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Στόχος της έρευνας ήταν η µελέτη των απόψεων γονέων σχετικά µε τη συµµετοχή τους σε 
προγράµµατα προσχολικής µουσικής µε τα παιδιά τους, Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 126 
γονείς και τρία ζευγάρια γονέα – παιδιού (µελέτες περίπτωσης) που παρακολουθούσαν µε τα 
παιδιά τους ένα πρόγραµµα µουσικής ανάπτυξης βρεφών και νηπίων. Τα ερευνητικά εργαλεία 
ήταν (α) ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράς γονέα, (β) ηµερολόγιο γονέα (γ) ηµερολόγιο 
δασκάλας/ερευνήτριας, και (δ) συστηµατική παρατήρηση. Από τα ποσοτικά δεδοµένα της 
έρευνας προέκυψαν συσχετισµοί ανάµεσα στις απόψεις των γονέων και στο φύλο, το επίπεδο 
γενικής και µουσικής τους εκπαίδευσης, καθώς και την προηγούµενη εµπειρία τους από 
συµµετοχή σε αντίστοιχα προγράµµατα. Από τη µελέτη περιπτώσεων, αναδύθηκαν δύο βασικά 
θέµατα στις απόψεις των γονέων α) οι ρόλοι που αντιλαµβάνονται ότι έχουν ή πρέπει να έχουν 
µέσα στην τάξη, και β) το πολύπλοκο πλέγµα σχέσεων που διαµορφώνεται µέσα σε µία τάξη µε 
παιδιά, γονείς και δασκάλους. Τα ευρήµατα της έρευνας υπογραµµίζουν τη σηµασία της γονικής 
συµµετοχής και συνηγορούν για την περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος.  
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The study aimed at investigating parents’ opinions about their participation in an early 
childhood music program with their children. The sample consisted of 126 parents and three 
case studies (pairs of parent-child) who were attending the program. The research 
instruments were (a) parents’ self-report questionnaire, b) parent diary, c) teacher/researcher 
diary, and d) systematic observation. From the study’s quantitative data, several correlations 
were found between parental views and parent’s gender, level of general education and 
previous experience participating in such programs. Two basic themes emerged from the case 
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studies thematic analysis; the roles that parents perceive that they have or have to assume, 
and the compex web of relationships created in the context of an early childhood music class. 
The research findings underline the importance of parental involvement and call for further 
investigation.  

Key-words: parental involvement, parental views, early childhood music education 

Η συµµετοχή των γονέων σε διάφορες διαδικασίες µάθησης και δραστηριότητες των 
παιδιών τους δηλώνεται µε µία ποικιλία όρων όπως «parent(al) involvement», 
«family involvement» ή «family engagement» στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία, και 
«γονική συµµετοχή», «γονεϊκή εµπλοκή» ή «γονική ανάµειξη» στην ελληνόγλωσση 
βιβλιογραφία. Σύµφωνα µε αρκετούς ερευνητές (Lau, Li, & Rao, 2011· Fan & Chen, 
2000) δεν υπάρχει ακόµη κανένας σαφής λειτουργικός ορισµός της γονικής 
συµµετοχής..  

Ανεξάρτητα από το πλαίσιο και τους τρόπους εκδήλωσης της συµµετοχής των 
γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους, η γονική συµµετοχή έχει 
φανεί ότι επηρεάζει την ανάπτυξη και εκπαιδευτική πορεία του παιδιού (Sichivitsa, 
2007· Jeynes, 2003· Englund et al., 2004).. Ο γονέας αναφέρεται ως «κινητήριος 
δύναµη στην εκπαίδευση του παιδιού [...] από τη στιγµή της γέννησης έως την 
ενηλικίωσή του» (Berger, 2000, σελ. 152), ή ως «ο πρώτος και µε τη µεγαλύτερη 
διάρκεια δάσκαλός του» (Wheeler & Conor, 2006, σελ.19).  

