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Όπως µαρτυρούν πολυάριθµες µελέτες που εστιάζουν στη βρεφική ηλικία, η παιγνιώδης 
αυθόρµητη αλληλεπίδραση µητέρας-βρέφους παρουσιάζει µουσικά χαρακτηριστικά: εκφραστικό 
ρυθµό, δυναµικές εναλλαγές, επανάληψη-παραλλαγή, αυτοσχεδιασµό φωνητικών και κινητικών 
µοτίβων. Εκείνο όµως κυρίως που καθιστά, κατά τη γνώµη µου, την εν λόγω επικοινωνία 
παρόµοια µε ένα «µουσικό γεγονός» είναι ότι οι δύο σύντροφοι καλούνται να µοιραστούν µια 
συντονισµένη ποιοτική σχέση στον χρόνο, να παραγάγουν ένα κοινό νόηµα και µια κοινή 
συγκίνηση. Αν δεχτούµε τώρα ότι οι παιδαγωγικές πράξεις εν γένει συνιστούν επικοινωνιακές 
διεργασίες, µπορούµε να υποστηρίξουµε πως η πρώιµη έκφραση της επικοινωνιακής 
µουσικότητας όπως εκδηλώνεται στην αλληλεπίδραση µητέρας-βρέφους αποτελεί θεµέλιο και 
« παράδειγµα » για κάθε µουσική εκπαιδευτική πράξη. 

Λέξεις κλειδιά: Επικοινωνιακή µουσικότητα, διυποκειµενικότητα, βρέφος, συναισθηµατική 
εναρµόνιση, παιδαγωγική πράξη. 
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As many studies which focus on the infancy demonstrate, the spontaneous playful mother-
infant interaction has musical characteristics: expressive rhythm, dynamic changes, 
repetition - variation, vocal and gestural improvisation. But this communication can mainly 
be considered, in my opinion, as similar to a « musical fact » because the two companions are 
invited to share a coordinated relationship of quality through time. In addition they are 
encouraged to create a common meaning and a common emotion. If we accept that 
educational acts are communicative procedures, we can argue that this early expression of 
communicative musicality as it is manifested in mother-infant interaction, constitutes a basis 
and a “paradigm” for every music educational act. 
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Εκκινώντας από την παραδοχή ότι η µουσική πράξη εν γένει καθώς και κάθε είδους 
µουσική εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι κατεξοχήν επικοινωνιακές διεργασίες, θα 
επιχειρήσω στην παρούσα εργασία να δείξω, αξιοποιώντας θεωρητικά εργαλεία και 
ερευνητικά ευρήµατα της Αναπτυξιακής και της Μουσικής Ψυχολογίας, µε ποιό τρόπο 
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η αλληλεπίδραση ενήλικα-βρέφους λειτουργεί ως ένα είδος πρώιµης µουσικής 
«εκπαίδευσης». Με άλλα λόγια κύριος στόχος µου είναι να διερευνηθεί το ερώτηµα αν 
και µε ποιά έννοια οι διεργασίες άτυπης µουσικής µάθησης που συντελούνται κατά την 
παιγνιώδη αυθόρµητη επικοινωνία στη βρεφική ηλικία συνιστούν θεµέλιο για τη 
µουσική ανάπτυξη του ατόµου και την καλλιέργεια της έµφυτης µουσικότητας του. 

