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Περίληψη 
Ερευνητικά ευρήµατα των τελευταίων δεκαετιών υπογραµµίζουν τη σηµασία του 
άτυπου οικογενειακού µουσικού περιβάλλοντος και της πρώιµης µουσικής εκπαίδευσης 
για τη µουσική ανάπτυξη του παιδιού. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να 
παρουσιάσει πρωτότυπη έρευνα που εκπονήθηκε µε 94 γονείς τα παιδιά των οποίων, 
ηλικίας 9 µηνών ως 6 ετών, παρακολουθούσαν προγράµµατα µουσικής αγωγής σε δύο 
φορείς µη τυπικής µουσικής µάθησης στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Για τη συλλογή των 
στοιχείων χρησιµοποιήθηκε το Ερωτηµατολόγιο Μουσικής Εµπειρίας Παιδιού 
(ΕΜΕΠ). Τα αποτελέσµατα της έρευνας σκιαγράφησαν τα βασικά χαρακτηριστικά των 
οικογενειών που εγγράφουν τα παιδιά τους σε τέτοια προγράµµατα και εντόπισαν 
ενδιαφέρουσες συσχετίσεις µεταξύ διαφόρων παραγόντων. Βασικό συµπέρασµα της 
έρευνας είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά µε τη σηµασία των πρώιµων µουσικών 
εµπειριών στα µεσαία και ανώτερα στρώµατα του πληθυσµού αλλά και η αναγκαιότητα 
για µια κοινωνική πολιτική που θα κάνει ποιοτικά προγράµµατα µουσικής ανάπτυξης 
και µάθησης προσβάσιµα σε όλες τις πληθυσµιακές οµάδες. 

Λέξεις κλειδιά: γονική συµµετοχή, οικογένεια, µουσικό περιβάλλον, βρεφική, 
προσχολική ηλικία.  
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Abstract 
Research findings of the last few decades underline the importance of the home music 
environment and early childhood music education for the child’s musical 
development. The present paper aims at presenting the original research study which 
was conducted with 94 parents, the children of whom, ages 9 months – 6 years old, 
were attending early childhood music programs in the city of Thessaloniki in Greece. 
Data was collected through the Child’s Music Experience Questionnaire (CMEQ). 
Research findings describe the basic characteristics of families who enroll their 
children in early childhood music programs and indicated interesting correlations 
between several factors. A basic conclusion of this study is the parental awareness of 
the importance of early childhood music experiences at certain socio-economic 
levels, and the need for a social policy which will provide access to such programs to 
all populations.  
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Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ο αριθµός των ερευνών που µελετούν την επίδραση 
της γονικής συµµετοχής. Αν και τα αποτελέσµατα ποικίλλουν, η πλειοψηφία των 
ερευνών καταλήγει στη σηµασία και στη θετική επίδραση της γονικής συµµετοχής 
και του οικογενειακού περιβάλλοντος στη γενικότερη ανάπτυξη. Η έγκαιρη εµπλοκή 
των γονέων αλλά και το µορφωτικό τους επίπεδο φαίνεται ότι επηρεάζει τις µετέπειτα 
σχολικές επιδόσεις των παιδιών, ιδιαίτερα όταν αυτή ξεκινά από την προσχολική 
ηλικία (Englund et al., 2004). Σύµφωνα µε ερευνητικά ευρήµατα, η στήριξη των 
παιδιών από τους γονείς, όπως άλλωστε και από δασκάλους και συνοµηλίκους, 
επηρεάζει θετικά τη δηµιουργία κινήτρων, την επιµονή των µαθητών, και 
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της αυτο-αντίληψής τους και της 
ικανότητας τους για εργασία (Sichivitsa, 2007· Sichivitsa, 2002· Jodl, Malanchuk & 
Eccles, 2001· Frome & Eccles, 1998· Davidson et al., 1995· Zdzinski, 1992· Howe & 
Sloboda, 1991). Η θετική επίδραση της γονικής εµπλοκής σε όλο το φάσµα των 
σχολικών επιδόσεων των παιδιών φαίνεται να ισχύει ανεξαρτήτως εθνικότητας 
(Jeynes, 2005· MacMillan, 2004· Jeynes, 2003· Creech & Hallam, 2003). Ωστόσο, 
λιγοστά είναι τα ερευνητικά ευρήµατα σχετικά µε τους παράγοντες που παρακινούν 
πρακτικές για συµµετοχή των γονέων στην εκπαίδευση του παιδιού τους γενικότερα, 
για αυτό και θεωρείται σηµαντικό να εντοπιστούν τρόποι και πρακτικές µέσω των 
οποίων οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση αποτελεσµατικά να εµπλέξουν τους γονείς 
στην εκπαιδευτική διαδικασία και µάθηση των παιδιών τους (Stamou, 2006· Jeynes, 
2003· Xu & Corno, 2003).   