O Kendall (2012) επισηµαίνει την αναγκαιότητα για την καλύτερη κατανόηση 
της αξίας της γονικής συµµετοχής κατά τη διάρκεια των πρώιµων εκπαιδευτικών 
εµπειριών των παιδιών. Σύµφωνα µε µελέτες (Stamou et al., in print· Stamou & 
Skandalaki, 2017· Bjorklund, Yunger, & Pellegrini, 2002), ο γονέας είναι αυτός που 
διαθέτει το κλειδί της παροχής εµπειριών για την ανάπτυξη των απαραίτητων 
νευρολογικών δικτύων στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού. Η συµµετοχή των 
γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους είναι ιδιαίτερα κρίσιµη κατά τα πρώτα έτη 
της ζωής του παιδιού, καθώς πρόκειται για  περίοδο που τα παιδιά αρχίζουν να 
συνειδητοποιούν το ρόλο τους ως µαθητές και διαµορφώνουν µια εικόνα για τον 
εαυτό τους ως µαθητές, ενώ ταυτόχρονα προσαρµόζονται στο εκπαιδευτικό σύστηµα 
(Li, Corrie,& Wong, 2008· Hill & Taylor 2004·  Englund et al., 2004). 

Πολλαπλές έρευνες έχουν σηµειώσει τη θετική συσχέτιση της γονικής 
συµµετοχής στη µουσική εκπαιδευτική διαδικασία και των µουσικών επιτευγµάτων 
του παιδιού (Zdzinski, 2013· Ilari et al., 2011· Creech & Hallam, 2009· Green et al., 
2007). Το µουσικό περιβάλλον του σπιτιού είναι το πρώτο µε το οποίο έρχεται σε 
επαφή ένα παιδί, καθιστώντας έτσι τους γονείς καταλύτες για την παροχή πρώιµων 
µουσικών εµπειριών στο παιδί (Mehr, 2014· Zdzinski, 2013· Gingras, 2012· Ilari et 
al., 2011· Custodero, 2006). Οι αντιλήψεις του γονέα και οι µορφές που µπορεί να 
πάρει η γονική συµµετοχή επηρεάζουν την συµπεριφορά του παιδιού καθώς και τη 
σχέση µεταξύ τους (Berger & Cooper, 2003· Georgiou, 1999· Howe και Sloboda, 
1991). 
 Μακροχρόνιες έρευνες που αφορούν στην συµµετοχή των γονέων στην 
προσχολική µουσική εκπαίδευση των παιδιών τους, έδειξαν ότι η γονική συµµετοχή 
επιδρά θετικά στη µουσική συµπεριφορά και στα µελλοντικά µουσικά επιτεύγµατα 
του παιδιού. (Zdzinski, 2013· Ilari et al., 2011· Creech & Hallam, 2009· Custodero & 
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Johnson-Green, 2008· Green et al., 2007· Ilari, 2005· Wu, 2005· Cardany, 2004). 
Σύµφωνα µε την Koops (2011), µε την καλύτερη κατανόηση των αντιλήψεων των 
γονέων για τη συµµετοχή τους στην προσχολική µουσική εκπαιδευτική διαδικασία, οι 
δάσκαλοι µουσικής είναι σε θέση να οργανώσουν αποτελεσµατικότερα την 
εκπαιδευτική διαδικασία και τη γονεική ενηµέρωση και να διορθώσουν ενδεχόµενες 
παρανοήσεις ή εσφαλµένες αντιλήψεις των γονέων.  