Η έννοια της επικοινωνιακής µουσικότητας  
  

Ήδη από τη δεκαετία του 1960, ερευνητές (ψυχολόγοι, ψυχαναλυτές, παιδίατροι)   
εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον για την πειραµατική διερεύνηση και την παρατήρηση 
της  συµπεριφοράς του βρέφους κυρίως στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης του µε τους 
γονείς και ειδικά µε τη µητέρα. Τα αποτελέσµατα ήταν άκρως εντυπωσιακά καθώς 
καταδείκνυαν µια εγγενή τάση των βρεφών να συντονιστούν ρυθµικά και να 
µοιραστούν συναισθήµατα ανταλλάσοντας εκφραστικές κινήσεις και 
επαναλαµβανόµενα φωνητικά µοτίβα µε τα αγαπηµένα τους πρόσωπα. Μια πρώτη 
βασική διαπίστωση ήταν λοιπόν πως τα βρέφη γεννιούνται µε την ικανότητα για 
διυποκειµενική επικοινωνία, έτοιµα να µοιραστούν την αίσθηση του χρόνου µε 
σηµαντικούς άλλους (Kugiumutzakis, 1985·∙	   Stern, 2002·∙	   Trevarthen & Μalloch, 
2009·∙	  Gratier 2009).  

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ερευνητές στην πλειονότητα τους 
χρησιµοποιούν όρους και µεταφορές δανεισµένους από τη µουσική φιλολογία 
προκειµένου να αναφερθούν στη διαδικασία της αλληλεπίδρασης. Για παράδειγµα 
στο κλασικό, για τη γραµµατεία της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, έργο The First 
Relationship, o ψυχαναλυτής Daniel Stern αναφέρει ότι στις παρατηρήσεις που ο 
ίδιος διεξήγαγε, «η αλληλεπίδραση µητέρας βρέφους έµοιαζε σαν ένας εξεζητηµένος 
χορός που η ίδια η φύση έχει χορογραφήσει» (Stern, 2002, σελ. 3). Σε ένα άλλο 
σηµείο του ίδιου έργου σηµειώνει αναφερόµενος στο περιεχόµενο της 
αλληλεπίδρασης: «οι συµπεριφορές, οι σκέψεις, τα συναισθήµατα και οι πράξεις 
έχουν µια µουσική ποιότητα» (σελ. 13). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν µας εκπλήσσει 
το ότι ο όρος µουσικότητα χρησιµοποιήθηκε για να περιγράψει αυτή την ιδιαίτερη 
µορφή πρώιµης επικοινωνίας. Το 1999 οι Stephen Malloch και Colwyn Trevarthen 
εισηγούνται τον όρο επικοινωνιακή µουσικότητα (Malloch, 1999·∙	  Trevarthen, 1999) 
δίνοντας έτσι έµφαση στην κεντρική λειτουργία της συνεργατικότητας και του 
µοιράσµατος ανάµεσα σε δύο συντρόφους σε αλληλεπίδραση. Έκτοτε µε τη φράση 
επικοινωνιακή µουσικότητα ερµηνεύεται όχι µόνο η ικανότητα του ανθρώπινου όντος 
για αντίληψη και δηµιουργία µουσικής αλλά κυρίως η παρόρµησή του να επικοινωνεί 
και να αλληλεπιδρά µε άλλα άτοµα του είδους του µέσω κινητικών και φωνητικών 
ανταλλαγών, να συνδιαλέγεται αρµονικά, να µοιράζεται µια κοινή ρυθµική αφήγηση 
και κατ’επέκταση κοινές προθέσεις και συγκινήσεις. Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι η 
επικοινωνιακή µουσικότητα δεν αναφέρεται µόνο σε µορφές µουσικής ή πρωτο-
µουσικής επικοινωνίας αυτές καθαυτές αλλά ενυπάρχει πιθανόν σε όλες τις µορφές 
ανθρώπινης συνδιαλλαγής, διυποκειµενικής εµπειρίας και εµπρόθετου συντονισµού 
στον χρόνο: ανάµεσα σε µαθητή και δάσκαλο, θεραπευτή και θεραπευόµενο, 
ανάµεσα σε δύο συνοµιλητές ακόµη και µεταξύ αναγνώστη και συγγραφέα, όπως 
εύστοχα παρατηρεί η ψυχολόγος Maya Gratier (2007).  
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Σύµφωνα µε τους Malloch και Trevarthen η επικοινωνιακή µουσικότητα δύο 
προσώπων προσδιορίζεται από τρεις παραµέτρους: τον παλµό (pulse) την ποιότητα 
(quality) και την αφήγηση (narrative). Ο παλµός αναφέρεται στην τακτική διαδοχή 
φωνητικών ή κινητικών γεγονότων που παράγονται και γίνονται αντιληπτά από τους 
δυο συντρόφους. Βάσει του παλµού οι πρωταγωνιστές προβλέπουν και αναµένουν τα 
επόµενα γεγονότα. Η ποιότητα αναφέρεται στο χρονικό και δυναµικό εκφραστικό 
περίγραµµα (contour) των σωµατικών και φωνητικών κινήσεων. Παραπέµπει δε -
σύµφωνα µε τους συγγραφείς- στα αισθήµατα ζωτικότητας (vitality affects) του Stern, 
µορφές εµπειρίας που ενυπάρχουν σε κάθε ανθρώπινη συµπεριφορά και  
περιγράφονται από τον ίδιο µε δυναµικούς και κινητικούς όρους όπως: ανάδυση, 
σβήσιµο, έκρηξη, επιτάχυνση, κρεσέντο, ντεκρεσέντο, ξέσπασµα (Stern,1985). Ο 
παλµός και η ποιότητα συνδυάζονται, τονίζουν οι Μalloch και Τrevarthen (2009), 
προκειµένου να οικοδοµηθούν κοινές αφηγήσεις συγκινήσεων και προθέσεων. Πάνω 
σε αυτές τις τρεις διαστάσεις πλάθεται η διυποκειµενική εµπειρία µητέρας και 
βρέφους όπως θα δούµε πιο συγκεκριµένα παρακάτω.  