Η γονική συµµετοχή έχει επίσης βρεθεί να επιδρά θετικά στη µουσική 
ανάπτυξη και µάθηση των παιδιών (Zdzinski, 2013· Ilari et al., 2011· Creech & 
Hallam, 2009· Green et al., 2007· Στάµου, 2006· Fan, 2001· Stamou, 2001· Grolnick 
et al., 1997· Davidson et al, 1996· Zdzinski, 1996· Davidson et al., 1995·, Zdzinski, 
1992). Η Custodero (2006) υπογραµµίζει τη σηµασία της κατανόησης του 
οικογενειακού µουσικού περιβάλλοντος των µικρών µαθητών από τον δάσκαλο της 
µουσικής, ενώ η Ilari (2005) θεωρεί αναγκαίο να συµπεριληφθεί η εκπαίδευση του 
γονιού στο πλαίσιο των προσχολικών µουσικών προγραµµάτων.  

Οι ερευνητές συµφωνούν ότι η γονική εµπλοκή είναι κοµβικής σηµασίας για 
την προσχολική µουσική αγωγή του παιδιού (Custodero, 2006· Ilari, 2005· Wu, 2005· 
Cardany, 2004· Berger & Cooper, 2003· Gordon, 2003· Mallett, 2000), ωστόσο 
υπάρχει συχνά το ερώτηµα µε ποιους τρόπους είναι δυνατό να παρακινήσει ο 
εκπαιδευτικός τους γονείς να εµπλακούν αποτελεσµατικά. Σταθερά εµφανίζεται η 
θετική άποψη των γονέων για τα µη µουσικά οφέλη της µουσικής ενασχόλησης των 
παιδιών τους, π.χ. στους τοµείς της νοηµοσύνης, της ακαδηµαϊκής επίδοσης, της 
κοινωνικής και συναισθηµατικής ανάπτυξης, της αυτοεκτίµησης κ.λπ. (Custodero & 
Johnson-Green, 2008· Cardany, 2004· Berger & Cooper, 2003· Trollinger, 2003· 
Hodges, 2000· Levinowitz, 1999· Scott-Kassner, 1999· Tarnowski, 1999· Tarnowski 
& Barrett, 1997), οφέλη που συχνά αναφέρονται ως κίνητρα για τη συµµετοχή τους 
σε προγράµµατα προσχολικής µουσικής αγωγής.  

Όπως σηµειώνει η Στάµου (2013), οι προσπάθειες των αναπτυξιολόγων να 
εντοπίσουν το πώς τα νεογέννητα µαθαίνουν να επικοινωνούν µε το περιβάλλον τους 
και το τι κάνουν ενστικτωδώς οι γονείς προκειµένου να προσελκύσουν την προσοχή 
του νεογέννητου βρέφους και να επικοινωνήσουν µαζί του, έχουν οδηγήσει τα 
τελευταία χρόνια σε έρευνες σχετικές µε το τι µπορεί να διακρίνει ένα βρέφος ως 
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προς τους ήχους της οµιλίας, των αντικειµένων, του τραγουδιού και των µουσικών 
οργάνων. Ωστόσο, παρότι η έρευνα των µουσικών συµπεριφορών των µικρών 
παιδιών αναπτύχθηκε ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, λιγότερες είναι οι έρευνες 
που ρωτούν τους γονείς για τις µουσικές συµπεριφορές των παιδιών τους ή για 
µουσικές-κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που οι ίδιοι ή οι δάσκαλοί τους στον παιδικό 
σταθµό έχουν µε τα παιδιά τους (Διονυσίου, 2014· Johnson-Green, 2012· Custodero 
& Johnson-Green, 2008· Thomas, 2008· Στάµου, 2009· Trehub, 2001· Valerio et al., 
1998). Σύµφωνα µε τα ευρήµατα η µουσική χρησιµοποιείται από τους γονείς για να 
καλλιεργήσουν τον συναισθηµατικό δεσµό µε τα παιδιά τους, να επικοινωνήσουν και 
να διαπραγµατευθούν δραστηριότητες καθηµερινής ρουτίνας. Οι έρευνες (Mehr, 
2014· Youm, 2013· Zdzinski, 2013· Ilari et al., 2011· Bergeson & Trehub, 1999) 
βρίσκουν γενικά υψηλές συχνότητες µουσικής δραστηριότητας των γονιών στο σπίτι 
µε τα παιδιά τους µε τη µορφή τραγουδιού, µουσικής ακρόασης και χορού/κίνησης 
καθηµερινά, δραστηριότητες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως πρωτογενείς 
δραστηριότητες ή οικογενειακές µουσικές πρακτικές. Οι ερευνητές (Ilari et al., 2011) 
διαπίστωσαν ότι το 90% των µητέρων τραγουδούσαν στα παιδιά τους όταν αυτά ήταν 
µικρά. Επιπλέον, το 50% των µητέρων του δείγµατος ανέφεραν ότι άλλα σηµαντικά 
πρόσωπα στη ζωή του παιδιού τραγουδούσαν επίσης σε αυτά. Κάποιοι ερευνητές 
(Mehr, 2014· Valerio et al., 2009· Trehub, 2001· Bergeson & Trehub, 1999) 
χαρακτηρίζουν τη µουσική αυτή αλληλεπίδραση γονιού-παιδιού ως φυσική, και άλλοι 
(Griffith & Valerio, 2008· Berger & Cooper, 2003· Custodero & Johnson-Green, 
2008, 2003· Custodero, Britto & Brooks-Grun, 2003· Gratier, 1999· Robb,  1999) ως 
µια αλληλεπίδραση εγγενή και σύµφυτη µε τη σχέση γονιού-παιδιού. Όπως 
προκύπτει από τις έρευνες, η µουσική δραστηριότητα στο σπίτι δεν φαίνεται να 
σχετίζεται µε το οικογενειακό εισόδηµα ή τη συµµετοχή σε µαθήµατα µουσικής 
(Mehr, 2014· deVries, 2009· Custodero & Johnson-Green, 2003). Σε µελέτη 
(Custodero, Britto & Brooks-Gunn, 2003) του οικογενειακού µουσικού 
περιβάλλοντος σε πάνω από 2000 οικογένειες, βρέθηκε ότι η ηλικία του παιδιού, το 
φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης του γονιού, επηρεάζουν τις µουσικές 
αλληλεπιδράσεις γονιού-παιδιού. Αξιοσηµείωτο είναι το εύρηµα στην ίδια µελέτη ότι 
η δύσκολη συναισθηµατική κατάσταση ενός γονιού µειώνει τη µουσική ενασχόληση 
µε το παιδί του.  