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η µελέτη των απόψεων γονέων που 
παρακολουθούν µαζί µε τα παιδιά τους προγράµµατα προσχολικής µουσικής αγωγής, 
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην οργανωµένη µουσική εκπαίδευση των µικρών 
παιδιών τους. Στόχο αποτέλεσε επίσης η διερεύνηση πιθανών συσχετισµών µεταξύ 
της συµπεριφοράς των γονέων µέσα στο µάθηµα και των µουσικών ή κοινωνικών 
συµπεριφορών των παιδιών τους µέσα στο ίδιο πλαίσιο. Απώτερος στόχος ήταν να 
διερευνηθεί αν υφίστανται διαφορετικά «στυλ» γονικής συµµετοχής και να 
αναδειχθούν θέµατα που απασχολούν τους γονείς όσον αφορά στη συµµετοχή τους 
και στη µουσική διάδραση µε την τάξη ή τα παιδιά τους. 

Μεθοδολογία 

Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε ένα πρόγραµµα µουσικής ανάπτυξης για 
βρέφη και νήπια, ηλικίας 4 µηνών ως 4 χρόνων, όπου οι γονείς συµµετέχουν στα 
µαθήµατα µαζί µε τα παιδιά τους. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα βασίζει τη φιλοσοφία 
του και τη µεθοδολογία του στη Θεωρία Μουσικής Μάθησης του Edwin Gordon 
(Gordon, 2003) και στηρίζεται στην «άτυπη» µουσική καθοδήγηση βρεφών και 
νηπίων, µε βάση την οποία τα παιδιά δεν πιέζονται να συµµετέχουν ούτε να 
αποκρίνονται µουσικά, παρακινούνται όµως να διαδράσουν µε το µουσικό 
περιβάλλον µε όποιον τρόπο αισθάνονται άνετα (Stamou & Troulou, in print⋅ Στάµου 
& Θεοδωρίδης, 2016· Στάµου, 2013· Στάµου, 2009· Guilbalt, 2005). Στόχος του 
προγράµµατος είναι η ανάπτυξη της µουσικής δεκτικότητας των παιδιών και των 
µουσικών επιτευγµάτων τους από την αρχή της ζωής (Στάµου, 2006· Gordon, 2006, 
2003a· Stamou, 2005· Valerio, 2005· Valerio et al., 1998). 
 Η παρούσα µελέτη ακολούθησε µία προσέγγιση µικτών µεθόδων, καθώς έχει 
προταθεί ότι η χρήση πολλαπλών πηγών πληροφοριών συµπεριλαµβανοµένων των 
ερωτηµατολογίων και της παρατήρησης είναι η πλέον ασφαλής λύση για τριγωνισµό 
και βελτίωση της εγκυρότητας ερευνητικών ευρηµάτων σχετικά µε τη γονική 
συµµετοχή (Bakker & Denessen, 2007· Morsbach & Prinz, 2006). Για τη διερεύνηση 
των αντιλήψεων των γονέων του δείγµατος, χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο 
αυτοαναφοράς που συµπληρώθηκε γραπτώς από τους 126 γονείς που 
παρακολουθούσαν µαζί µε τα παιδιά τους το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Βαθύτερη 
µελέτη των γονεικών απόψεων έλαβε χώρα µέσα από τη µελέτη τριών περιπτώσεων 
(ζευγάρια γονέα – παιδιού), ενώ µέσα από τις περιπτώσεις αυτές διερευνήθηκε επίσης 
η ύπαρξη συσχετισµών µεταξύ της συµπεριφοράς του γονέα µέσα στο µάθηµα και 
των µουσικών ή κοινωνικών συµπεριφορών των παιδιών τους στο ίδιο πλαίσιο. 

Το ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράς κατασκευάστηκε από τις ερευνήτριες και 
περιλάµβανε τρία µέρη. Στο πρώτο περιέχονταν ερωτήσεις δηµογραφικού τύπου 
σχετικά µε το φύλο γονέα και παιδιού, την ηλικία του παιδιού, την γενική και 
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µουσική εκπαίδευση του γονέα και την προηγούµενη εµπειρία στο συγκεκριµένο 
πρόγραµµα ή άλλα αντίστοιχα προγράµµατα. Το δεύτερο µέρος περιλάµβανε 25 
δηλώσεις στις οποίες οι ερωτώµενοι καλούνταν να δηλώσουν τον βαθµό συµφωνίας 
τους σε πενταβάθµια κλίµακα τύπου Likert. Το τρίτο µέρος αποτελούνταν από 10 
ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών όπου οι γονείς καλούνταν να σηµειώσουν εκείνες 
που καλύτερα εξέφραζαν τις απόψεις τους για τη συµµετοχή τους στο µάθηµα και τον 
τρόπο που αυτός µπορεί να επηρέαζε τη συµπεριφορά των παιδιών τους.  