Η συνεργατική κατασκευή (µουσικού) νοήµατος στη βρεφική ηλικία: βιώνοντας 
την εµπειρία ενός διυποκειµενικού χρόνου. 

Μέσα από φασµατογραφήµατα και µικρο-αναλύσεις βιντεοσκοπηµένων 
παρατηρήσεων, ερευνητές από διάφορες χώρες (ενδεικτικά αναφέρω τους Beebe, 
Stern & Jaffe, 1979·∙	  Papousek & Papousek, 1981·∙	  Trevarthen, Mazokopaki & Powers, 
2006) µας µεταφέρουν αξιοθαύµαστες εµπειρίες αυθόρµητης αλληλεπίδρασης 
µητέρων µε τα νεογέννητα παιδιά τους. Όλα τα ευρήµατα κάνουν λόγο για µια 
παιγνιώδη «συνοµιλία» ή καλύτερα «πρωτοσυνοµιλία», ένα ιδιαίτερο είδος 
φωνητικού και κινητικού αυτοσχεδιασµού, όπου µητέρα και βρέφος κατασκευάζουν 
από κοινού ένα πάζλ ηχητικών και οπτικών µοτίβων διανθισµένων από σωµατικές 
κινήσεις και εκφραστικές χειρονοµίες µε συναισθηµατικό και συµβολικό 
περιεχόµενο. Πορίσµατα ερευνών, επιβεβαιώνουν οι Trevarthen και Aitken, έδειξαν 
ότι «τα νεογνά και οι µητέρες τους οδηγούνται σε µια αµοιβαία ρύθµιση των 
ενδιαφερόντων και των συναισθηµάτων τους διαµέσου πολύπλοκων ρυθµικών οδών, 
ανταλλάσοντας πολυτροπικά σήµατα και εκφραστικές, κινητικές και φωνητικές 
µιµήσεις» (2003). Οι δύο σύντροφοι συντονίζονται λοιπόν στο χρόνο, µιµούνται, 
αναµένουν και προβλέπουν ο ένας τη συµπεριφορά του άλλου, πραγµατοποιούν µαζί 
µια «αφήγηση χωρίς λέξεις».  

