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Το µουσικό παιχνίδι που παίζουν τα παιδιά σε µέρη που συγκεντρώνονται και εκφράζονται 
ελεύθερα αποτελεί ένα πολύ πρόσφατο ερευνητικό πεδίο (Harwood, 1998˙ Marsh, 2008˙ 
Harrop-Allin, 2010˙ Bishop, 2014). Ωστόσο, στην Ελλάδα, διαπιστώθηκε ερευνητικό κενό 
σχετικά µε το µουσικό παιχνίδι της ζώσας πραγµατικότητας. Σε αυτή τη βάση προβληµατισµού, 
πραγµατοποιήθηκε εθνογραφική έρευνα σε διάστηµα έξι µηνών στις αυλές εννιά ελληνικών 
δηµοτικών σχολείων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν 
µετά από ανάλυση δεδοµένων που συλλέχτηκαν µε το εργαλείο της συνέντευξης µε 53 µαθητές. 
Τα ζητήµατα που αναδείχθηκαν σχετικά µε το µουσικό παιχνίδι περιλαµβάνουν το πλαίσιο, τη 
σύσταση και τη δυναµική της οµάδας, τις προτιµήσεις των παιδιών, τη διάδοση από 
ανθρώπινες και τεχνολογικές πηγές, τις εκφάνσεις δηµιουργικότητας, τις πρακτικές 
διδασκαλίας και µάθησης και το φύλο. Η εις βάθος µελέτη του µουσικού παιχνιδιού θα 
επιτρέψει στους µουσικοπαιδαγωγούς να επικαιροποιήσουν την εικόνα που έχουν για αυτό, να 
το αναγνωρίσουν ως σηµαντική πτυχή στη ζωή των παιδιών και να το αξιοποιήσουν στο 
µάθηµα της µουσικής. 

Λέξεις κλειδιά: µουσικό παιχνίδι, κουλτούρα των µουσικών παιχνιδιών, σχολική αυλή, 
εθνογραφία 
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Children’s music play in places where they meet and express themselves freely has been a 
very recent research focus (Harwood, 1998; Marsh, 2008; Harrop-Allin, 2010; Bishop, 
2014). However, a research gap has been identified in today’s music play in Greece. On this 
basis, an ethnographic research was carried out for six months on children’s music games in 
nine Greek school playgrounds. This article presents results derived from the analysis of the 
interviews with 53 students, and include the following themes with regard to music play: the 
context, group composition and dynamics, children’s preferences, transmission through 
human and technological sources, creativity, teaching and learning practices, and gender. 
Exploring music play in depth will allow the music educators to update their views on this 
cultural practice, identify it as an important aspect in children’s lives and use it in the music 
class.  
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Εισαγωγή 

Το παιχνίδι έχει µελετηθεί συστηµατικά και έχει χρησιµοποιηθεί ποικιλοτρόπως σε 
εκπαιδευτικά πλαίσια λόγω της γνωστικής, κοινωνικής και συναισθηµατικής αξίας 
του (Cohen, 2006). Ωστόσο, το µουσικό παιχνίδι αποτελεί ένα πολύ πρόσφατο 
ερευνητικό πεδίο. Μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα, οι µελέτες είχαν λαογραφικό 
προσανατολισµό και αποσκοπούσαν στη συλλογή τραγουδιών, ρυθµικών 
απαγγελιών, αστείων κ.ά. µε µία νοσταλγική διάθεση για τη χαµένη παιδικότητα και 
το παιχνίδι που έφθινε (Gomme, 1894˙ Opie & Opie, 1959). To υλικό 
αντιµετωπίζονταν ως πρακτικές και έθιµα προηγούµενων εποχών που σώζονταν στον 
χρόνο, περνώντας από γενιά σε γενιά, µε τα παιδιά να αποτελούν τους καλύτερους 
θεµατοφύλακες αυτής της παράδοσης.  

Η στροφή στον τρόπο κατά τον οποίο µελετάται το µουσικό παιχνίδι 
πραγµατοποιείται καθώς η µουσική παιδαγωγική εµπνέεται από τη θεώρηση που 
αναπτύσσει η ανθρωπολογία σχετικά µε την αναγνώριση της µουσικής ως µέρους της 
ευρύτερης κουλτούρας (βλ. Merriam, 1964), καθώς και από τις πρακτικές των 
εθνοµουσικολογικών ερευνών (βλ. Blacking, 1967). Αυτές περιλαµβάνουν την είσοδο 
του ερευνητή στο πεδίο, την επιτόπια παρατήρηση και τη συνοµιλία µε τους 
ανθρώπους υπό µελέτη. Στην κοµβικής σηµασίας έρευνα Songs in their heads (1998), 
η Patricia Campbell αναδεικνύει την έννοια της µουσικής κουλτούρας των παιδιών, 
καθώς οι µουσικές δραστηριότητές τους µελετώνται ως δικές τους πολιτισµικές 
εκφράσεις που εκδηλώνουν στις κοινωνικές τους οµαδοποιήσεις. Μέρος αυτών των 
πολιτισµικών εκφράσεων αποτελεί το µουσικό παιχνίδι, µέσω του οποίου τα παιδιά 
διατυπώνουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, καθώς και τα νοήµατα για τον 
κόσµο στον οποίο ζουν.  