Στο πλαίσιο των τριών µελετών περίπτωσης, τα τρία ζευγάρια γονέα-παιδιού 
που µελετήθηκαν ήταν ένας πατέρας και η 3 ετών κόρη του, µία µητέρα και ο 2,5 
ετών γιος της και ένας πατέρας µε την 2 ετών κόρη του. Τα τρία αυτά ζευγάρια 
παρακολουθούσαν µαθήµατα σε ξεχωριστά τµήµατα. Τα δεδοµένα από τις τρεις 
µελέτες περίπτωσης αντλήθηκαν για 5 συνεχείς εβδοµάδες µέσα από: (α) ηµερολόγιο 
γονέα (β) ηµερολόγιο της δασκάλας/ερευνήτριας, και (γ) συστηµατική παρατήρηση 
των τριών περιπτώσεων από την δασκάλα/ερευνήτρια. 

Αποτελέσµατα 

Ποσοτικά ευρήµατα 
Για τη διευκόλυνση της στατιστικής ανάλυσης, οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου 
οµαδοποιήθηκαν σε 3 υποκλίµακες: 
• Υποκλίµακα Α (περιλαµβάνει 12 ερωτήσεις), µε µέσο όρο 3,84 και τυπική 
απόκλιση 0,5, φανερώνοντας µια µέτρια υψηλή παραδοχή των γονέων ότι η 
συµµετοχή τους στο µάθηµα, οι προσδοκίες και η διάθεσή τους επηρεάζουν το 
παιδί τους στη διαδικασία του µαθήµατος. 

• Υποκλίµακα Β (5 ερωτήσεις), µε µέσο όρο 4,48 και τυπική απόκλιση 0,55, 
φανερώνοντας µία πολύ υψηλή θετική στάση των γονιών απέναντι στο µάθηµα και 
τη συµµετοχή τους σε αυτό. 

• Υποκλίµακα Γ (7 ερωτήσεις) µε µέσο όρο 4,28 και τυπική απόκλιση 0,49, γεγονός 
που δείχνει ότι οι γονείς αναφέρουν πολύ θετικά συναισθήµατα των παιδιών 
σχετικά µε τη συµµετοχή των ιδίων στο µάθηµα. 

Η µελέτη της αξιοπιστίας επαναλαµβανόµενων µετρήσεων καθώς και 
εσωτερικής συνοχής, µετά την αφαίρεση δύο ερωτήσεων που επηρέαζαν αρνητικά 
την εσωτερική συνοψή, έδειξε ικανοποιητικά υψηλούς δείκτες όπως φαίνεται 
παρακάτω.  

Πίνακας 1: Έλεγχος Αξιοπιστίας σύµφωνα µε τον βαθµό συσχέτισης κάθε υποκλίµακας του 
πρώτου τεστ µε την αντίστοιχη υποκλίµακα του δεύτερου τεστ. 
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Πίνακας 2: Έλεγχος εσωτερικής συνοχής 

Από τον συσχετισµό (έλεγχος Mann-Whitney) του φύλου του γονέα (πατέρας ή 
µητέρα) µε τις τρεις υποκατηγορίες, προέκυψε ότι οι µητέρες πιστεύουν σηµαντικά 
περισσότερο από τους πατέρες ότι η συµµετοχή τους στο µάθηµα, οι προσδοκίες και 
η διάθεσή τους επηρεάζουν την συµπεριφορά του παιδιού τους (Ζ=-2.086, 
p=0.37<0.05), τα συναισθήµατα και τις επιθυµίες του (Z=-2.458, p=0.14<0.05). 

