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Η παρούσα έρευνα, επιδιώκοντας την παροχή συγκριτικών πληροφοριών σε παγκόσµια βάση 
σχετικά µε το γενικό πλαίσιο και το περιεχόµενο των προγραµµάτων πρώιµης µουσικής 
εκπαίδευσης σε προκαταρκτικό επίπεδο, συγκέντρωσε δεδοµένα από 119 προγράµµατα πρώιµης 
µουσικής εκπαίδευσης ανά τον κόσµο. Στόχο αποτέλεσε η διερεύνηση του γενικού πλαισίου, του 
περιεχοµένου, της δοµής, της διάρκειας των προγραµµάτων, των εθνογραφικών στοιχείων των 
συµµετεχόντων, των βρεφών/νηπίων και των οικογενειών τους που συµµετέχουν στα εν λόγω 
προγράµµατα, καθώς και της ύπαρξης ‘‘ειδικών’’ περιπτώσεων µεταξύ άλλων. Ένα 
ερωτηµατολόγιο δηµιουργηµένο από την ερευνητική οµάδα διανεµήθηκε µέσω ίντερνετ, ενώ 
ακολουθήθηκε τόσο η ποιοτική, όσο και η ποσοτική µεθοδολογία ανάλυσης. Τα αποτελέσµατα 
στο εν λόγω προκαταρκτικό επίπεδο δείχνουν, µεταξύ άλλων, τα δηµογραφικά στοιχεία των 
ατόµων που συµµετέχουν στα εν λόγω προγράµµατα, το οικονοµικό υπόβαθρο, τη δοµή και το 
περιεχόµενο των εκάστοτε προγραµµάτων, µία παγκόσµια τάση σε συγκεκριµένα µουσικά 
εργαλεία και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, καθώς και αλληλεπιδράσεις σχετικά µε όλα τα 
παραπάνω, λαµβάνοντας υπόψιν το επίπεδο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.  
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This study, aiming to provide an international basis of comparative information on the early-
years music education content and context at a preliminary level, collected global data from 
119 early childhood music education programs. Aim of this research was the investigation of 
the relevant factors of content, context, structure, duration of the programs and lessons, 
demographic data of both the participants and the infants / toddlers and their families taking 
part in these programs, as well as special participation among others. A questionnaire 
designed by the research team was distributed via the internet, while both qualitative and 
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quantitative analysis approach was followed. Results at this preliminary level show among 
others the demographics of the individuals involved in these programs, the financial 
background, the structure and the content of the programs, an international trend on specific 
music tools and educational approaches, as well as profound paths of correlation on all the 
above considering the level of educators’ training.  

Keywords: music education, early years, programs, global study, early teaching and learning  

Εισαγωγή 

Η πρώιµη ηλικία είναι επιστηµονικά αποδεδειγµένη ως µία περίοδος ευαίσθητη, 
ευάλωτη και δεκτική σε επιρροές από το περιβάλλον, τα παρεχόµενα ερεθίσµατα και 
τις εµπειρίες (Papatzikis & Papatziki, 2016). Γνωρίζουµε ότι τα βρέφη/νήπια 
ανακαλύπτουν τον περιβάλλοντα κόσµο µέσω των 5 αισθήσεων (Andri, Trimis, & 
Aravella, 2004). Στην αλληλεπίδραση των ληφθέντων ερεθισµάτων µε την έµφυτη 
ικανότητα και το δυναµικό του παιδιού αναφέρονται έντονα πολλοί ερευνητές (Flohr 
& Persellin, 2011· Gardner, 1983· Gordon, 1999· Lehtimäki, 2013· Schiller, 2010· 
Sergeant & Thatcher, 1974· Zentner & Eerola, 2010). 

Εξαιτίας των ολοένα αναπτυσσόµενων επιστηµονικών αναφορών στον 
τοµέα, παρατηρείται µία ολοένα και µεγαλύτερη αύξηση των δοµών πρώιµης 
µουσικής εκπαίδευσης (0-4 ετών) σε παγκόσµιο επίπεδο, καθώς και µία πληθώρα 
µουσικοπαιδαγωγικών µεθόδων και προσεγγίσεων. Λαµβάνοντας υπόψιν το 
θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά στην πρώιµη ηλικία και το περιορισµένο εύρος 
ερευνών (Lonie, 2010), σχετικά µε το γενικό πλαίσιο και τα περιεχόµενα των εν λόγω 
προγραµµάτων, αποτελεί στόχο διερεύνησης η πρακτική εφαρµογή και οι δοµές της 
πρώιµης µουσικής εκπαίδευσης σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Σκοπός της Έρευνας 

Μέσω της συλλογής δεδοµένων από διαφορετικά µουσικά προγράµµατα πρώιµης 
ηλικίας από διαφορετικές χώρες του κόσµου επιδιώκεται η εξέταση των 
δηµογραφικών στοιχείων των εκάστοτε δηµιουργών, εφαρµοστών και 
συµµετεχόντων αυτών των προγραµµάτων στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό. Επίσης, 
επιδιώκεται και η διερεύνηση του προσδιορισµού και της σύγκρισης της δοµής των 
µουσικών προγραµµάτων (π.χ. αριθµός βρεφών/νηπίων ανά µάθηµα, συµµετοχή ή µη 
γονέων, διάρκεια µαθήµατος/προγράµµατος) και του περιεχοµένου τους (π.χ. 
τραγούδι, χρήση και εκτέλεση σε µουσικά όργανα, µουσικό παιχνίδι).  