Σχετικές έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί σε –αγγλόφωνες κυρίως– χώρες 
όπως Βρετανία, Αυστραλία, Νότια Αφρική, Αµερική κ.ά. µε κύρια εστίαση στο 
µουσικό παιχνίδι, τα χαρακτηριστικά του και τα νοήµατα που φέρει για τα παιδιά στο 
συγκεκριµένο πλαίσιο (Harwood, 1998˙ Marsh, 2008˙ Harrop-Allin, 2010˙ Bishop, 
2014). Ωστόσο, στην Ελλάδα διαπιστώθηκε ερευνητικό κενό και αναδύθηκε το 
ερώτηµα «πώς βιώνουν και πώς αντιλαµβάνονται τα παιδιά το µουσικό παιχνίδι που 
παίζουν στις αυλές των δηµοτικών σχολείων τους;».  
  

Μεθοδολογία της έρευνας 

Η παρούσα εργασία αποτελεί µέρος διδακτορικής διατριβής η οποία έχει ως σκοπό τη 
µελέτη του µουσικού παιχνιδιού ως σηµαντικής πτυχής της ζωής των παιδιών. Για 
την εκπόνησή της πραγµατοποιήθηκε εθνογραφική έρευνα σε διάστηµα έξι µηνών σε 
εννιά ελληνικά σχολεία και χρησιµοποιήθηκαν επιπλέον τα εργαλεία της 
συµµετοχικής παρατήρησης, της βιντεοσκόπησης των εκτελέσεων των µουσικών 
παιχνιδιών και της συνέντευξης µε εκπαιδευτικούς. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται 
τα αποτελέσµατα µετά από ανάλυση δεδοµένων τα οποία συλλέχτηκαν µε το 
εργαλείο της συνέντευξης µε τους µαθητές. Η επιλογή του δείγµατος των παιδιών 
έγινε µετά από επιτόπια παρατήρηση στο σχολικό προαύλιο κατά τη διάρκεια των 
διαλειµµάτων, καθώς και στους διαδρόµους και τις τάξεις πριν την είσοδο του 
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εκπαιδευτικού σε αυτές. Aρχικά, παρατηρήθηκε ο συνολικός πληθυσµός του κάθε 
σχολείου, στη συνέχεια εντοπίστηκε ένας µικρότερος αριθµός παιδιών που έπαιζαν 
µουσικά παιχνίδια και στο τελικό στάδιο διαµορφώθηκε µία οµάδα µε όσα παιδιά 
είχαν την επιθυµία να συνοµιλήσουν µε την ερευνήτρια για το θέµα της έρευνας.  
Συνολικά, για την επιλογή του δείγµατος των συνεντεύξεων εφαρµόστηκε η 
στρατηγική της σκόπιµης δειγµατοληψίας (Ίσαρη & Πουρκός, 2015), µε κριτήρια τη 
γνώση και το ενδιαφέρον των παιδιών για τα µουσικά παιχνίδια καθώς και την 
επιθυµία τους να µιλήσουν για αυτά. Πραγµατοποιήθηκαν δεκατρείς οµαδικές 
ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε πενήντα-τρία παιδιά, από τα οποία τα πενήντα-δύο 
ήταν κορίτσια και το ένα ήταν αγόρι, από την τρίτη µέχρι την έκτη τάξη δηµοτικού. 
Οι οµαδοποιήσεις  έγιναν από τα ίδια τα παιδιά στη βάση των φιλικών σχέσεων, µε 
2-6 άτοµα σε κάθε συνέντευξη. Οι ερωτήσεις αφορούσαν στο πού, πότε και µε ποιους 
παίζουν µουσικά παιχνίδια, από πού τα µαθαίνουν, ποια τους αρέσουν και γιατί, πώς 
τα µαθαίνουν, καθώς και σε επιλογές που κάνουν σχετικά µε συγκεκριµένες κινήσεις 
ή/και λόγια στα µουσικά παιχνίδια. Ο σκοπός ήταν να διερευνηθεί σε βάθος ο τρόπος 
που οι παίκτες βιώνουν την εµπειρία του µουσικού παιχνιδιού, τις αντιλήψεις τους για 
αυτό καθώς και τις πρακτικές που αναπτύσσουν κατά τη διάρκειά του. 