Από τις αναλύσεις συσχέτισης µε το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 
προέκυψε ότι οι απόφοιτοι λυκείου και κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος πιστεύουν 
σηµαντικά λιγότερο από γονείς κατόχους πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή µεταπτυχιακού 
διπλώµατος ότι η φυσική παρουσία τους στο µάθηµα είναι ωφέλιµη για την 
συναισθηµατική ασφάλεια του παιδιού τους (Kruskal-Wallis, χ2=17.495, df=3, 
p=0.001<0.01). Επίσης, βρέθηκε ότι οι γονείς που γνωρίζουν να παίζουν κάποιο 
µουσικό όργανο φαίνονται να έχουν σηµαντικά πιο θετική στάση απέναντι στη 
διαδικασία του µαθήµατος και στη συµµετοχή τους σε αυτό, σε σχέση µε αυτούς που 
δεν έχουν µουσική εκπαίδευση σε κάποιο όργανο (Mann-Whitney, Ζ=-2.916, 
p=0.004<0.05).  

Φάνηκε επίσης ότι οι γονείς που έχουν προηγούµενη εµπειρία από το 
πρόγραµµα είναι σηµαντικά πιο σίγουροι από γονείς χωρίς προηγούµενη εµπειρία ότι 
το παιδί τους προτιµάει την ενεργό παρουσία τους στο µάθηµα (χ2=9.061, df=3, 
p=0.028>0.05), και ότι η απουσία τους από το µάθηµα θα το επηρέαζε αρνητικά 
(χ2=11.102, df=3, p=0.011<0.05).  

Ποιοτικά ευρήµατα 
Από τη θεµατική ανάλυση των ηµερολογίων των τριών γονιών που αποτέλεσαν τις 
µελέτες περίπτωσης και του ηµερολογίου της δασκάλας/ερευνήτριας προέκυψαν δύο 
βασικά θέµατα σχετικά µε τη γονική συµµετοχή: οι «ρόλοι» και οι «σχέσεις». 

Οι «ρόλοι»: Αφορά στους ρόλους που αντιλαµβάνονται οι γονείς ότι 
αναλαµβάνουν ή ότι υποχρεούνται να αναλάβουν στο πλαίσιο της µουσικής 
καθοδήγησης του παιδιού τους. Όπως προέκυψε, οι ρόλοι αυτοί συνοψίζονται στους 
εξής: ο γονιός ως α) εκπαιδευόµενος – µαθητής, β) πάροχος συναισθηµατικής 
ασφάλειας, γ) ανεξάρτητος συµµετέχων, δ) υποστηριχτής – ενθαρρυντής του παιδιού, 
και ε) εκπαιδευτής - δάσκαλος του παιδιού.  