Μεθοδολογία 

Το εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε, για τη συλλογή δεδοµένων, ήταν ένα ηλεκτρονικό 
ερωτηµατολόγιο. Το ερωτηµατολόγιο δηµιουργήθηκε από την ερευνητική οµάδα και 
διανεµήθηκε παγκοσµίως κυρίως µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αλλά και 
ενός µέσου κοινωνικής δικτύωσης (Facebook). Η γλώσσα του κειµένου ήταν 
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αποκλειστικά η αγγλική, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της απόδοσης του 
ερευνητικού ερωτηµατολογίου και, κατ’ επέκταση, του αποτελέσµατος.  

Η ερευνητική προσέγγιση έγινε σε κύριο βαθµό ποσοτικά (χρήση t-test, 
ANOVA και παραγοντική ανάλυση), και σε µικρότερο ποιοτικά (ανάλυση 
αφηγηµατικού περιεχοµένου).  

Συµµετέχοντες 
Οι φορείς και τα υποκείµενα στα οποία απευθυνόταν η έρευνα ήταν υπεύθυνοι που 
δραστηριοποιούνταν ως προς τη δηµιουργία, την οργάνωση, τη διδασκαλία, το 
συντονισµό και το περιεχόµενο προγραµµάτων πρώιµης µουσικής εκπαίδευσης µε 
άµεσο ή έµµεσο τρόπο. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς και οι 
σελίδες στο Facebook, προσεγγίστηκαν µέσω αναζήτησης στο ίντερνετ. 

Ερωτηµατολόγια 
Με την τιµή του Cronbach’s Alpha να έχει φτάσει στο α=0,84, προβήκαµε στη µαζική 
αποστολή του ερωτηµατολογίου. Αν και η έρευνα αναφέρεται σε όλες τις χώρες του 
κόσµου, τελικά προσεγγίστηκαν και έλαβαν e-mail µόνο 47, λόγω συγκεκριµένου 
χρονικού περιθωρίου που θέλαµε να τηρήσουµε.  

Το σύνολο των απεσταλµένων ερωτηµατολογίων ήταν 1439 και των 
ληφθέντων ήταν 119. Το πιθανό περιθώριο λάθους λόγω του µικρού αριθµού των 
ληφθέντων ερωτηµατολογίων σε σχέση µε τον αριθµό χωρών, έφτασε το 6.93%, 
ποσοστό το οποίο θεωρήθηκε σε αυτήν την πρώτη φάση ανάλυσης των δεδοµένων 
µας ανεκτό, για να προχωρήσουµε παρακάτω. Η αποστολή και λήψη των 
ερωτηµατολογίων διήρκησε λίγο παραπάνω από 4 µήνες. Στον Πίνακα 1 
παρουσιάζονται οι αριθµοί των ληφθέντων ερωτηµατολογίων ανά χώρα. 

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων 

Παλαιότητα προγραµµάτων 
Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των συµµετεχόντων, το παλαιότερο πρόγραµµα είναι του 
1980. Ωστόσο, την τελευταία επταετία (2010-2017) έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία 
τους 59 προγράµµατα πρώιµης µουσικής εκπαίδευσης από τα 119 που πήραν µέρος 
στην έρευνα.  

Δηµογραφικά στοιχεία συµµετεχόντων 
Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων (73,1%) είναι εκπαιδευτικοί (Πίνακας 2), ενώ η 
συντριπτική πλειοψηφία αυτών (95%) δήλωσε την ύπαρξη εξειδίκευσης στην πρώιµη 
µουσική εκπαίδευση (Πίνακας 3). Τα ποσοστά των απαντήσεων του επιπέδου 
εξειδίκευσης (Πίνακας 4) είναι αριθµητικά πολύ κοντά και, ουσιαστικά ένα σεβαστό 
ποσοστό (23,5%) έχει εξειδικευτεί µέσα από σεµινάρια/παρακολουθήσεις/
εκπαιδευτικά µουσικά προγράµµατα/ολιγόωρα-ολιγοήµερα µαθήµατα/προσωπική 
µελέτη.  

P3208th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018



Oral presentation - Εισηγήσεις Πολυχρονίδου & Παπατζίκης

Πίνακας 1:  Ληφθέντα ερωτηµατολόγια 

Πίνακας 2:  Θέση συµµετεχόντων στο πρόγραµµα 

Πίνακας 3:  Εξειδικευµένη ή µη εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
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Πίνακας 4:  Επίπεδο εξειδίκευσης εκπαιδευτικών 

Δηµογραφικά στοιχεία βρεφών/νηπίων – γονέων 
Σχετικά µε το αν κάποιο φύλο παρακολουθεί περισσότερο στα προγράµµατα, οι 
απαντήσεις δείχνουν ότι τα δύο φύλα παρακολουθούν εξίσου (60,5%), ενώ κατά το 
37,8% υπερτερούν τα κορίτσια (Πίνακας 5).  