Αποτελέσµατα 

Η ανάλυση των συνεντεύξεων έγινε µε τη µέθοδο της θεµατικής ανάλυσης που 
προτείνουν οι Braun και Clarke (2006) και ανέδειξε θεµατικές κατηγορίες που 
σχετίζονται µε το πλαίσιο του µουσικού παιχνιδιού, τη σύσταση και δυναµική της 
οµάδας, τις προτιµήσεις των παιδιών για τα µουσικά παιχνίδια, τη διάδοση από 
ανθρώπινες και τεχνολογικές πηγές, τους τρόπους µε τους οποίους εκφράζεται η 
δηµιουργικότητα, τις πρακτικές διδασκαλίας και µάθησης που αναπτύσσονται κατά 
το µουσικό παιχνίδι καθώς και τα ζητήµατα φύλου που αναδύονται σε αυτό.  

Το πλαίσιο  
  
Οι αναφορές που έγιναν από όλα σχεδόν τα παιδιά σχετικά µε το πότε και πού 
παίζουν µουσικά παιχνίδια συγκρότησαν τις υποκατηγορίες του χρόνου και του 
χώρου αντίστοιχα. Στη βάση αυτών των αναφορών διαµορφώθηκε το πλαίσιο στο 
οποίο το λαµβάνει χώρα µουσικό παιχνίδι, σύµφωνα µε τα παιδιά: 

Πιο πολύ, όταν είµαστε κάπου, ας πούµε σε µια δραστηριότητα, και έχουµε τελειώσει, 
και περιµένουµε τον µπαµπά, τότε παίζουµε για να περάσει η ώρα. (κορίτσι, Γ΄ τάξη) 

Σε περιόδους αναµονής, όπως ανάµεσα στις διάφορες δραστηριότητες που έκαναν ή 
καθώς περίµεναν τον εκπαιδευτικό ή άλλον ενήλικα, φάνηκε να εµφανίζονται µικρά 
παράθυρα χρόνου τα οποία αντιµετωπίστηκαν από τα παιδιά ως ευκαιρία για µουσικό 
παιχνίδι. Φαίνεται ότι η αναµονή δεν αποτελούσε µία κατάσταση κενού χρόνου και 
αδράνειας. Αντίθετα, τα παιδιά στρέφονταν στο µουσικό παιχνίδι µε ιδιαίτερη 
ευκολία καθώς εκµεταλλεύονταν τον λίγο χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους ανάµεσα 
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σε άλλα πράγµατα που συνέβαιναν ταυτόχρονα. Η ευελιξία τους να κινούνται 
ανάµεσα στο παιχνίδι και το µάθηµα –ή άλλη οργανωµένη δραστηριότητα– και 
αντίστροφα, είναι πιθανό να φανέρωνε µία πηγαία ανάγκη να παίζουν, η οποία ήταν 
πάντα παρούσα αλλά εκδηλωνόταν όταν δινόταν η ευκαιρία:  

Όταν η δασκάλα µάς έβαζε µια άσκηση και οι άλλοι δεν την είχαν τελειώσει, µας έµενε 
λίγος χρόνος και παίζαµε. Αυτά µε τα χέρια. (κορίτσι, Γ΄ τάξη) 

Η σύσταση και δυναµική της οµάδας  

Τα παιδιά αναφέρθηκαν πολλές φορές στους ανθρώπους µε τους οποίους έπαιζαν 
µουσικά παιχνίδια, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εκφράστηκαν µε περισσότερη 
λεπτοµέρεια σχετικά µε το ποιους επέλεγαν ως συµπαίκτες. Σύµφωνα µε τα ίδια, το 
µουσικό παιχνίδι συνέβαινε σε οµάδες φιλίας που δηµιουργούνταν στη βάση της 
καθηµερινής επαφής και ρουτίνας, καθώς και από άτοµα που συνδέονταν µε δεσµούς 
συγγένειας. Εκτός από τη φυσική εγγύτητα, ιδιαίτερα σηµαντική διάσταση ήταν στις 
απαντήσεις τους η συναισθηµατική εγγύτητα, καθώς οι παίκτες επέλεγαν να παίζουν 
µε άτοµα τα οποία εµπιστεύονταν και µε τα οποία ένιωθαν άνετα. Φαίνεται ότι τα 
µέλη της ανέπτυσσαν ισχυρούς δεσµούς και αντιπαρέβαλαν την υπόστασή της 
απέναντι στους άλλους µέσα από αξιολογικές δηλώσεις για την ικανότητα, το 
ενδιαφέρον ή τη γνώση τους για το µουσικό παιχνίδι: 

Με την Eλίνα [κάθοµαι]. [...] Η Ελίνα δεν µπορεί να παίξει γενικά και, δεύτερον, 
εντάξει, δεν είναι και κολλητή µου. Είναι κολλητή µιας άλλης. (κορίτσι, Ε΄ τάξη) 