Όπως σηµειώνει η Gingras (2009), παρά τη θεαµατική αύξηση των 
προγραµµάτων προσχολικής µουσικής αγωγής τα τελευταία χρόνια, οι λόγοι για τους 
οποίους ένας γονιός εγγράφει το παιδί του σε ένα τέτοιο πρόγραµµα δεν έχουν 
ερευνηθεί αρκετά. Στόχος της έρευνάς της ήταν να διερευνήσει τα κίνητρα των 
γονιών για να εγγράψουν το παιδί τους σε ένα πρόγραµµα προσχολικής µουσικής 
αγωγής και να συγκεντρώσει δηµογραφικά στοιχεία που θα φώτιζαν το προφίλ του 
γονιού που ελκύεται και εγγράφει το παιδί του σε ένα τέτοιο µουσικό πρόγραµµα. Το 
δείγµα αποτέλεσαν 133 οικογένειες των οποίων τα παιδιά παρακολουθούσαν ένα 
πρόγραµµα προσχολικής µουσικής αγωγής. Μέσα από τη συµπλήρωση ενός 
ερωτηµατολογίου, οι γονείς έδωσαν πληροφορίες για τους ίδιους (απόσταση από τον 
χώρο υλοποίησης του προγράµµατος, ηλικία, εισόδηµα και επίπεδο εκπαίδευσης) και 
το παιδί τους (ηλικία, εθνικότητα) καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά µε τη µουσική 
διάδραση µε το παιδί τους, καθώς και σχετικά µε τους λόγους που έγραψαν το παιδί 
τους στο πρόγραµµα. Τα ευρήµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά που ήταν 
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γραµµένα στο πρόγραµµα ήταν πρωτότοκα ή δευτερότοκα, ενώ οι γονείς έτειναν να 
είναι ‘µεγαλύτεροι’ σε ηλικία και να έχουν υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο και 
εισόδηµα σε σχέση µε το µέσο όρο των κατοίκων της περιοχής τους. Οι περισσότεροι 
από αυτούς είχαν ελάχιστη ή καµία σχέση µε τη µουσική πριν εγγράψουν το παιδί 
τους στο πρόγραµµα. Κατά µέσο όρο οδηγούσαν 9,2 µίλια για να πάνε στο µάθηµα 
και θα ήταν διατεθειµένοι να οδηγήσουν µέχρι και τη διπλάσια απόσταση. Οι 
περισσότεροι είχαν γράψει το παιδί τους στο πρόγραµµα κυρίως για να «περνάει 
καλά», ενώ ως δεύτερος λόγος έρχονταν η ολοκληρωµένη ανάπτυξη του παιδιού. Η 
επιθυµία τους να αναπτύξει το παιδί µουσικές ικανότητες φάνηκε να έρχεται πέµπτο 
στην κατάταξη.  