Έχει συχνά ειπωθεί ότι η ζωντανή επικοινωνία ενός ζεύγους ενήλικα - 
παιδιού παραπέµπει στην εικόνα δύο µουσικών που αυτοσχεδιάζουν. Και στις δύο 
περιπτώσεις απαιτείται για µία επιτυχηµένη επιτέλεση οι δύο σύντροφοι να 
συγκεντρώνουν την προσοχή τους ο ένας τον άλλο, να συνεργάζονται, να 
συντονίζονται όχι µόνο σε επίπεδο αντικειµενικών παραµέτρων αλλά και 
συναισθηµατικά, να οδηγούνται δηλαδή σε µία αµοιβαία ανταλλαγή συγκινήσεων 
λειτουργώντας ως αδιάσπαστη δυάδα. Μπορούµε να αντιληφθούµε αυτή τη σχέση, 
λέει η Gratier, ως ένα καλά οργανωµένο σύστηµα όπου οποιαδήποτε αλλαγή στον 

O3558th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018



Oral presentation - Εισηγήσεις Ρεράκη Β.

ένα από τους δύο πόλους επιφέρει µια αναδιοργάνωση της δυαδικής λειτουργίας 
(2001). Όταν οι µουσικοί παίζουν µαζί ή γονέας και παιδί αλληλεπιδρούν σηµαίνει 
ότι µοιράζονται έναν κοινό ρυθµό όχι απαραίτητα µε την έννοια της διατήρησης ενός 
ίδιου επαναλαµβανόµενου ρυθµικού σχήµατος αλλά περισσότερο της από κοινού 
κατασκευής ενός χρονικού πλαισίου δοµηµένου µε επαναλήψεις και εκφραστικές 
λεπτές παραλλαγές. Και µολονότι τα δυο πρόσωπα δίνουν την εντύπωση ότι 
µιµούνται πιστά το ένα το άλλο, στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει ακριβώς µίµηση 
αλλά µία σύγκλιση δυναµικών και κινητικών σχηµάτων που τείνουν σε µια κοινή 
προθετικότητα, επισηµαίνει ο µουσικολόγος και ψυχολόγος Μichel Imberty (2005). 
Γονέας και βρέφος αποδεικνύουν ότι είναι εδώ ικανοί για συναισθηµατική εναρµόνιση 
κατά την ορολογία του Stern, δηλαδή για µοίρασµα συγκινησιακών και χρονικών 
διυποκειµενικών εµπειριών. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Stern, η συναισθηµατική 
εναρµόνιση είναι µια ιδιαίτερη µορφή διυποκειµενικότητας (1989). Οι δυο σύντροφοι 
χωρίς να αντιγράφουν απαραίτητα ο ένας µια κίνηση ή µια έκφραση του άλλου -δεν 
είναι άλλωστε φωτοτυπικές µηχανές, εύλογα σηµειώνει ο Γ. Κουγιουµουτζάκης 
(2007)- µοιράζονται ωστόσο κοινές χρονικές παραµέτρους στις συµπεριφορές τους 
όπως την ένταση, το ρυθµό, τη διάρκεια, τον παλµό. Έτσι κατορθώνεται ένα είδος 
αντιστοίχισης ανάµεσα π.χ. σε ένα χαµόγελο του παιδιού και µιας φωνοποίησης της 
µητέρας που αν και διαφορετικές εκδηλώσεις συµπεριφοράς εκφράζουν και οι δυο 
την ίδια ποιότητα µιας κοινής συγκινησιακής κατάστασης (Stern, 1989). 