Οι προτιµήσεις των παιδιών  

Πολλές φορές τα παιδιά εξέφρασαν τον ενθουσιασµό ή την αποδοκιµασία για κάποια 
µουσικά παιχνίδια και αιτιολόγησαν τις προτιµήσεις τους στη βάση συγκεκριµένων 
χαρακτηριστικών. Οι σχολιασµοί τους αφορούσαν κυρίως στα δύο από τα δοµικά 
στοιχεία του µουσικού παιχνιδιού, τα λόγια και τις κινήσεις. Πιο συγκεκριµένα, 
φάνηκε ότι οι παίκτες αναζητούσαν µουσικά παιχνίδια µε ενδιαφέρουσες ιστορίες και 
κινήσεις και τα οποία διέφεραν από τα συνηθισµένα. Επίσης, τις περισσότερες φορές 
φάνηκε να επιθυµούν κάποιο βαθµό δυσκολίας και να βαριούνται αυτά που είναι 
εύκολα, ενώ τόνισαν τη σηµασία που έχει για τα ίδια να υπάρχει στο παιχνίδι κάποιο 
«νόηµα»: 

Κυρία, να σας πω εγώ γιατί δεν µ’ αρέσει το [This is Teddy]; [...] Γιατί δεν έχει κανένα 
νόηµα. Δηλαδή δεν χάνει κάποιος. (κορίτσι, Ε΄ τάξη) 

Συνολικά, φαίνεται ότι οι προτιµήσεις των παιδιών για τα µουσικά παιχνίδια 
σύµφωνα µε τα λόγια τους καθορίζονταν από τρία χαρακτηριστικά: την πρωτοτυπία 
σε κίνηση και λόγια, την ύπαρξη πρόκλησης (βαθµού δυσκολίας) και την ύπαρξη 
στόχου (ανάδειξη νικητή).  
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Η διάδοση από ανθρώπινες και τεχνολογικές πηγές 

Τα παιδιά αναφέρθηκαν στους ανθρώπους καθώς και σε συγκεκριµένες τεχνολογικές 
εφαρµογές από όπου µαθαίνουν τα µουσικά παιχνίδια. Φάνηκε να αποδίδουν στην 
εκµάθηση χαρακτηριστικά µίας αλυσιδωτής διαδικασίας καθώς η πληροφορία 
µεταφέρεται από άτοµο σε άτοµο:  

Εγώ τα παιχνίδια που βλέπω από άλλους, µεγαλύτερους, τα µαθαίνω στην αδερφή µου, 
και έτσι µετά η αδερφή µου τα µαθαίνει στην τάξη της, και πάει έτσι λέγοντας.[...] Πώς 
λέµε «ιός» σε εισαγωγικά; (Κορίτσι, Ε΄ τάξη) 

Δήλωσαν ότι µάθαιναν µουσικά παιχνίδια όταν έπαιζαν µε τους φίλους τους και 
άλλους συνοµήλικους, καθώς και εντός άλλων κοινωνικών και τεχνολογικών 
δικτύων. Συνολικά διαπιστώθηκε ότι η µετάδοση της πληροφορίας των µουσικών 
παιχνιδιών είναι δυνατό να γίνει µε οριζόντιο τρόπο, ανάµεσα σε άτοµα παρόµοιας 
ηλικίας, κάθετο, από τους γονείς και συγγενείς στα παιδιά, καθώς και πλάγιο, από 
άλλους ενήλικες στα παιδιά, σε εκπαιδευτικά και άλλα περιβάλλοντα. Η οριζόντια 
διάδοση συνέβαινε ανάµεσα σε φίλους και συνοµήλικους, ενώ παρατηρήθηκε µείξη 
ηλικιών, κυρίως λόγω της συγγένειας των παικτών. Η κάθετη διάδοση, που λαµβάνει 
χώρα τόσο στο σπίτι και την ευρύτερη οικογένεια, όσο και η πλάγια που συµβαίνει σε 
οργανωµένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, φαίνεται ότι αφορούσαν κυρίως στα 
παραδοσιακά µουσικά παιχνίδια και αυτά που είναι ευρέως γνωστά από παλιά. Έχει 
ενδιαφέρον ότι τα παιδιά αναφέρθηκαν µόνο σε γυναίκες ως πηγές µάθησης, όπως τη 
γιαγιά, τη θεία, τη δασκάλα της µουσικής και τη δασκάλα της γυµναστικής: 

Το Είσαι Κινεζάκι το έπαιζα µε τη γιαγιά µου για να κάτσω να φάω. (κορίτσι, Δ΄ τάξη) 

Συµπερασµατικά, από τα λόγια των παιδιών διαπιστώθηκε ότι οι ενήλικες στον 
ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης έτειναν να χρησιµοποιούν το µουσικό παιχνίδι για 
παιδαγωγικούς σκοπούς, ενώ στο σπίτι προσέδιδαν σε αυτό λειτουργικό ρόλο. 
Φαίνεται ότι αποτελούσε ένα εργαλείο, ένα µέσο, για να πετύχουν στόχους που 
έθεταν έξω από αυτό.  