Πίνακας 5:  Πλειοψηφία φύλου βρεφών/νηπίων 

Διχασµένες απαντήσεις δόθηκαν στην ερώτηση που αφορούσε στην ύπαρξη 
‘‘ειδικών’’ περιπτώσεων στα προγράµµατα (πρόωρα γεννηµένα βρέφη/νήπια, µε 
αναπτυξιακές ανωµαλίες/δυσλειτουργίες, υψηλού αναπτυξιακού κινδύνου κ.ά.) µε το 
49,6% να δηλώνει την µη ύπαρξη αυτών και το 38,7% να δηλώνει είτε την ύπαρξη 
διαφορετικών περιπτώσεων (2 και πάνω από τη λίστα του ερωτηµατολογίου), είτε 
άλλες περιπτώσεις εκτός λίστας και το 11,8% την ύπαρξη βρεφών/νηπίων µε 
ανάπτυξη υψηλού κινδύνου (Πίνακας 6). Ουσιαστικά, το 49,6% δεν απασχολεί 
ειδικές περιπτώσεις, ενώ το 50,4% απασχολεί.  

Πίνακας 6:  Ύπαρξη ειδικών περιπτώσεων βρεφών/νηπίων 

Από τα δεδοµένα, όµως, βλέπουµε ότι, αν και το ήµισυ των συµµετεχόντων 
απασχολεί στα προγράµµατά του ειδικές περιπτώσεις, µόλις το 5% αυτών 
ακολουθούν πρωτόκολλα συµπεριφορικού ελέγχου πριν την αποδοχή των βρεφών/
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νηπίων στο πρόγραµµα ή κατά τη διάρκειά του (Πίνακας 7). Επίσης, όσον αφορά 
στην ακολουθία πρωτοκόλλων βιολογικού ελέγχου (Πίνακας 8), βλέπουµε πως µόλις 
το 1,7% προβαίνει σε βιολογικό έλεγχο.  

Πίνακας 7: Ακολουθία πρωτοκόλλων ελέγχου συµπεριφοράς 

Πίνακας 8:  Ακολουθία πρωτοκόλλων βιολογικού ελέγχου 

Όσον αφορά στο οικονοµικό υπόβαθρο των γονέων, είναι σε κύρια βάση ενός 
µετρίου επιπέδου και ακολουθεί το υψηλό (Πίνακας 9).  

Πίνακας 9:  Οικονοµικό υπόβαθρο οικογενειών 

Δοµή προγράµµατος 

Αριθµός βρεφών/νηπίων στο µάθηµα 
Σύµφωνα µε την πλειοψηφία (53,8%), τα βρέφη/νήπια που συνυπάρχουν στο µάθηµα 
(Πίνακας 10) είναι 7-12, ενώ ένα σεβαστό ποσοστό (21,8%) δηλώνει ότι διδάσκει 
ταυτόχρονα σε περισσότερα από 12 βρέφη/νήπια.  

Πίνακας 10:  Αριθµός βρεφών/νηπίων στο κάθε µάθηµα 
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Διάρκεια προγράµµατος/µαθήµατος 
Όσον αφορά στη διάρκεια των προγραµµάτων (Πίνακας 11), η πλειοψηφία 

τους (70,6%) έχουν διάρκεια µεγαλύτερη της µίας ακαδηµαϊκής περιόδου. 

Πίνακας 11:  Διάρκεια προγράµµατος ως προς την ακαδηµαϊκή περίοδο 

Όσον αφορά στο µέσο όρο των ηµερών που διαρκεί το εκάστοτε πρόγραµµα κατά τη 
µία ακαδηµαϊκή περίοδο (Πίνακας 12), έχουµε ουσιαστικά τον ίδιο αριθµό 
απαντήσεων για τις 10-15 και 15-20 ηµέρες. 

Πίνακας 12:  Διάρκεια προγράµµατος ως προς τον αριθµό ηµερών κατά τη µία ακαδηµαϊκή 
περίοδο 

Επίσης, σχεδόν οι µισοί συµµετέχοντες (47,1%) απασχολούν τα βρέφη/νήπια για 40΄- 
50΄ ανά µάθηµα µε το 24,4% να τα απασχολεί για 30΄-40΄ (Πίνακας 13).  