Η θετική επίδραση της καθοδήγησης των γονιών από τον εκπαιδευτικό της 
µουσικής σχετικά µε τον ρόλο τους στη µουσική σπουδή των παιδιών τους 
υπογραµµίζεται από αρκετούς ερευνητές (Creech & Hallam, 2009· Achilles, 1999). 
Όπως υποστηρίζει η Achilles (1999), επειδή η επιρροή των γονέων στα παιδιά τους  
είναι µεγαλύτερη και µεγαλύτερης διάρκειας από ό, τι εκείνη του εκπαιδευτικού 
µουσικής, οι γονείς πρέπει να επιδιώκουν την εµπλοκή τους στη µουσική σπουδή 
τους παιδιού τους χωρίς να διακατέχονται από αισθήµατα ανεπάρκειας. 
Χαρακτηριστική είναι η έρευνα της Timmer (2009) στόχος της οποίας ήταν η 
διερεύνηση της επίδρασης της εκπαίδευσης γονέων µεταναστών χαµηλού 
εισοδήµατος µέσω ενός προγράµµατος µουσικής για βρέφη και τους γονείς τους ώστε 
να µπορούν αυτοί στη συνέχεια να εµπλακούν αποτελεσµατικά στην εκπαίδευση των 
παιδιών τους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το πρόγραµµα συνέβαλε στην αύξηση της 
αυτοπεποίθησης των γονιών να λειτουργήσουν ως δάσκαλοι ή ακόµη και ερευνητές 
των παιδιών τους. Υπάρχουν επίσης ευρήµατα (Nardo et al., 2006) που δείχνουν ότι, 
παρόλο που οι γονείς παρακολουθούν τα προγράµµατα µουσικής µε τα παιδιά τους 
και συµµετέχουν σε µουσικές δραστηριότητες στην καθηµερινή ζωή, ωστόσο µερικοί 
γονείς αισθάνονται ντροπή ή έλλειψη εµπιστοσύνης για τον αν µπορούν να 
λειτουργήσουν µουσικά και να αλληλεπιδράσουν µουσικά µε τα παιδιά τους. 
Σύµφωνα µε την Nardo και τους συνεργάτες της (2006), οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
καθοδηγούν τους γονείς στον ρόλο αυτό διδάσκοντάς τους συγκεκριµένες πρακτικές. 
Όπως συνάγεται, η αποτύπωση των χαρακτηριστικών των οικογενειών ή των 
κινήτρων τους να εγγράψουν το παιδί τους σε ένα πρόγραµµα προσχολικής µουσικής 
αγωγής είναι ζητήµατα κοµβικά προκειµένου να εντοπίσουν οι εκπαιδευτικοί 
κατάλληλες τεχνικές και τρόπους να καθοδηγήσουν τους γονείς στην εµπλοκή τους 
στη µουσική ανάπτυξη του παιδιού  

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να σκιαγραφήσει τα βασικά 
χαρακτηριστικά των οικογενειών ενός µεγάλου αστικού κέντρου στον ελλαδικό χώρο 
που αποφασίζουν να εγγράψουν τα παιδιά τους από ιδιαίτερα µικρή ηλικία σε 
προγράµµατα µουσικής αγωγής για βρέφη και µικρά παιδιά. Στόχος ήταν επίσης να 
εντοπίσει πιθανές συσχετίσεις µεταξύ των χαρακτηριστικών αυτών, του 
οικογενειακού µουσικού περιβάλλοντος και των µουσικών συµπεριφορών των 
παιδιών τους.  

Μέθοδος 
Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 94 γονείς/κηδεµόνες τα παιδιά των οποίων 
παρακολουθούσαν πρόγραµµα µουσικής αγωγής σε δύο φορείς µη τυπικής µουσικής 
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µάθησης για την προσχολική ηλικία στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η ηλικία των 
παιδιών τους κυµαίνονταν από 9 µηνών ως 6 ετών, και παρακολουθούσαν τα εν λόγω 
προγράµµατα µουσικής αγωγής για µια περίοδο που κυµαίνονταν από 6 µήνες ως 4 
χρόνια. Ογδόντα ένα (81) από τα παιδιά αυτά παρακολουθούσαν το Πρόγραµµα 
Μουσικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων του Baby Artist, ένα πρόγραµµα για παιδιά 
από 4 µηνών ως 6 χρόνων, ενώ δεκατρία (13) παιδιά παρακολουθούσαν το 
πρόγραµµα Φίλοι Μουσικόφιλοι ΙΙ (Θεοδωρίδης, 2002), ένα πρόγραµµα για παιδιά 
ηλικίας 5-6 ετών. Από το σύνολο του δείγµατος τα 50 ήταν αγόρια και τα 44 
κορίτσια. Ως προς τις ηλικίες των παιδιών τους, το δείγµα αποτελούνταν κατά 14,9% 
από γονείς παιδιών ηλικίας 9 µηνών έως 2 ετών, κατά 28,7 % από γονείς παιδιών 
2,1-4 ετών, κατά 19,1% από γονείς παιδιών ηλικίας 4,1-5 ετών, ενώ το υπόλοιπο 
37,2% ήταν γονείς παιδιών ηλικίας 5-6 ετών. Οι γονείς των παιδιών που ήταν 
µικρότερα των 4 ετών συµµετείχαν ολοκληρωτικά και ενεργά στα µαθήµατα των 
παιδιών, ενώ οι γονείς των µεγαλύτερων παιδιών του δείγµατος δεν παρευρίσκονταν 
εντός της αίθουσας την ώρα των µαθηµάτων παρά µόνον ορισµένες φορές, και 
κατόπιν υπόδειξης των δασκάλων και για συγκεκριµένο κάθε φορά λόγο.  

Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιµοποιήθηκε το Ερωτηµατολόγιο 
Μουσικής Εµπειρίας Παιδιού, το οποίο δόθηκε στους γονείς των συµµετεχόντων 
παιδιών προς συµπλήρωση. Το ερωτηµατολόγιο αποτελούνταν από τέσσερα µέρη και 
µέσω αυτού συγκεντρώθηκαν δηµογραφικά στοιχεία για το παιδί και την οικογένεια, 
ενώ οι 17 υπόλοιπες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου στόχο είχαν να εκµαιεύσουν 
πληροφορίες για το άτυπο µουσικό περιβάλλον στο σπίτι, καθώς και για το µουσικό 
υπόβαθρο και τα µουσικά εκπαιδευτικά πλαίσια του παιδιού. Στο πλαίσιο του 
ερωτηµατολογίου ζητήθηκε επίσης από τους γονείς να κατατάξουν µε βάση την 
αντίληψή τους τη µουσικότητα του παιδιού τους σε µια πενταβάθµια κλίµακα τύπου 
Likert. Πριν την έναρξη συλλογής στοιχείων, το Ερωτηµατολόγιο Μουσικής 
Εµπειρίας Παιδιού (ΕΜΕΠ) ελέγχθηκε για την αξιοπιστία του σε ένα δείγµα 32 
ατόµων επιδεικνύοντας υψηλή αξιοπιστία (r = 0,94).  

Αποτελέσµατα  
Τα ευρήµατα που εκτίθενται στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας προέκυψαν από 
περιγραφική ανάλυση και από αναλύσεις συσχετίσεων µεταξύ των διαφόρων 
παραγόντων. Το δείγµα είχε περίπου ισοµερή κατανοµή µεταξύ των πρώτων τριών 
ταξικών κατηγοριών επαγγέλµατος όσον αφορά στο επάγγελµα της µητέρας, µε 
ποσοστά 35,1%, 23,4%, 26,6% στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατηγορία αντίστοιχα. 
Η κατανοµή αυτή ήταν διαφορετική όσον αφορά στο επάγγελµα του πατέρα, µε 
ποσοστά 11,8%, 11,8% και 64,5% για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατηγορία 
αντίστοιχα. Η πρώτη κατηγορία αφορά στα επιστηµονικά, ελεύθερα επαγγέλµατα και 
ανώτατα διοικητικά στελέχη (γιατροί, δικηγόροι, πανεπιστηµιακοί καθηγητές,  
µηχανικοί), η δεύτερη κατηγορία στους εκπαιδευτικούς και η τρίτη κατηγορία στα 
µεσαία διοικητικά στελέχη, τεχνολόγους, βοηθούς επιστηµονικών επαγγελµάτων 
κ.λπ. Όπως προκύπτει από τα ευρήµατα της έρευνας, οι οικογένειες που τείνουν να 
εγγράφουν τα παιδιά τους από µικρή ηλικία σε προγράµµατα µουσικής αγωγής 
ανήκουν ως προς την ταξική κατηγορία του επαγγέλµατός τους στις τρεις ανώτερες 
κατηγορίες.  
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Από τα ερευνητικά δεδοµένα προέκυψε ότι στο συγκεκριµένο δείγµα της 
έρευνας η ενασχόληση της µητέρας ή του πατέρα µε τη µουσική είναι πολύ χαµηλή.  
Λίγες µητέρες τραγουδούν γενικά (27,7%), το 22,3% των µητέρων παίζει κάποιο 
µουσικό όργανο, ενώ ελάχιστες σε αριθµό είναι αυτές που διδάσκουν/διευθύνουν/ 
συνθέτουν µουσική ή ασχολούνται µε τη µουσική και κίνηση (χορό), µε τα ποσοστά 
να αφορούν στο 3,2% και 2,1% του δείγµατος αντίστοιχα. Τα ποσοστά ενασχόλησης 
µε τη µουσική είναι αντίστοιχα χαµηλά και για τους πατέρες, καθώς παίζουν µουσική 
στο σπίτι σε ποσοστό 18,1%, τραγουδούν σε ποσοστό 13,8%, ακούνε µουσική λίγο 
περισσότερο (27,7%) και διδάσκουν/διευθύνουν/συνθέτουν σε ποσοστό 4,3%. 
Ενδιαφέρον δηµιουργεί το εύρηµα ότι η µουσική ενασχόληση άλλων παιδιών στην 
οικογένεια, στις περιπτώσεις που τα παιδιά του δείγµατος έχουν αδέρφια, βρίσκεται 
σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα, καθώς κυµαίνεται από 1,1% ως 3,2% για τις 
αντίστοιχες κατηγορίες µουσικής ενασχόλησης. Παρά τη µικρή γενικά ενασχόληση 
των γονιών µε τη µουσική στο σπίτι, αξιοσηµείωτο είναι το εύρηµα ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία (92,6%) των ερωτώµενων γονέων τραγουδούσε στο παιδί όταν αυτό ήταν 
βρέφος και µάλιστα καθηµερινά (σε ποσοστό 80,5%). Από αυτούς τους γονείς που 
τραγουδούσαν στο παιδί τους (92,6%), το 69,5% τραγουδούσε στο βρέφος ήδη από 
τη γέννησή του, ενώ το 14,6% και πριν τη γέννηση κατά τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης.  

