητική συνοδεία της καθηµερινότητας του σπιτικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα 
τα εκθέτει σε ποικίλα ερεθίσµατα καθορίζοντας τις πρώιµες µουσικές τους εµπειρίες. 
Για παράδειγµα, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια µε µουσική όχι µόνο τραβούν την 
προσοχή και διασκεδάζουν τα βρέφη και τα µικρά παιδιά, αλλά και τους προκαλούν 
ποικίλα ερεθίσµατα µέσα από ήχους, µελωδίες, κινούµενα τµήµατα και φωτεινά 
χρώµατα (Young, 2008).  

Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες επιδρούν καταλυτικά στην ακρόαση της 
µουσικής µέσα στο σπίτι, µια και ο ήχος µπορεί να καλύπτεται από άλλους ή να 
συνδυάζεται µε πολυµέσα, όπως ηλεκτρονικά παιχνίδια και τηλεοπτικά προγράµµατα 
(Young, 2009). Μεταξύ των ηλεκτρονικών συσκευών, σηµαντικό ρόλο εξακολουθεί 
να κατέχει η τηλεόραση (Young, 2008), η οποία δε θεωρείται πλέον ένα µέσο 
παθητικής παρακολούθησης και ακρόασης, αλλά εργαλείο µάθησης και ενίσχυσης 
του γραµµατισµού (Marsh & Thompson, 2001). Έτσι, τα µικρά παιδιά πολλές φορές 
αντιδρούν στη µουσική και τραγουδούν, κινούνται, χορεύουν ή αυτοσχεδιάζουν µαζί 
µε το περιεχόµενο του προγράµµατός της (Young, 2008· Lum, 2008). Επίσης, µη 
συνειδητά µπορεί να συνδυάσουν το παιχνίδι τους µε µουσικά στοιχεία, όπως ρυθµό 
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και µελωδία, που προέρχεται από την τηλεόραση (Young, 2009· Lum, 2008). Κάποια 
από τα τηλεοπτικά προγράµµατα µπορούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον τους σχετικά 
µε τη µουσική και τα µουσικά όργανα, ενώ άλλα, όπως τα cartoons, δηµιουργούν µια 
ιδιαίτερη κουλτούρα που αποτελεί κοινό κώδικα επικοινωνίας µεταξύ των παιδιών 
που πηγαίνουν στον παιδικό σταθµό ή το σχολείο (Lum, 2008). 

Επίσης, τα µικρά παιδιά είναι εξοικειωµένα µε ηχητικές συσκευές, που 
αναπαράγουν µουσική από το ραδιόφωνο ή CDs και δίσκους καραόκε 
εµπλουτίζοντας το ρεπερτόριό τους (Lum, 2008). Μάλιστα, το καραόκε δίνει τη 
δυνατότητα στο παιδί να τραγουδήσει ως αυτοδίδακτος εκτελεστής, να επιλέξει 
τραγούδια που ταιριάζουν στην έκταση της φωνής του, να εξασκηθεί κατ’ επανάληψη 
πάνω σε αυτά, να µιµηθεί φωνητικές τεχνικές και κινήσεις παρακολουθώντας το 
αντίστοιχο video clip ή ακόµα και να ηχογραφήσει την εκτέλεσή του για µετέπειτα 
χρήση (Young, 2009). Επιπλέον, κάποια από τα CDs που απαντώνται στο σπίτι 
περιλαµβάνουν παιδικά τραγούδια ή µουσική που κάνουν στο σχολείο (π.χ. ένα CD 
που συνοδεύει το σχολικό βιβλίο) και µπορεί να χρησιµοποιηθούν για εξάσκηση στο 
σπίτι (Lum, 2008). 

Τέλος, εκπαιδευτικά λογισµικά, διαδικτυακές εφαρµογές και ιστοσελίδες και 
video games αποτελούν συνήθεις ασχολίες των σηµερινών παιδιών στο σπίτι. 