Πίνακας 13:  Διάρκεια µαθήµατος 

Παρακολούθηση και ενεργή συµµετοχή γονέων 
Σύµφωνα µε την πλειοψηφία (73,1%), οι γονείς παρακολουθούν σε σταθερή βάση το 
µάθηµα, αλλά υπάρχει και η περιστασιακή παρακολούθηση (19,3%) (Πίνακας 14), µε 
ένα πολύ µεγάλο ποσοστό (77,3%) να δηλώνει ότι οι γονείς συµµετέχουν ενεργά 
(Πίνακας 15).  
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Πίνακας 14:  Συµµετοχή γονέων 

Πίνακας 15:  Τρόπος συµµετοχής γονέων 

Ηλικιακός διαχωρισµός 
Όσον αφορά στο διαχωρισµό των βρεφών/νηπίων σε τµήµατα σύµφωνα µε τις ηλικίες 
τους (Πίνακας 16), κατά τις απαντήσεις των συµµετεχόντων, λίγο πάνω από το ήµισυ 
(58,8%) επιβεβαιώνει την ύπαρξη διαχωρισµού.  

Πίνακας 16:  Ηλικιακός διαχωρισµός βρεφών/νηπίων 

Δράσεις για βελτίωση εκπαιδευτικού πλαισίου – περιβάλλοντος 
Μόλις λίγο κάτω από το ήµισυ των συµµετεχόντων (44,5%) δήλωσε ότι 
δραστηριοποιείται για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και πλαισίου 
(Πίνακας 17). Στο παρόν άρθρο θα παρουσιάσουµε ορισµένες από τις απαντήσεις των 
συµµετεχόντων. Κατά την πλειοψηφία υπάρχει µία λογική απουσίας, κάλυψης ή 
αποµάκρυνσης αντικειµένων που µπορεί να αποσπούν την προσοχή των βρεφών/
νηπίων κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, όπως παιχνίδια, θόρυβοι, κινητά τηλέφωνα. 
Επίσης, υπάρχει προνοητικότητα για την ασφάλειά τους µέσω της απουσίας επίπλων, 
της κάλυψης πριζών, του προσεγµένου υλικού πατώµατος (ξύλο) ή της χρήσης χαλιών. 

Πίνακας 17:  Λήψη δράσεων για βελτίωση εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ή πλαισίου 
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Όσον αφορά στην καθαριότητα του χώρου, υπάρχει η προνοητικότητα για καθαρισµό 
των υφασµάτων µε τα οποία έρχονται σε επαφή τα βρέφη/νήπια, καθώς και των 
µουσικών οργάνων µε την ολοκλήρωση του µαθήµατος. Σε άλλες περιπτώσεις, για 
την καθαρότητα του αέρα, γίνεται αερισµός του χώρου είτε ανοίγοντας τα παράθυρα, 
είτε µέσω ιονιστών.  

Όσον αφορά στη βελτίωση του εκπαιδευτικού πλαισίου και περιεχοµένου, 
φαίνεται να γίνεται συχνή χρήση από µπάλες, υφάσµατα και µαντήλια κατά την 
πλειοψηφία. Ορισµένες από τις µεµονωµένες απαντήσεις ήταν η χρήση καθρεπτών, 
καθώς και η χρήση διαδραστικών ψηφιακών παιχνιδιών για τα µεγαλύτερα νήπια.  

Εργαλεία και περιεχόµενο προγράµµατος 
Αναφορικά µε τη χρήση εργαλείων/µουσικών οργάνων προερχόµενων από διάφορους 
πολιτισµούς, η συντριπτική πλειοψηφία (107 απαντήσεις) χρησιµοποιεί µία µεγάλη 
ποικιλία µουσικών οργάνων επιλεγµένων από τη δοθείσα λίστα (Πίνακας 18), αλλά 
και άλλα παραδοσιακά και µη µουσικά όργανα, που συµπλήρωσαν οι ίδιοι, µε 
συχνότερη καταγραφή όσων φαίνονται στον Πίνακα 19.  

Πίνακας 18:  Λίστα µουσικών οργάνων ερωτηµατολογίου 

 

Πίνακας 19:  Συχνότερη καταγραφή µουσικών οργάνων 
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Επίσης, όλοι οι συµµετέχοντες χρησιµοποιούν το τραγούδι κατά τη διδασκαλία τους 
(Πίνακας 20), ενώ η συντριπτική πλειοψηφία τους (91,6%) κάνει χρήση του 
παιχνιδιού (Πίνακας 21).  

Πίνακας 20:  Χρήση τραγουδιού 

 
Πίνακας 21:  Χρήση παιχνιδιού 

 

Επιπροσθέτως, η πλειοψηφία των συµµετεχόντων (76,5%) δίνει την ίδια βαρύτητα 
στο ρυθµό και τη µελωδία (Πίνακας 22), µε το 21,8% να δίνει περισσότερη έµφαση 
στο ρυθµό.  

Πίνακας 22:  Εφαρµογή ρυθµού/µελωδίας 

 

Καταγραφή δηµογραφικών/εκπαιδευτικών δεδοµένων από υπευθύνους 

Πριν/µετά το κάθε µάθηµα 
Όσον αφορά στη συλλογή δεδοµένων πριν το κάθε µάθηµα, λιγότερο από το ήµισυ 
των συµµετεχόντων (40,3%) προβαίνει σε κάποια καταγραφή (Πίνακας 23). Στοιχεία 
που καταγράφονται είναι η ηλικία, στοιχεία επικοινωνίας, ιατρικές πληροφορίες που 
αφορούν στο βρέφος/νήπιο κ.ά.  