Σε κάποια σχολεία, παρατηρήθηκε αλληλεπίδραση ανάµεσα στο µουσικό 
παιχνίδι της σχολικής αυλής και την τεχνολογία, µε τη µεταφορά τηλεοπτικών 
µουσικών προγραµµάτων (πχ The Voice) και ενσωµάτωσή τους στο παιχνίδι, τον 
εµπλουτισµό του ρεπερτορίου µε τραγούδια της δηµοφιλούς µουσικής από το 
YouTube (πχ When I’m gone) καθώς και µε εκτελέσεις από την εφαρµογή κινητού 
τηλεφώνου musical.ly. Επιπλέον, τα παιδιά ανέφεραν ότι ως εργαλείο διάδοσης 
χρησιµοποιούν ενίοτε τις διαδικτυακές πλατφόρµες ανταλλαγής άµεσων µηνυµάτων 
(πχ Viber, Skype), αν και όχι πάντα µε επιτυχία: 

Εγώ µερικές φορές µιλάω στο Skype µε την Μαργαρίτα, και έχουµε την κάµερα και 
κάνουµε έτσι [δείχνει κινήσεις]. [...] Αλλά δεν γίνεται έτσι. (Κορίτσι, Ε΄ τάξη) 
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Εκφάνσεις δηµιουργικότητας 

Από τα λόγια των παιδιών διαπιστώθηκε ότι στο ρεπερτόριό τους εµπεριέχονταν 
µουσικά παιχνίδια τα οποία φαίνονταν ίδια, ωστόσο παρουσίαζαν διαφοροποιήσεις. 
Πιο συγκεκριµένα, η δηµιουργικότητα των παιδιών εκφράστηκε µε αυτοσχεδιασµούς 
κυρίως στην κίνηση και στα λόγια, µε προσθήκη, αφαίρεση και αντικατάσταση 
στίχων ή κινήσεων, και λιγότερο συχνά της µελωδίας: 

Είναι ανάλογα πόσο γρήγορα πάει η ταχύτητα των χεριών και πώς το λέµε. Ανάλογα, 
δεν τελειώνει πάντα έτσι. Μπορεί να τελειώσει κι έτσι. [δείχνει ένα διαφορετικό τέλος] 
(κορίτσι, Δ΄ τάξη) 

Επιπλέον, το υλικό που τα παιδιά αντλούσαν από την τεχνολογία φάνηκε ότι δεν 
υιοθετούνταν πάντα αυτούσιο, αλλά κάποιες φορές το προσάρµοζαν στις δικές τους 
συνθήκες και τα δικά τους ενδιαφέροντα. Σε ένα σχολείο µία παρέα κοριτσιών 
προσάρµοσαν το τραγούδι When I’m gone, το οποίο στην αρχική εκτέλεση στο 
YouTube συνοδεύεται από κινήσεις µε τη χρήση ποτηριού, και δηµιούργησαν δύο 
παραλλαγµένες εκτελέσεις, µία για δύο παίκτριες µε κινήσεις στα χέρια και µία µε 
µία παίκτρια µε κινήσεις στα χέρια παίζοντας στο θρανίο.   

Φάνηκε ότι είναι δυνατό οι παραλλαγές των µουσικών παιχνιδιών να 
διαδοθούν ευρέως, καθώς γίνονταν γνωστές σε παιδιά εκτός από αυτά της στενής 
παρέας και ενσωµατώνονταν στο ρεπερτόριό τους. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν 
αλλαγές την ώρα της εκτέλεσης χωρίς να είναι καθολικές, αλλά αφορούσαν στα 
άτοµα που τις δηµιουργούσαν. Στην πρώτη περίπτωση οι παραλλαγές αποκτούσαν 
µόνιµο χαρακτήρα και τα αυτοσχεδιαστικά στοιχεία εδραιώνονταν ως συνθέσεις. Στη 
δεύτερη, οι παραλλαγές είχαν εφήµερο και αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα και υπήρχαν 
µόνο για όσο διαρκούσε η συγκεκριµένη εκτέλεση. Αυτές προέκυπταν κατά την 
εκτέλεση, γιατί πιθανώς εξυπηρετούσαν κάποια ανάγκη ή επιθυµία που υπήρχε εντός 
της οµάδας ή στις παίκτριες ατοµικά: 

Κορίτσι 1: Κυρία να σας πω κάτι αστείο; Εκεί που λέει «φτου λαχάνιασα», η Γιώτα 
είπε «φτου νίκησα». [γέλια] 
Κορίτσι 2: Φτου σου λαχάνιασα, φτου σου. 
(Ε΄ τάξη) 

  
Αν και δεν ήταν πάντα σαφής ο τρόπος µε τον οποίο γινόταν κάτι τέτοιο, 
παρατηρήθηκαν παραλλαγές που δηµιουργούνταν τη στιγµή της διάδοσης των 
µουσικών παιχνιδιών από παιδί σε παιδί: 