Παρόλο που ελάχιστα ερευνητικά δεδοµένα έχουν εξετάσει µέχρι στιγµής τις 
επιδράσεις της νέας τεχνολογίας στη ζωή και το γραµµατισµό των µικρών ηλικιών 
(Marsh, 2005), οι παραπάνω τεχνολογικές πηγές φαίνεται να προσφέρουν ένα 
διαδραστικό περιβάλλον που προσθέτει νέες διαστάσεις και δυνατότητες µεταξύ των 
άλλων και στη µουσική (Lum, 2008). Γενικά, οι πολυµεσικές εφαρµογές προσφέρουν 
κίνητρα για εναλλακτικούς τρόπους µάθησης και απασχόλησης µε δραστηριότητες, 
που µπορεί να είναι κατά βάση παραδοσιακές, όπως το διάβασµα και το γράψιµο 
µέσω υπολογιστή (Marsh, 2002). Μάλιστα, η Marsh (2004) αναφέρει απόψεις άλλων 
ερευνητών που υποδεικνύουν ότι η ενασχόληση µε τέτοια παιχνίδια ενισχύει την 
επίλυση προβληµάτων και τη χωροταξική ανάπτυξη (Gee, 2003) ή ακόµα και την 
ανάγνωση (Marsh & Thompson, 2001). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η χρήση των παραπάνω συσκευών γίνεται µε την 
πρωτοβουλία ή έστω την ανοχή των γονέων. Έτσι, η οικογένεια είναι αυτή που θα 
κάνει πρωτίστως τις µουσικές επιλογές. Ο Lum (2008) αναφέρει ότι «οι µουσικές 
ταυτότητες [των παιδιών που εξέτασε η έρευνά του] αναπτύχθηκαν εν µέρει από την 
τεχνολογία και τα µέσα, και οι οικογένειες όρισαν το ηχοτοπίο των σπιτιών τους, 
µέσα από τη διαπραγµάτευση των µουσικών ενδιαφερόντων των µελών της 
οικογένειας» (Lum, 2008: 113). Έτσι, οι µουσικές προτιµήσεις των παιδιών σε µικρή 
ηλικία, στο βαθµό που επηρεάζονται από τα τεχνολογικά µέσα, αντικατοπτρίζουν εν 
µέρει µία βάση στην οποία γονείς και παιδιά βρίσκουν κοινό κώδικα επικοινωνίας για 
να οικοδοµήσουν τη σχέση τους (Lum, 2008). Μάλιστα, η Young (2009) σε 
προγενέστερη αναφορά της (Young, 2007) θεωρεί ότι οι νέες τεχνολογίες 
προσφέρουν επιπρόσθετες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της 
οικογένειας µέσα στα πλαίσια του σπιτιού, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι οι γονείς 
δηµιουργούν ένα ευχάριστο και διαδραστικό περιβάλλον στα παιδιά τους. Για 
παράδειγµα, οι ίδιοι οι γονείς βλέπουν την τηλεόραση ως ένα τρόπο να περνούν 
χρόνο παρακολουθώντας µαζί εκποµπές, να συζητούν ή ακόµα και να παίζουν 
παιχνίδια που µπορούν να προβληθούν εκεί (Marsh, 2004). 
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Δικαιολογηµένες ανησυχίες ή ηθικός πανικός; 
Εντούτοις, εγείρονται ανησυχίες σχετικά µε την κατάχρηση των παραπάνω 
τεχνολογικών µέσων, η οποία µπορεί να φτάσει στο σηµείο της υποκατάστασης της 
γονικής παρουσίας και συµµετοχής. Οι Levin & Rosenquest (2001) αναφέρονται 
στην παρείσφρηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στις µικρές ηλικίες θεωρώντας ότι 
όταν τα βρέφη παίζουν µε ηλεκτρονικά παιχνίδια χάνουν γρήγορα το ενδιαφέρον τους 
και βαριούνται, ενώ αποκτούν συγκεκριµένο τρόπο αντίδρασης επηρεάζοντας 
µακροχρόνια τον µαθησιακό τύπο που αναπτύσσουν. Επιπλέον, αποτελούν 
δελεαστική αγορά για τους γονείς καθώς υπόσχονται θετική επίδραση στην ανάπτυξη 
των παιδιών τους, ενώ ταυτόχρονα µε τα φώτα και τους ήχους τους «περιορίζουν … 
τις αλληλεπιδράσεις µε τους γονείς, τη δηµιουργικότητα και φαντασία, όπως επίσης 
το δραστήριο παιχνίδι και τη µάθηση των παιδιών» (Levin & Rosenquest, 2001: 245). 