Πίνακας 23:  Συλλογή δεδοµένων πριν/µετά το µάθηµα 

Με τη λήξη του µαθήµατος, η πλειοψηφία σχετίζεται µε δεδοµένα που αφορούν στη 
συνολική και µουσική ανάπτυξη, τον τρόπο συµµετοχής, την προσαρµοστικότητα και 
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τις προτιµήσεις των βρεφών/νηπίων στα παιχνίδια. Σε ορισµένες περιπτώσεις, τα 
δεδοµένα συλλέγονται από τους γονείς, όπως οι µουσικές συµπεριφορές των βρεφών/
νηπίων στο σπίτι. Επίσης, ένα µέρος των συµµετεχόντων συλλέγει δεδοµένα µέσω 
βιντεοσκόπησης ή και φωτογράφισης στιγµιοτύπων κατά τη διάρκεια των 
µαθηµάτων.  

Στον Πίνακα 24 παρουσιάζονται οι µεµονωµένες καταγραφές που αφορούν 
µετά τη λήξη του µαθήµατος.  

Πίνακας 24:  Μεµονωµένες καταγραφές δεδοµένων µετά το µάθηµα 

Τρεις συµµετέχοντες δήλωσαν ότι καταγράφουν το υλικό που διδάσκεται στο κάθε 
µάθηµα.  
  

Κατά την έναρξη/λήξη του προγράµµατος 
Μόλις το 33,6% (Πίνακας 25) συλλέγει τα σχετικά δεδοµένα στην αρχή και το τέλος 
του εκάστοτε προγράµµατος. Κατά την έναρξη του προγράµµατος, τα δεδοµένα 
συµπίπτουν µε αυτά που συλλέγονται κατά την έναρξη του µαθήµατος.  

Κατά τη λήξη του προγράµµατος, σύµφωνα µε την πλειοψηφία, τα δεδοµένα 
αφορούν στη συνολική ανάπτυξη των βρεφών/νηπίων και την επίδραση του 
προγράµµατος σε αυτήν, εστιάζοντας λιγότερο ή περισσότερο στη µουσική 
ανάπτυξη, καθώς και στην ανατροφοδότηση των γονέων για την αποτελεσµατικότητα 
του προγράµµατος.  

Πίνακας 25:  Συλλογή δεδοµένων πριν/µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος 

 

Συζήτηση 

Η σηµαντικότητα της πρώιµης ηλικίας στη γενική και µουσική ανάπτυξη του παιδιού 
είναι κοινά αποδεκτή (Papatzikis, 2016), ενώ φαίνεται να υπάρχει µία ολοένα 
αυξανόµενη δηµιουργία δοµών πρώιµης µουσικής εκπαίδευσης σε παγκόσµιο επίπεδο 
(Persellin, 2007). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την έρευνά µας, καθώς η 
έναρξη λειτουργίας 59 προγραµµάτων την τελευταία επταετία δείχνει µία µεγάλη 
κινητικότητα σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

Εστιάζοντας στο επίπεδο εξειδίκευσης των συµµετεχόντων, βλέπουµε ότι 
σχεδόν το ένα τέταρτο αυτών εξειδικεύτηκε µέσω σεµιναρίων/εκπαιδευτικών 
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µουσικών προγραµµάτων/ολιγόωρων-ολιγοήµερων µαθηµάτων, καθώς και µέσω 
προσωπικής µελέτης. Προηγούµενες έρευνες υποδεικνύουν τις ελλείψεις και την 
ανάγκη για βελτίωση της εξειδίκευσης των υπευθύνων στον τοµέα της πρώιµης 
µουσικής εκπαίδευσης (Bolduc & Evrard, 2017; Nardo, 2001). Σαφώς και δεν 
κρίνεται αρνητικά η σοβαρή προσωπική προσπάθεια που επιδεικνύουν ορισµένοι 
εκπαιδευτικοί µε τους παραπάνω τρόπους, αλλά στόχο αποτελεί η επισήµανση των 
ελλείψεων και των ίσως ασυνείδητα λανθασµένων τακτικών από το επίπεδο της 
προσφερόµενης γνώσης και του περιεχοµένου των προγραµµάτων µέχρι το επίπεδο 
της ασφάλειας των βρεφών/νηπίων.  