Ρωτήσαµε την Μαρία ποιο είναι το σωστό, και λέει αυτό που κάνω εγώ. Αλλά στη 
Μελίκε το χει δείξει διαφορετικά. Στον καθένα το δείχνει διαφορετικά. (κορίτσι, Στ΄ 
τάξη) 

Πρακτικές διδασκαλίας και µάθησης 

Τα παιδιά ανέπτυσσαν πρακτικές κατά την αλληλοδιδασκαλία και αλληλοµάθηση των 
µουσικών παιχνιδιών. Η εκµάθηση των µουσικών παιχνιδιών συνέβαινε σε ένα 
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πλαίσιο κοινωνικοποίησης, όταν τα παιδιά συγκεντρώνονταν και αλληλεπιδρούσαν 
µεταξύ τους στον ελεύθερο χρόνο τους και η διαδικασία ξεκινούσε µε διαφορετικούς 
τρόπους. Αφενός, από κάποια µαθήτρια που γνώριζε το παιχνίδι καλά και το έδειχνε 
στους υπόλοιπους, αφετέρου από παιδιά-παρατηρητές µίας εκτέλεσης, την οποία στη 
συνέχεια επιχειρούσαν να αναπαράγουν στις δικές τους παρέες.  

Oι συνεντεύξεις ανέδειξαν ποικίλες πρακτικές µάθησης ανάλογα µε τις 
ανάγκες των παικτριών. Ενώ σε µερικές περιπτώσεις διατηρούσαν την εκτέλεση όπως 
ήταν, σε άλλες επέλεγαν να προσαρµόζουν την πληροφορία προκειµένου να την 
επεξεργαστούν πιο αποτελεσµατικά. Ο τρόπος που το έκαναν εξαρτιόταν από το τι 
διευκόλυνε την κάθε παίκτρια προσωπικά κατά τη µάθηση. Οι προσαρµογές που 
εντοπίστηκαν περιλάµβαναν την επίδειξη της εκτέλεσης σε αργότερη από την αρχική 
ταχύτητα, την κατάτµηση του µουσικού παιχνιδιού σε επιµέρους µέρη έτσι ώστε να 
µαθευτεί σταδιακά και όχι ως όλο, και την αποµόνωση κάποιων στοιχείων των 
µουσικών παιχνιδιών, όπως τους στίχους και την κίνηση: 

Εγώ το θέλω λίγο αργά. [...] Χωρίς τα λόγια θέλω. [...] Γιατί µου µπερδεύεται η 
γλώσσα µου. (κορίτσι, Γ΄ τάξη) 

Συνολικά, κατά την αλληλοδιδασκαλία και αλληλοµάθηση, διαφάνηκε µία δοµή στα 
βήµατα που ακολουθήθηκαν και αυτά είναι η επίδειξη, η συγκέντρωση, η 
παρατήρηση, η µίµηση, η εξάσκηση και η αποµνηµόνευση. 

Ζητήµατα φύλου 

Η συντριπτική πλειονότητα των παιδιών που πήραν µέρος στις συνεντεύξεις ήταν 
κορίτσια, καθώς ένα αγόρι συµµετείχε σε αυτές. Εκ των πραγµάτων, κυριαρχούσαν οι 
αντιλήψεις και η οπτική των κοριτσιών τόσο για τις δικές τους πρακτικές στη σχολική 
αυλή όσο και για τον τρόπο που σχετίζονταν τα αγόρια µε τα µουσικά παιχνίδια. 
Σύµφωνα µε τα κορίτσια, τα αγόρια δεν έπαιζαν µουσικά παιχνίδια πολύ συχνά, και, 
όταν το έκαναν, επέλεγαν κάποια συγκεκριµένα. Τα χαρακτηριστικά τους 
εντοπίζονται στη µικρή διάρκεια, τον ανταγωνισµό για ανάδειξη του νικητή και τις 
έντονες κινήσεις (πχ χτύπηµα στο χέρι ή στο µάγουλο).  

Γενικά, φάνηκε ότι µουσικό παιχνίδι αποτέλεσε άλλοτε την αφορµή και 
άλλοτε την αιτία για σύγκρουση ανάµεσα στα δύο φύλα. Παρατηρήθηκε συσπείρωση 
των κοριτσιών και συγκρότηση στη βάση της ταυτότητας του φύλου, καθώς κάποια 
δήλωσαν ρητά ότι δεν ήθελαν να παίζουν µε τα αγόρια, χωρίς ωστόσο να µπορούν 
πάντα να το αιτιολογήσουν. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα κορίτσια εισέπραξαν την 
αποδοκιµασία των αγοριών, ενώ σε άλλες χρησιµοποίησαν το µουσικό παιχνίδι για 
να τους κοροϊδέψουν: 

Τα αγόρια κοροϊδεύανε το Μπουµ Σλακ Μπαµ (κορίτσι, Δ΄ τάξη) 
Το Κόκα κόλα, εκεί που λέει «και τ’ αγόρια µάς κοιτούν», το ‘χουν κάνει «τα κορίτσια 
µάς κοιτούν και τους κάνουµε ένα να» [χειρονοµία µούτζας] (κορίτσι, Δ΄ τάξη) 

Ωστόσο, υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες ξεπεράστηκαν τα όρια που θέτει το φύλο 
µε τη συµµετοχή αγοριών και κοριτσιών σε οµαδικά µουσικά παιχνίδια, καθώς και 
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λόγω συγγενικής σχέσης. Αυτό επιβεβαιώθηκε από το αγόρι που συµµετείχε στις 
συνεντεύξεις καθώς ανέφερε ότι παίζει τα µουσικά παιχνίδια «πάντα µε 
κορίτσια» (αγόρι, Ε΄ τάξη).   