Ένα πολύ ωραίο παράδειγµα συγχρονισµού και συναισθηµατικής 
εναρµόνισης µας µεταφέρει ο Trevarthen από την επικοινωνία µιας µητέρας από τη 
Σουηδία µε το τυφλό παιδί της: 

Ενώ η µητέρα τραγουδά το βρέφος συντονίζεται πότε-πότε µε τη µουσική κινώντας το 
αριστερό του χέρι µε χαριτωµένους κυµατισµούς. Το χέρι που «χορεύει» δείχνει προς τα 
επάνω, προς το κεφάλι της µητέρας, ανεβαίνει σε τονικό ύψος και το χέρι κατεβαίνει µε 
λυγισµένο τον καρπό στο τέλος µιας στροφής, κάνοντας χειρονοµίες που µοιάζουν µε τις 
χειρονοµίες ενός εκπαιδευµένου διευθυντή ορχήστρας. Το κοριτσάκι δεν είχε δει ποτέ να 
κινούνται τα δικά της χέρια ούτε τα χέρια κανενός άλλου. Νιώθει τη µουσική µέσα του 
και κινείται για να την εξωτερικεύσει. […] Βρέφος και µητέρα συµπεριφέρονταν 
ακριβώς σαν δύο χορεύτριες ή σαν δύο µουσικοί της τζαζ που αυτοσχεδιάζουν και το 
βρέφος διευθύνει ως εάν το ίδιο να προκαλούσε το τραγούδι της µητέρας του. 
(Trevarthen, 2007, σελ. 383) 

Παρατηρούµε στο συγκεκριµένο παράδειγµα ότι η τυφλότητα του νεογέννητου 
κοριτσιού δεν στέκεται ικανή να παρεµποδίσει τη ροη της επικοινωνίας, τη 
δυνατότητα του µοιράσµατος και της κοινής συγκίνησης. Άλλοι ερευνητές 
αναφέρουν επίσης (π.χ. Gratier, 2001) ότι ακόµη και κωφάλαλα παιδιά είναι δυνατό 
να συντονιστούν ρυθµικά µε τη µητέρα τους µέσα από το ρυθµό βλεµµάτων, 
κινήσεων και χειρονοµιών. Φαίνεται καθαρά σε αυτές τις περιπτώσεις ότι όταν 
υπάρχει αµοιβαία πρόθεση εύκολα επιτυγχάνεται ο στόχος της ποιοτικής 
αλληλεπίδρασης. Τα βρέφη φαίνονται σχεδόν πάντα έτοιµα να επικοινωνήσουν και 
να παίξουν µε ζωηράδα, κέφι και ενδιαφέρον. Δε συµβαίνει όµως το ίδιο µε όλες τις 
µητέρες. Έτσι στα παραδείγµατα των καταθλιπτικών (Marwick & Murray, 2009) ή 
των ξεριζωµένων από τη χώρα τους µητέρων (Gratier, 2001) των οποίων η 
συµπεριφορά δε δείχνει σαφή επικοινωνιακή πρόθεση, διαρρηγνύεται ο ρυθµός της 
αµοιβαίας συγκίνησης καθώς το βρέφος δεν αναγνωρίζει τα προσδοκώµενα φωνητικά 
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και κινητικά σήµατα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διαπίστωσαν οι σχετικές έρευνες, 
χαρακτηριστική είναι η έλλειψη εκφραστικότητας προβλεψιµότητας , 
δηµιουργικότητας στο διάλογο και αυτοσχεδιαστικής παιγνιώδους διάθεσης. Η 
συνοµιλία γίνεται άκαµπτη και κουραστικά επαναληπτική.  