Αναλύοντας τα δηµογραφικά στοιχεία των βρεφών/νηπίων και των 
οικογενειών τους βλέπουµε πως η τάση δείχνει ότι απασχολούνται και τα δύο φύλα 
στα µαθήµατα πρώιµης µουσικής εκπαίδευσης. Εποµένως, βάση αυτού του 
αποτελέσµατος, αποµακρυνόµαστε από το στερεότυπο ότι η µουσική είναι µία 
δραστηριότητα που ταιριάζει περισσότερο στα κορίτσια. Επιπροσθέτως, όντας η 
πλειοψηφία των γονέων ενός µετρίου οικονοµικού επιπέδου, µπορούµε να εξάγουµε 
το συµπέρασµα ότι τα προγράµµατα είναι προσιτά από την πλειοψηφία των 
οικογενειών. Ωστόσο, η έρευνά µας δείχνει ότι δεν είναι επαρκής η προσέγγιση στις 
ασθενείς οικονοµικά οµάδες, λόγω του χαµηλού ποσοστού (10,1%). 

Καίριο είναι το εύρηµα της ύπαρξης ειδικών περιπτώσεων κατά το ήµισυ 
των απαντήσεων, αλλά από την άλλη της µη ακολουθίας πρωτοκόλλων 
συµπεριφορικού και βιολογικού ελέγχου. Πρόκειται, δηλαδή, για γεγονός που ενώ 
γίνονται δεκτές ειδικές περιπτώσεις, που ουσιαστικά παρουσιάζουν είτε 
συµπεριφορικές, είτε βιολογικές δυσκολίες/ανωµαλίες, δεν ελέγχονται µε κανένα 
µέσο η συµπεριφορική και η βιολογική βάση και πρόοδός τους.  

Όσον αφορά στη δοµή, η πλειοψηφική ύπαρξη προγραµµάτων µε διάρκεια 
µεγαλύτερη της µίας ακαδηµαϊκής περιόδου αποτελεί θετικό γεγονός. Μέσω της 
µεγάλης διάρκειας ενός προγράµµατος, είτε ως προς τα ακαδηµαϊκά έτη, είτε και ως 
προς τις ηµέρες κατά το ένα ακαδηµαϊκό έτος, µπορούν να τεθούν µακροπρόθεσµοι 
στόχοι, καθώς και να υπάρχει µία συνέχεια και µία εξέλιξη στο διδακτικό υλικό και 
στις δεξιότητες/γνώσεις που προσφέρονται. Οι ισόποσες, όµως, διχασµένες 
απαντήσεις των συµµετεχόντων που αφορούν στη διάρκεια των ηµερών κατά το 
ακαδηµαϊκό έτος (10-15 και 15-20 ηµέρες) µας οδηγούν στο να υποθέσουµε την 
απουσία συγκεκριµένου διδακτικού πλαισίου, ακόµα και τη διαφοροποίηση ως προς 
το περιεχόµενο των προγραµµάτων. 

Η ύπαρξη διχασµένων απαντήσεων ως προς το διαχωρισµό των βρεφών/
νηπίων µε βάση την ηλικία τους µας προβληµατίζει ιδιαίτερα. Πιθανολογούµε πως, 
για να µην πραγµατοποιείται ηλικιακός διαχωρισµός κατά το ήµισυ των απαντήσεων, 
είτε δεν υπάρχει η αντίστοιχη γνώση για το ποιες ακριβώς ηλικίες µπορούν να 
συµπράξουν και να αποτελέσουν ένα τµήµα, είτε απλώς δεν λαµβάνονται υπόψιν οι 
ανάγκες και οι δυνατότητες των βρεφών/νηπίων στην εκάστοτε ηλικιακή φάση για 
λόγους που δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε.  

Σχετικά µε τη βελτίωση του περιβάλλοντος, η γενική λογική της απουσίας 
θορύβων, κινητών τηλεφώνων κ.ά. µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην ενίσχυση 
της συγκέντρωσης των βρεφών/νηπίων στο µάθηµα (Maxwell & Evans, 1998). 
Επίσης, ο καθαρισµός των µουσικών οργάνων και των υφασµάτων αποτελούν 
σηµαντικές τακτικές που προτείνεται να ενισχυθούν, καθώς συµβάλλουν στην 
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πρόληψη µετάδοσης ασθενειών, αλλά και στην ενίσχυση της διάθεσης για µάθηση, 
λόγω της καθαριότητας. Ο καθαρισµός του χώρου µέσω ιονιστών, όµως, µας οδήγησε 
σε επιφυλάξεις, καθώς στην πραγµατικότητα δεν είναι τόσο αποτελεσµατικοί και 
µπορούν να θεωρηθούν ακατάλληλοι για χρήση στις εν λόγω ηλικίες. Γι’ αυτό το 
λόγο, συνιστάται η χρήση συσκευών που χρησιµοποιούν φίλτρα HEPA (George, 
2017).  