Το µουσικό παιχνίδι φάνηκε, επιπλέον, να αποτελεί µέσο έκφρασης στάσεων 
και αξιών. Τα κορίτσια δίστασαν να απευθύνουν αγενείς χειρονοµίες που 
εµπεριέχονταν στο µουσικό παιχνίδι προς τα αγόρια, άλλοτε λόγω ηθικών 
ενδοιασµών και άλλοτε επιθυµώντας να µην συγκρουστούν µαζί τους: 

Τους µουτζώνουµε κάτω [...] γιατί άµα το πουν στη διευθύντρια θα έχουµε πρόβληµα. 
(κορίτσι, Γ΄ τάξη) 
Είναι λες και κοροϊδεύουµε τα αγόρια, γι’ αυτό δε θέλουµε να το κάνουµε. (κορίτσι, 
Στ΄ τάξη) 

Συζήτηση 

Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι το µουσικό παιχνίδι ξεκινά αιφνίδια και 
αστραπιαία, είναι εφήµερο και επιτόπιο, και συµβαίνει µακριά από τα µάτια των 
ενηλίκων. Οι στιγµές αναµονής ή αδράνειας µετατρέπονται από τα παιδιά σε παιχνίδι 
εκφράζοντας µια πιθανή πηγαία ανάγκη τους να βρίσκονται συνέχεια σε αυτή τη 
συνθήκη. Αυτό αποτυπώνεται στην ευελιξία την οποία αναπτύσσουν καθώς κινούνται 
ανάµεσα στο µουσικό παιχνίδι και στο µάθηµα ή σε κάποια άλλη οργανωµένη 
δραστηριότητα. Οι περιορισµένες συνθήκες του χώρου και του χρόνου φαίνεται ότι 
δεν εµποδίζουν, αντίθετα τείνουν να ευνοούν το µουσικό παιχνίδι. Παρόµοια, η 
Marsh (2008) εντοπίζει τα πλαίσια του µουσικού παιχνιδιού και αναφέρεται στη µικρή 
χωροχρονική έκταση που καταλαµβάνει αυτό στις ζωές των παιδιών που το παίζουν.  

Φαίνεται ότι η ανάγκη των παιδιών για κοινωνικοποίηση και συµµετοχή σε 
µια οµάδα είναι δυνατό να ικανοποιηθεί µέσα από την κοινότητα του µουσικού 
παιχνιδιού. Η σηµασία που έχουν οι οµάδες φιλίας για τα παιδιά σε πρακτικές άτυπης 
µάθησης και δηµιουργικότητας έχει επισηµανθεί από διάφορους ερευνητές (Green, 
2002˙ Miell & MacDonald, 2000), ενώ η Marsh (2011) τονίζει ότι µέσα σε ένα κλίµα 
ασφάλειας και ελεύθερης έκφρασης, είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί συνοχή και 
ισορροπία ανάµεσα στα µέλη της οµάδας.  

Η πρόκληση (βαθµός δυσκολίας) και ο στόχος (ανάδειξη νικητή) είναι 
κάποια από τα ελκυστικά χαρακτηριστικά που αναδείχθηκαν στα µουσικά παιχνίδια, 
τα οποία, σύµφωνα µε τον Csikszentmihalyi (1990/2008), συµβάλλουν στη 
διαµόρφωση µίας κατάστασης ροής. Ο συµµετέχων σε τέτοιες δραστηριότητες που 
ανταποκρίνονται στο επίπεδο των δεξιοτήτων του, απορροφάται, καθώς 
επικεντρώνεται στην επίτευξη του στόχου. 