Όπως προέκυψε από τα ερευνητικά δεδοµένα, µόνο το 2,2% των γονιών του 
δείγµατος κατατάσσουν το παιδί τους σε υψηλό επίπεδο µουσικών δυνατοτήτων, ενώ 
η µεγάλη πλειοψηφία κατατάσσει τα παιδιά τους στο ‘υψηλό’ ή ‘µέτριο’ επίπεδο 
µουσικών δυνατοτήτων µε ποσοστά 49,5% και 44,1% αντίστοιχα. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των γονιών του δείγµατος (98,9%) δηλώνει ότι 
το παιδί ακούει µουσική στο σπίτι, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για µητέρες που 
ακούνε µουσική είναι 40,4% και για πατεράδες 27,7%. Αυτό σηµαίνει ότι για το παιδί 
τους οι γονείς αυτοί συνειδητά και πέρα από τη δική τους διάθεση για ακρόαση 
παρέχουν τη δυνατότητα (εξοπλισµό, µουσικό υλικό, ερεθίσµατα κ.λπ.) προκειµένου 
το παιδί τους στο σπίτι να ακούει µουσική, και µάλιστα καθηµερινά για το 73,6% των 
περιπτώσεων. Στο ερώτηµα αν η µουσική που ακούει το παιδί είναι δικής του 
επιλογής, οι αποκρίσεις µοιράζονται στο «ναι», «όχι», «και τα δύο», αν και ακόµη και 
στην περίπτωση του «ναι» (το παιδί επιλέγει µόνο του τη µουσική που ακούει), είναι 
προφανές ότι οι επιλογές που έχει το παιδί, ιδιαίτερα για τις ηλικίες κάτω των3 
χρόνων, είναι µεταξύ αυτών που του διατίθενται από το οικογενειακό του 
περιβάλλον. Η µουσική που ακούει το παιδί στο σπίτι µε δική του επιλογή, φαίνεται 
από τα ευρήµατά µας να είναι κυρίως ‘παιδικά τραγούδια’(52%), και κατά δεύτερο 
λόγο ξένη ποπ µουσική (11,7%) και κλασική µουσική (10,6%). 

Από τις αναλύσεις συσχετίσεων προέκυψαν κάποιες στατιστικά σηµαντικές 
σχέσεις αλλά και κάποιες τάσεις που παρότι δεν εµφανίζουν στατιστική 
σηµαντικότητα ή κινούνται οριακά προς αυτήν, ωστόσο παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 
Το µικρό µέγεθος του δείγµατος και ο τρόπος που αυτό µοιράζονταν στις διάφορες 
τιµές µεταβλητών, δεν επέτρεψε να φανεί αν η απουσία στατιστικής σηµαντικότητας 
σε αρκετές από τις συσχετίσεις αντανακλά την πραγµατικότητα ή είναι απόρροια του 
µικρού µεγέθους του δείγµατος και του κατακερµατισµού του στις διάφορες τιµές 
µεταβλητών. 
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Ως προς τη σχέση µεταξύ του τωρινού οικογενειακού µουσικού 
περιβάλλοντος και άλλων παραγόντων, τα ευρήµατα της έρευνας έδειξαν ότι το 
τραγούδι του πατέρα σχετίζεται σηµαντικά µε το φύλο του παιδιού και µάλιστα µε το 
αγόρι [χ2=5.787, df=1, p<.05], που σηµαίνει ότι οι πατεράδες τείνουν σηµαντικά να 
τραγουδούν στο σπίτι όταν το παιδί τους είναι αγόρι, σε αντίθεση µε τη µητέρα το 
τραγούδι της οποίας στο σπίτι δεν φαίνεται να σχετίζεται µε το φύλο του παιδιού της.  