Αναφορικά µε τη βελτίωση του εκπαιδευτικού πλαισίου και περιεχοµένου, 
τα δεδοµένα µας υποστηρίζουν ένα σηµαντικό εύρηµα: τα υλικά και εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται, κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, από την πλειοψηφία (µπάλες, 
υφάσµατα, µαντήλια) είναι περιορισµένα. Εποµένως, πιθανόν να υπάρχει µια 
περιορισµένη αξιοποίηση των εν γένη δυνατοτήτων των βρεφών/νηπίων. Δεδοµένου, 
όπως προαναφέραµε, ότι τα βρέφη/νήπια ανακαλύπτουν τον περιβάλλοντα κόσµο 
µέσω των 5 αισθήσεων (Andri et al., 2004), είναι σηµαντικό να τους παρέχονται 
ποικίλες ευκαιρίες βιωµάτων και ερεθισµάτων. Γνωρίζουµε ότι η συγκέντρωση των 
βρεφών/νηπίων µπορεί να κρατηθεί προσηλωµένη σε µία δραστηριότητα για περίπου  
10΄ (Miller, 2005). Ο τρόπος, για να την αυξήσουµε, είναι η χρήση της εικαστικής και 
θεατρικής τέχνης και του θεατρικού παιχνιδιού (Ko & Chou, 2014).  

Ακολουθώντας αυτή τη λογική θα µπορούσαµε να εισάγουµε 
δραστηριότητες, οι οποίες να εναρµονίζονται µε το γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης 
των βρεφών/νηπίων (σύµφωνα µε τους National Association for the Education of 
Young Children, n.d. & Unicef, 2009) και θα µπορούσαν να συµπράξουν µε ένα 
µουσικό ερέθισµα. Για παράδειγµα, σε βρέφη 18-24 µηνών θα µπορούσε ο 
εκπαιδευτικός, µέσω της αφήγησης από βιβλίο, να παραποιεί τη φωνή του και να την 
προσαρµόζει στην κάθε περίπτωση χαρακτήρα δείχνοντας παράλληλα την εικόνα 
του. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται οπτικό ερέθισµα συνοδεύοντας το ηχητικό για 
ισχυροποίηση µνήµης. Αξιοποιώντας το εργαλείο της µίµησης (Sims, 1991, 1995· 
Trehub & Gudmundsdottir, 2015· Volpe et al., 2012· Young & Glover, 1998), ο 
εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει την απόδοση της φωνής σαν τονικό ύψος ή ύφος του 
κάθε χαρακτήρα, δείχνοντας την αντίστοιχη εικόνα, ή απλούστερα να αποδώσει ο 
ίδιος τη φωνή και τα βρέφη να δείξουν τον χαρακτήρα. 

Ένα πολύ σηµαντικό αναπτυξιακό εργαλείο είναι ο καθρέπτης (Parks, 2015), 
όπως δηλώθηκε από έναν µόλις συµµετέχοντα. Οι καθρέπτες µπορεί να είναι στους 
τοίχους, στο πάτωµα (για να βλέπουν τα βρέφη που µπουσουλάνε) και µικροί 
άθραυστοι που µπορούν να κρατιούνται στα χέρια. Μέσω αυτών τα βρέφη/νήπια 
µπορούν να µιµηθούν εκφράσεις, να συνειδητοποιήσουν τα µέρη του σώµατος και 
του προσώπου, να καταλάβουν διαφορές του εαυτού τους σε σχέση µε άλλα άτοµα 
και να δουν τον περιβάλλοντα χώρο µέσα από άλλη οπτική, καθώς ακόµα και τα 
οικεία αντικείµενα αποκτούν πιο πολύπλοκη µορφή (Parks, 2015). Με βάση αυτή τη 
λογική, θα µπορούσε µέσω της χρήσης καθρεπτών στο πάτωµα ο εκπαιδευτικός να 
ανεβοκατεβάζει ένα παιχνίδι µε αντίστοιχη συνοδεία της φωνής του. Έτσι, τα βρέφη 
που µπουσουλάνε µπορεί να το βλέπουν είτε κανονικά, είτε µέσα από τον καθρέπτη 
και να συνδέσουν την κίνηση µε τον ήχο. 

Η επιλογή χρήσης διαδραστικών ψηφιακών παιχνιδιών για τα µεγαλύτερα 
νήπια µας οδήγησε σε επιφυλάξεις. Οι εξελιγµένες τεχνολογικά συσκευές συνδέονται 
µε επιβλαβείς επιδράσεις στην φυσιολογία, την ψυχολογία, τη συµπεριφορά, την 
κοινωνικοσυναισθηµατική ανάπτυξη των βρεφών/νηπίων (Rowan, 2017) και τη 
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σωµατική υγεία (η έκθεση στην εκπεµπόµενη ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία από 
συσκευές, όπως η τηλεόραση, οι Η/Υ, τα tablets, µπορεί να οδηγήσει ακόµα και στην 
εµφάνιση καρκίνου) (Manda, 2016). Γι’ αυτό το λόγο, θεωρούµε πολύ σηµαντικό να 
δίνεται στα εν λόγω προγράµµατα βάση στην επαφή των βρεφών/νηπίων µε τη 
µουσική, το παιχνίδι και την επικοινωνία και να παραγκωνιστούν τα ψηφιακά 
παιχνίδια, µε τα οποία µπορούν να δραστηριοποιηθούν πλέον πολύ εύκολα και στο 
χώρο του σπιτιού τους, εφόσον το επιθυµούν οι γονείς αυτών.  