Φαίνεται ότι οι αλλαγές είναι εγγενές στοιχείο της παράδοσης και του 
τρόπου διάδοσής της. Καθώς τα παιδιά παίζουν, προσθέτουν, αφαιρούν ή 
αντικαθιστούν κινητικά, ρυθµικά ή µελωδικά µοτίβα στα µουσικά παιχνίδια, γίνονται 
τα ίδια καταναλωτές και δηµιουργοί αυτού του υλικού. Αναπαράγουν και ταυτόχρονα 
µετασχηµατίζουν τα µουσικά παιχνίδια σε νέο υλικό που εµπεριέχει παλαιά και νέα 
στοιχεία. Η επιρροή και συµβολή της τεχνολογίας σε αυτή τη διαδικασία έχει 
αποτελέσει αντικείµενο προς µελέτη από διάφορους ερευνητές (Marsh, 2008˙ Marsh, 
2014˙ Bishop, 2014). Διαπιστώνεται ότι οι έννοιες της προφορικότητας και της 
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προφορικής παράδοσης δεν µένουν αναλλοίωτες από τις τεχνολογικές εξελίξεις της 
εποχής µας. Αναπόφευκτα δηµιουργείται η ανάγκη για επαναπροσδιορισµό τους 
συµπεριλαµβάνοντας τις τεχνολογικές πρακτικές που εφαρµόζουν τα παιδιά στην 
καθηµερινότητά τους. 

Οι πρακτικές εκµάθησης και διδασκαλίας που αναδείχθηκαν στην παρούσα 
έρευνα είναι παρόµοιες µε τα ευρήµατα άλλων σχετικών ερευνών. Η 
αλληλοδιδασκαλία και η συνεχής εξάσκηση είναι βασικά στοιχεία εκµάθησης του 
µουσικού παιχνιδιού. Επιλέγοντας τον τρόπο που τα διευκολύνει περισσότερο, τα 
παιδιά διαχωρίζουν το µουσικό παιχνίδι στα µέρη του (Harwood, 1998˙ Bishop, 
2014), ενώ σε άλλες περιπτώσεις το διατηρούν στην ολότητά του (Marsh, 2008). 
Επιπλέον, διαφάνηκε µία δοµή στα βήµατα που ακολουθούν και αυτά είναι η 
επίδειξη, η συγκέντρωση, η παρατήρηση, η µίµηση, η εξάσκηση και η 
αποµνηµόνευση. 

Αναφορικά µε το ζήτηµα του φύλου, αφενός, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις 
µε συµµετοχή και των δύο φύλων στα µουσικά παιχνίδια, αφετέρου, η συµµετοχή 
µόνο ενός αγοριού στις συνεντεύξεις αναδεικνύει το έµφυλο πρόσηµο του µουσικού 
παιχνιδιού. Το ζήτηµα αυτό έχει γίνει αντικείµενο µελέτης σε σχετικές έρευνες οι 
οποίες παρουσιάζουν αποτελέσµατα τα οποία ωστόσο δεν είναι οµοιογενή (Campbell, 
1991˙ Grugeon, 2001˙ Μarsh, 2008). Στην παρούσα έρευνα φάνηκε ότι η χρήση 
παραδοσιακών µουσικών παιχνιδιών στη σχολική και οικογενειακή ρουτίνα για 
εκπαιδευτικούς ή άλλους σκοπούς, η οποία τείνει να γίνεται από ενήλικες γυναίκες, 
πιθανόν επηρεάζει την αναπαραγωγή των έµφυλων προτύπων και αξιών στην 
(ελληνική) κουλτούρα του µουσικού παιχνιδιού. Ενώ κάποια αγόρια έπαιζαν µουσικά 
παιχνίδια, η συµµετοχή των κοριτσιών σε αυτά, καθώς και η επιθυµία τους να 
µιλήσουν για αυτά, ήταν πιο έντονη. 

Επίλογος: περιορισµοί και συµπεράσµατα 

Καθώς η εργασία αποτελεί µέρος µίας εθνογραφικής έρευνας, η τελική ερµηνεία θα 
εµπλουτιστεί µε δεδοµένα και από τα υπόλοιπα εργαλεία. Επιπλέον, η έρευνα σε 
πλαίσια µε συµµετέχοντες από διαφορετικές εθνικότητες θα φώτιζε µία ακόµα πτυχή 
του µουσικού παιχνιδιού των παιδιών. 

Ωστόσο, η παρούσα µελέτη επιχειρεί να διερευνήσει την κουλτούρα των 
παιδιών στη ζώσα πραγµατικότητα της Ελλάδας µέσα από τα µουσικά παιχνίδια που 
παίζουν στην καθηµερινότητά τους, καθώς και να επικαιροποιήσει την εικόνα που 
έχουµε για αυτά. Η εις βάθος µελέτη τους θα επιτρέψει στους µουσικοπαιδαγωγούς 
να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν ένα ρεπερτόριο που λαµβάνει χώρα στη 
σχολική αυλή παράλληλα και ανεξάρτητα µε αυτό στην τάξη, τις πρακτικές 
διδασκαλίας και µάθησης που αναπτύσσονται σε άτυπα περιβάλλοντα όπως η 
σχολική αυλή, καθώς και το µουσικό παιχνίδι ως σηµαντική πτυχή στη ζωή των 
παιδιών και µέσο διαχείρισης ποικίλων ζητηµάτων, όπως οι δυναµικές στην οµάδα, 
το φύλο, οι αξίες και οι συµπεριφορές. 
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