Οι «σχέσεις»: Αφορά στο πολλαπλό δίκτυο σχέσεων που αναπτύσσεται 
µέσα στην τάξη της µουσικής, αποκαλύπτοντας τρεις σηµαντικές διαστάσεις:  
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1) Τη σχέση ανάµεσα στην κοινωνική/µουσική συµπεριφορά του γονέα και την 
κοινωνική/µουσική συµπεριφορά του παιδιού, φανερώνοντας την επίδραση της 
παρουσίας και συµπεριφοράς του γονιού στο παιδί, µε τρεις διαφορετικούς τρόπους: 
α) παρουσία αντίστοιχων µιµητικών συµπεριφορών από το παιδί, µουσικά και 
κοινωνικά, β) έλλειψη αντίστοιχων µιµητικών συµπεριφορών και επίδειξη  
ανεξάρτητων συµπεριφορών από το παιδί, αλλά µε γενικότερη επίδραση του ύφους 
συµµετοχής του γονιού στη συµπεριφορά του παιδιού, γ) συνδυασµός µιµητικών και 
ανεξάρτητων συµπεριφορών. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η παρουσία του γονιού 
επιδρά στη συµπεριφορά του παιδιού, είτε άµεσα προκαλώντας µιµητικές 
αντιδράσεις, είτε έµµεσα επηρεάζοντας γενικότερα τον τρόπο συµµετοχής του 
παιδιού στα δρώµενα της τάξης. Από τα ηµερολόγια γονέων καθώς και από τη 
συστηµατική παρατήρηση και τα ηµερολόγια της δασκάλας/ερευνήτριας, προέκυψε 
ότι τη συµπεριφορά του παιδιού επηρεάζει επίσης το ποιος από τους δύο γονείς 
συµµετέχει µε το παιδί, καθώς µητέρα και πατέρας φαίνεται να έχουν διαφορετική 
επίδραση. Η παρουσία αδερφών του παιδιού µέσα στην τάξη φαίνεται ότι µπορεί να 
λειτουργήσει καταλυτικά ώστε να παιδιά να ‘βγουν από τον εαυτό τους’ και να 
επιδείξουν µουσικές συµπεριφορές.  

2) Το δίκτυο των σχέσεων που δηµιουργούνται µεταξύ γονιών, παιδιών και δασκάλων 
στο πλαίσιο της τάξης, φανερώνοντας την επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος 
της τάξης. Η σταθερότητα του κοινωνικού περιβάλλοντος (ίδιοι γονείς και παιδιά) και 
η σταθερότητα του διδακτικού στυλ και περιεχοµένου του µαθήµατος καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου αναδύθηκαν επίσης ως παράγοντες που προάγουν τη 
συναισθηµατική ασφάλεια του παιδιού και την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, της 
ανεξαρτησίας και της συµµετοχής του µέσα στην τάξη. 

3) Τον δεσµό µεταξύ γονιού και παιδιού που δηµιουργείται µε πυρήνα τη συµµετοχή 
τους σε ένα πρόγραµµα µουσικής αλλά και τους τρόπους µε τους οποίους ο δεσµός 
αυτός συνεχίζεται και έξω από τη µουσική τάξη. 

Συµπεράσµατα 

Από τα ευρήµατα συµπεραίνεται ότι οι µητέρες τείνουν να πιστεύουν σε µεγαλύτερο 
βαθµό συγκριτικά µε τους πατέρες πως η συµµετοχή τους στο µάθηµα, οι προσδοκίες 
και η διάθεσή τους επηρεάζουν την συµπεριφορά και τα συναισθήµατα του παιδιού 
τους µέσα στην τάξη, συµφωνώντας µε τους Custodero, Britto και Brooks-Gunn 
(2003). Το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων φαίνεται να επηρεάζει τις απόψεις για τη 
συµµετοχή τους, όπως άλλωστε έχει φανεί και σε άλλες µελέτες (Στάµου & 
Θεοδωρίδης, 2016· Custodero, 2006· Gingras, 2012· Sichivitsa, 2003· Zdzinski, 
2002). Στην παρούσα έρευνα ωστόσο βρέθηκε ότι οι γονείς που βρίσκονται στα δύο 
άκρα όσον αφορά στην εκπαιδευτική τους εµπειρία (απόφοιτοι λυκείου και κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώµατος) πιστεύουν σηµαντικά λιγότερο από γονείς κατόχους 
πτυχίου ή µεταπτυχιακού διπλώµατος ότι η φυσική παρουσία τους στο µάθηµα είναι 
ωφέλιµη για τη συναισθηµατική ασφάλεια του παιδιού τους. Αυτό µπορεί να 
συµβαίνει διότι στο ένα άκρο του φάσµατος, οι γονείς-απόφοιτοι λυκείου µπορεί να 
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στερούνται γενικότερης ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, ενώ στο άλλο άκρο οι 
γονείς-κάτοχοι διδακτορικού είναι πιθανό να είναι απορροφηµένοι σε προσωπικές 
επαγγελµατικές ενασχολήσεις και να µην συνειδητοποιούν την αξία της φυσικής 
παρουσίας τους για το παιδί τους.  