Η χρήση του µουσικού παιχνιδιού από την συντριπτική πλειοψηφία, 
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας, αντιτίθεται σε παλαιότερα 
αποτελέσµατα ερευνών (Addison, 1991· Shehan-Campbell, 1998), κατά τα οποία 
υπήρχε συχνά περιορισµένη χρήση κατά την πρώιµη µουσική εκπαίδευση. Το 
αποτέλεσµα αυτό δείχνει ότι γίνεται αντιληπτή, µε την πάροδο των χρόνων, η χρήση 
του παιχνιδιού ως ισχυρό εργαλείο για την απόκτηση γνώσεων µε ευχάριστο τρόπο. 
Ωστόσο, λόγω της σηµαντικότητάς του, χρήσιµη θα ήταν η περαιτέρω σχετική 
έρευνα. 

Ένα άλλο σηµαντικό εύρηµα είναι αυτό της ισάξιας χρήσης του ρυθµού και 
της µελωδίας κατά την πλειοψηφία. Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία, οι έννοιες του 
παλµού, της ταχύτητας (έννοιες που εµπεριέχονται στο ρυθµό) και της δυναµικής 
µπορεί να αναπτυχθούν πριν από αυτές της µελωδίας, του τονικού ύψους, της 
αρµονίας και της φόρµας (Greenberg, 1972· Romanek, 1974). Εποµένως, είναι 
σηµαντικό οι δραστηριότητες που έχουν τραγούδι να συνοδεύονται από ρυθµικές 
κινήσεις. Άλλωστε, τα βρέφη µπορεί να γεννιούνται µε προδιάθεση να κινούνται 
ρυθµικά ανταποκρινόµενα στο άκουσµα µουσικής (Zentner & Eerola, 2010). Κατόπιν 
αυτών, είναι λογικό να δίνεται περισσότερη έµφαση, τουλάχιστον σε ένα πρωταρχικό 
στάδιο, στο ρυθµό. Ουσιαστικά, συµπεραίνουµε ότι δεν ακολουθείται από µεγάλη 
µερίδα εκπαιδευτικών (78,2%) το θεωρητικό υπόβαθρο. 

Τέλος, άξια συζήτησης είναι η δήλωση µόλις τριών συµµετεχόντων της 
σχετικής καταγραφής του υλικού που διδάσκεται στο κάθε µάθηµα. Κρίνεται πολύ 
σηµαντική η δηµιουργία διδακτικού πλάνου (Cunningham, 2009), καθώς και η 
επιβεβαίωση των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιήθηκαν ούτως, ώστε να υπάρχει 
µία συνέχεια στη διδασκαλία, όπως καθώς και µια ανάλογη διαχείριση και εφαρµογή 
της αρµόζουσας γνωστικής και βιολογικής εξελικτικής πρακτικής στο συγκεκριµένο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

Επίλογος 

Πέραν ορισµένων περιπτώσεων, βλέπουµε µέσω της παρούσης έρευνας 
συγκεκριµένα κενά και ελλείψεις στην πρώιµη µουσική εκπαίδευση ανά τον κόσµο 
τόσο στο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών, όσο και στη χρήση 
υλικών ή εργαλείων κατά τη διδασκαλία, καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης των 
µαθηµάτων ειδικότερα και των προγραµµάτων γενικότερα.  

Θα πρέπει να τονίσουµε ότι η συγκεκριµένη έρευνα σαφώς έχει τους 
περιορισµούς της, αλλά και την επισύναψη ενός µικρού ερευνητικού δείγµατος. 
Εποµένως, είναι πολύ πιθανόν, σε παγκόσµιο επίπεδο να υπάρχουν και άλλες 
πρακτικές, γνώσεις και προσεγγίσεις τις οποίες εµείς δεν καταφέραµε να 
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καταγράψουµε ή να πιστοποιήσουµε µέσω των δεδοµένων µας. Αυτό δεν σηµαίνει 
πως ένα τέτοιο εγχείρηµα, όπως αυτή η µελέτη, δεν θα έπρεπε λόγω δυσκολιών-
παραλείψεων να µην εφαρµοστεί και να παρουσιαστεί. Κάθε πιθανή αρχή 
παρουσίασης ίδιων δεδοµένων, σχετικών µε το πλαίσιο της πρώιµης µουσικής 
εκπαίδευσης σε επίσηµο επίπεδο, θα πρέπει συζητάται εκτενώς ούτως, ώστε να 
λαµβάνει την ανάλογη κριτική προσέγγιση και, εν ευθέτω χρόνω, συζήτηση και 
βελτίωση των σχετικών απόψεων, αποτελεσµάτων και πρακτικών.  

Βασιζόµενοι στην παραπάνω σκέψη, στόχο µας αποτελεί στο προσεχές 
µέλλον η προσέγγιση ακόµη περισσότερων χωρών, ως εκ τούτου και προγραµµάτων, 
διευρύνοντας τα δεδοµένα µας και ισχυροποιώντας ακόµη περισσότερο τα 
αποτελέσµατά µας. 
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