Είδαµε λοιπόν πώς το µοίρασµα κοινών ρυθµών µεταξύ µητέρας - βρέφους, 
παράγει ένα κοινό νόηµα, µια αίσθηση εµπιστοσύνης µεταξύ των προσώπων, 
διαµορφώνει και ενισχύει τη φυσική σχέση αγάπης ανάµεσά τους. Ταυτόχρονα όµως 
αποτελεί -ακούσια συνήθως- και την πρώτη ολοκληρωµένη εµπειρία µουσικής 
επικοινωνίας για το αναπτυσσόµενο άτοµο: πολύ πριν µάθει να αναγνωρίζει τη 
σηµασία των λέξεων, µε εργαλεία τη φωνή και τη χειρονοµία, το βρέφος εµπρόθετα 
εµπλέκεται σε διαδικασίες αυτοσχεδιασµού, κατασκευής και αναγνώρισης µοτίβων 
και φράσεων µαζί µε κάποιον άλλο. Κι όλα αυτά κάνοντας µάλιστα χρήση στοιχείων 
έκφρασης και δυναµικής όπως επανάληψης, παραλλαγής, κρεσέντο, ντεκρεσέντο, 
επιτάχυνσης, παύσεων κ.λπ. Μια τέτοια συνθήκη δεν αποτελεί όµως –πιστεύω πολλοί 
θα συµφωνήσουν σε αυτό –και τον πυρήνα της µουσικής πράξης αλλά και της 
µουσικής µαθησιακής διαδικασίας; 

Προοδευτικά αυτή η διαδικασία οικοδόµησης διαπροσωπικής σχέσης που 
περιγράφηκε παραπάνω, οδηγεί και σε ένα άλλο µαθησιακό αποτέλεσµα: το βρέφος 
αφοµοιώνει χαρακτηριστικά µουσικά και ρυθµικά σχήµατα της κουλτούρας στην 
οποία ανήκει, τραγουδοπαίχνιδα, αστεία κινητικά µοτίβα κ.λπ. Μέσα από την 
καθηµερινή παιγνιώδη επικοινωνία αποκτώνται εκφραστικές συνήθειες, αναµένονται 
συγκεκριµένα µοτίβα αλληλεπίδρασης, προβλέπονται σταθερές συµπεριφορές αλλά 
κυρίως οικοδοµείται ένα αίσθηµα δεσµού, ένα βίωµα του ανήκειν σε ένα ορισµένο 
πολιτισµικό περιβάλλον. Κατά τη Gratier «η µουσικότητα των αληλοδράσεων του 
βρέφους µε το περιβάλλον του αποτελεί πρωτίστως ένα πολιτισµικό εργαλείο το 
οποίο εµπλέκει ευχαρίστηση και µάθηση» (Gratier, 2007, σελ.88). Στα βλέµµατα, 
στις κινήσεις, στους ήχους που προέρχονται από τη µητέρα και κυρίως στον τρόπο 
που τα απευθύνει και τα µοιράζεται µε το παιδί της εγγράφονται πολιτισµικές 
πρακτικές και συνήθειες. Οι ιδιαίτερες αυτές πρακτικές που καθεµία κουλτούρα έχει 
σφυρηλατήσει στον χρόνο και που µεταφέρει στις νεώτερες γενεές, αποτυπώνονται 
στις διαφορές ανάµεσα σε ποιοτικά χαρακτηριστικά αλληλεπιδράσεων δυάδων από 
διαφορετικές χώρες. Έτσι, στη µελέτη της Gratier (2003) για τις φωνητικές 
αλληλεπιδράσεις δυάδων από Ινδία, Γαλλία, και ΗΠΑ, παρατηρήθηκαν διαφορές για 
παράδειγµα στο ποσοστό φωνοποιήσεων της µητέρας, στο ποσοστό φωνοποιήσεων 
του βρέφους, στη διάρκεια παύσης ανάµεσα σε µητέρες και βρέφη, στο αν µητέρες 
και βρέφη φωνοποιούν µαζί ή αναµένει ο καθένας τη σειρά του κλπ. Συνοψίζοντας, 
µπορούµε να υποστηρίξουµε πως τα βρέφη και οι ενήλικες σύντροφοι τους καθώς 
µοιράζονται χρόνο, µοιράζονται και πολιτισµικές αναφορές (Gratier, 2007). 