Σηµαντική προκύπτει επίσης η συσχέτιση ανάµεσα στο τραγούδι του πατέρα 
προς το παιδί του και στην ηλικία του παιδιού, όπου οι πατέρες φαίνεται να 
τραγουδούν σηµαντικά περισσότερο προς το παιδί τους όταν αυτό είναι µεγαλύτερο 
των 2 χρόνων [χ2=19.962, df= 3, p<.01], σε αντίθεση µε τη βρεφική ηλικία κατά την 
οποία οι πατεράδες δεν τείνουν να τραγουδούν στα παιδιά τους. Για τη µητέρα δεν 
υπάρχει τέτοιος συσχετισµός, αντίθετα το τραγούδι της µητέρας φαίνεται να 
υφίσταται προς το παιδί της ισορροπηµένα σε όλες τις ηλικίες. 

Τα ευρήµατα της έρευνας δείχνουν επίσης σηµαντική συσχέτιση µεταξύ 
κάποιων κατηγοριών επαγγέλµατος της µητέρας και του τραγουδιού προς το παιδί 
όταν αυτό ήταν βρέφος [χ2=47.83, df= 10, p<.01]. Τα επαγγέλµατα που σχετίζονται 
σηµαντικά µε το τραγούδι της µητέρας κατά τη βρεφική ηλικία του παιδιού της είναι 
αυτά που ανήκουν στις υψηλότερες ταξικές κατηγορίες 1, 2 και 3, δηλαδή στα α) 
επιστηµονικά, ελεύθερα επαγγέλµατα και ανώτατα διοικητικά στελέχη (γιατροί, 
δικηγόροι, καθηγητές πανεπιστηµίου, µηχανικοί), β) εκπαιδευτικοί, και γ) µεσαία 
διοικητικά στελέχη, τεχνολόγοι, βοηθοί επιστηµονικών επαγγελµάτων (δηµόσιοι και 
ιδιωτικοί υπάλληλοι, παραϊατρικά, νοσοκόµοι κ.λπ.). Το επάγγελµα του πατέρα 
σχετίζεται επίσης σηµαντικά µε το αν η µητέρα τραγουδάει στο παιδί της, µε 
περισσότερες µητέρες να τραγουδούν στα µικρά παιδιά τους όταν το επάγγελµα του 
συζύγου είναι αυτά που ανήκουν στις τρεις υψηλότερες κατηγορίες όπως και πιο 
πάνω [χ2=15.908, df= 6, p<.05]. 

Από τα ευρήµατα προκύπτει σηµαντική αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στο 
συνολικό χρονικό διάστηµα που ένα παιδί παρακολουθεί ένα µουσικό πρόγραµµα 
κατά τη βρεφική ή/και προσχολική του ηλικία µε το βαθµό ενασχόλησής του µε τη 
µουσική στο σπίτι όσον αφορά στο να ασχολείται παιγνιωδώς µε κάποιο από τα 
µουσικά όργανα (συµβατικά ή µη) που υπάρχουν στο σπίτι. 

Από τα ευρήµατα της έρευνας προκύπτουν επίσης κάποιοι συσχετισµοί, που 
παρότι δεν εµφανίζουν στατιστική σηµαντικότητα, δηλώνουν αξιοσηµείωτες τάσεις.  
Ως προς την ακρόαση µουσικής από το παιδί στο σπίτι, φαίνεται ότι υπάρχει µια 
σχέση µε την ηλικία του παιδιού, δηλαδή όσο αυξάνεται η ηλικία του παιδιού, 
αυξάνεται και η τάση του να ακούει µουσική. Το αν η επιλογή αυτής της µουσικής 
είναι δική του ή όχι εµφανίζεται µε µια σχετική ισορροπία κατανεµηµένη σε όλες τις 
ηλικίες του παιδιού στο ηλικιακό φάσµα µεταξύ 0 και 6 χρόνων. Το φύλο του παιδιού 
φαίνεται να σχετίζεται µε την επιλογή της ροκ µουσικής ως µουσικής προς ακρόαση 
από το ίδιο το παιδί, µε τα αγόρια να τείνουν να την επιλέγουν περισσότερο. Η 
κλασική µουσική φαίνεται να είναι επιλογή προς ακρόαση ιδιαίτερα στην πρώτη 
ηλικιακή οµάδα (6-12 µηνών) όπου όµως µπορεί να αντιληφθεί κανείς την επιλογή 
αυτή ως επιλογή του γονιού και όχι του παιδιού. Η ακρόαση παιδικών τραγουδιών ως 
επιλογής από τα παιδιά τείνει να εµφανίζεται ισορροπηµένη µεταξύ των διαφόρων 
ηλικιακών οµάδων, ενώ η ακρόαση χορευτικής µουσικής τείνει να αυξάνεται όσο 
αυξάνεται η ηλικία του παιδιού.  
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Αξιοσηµείωτες εµφανίζονται ως τάσεις οι συσχετίσεις µεταξύ του 
επαγγέλµατος του πατέρα όταν αυτός είναι µουσικός, εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτικός 
της µουσικής µε τη µουσική ενασχόληση του πατέρα στο σπίτι. Επίσης, τα ευρήµατα 
δηλώνουν ότι όταν ο πατέρας είναι εκπαιδευτικός της µουσικής, οι επιλογές µουσικής 
προς ακρόαση από το παιδί γίνονται κατά κύριο λόγο από τον ίδιο. Τα ευρήµατα 
επίσης φανερώνουν µια σχέση ανάµεσα στο επάγγελµα του πατέρα ως µουσικός και 
στη συχνότητα µε την οποία ακούει το παιδί µουσική στο σπίτι αλλά και µε την 
επιλογή της κλασικής ως µουσικής προς ακρόαση.  