Εντούτοις, η Marsh (2002) κρίνει την παραπάνω άποψη ως ένα ηθικό πανικό και 
υποστηρίζει ότι παιχνίδια που επιτρέπουν τη συµµετοχή των παιδιών σε τέτοια 
επικοινωνιακά συστήµατα και οξύνουν τη γνωστική τους ανάπτυξη και δηµιουργική 
φαντασία δε πρέπει να αποφεύγονται, αλλά να ενσωµατώνονται στα πλαίσια της 
εκπαίδευσης, είτε στο σπίτι είτε στο σχολείο, αναγνωρίζοντας βέβαια τις δυνατότητες 
αλλά και τους περιορισµούς που προσφέρει µια τέτοια πολυµεσική τεχνολογία. 

Οι Baker & Mackinlay (2006) εξετάζοντας τη διάδοση της χρήσης των 
νανουρισµάτων προς τα βρέφη καταλήγουν ότι πολλές σύγχρονες µητέρες 
αισθάνονται άβολα ή παράξενα ακόµα και όταν τραγουδούν στα βρέφη τους, και 
επιλέγουν να χρησιµοποιούν προ-ηχογραφηµένη µουσική από κάποιο CD ως µουσική 
συνοδεία για να αλληλεπιδράσουν µαζί τους. Έτσι, όµως, εµφανίζουν περιορισµένες 
επιλογές στη χρήση νανουρισµάτων, που συνεπάγεται συρρίκνωση του ρεπερτορίου 
των παραδοσιακών νανουρισµάτων από γενιά σε γενιά. Πιθανολογούν ότι τα παιδιά 
τους µεγαλώνοντας ενδεχοµένως να ακολουθήσουν την αντίστοιχη επιλογή των 
γονέων τους και ως µελλοντικοί γονείς να επιλέξουν τον αντίστοιχο τρόπο 
αλληλεπίδρασης µε τα δικά τους παιδιά. Επίσης, συµφωνούν µε τους Sulkin & 
Brodsky (2013) στο ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν ενθαρρύνουν τη φωνητική 
αναπαραγωγή από τα βρέφη αλλά ούτε και την αλληλεπίδραση µε τους γονείς. 
Εντούτοις, πολλοί γονείς παραδέχονται ότι στην προκειµένη περίπτωση δεν είναι 
πάντα αµέτοχοι, δεδοµένου ότι παρακινούν τα παιδιά τους και τα κατευθύνουν 
λεκτικά, κινητικά και φωνητικά, γεγονός που ενθαρρύνει τη µεταξύ τους 
αλληλεπίδραση (Young, 2008). 

Τέλος, ας επισηµανθεί ότι η µουσική που αναπαράγουν οι συσκευές αυτές, 
ακόµα και η ποιοτική, γίνεται καθαρά µε εµπορικά κριτήρια παρά µε αναπτυξιακά 
(Sulkin & Brodsky, 2013· Young, 2009). Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι οι δισκογραφικές 
εταιρίες προωθούν την κλασική µουσική ως ιδανική για τη διανοητική ανάπτυξη των 
βρεφών (Custodero & Johnson-Green, 2003). Επιπλέον, ακόµα και οι πιο θετικά 
διακείµενοι στη χρήση της νέας τεχνολογίας παραδέχονται ότι τα βρεφικά 
ηλεκτρονικά παιχνίδια δε διαθέτουν µεγάλη ποικιλία ως προς τις διαβαθµίσεις του 
τονικού ύψους, του ρυθµού, του ηχοχρώµατος και της αρµονίας, µια και 
επαναλαµβάνουν λίγο-πολύ τα ίδια ευρω-αµερικάνικα τραγούδια και τις ίδιες 
κλασικές µελωδίες (Young, 2008). 