  

Η µουσικοπαιδαγωγική πράξη ως µορφή επικοινωνιακής µουσικότητας 

Αναλύσαµε προηγουµένως µε ποιό τρόπο στην πρώιµη επικοινωνία καλλιεργούνται 
µουσικές συµπεριφορές και βιώνονται µουσικές εµπειρίες µέσα σε διυποκειµενικά 
πλαίσια, δηλ. σε συνθήκες εµπρόθετου συντονισµού, συνεργασίας και 
συναισθηµατικής εναρµόνισης. Ο στόχος εδώ δεν είναι διόλου εκπαιδευτικός 
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τουλάχιστον µε την αυστηρή έννοια του όρου. Κανείς δεν επιθυµεί να διδάξει κάτι σε 
κάποιον. Αυτό που αναζητούν και τα δυο εµπλεκόµενα πρόσωπα είναι η κοινή 
συγκίνηση. Μπορούµε έτσι να υποστηρίξουµε ότι εδώ, συν τοις άλλοις, θεµελιώνεται 
η µουσικότητα του ανθρώπου ως επικοινωνιακή διεργασία. Και αν θελήσουµε να 
αντιµετωπίσουµε τη µουσικοπαιδαγωγική πράξη αλλά και κατ΄ επέκταση καθεµία 
παιδαγωγική πράξη ως ένα παράδειγµα επικοινωνιακής µουσικότητας τότε είναι 
βέβαιο πως οι απαρχές της πρέπει να αναζητηθούν στην πρώιµη αλληλεπίδραση.   

Μέσα από αυτό το θεωρητικό πρίσµα η παιδαγωγική συνθήκη συνιστά το 
χώρο και το χρόνο όπου δάσκαλος και µαθητής καλούνται να µοιραστούν µια 
συντονισµένη ποιοτική αλληλεπίδραση στον χρόνο, ανταλλάσοντας αισθήµατα 
αµοιβαίας προσοχής και ενδιαφέροντος. Όπως στις πρώιµες ανθρώπινες σχέσεις έτσι 
κι εδώ προϋπόθεση της οµαλής επικοινωνίας είναι η συναισθηµατική εναρµόνιση. 
Πόσοι και πόσοι εκπαιδευτικοί και µαθητές δεν έχουν βιώσει το συναίσθηµα ότι δεν 
«συντονίζονται», ότι «δε µπορούν να µοιραστούν» ή πολύ απλά ότι «δεν ακούν ο 
ένας τον άλλο». Ειδικότερα στη µουσική εκπαιδευτική διαδικασία η αναλογία µε την 
επικοινωνιακή µουσικότητα υποχρεώνει εµάς τους παιδαγωγούς σε έναν 
επαναπροσδιορισµό στόχων και µεθοδολογιών. Να δούµε, για παράδειγµα, τον 
αυτοσχεδιασµό και τις αυθόρµητες δηµιουργίες των παιδιών ως ένα ουσιαστικό 
παιδαγωγικό εργαλείο (βλ. Κανελλόπουλος, 2010), να εντάξουµε το παιχνίδι σε όλες 
του τις µορφές και τις πολυτροπικές µεθόδους στην παιδαγωγική διαδικασία, να 
ενθαρρύνουµε τη σωµατική συµµετοχή, να συν-οικοδοµούµε µε τους µαθητές µας τη 
µουσική γνώση, να µεταµορφώνουµε αλλά και να µεταµορφωνόµαστε. Με αυτόν τον 
τρόπο συµπορευόµαστε και µε το αξίωµα της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας των ηµερών 
µας διατυπωµένο εδώ από τον καθηγητή Γιάννη Κουγιουµουτζάκη:  

Η ανάπτυξη ενός ανθρώπου δεν είναι µια ατοµική, µοναχική διεργασία αλλά ένα 
εγγενές ξεδίπλωµα, το οποίο συντελείται σε δίκτυα ανταλλαγών µε τους άλλους και σε 
δυναµικά µοιράσµατα χωρίς τα οποία η επιβίωση είναι επισφαλής και η ανάπτυξη 
προβληµατική. 
(2007, σελ. 235)  
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