Σε σύγκλιση µε την προϋπάρχουσα βιβλιογραφία, ο γονιός µπορεί να νιώθει 
τον εαυτό του µέσα στην τάξη ως εκπαιδευόµενο - µαθητή (Greenhalgh, 2013· Honig,
1990), ως πάροχο συναισθηµατικής ασφάλειας για το παιδί (Yazar, Celik & Kok, 
2008), ως ανεξάρτητο συµµετέχοντα (Vincent, 2000), ως υποστηριχτή του παιδιού 
(Greenhalgh 2013· Vincent, 2000) και ως δάσκαλο του παιδιού (Wheeler & Conor, 
2006· Gordon, 2003· Berger, 1991). Οι ρόλοι που αντιλαµβάνονται οι γονείς έχει 
φανεί ότι επηρεάζονται από τα προσωπικά κίνητρα και το πλαίσιο ζωής τους, και ότι 
επηρεάζουν τον τρόπο και το επίπεδο της συµµετοχής τους (Georgiou & Tourva, 
2007· Hoover-Dempsey et al., 2005· Drummond & Stipek, 2004· Sheldon, 2002· 
Grolnick et al., 1997· Hoover-Dempsey & Jones, 1997· Hoover-Dempsey & Sandler, 
1997).  

Τα ευρήµατα της έρευνας έδειξαν επίσης ότι παρόλο που τα παιδιά 
επηρεάζονται από τη συµπεριφορά των γονιών τους στο πλαίσιο της τάξης µε τον 
έναν ή µε τον άλλο τρόπο, σταδιακά αναπτύσσουν τη δική τους µουσική και 
κοινωνική προσωπικότητα, µε την προυπόθεση ότι νιώθουν ασφαλή στο µουσικό και 
κοινωνικό περιβάλλον του µαθήµατος. Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας 
συµφωνούν µε προηγούµενες έρευνες για τη θετική επίδραση της συµµετοχής άλλων 
µελών της οικογένειας (Morrison et al., 2015· Barrett, 2009), καθώς και για τη 
συµβολή µουσικών προγραµµάτων στην ενίσχυση του δεσµού γονιού – παιδιού 
(Abad & Barrett, 2017· Barrett, 2009· McPherson, 2009).  
 Ολοένα και περισσότερα µουσικά εκπαιδευτικά προγράµµατα για µικρά 
παιδιά περιλαµβάνουν και προάγουν την συµµετοχή του γονέα στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Ανιχνεύοντας και κατανοώντας το πλαίσιο ζωής και τις προσδοκίες των 
γονιών και εκπαιδεύοντάς τους στη σηµασία του ρόλου που µπορούν να 
διαδραµατίσουν στη µουσική, και όχι µόνο, πρόοδο του παιδιού τους, προγράµµατα 
µουσικής µπορούν πραγµατικά να συµβάλουν σε πιο ευαισθητοποιοηµένους και 
αποτελεσµατικούς γονείς (Stamou et al., in print· Στάµου & Θεοδωρίδης, 2016· 
Nardo et al., 2006· Soodak & Erwin, 2000). Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας 
φιλοδοξούν να αποτελέσουν αφετηρία για περισσότερες έρευνες σχετικά µε τις 
αντιλήψεις των γονέων, επιτρέποντας σταδιακά τη διαµόρφωση µίας δυναµικής 
θεωρίας γονικής συµµετοχής ή ενός δυναµικού µοντέλου συνεργασίας µεταξύ 
προγραµµάτων και γονιών που να λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τους 
στόχους και των δύο πλευρών και να συµβάλει αποτελεσµατικά στη µουσική 
ανάπτυξη των παιδιών.  
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