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Συµπεράσµατα 
Υπό το πρίσµα αυτό, οι Baker & Mackinlay (2006) υποστηρίζουν ότι, προκειµένου 
να διατηρηθεί το ρεπερτόριο των τραγουδιών και συγκεκριµένα των νανουρισµάτων 
στα οποία επικεντρώνονται, αλλά και για να ενισχυθεί ο δεσµός µητέρας-παιδιού, οι 
νέες µητέρες πρέπει να εκπαιδευτούν στο κατάλληλο ρεπερτόριο. Στην περίπτωση 
αυτή οι µουσικοπαιδαγωγοί πρέπει να είναι ενήµεροι σχετικά µε την πολυπλοκότητα 
των αλληλεπιδράσεων µεταξύ γονέων και παιδιών, ιδιαίτερα όσοι εργάζονται µε πολύ 
µικρές ηλικίες, όπως τα βρέφη. Στόχος τους θα πρέπει να είναι να βοηθήσουν γονείς 
και βρέφη ή µικρά παιδιά να αναπτυχθούν µουσικά και να αποκτήσουν νέες 
δεξιότητες ενισχύοντας ακόµα περισσότερο το µεταξύ τους δέσιµο και επικοινωνία 
(Ilari, 2005). Επιπλέον, χωρίς να παραβλέψουν το πλούσιο υλικό που φέρνουν στην 
αίθουσα διδασκαλίας, πρέπει να είναι ενήµεροι για το είδος και την προτίµηση της 
µουσικής που δείχνουν τα σηµερινά παιδιά λόγω της επίδρασης του µουσικού 
περιβάλλοντος του σπιτιού (Lum, 2008). Το περιβάλλον αυτό οριοθετείται όχι µόνο 
από τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονοµικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά της κάθε 
οικογένειας αλλά και από τη διάδραση που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες ήδη από το 
σπίτι, και µε τη σειρά τους επηρεάζουν το γραµµατισµό και τις ταυτότητες των 
µαθητών τους (Carrington, 2005). Πρόκειται, εποµένως, για την ανάπτυξη ενός 
τεχνολογικού γραµµατισµού ήδη από τις µικρές ηλικίες, ο ρόλος του οποίου θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο (Marsh, 2004). 

Ανακεφαλαιώνοντας, από τη γέννηση υφίστανται κατ’ εξοχήν µουσικές 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ γονέων και παιδιών που ευνοούν την µεταξύ τους 
επικοινωνία και δηµιουργούν ένα περιβάλλον ασφάλειας µέσα στο οποίο τα παιδιά 
αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους. Το περιβάλλον αυτό διαµορφώνεται από τις 
µουσικές επιλογές των γονέων και δρα καταλυτικά στην ανάπλαση του µουσικού 
χαρακτήρα των παιδιών. Μεταξύ των προαναφερθέντων επιλογών περιλαµβάνεται η 
χρήση τεχνολογικών µέσων για την αναπαραγωγή της µουσικής, όπως επίσης και ο 
βαθµός χρήσης, το είδος και η ποιότητά τους. Δεδοµένου ότι ζούµε σε ένα 
περιβάλλον συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων η παραπάνω χρήση δε µπορεί να 
θεωρηθεί κατακριτέα, τουλάχιστον στο βαθµό που δεν υποκαθιστά τη γονική 
παρουσία. Στην αντίθετη περίπτωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βοηθητικό µέσο 
για την ενθάρρυνση των µεταξύ τους αλληλεπιδράσεων επιδρώντας ευεργετικά.  
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