Το επάγγελµα του πατέρα δείχνει επίσης να τείνει να συσχετίζεται µε τη 
µουσική ενασχόληση της µητέρας στο σπίτι. Η µητέρα τείνει να τραγουδά αλλά και 
να ακούει µουσική στο σπίτι όσο υψηλότερα στην ταξική κατηγορία είναι το 
επάγγελµα του συζύγου της. Ενδιαφέρουσα επίσης φαίνεται η σχέση που 
σχηµατίζεται ανάµεσα στο επάγγελµα του πατέρα όταν αυτός είναι εκπαιδευτικός και 
στην τάση του να τραγουδάει, αλλά και στην ακρόαση κλασικής µουσικής από το 
παιδί (ποσοστό 90%), µία σχέση που επίσης εµφανίζεται αξιοσηµείωτη όταν το 
επάγγελµα του πατέρα ανήκει στην κατηγορία 1, των επιστηµονικών κι ελευθέριων 
επαγγελµάτων (ποσοστό 70%).  

Συζήτηση - Συµπεράσµατα 
Το γεγονός ότι γονείς χωρίς ιδιαίτερη µουσική ενασχόληση οι ίδιοι, τραγουδούν στο 
παιδί τους ήδη από την πολύ µικρή του ηλικία πιθανόν να είναι ένδειξη ότι η 
ευαισθητοποίηση σχετικά µε τη σηµασία των πρώτων χρόνων της ζωής και της 
µουσικής για τη µουσική και εν γένει ανάπτυξη του παιδιού είναι ήδη µία 
πραγµατικότητα. Το γεγονός αυτό άλλωστε φαίνεται και από τους αυξανόµενους 
αριθµούς παιδιών που εγγράφονται σε προγράµµατα µουσικής προπαιδείας, 
µουσικοκινητικής αγωγής και µουσικής ανάπτυξης βρεφών και νηπίων τα τελευταία 
χρόνια.  

Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας συµφωνούν µε την ερευνητική 
βιβλιογραφία (Διονυσίου, 2014, Dionyssiou, 2009· Barrett, 2009· Custodero, 2008· 
Custodero & Johnson-Green, 2008· Custodero, 2006· Custodero & Johnson-Green, 
2003· Custodero, Britto & Xin, 2002) σύµφωνα µε την οποία η ύπαρξη µουσικής 
αλληλεπίδρασης γονιού-παιδιού αφορά σε όλο το ηλικιακό φάσµα από τη γέννηση ως 
περίπου την ηλικία των 5 χρόνων, εξυπηρετώντας ανάγκες επικοινωνίας, 
συναισθηµατικής αλληλεπίδρασης και δραστηριοτήτων καθηµερινής ρουτίνας.  

Το γεγονός ότι στην ίδια οικογένεια ο βαθµός ενασχόλησης µε τη µουσική 
από τα αδέρφια του παιδιού είναι εξαιρετικά χαµηλός (έως 3,2%) µπορεί να σηµαίνει 
ωστόσο ότι η ευαισθητοποίηση αυτή δεν µετασχηµατίζεται σε ένα ουσιαστικό 
ενδιαφέρον της οικογένειας για συνέχιση της µουσικής ανάπτυξης του παιδιού και 
έναρξη µουσικής σπουδής (π.χ., σε όργανο), αλλά παραµένει σε ένα πρώιµο επίπεδο. 
Συχνά άλλωστε οι γονείς δηλώνουν ότι ο λόγος που εγγράφουν το παιδί τους σε ένα 
τέτοιο πρόγραµµα είναι περισσότερο για την κοινωνικοποίησή του και λιγότερο γιατί 
έχουν βλέψεις ως προς τη µουσική ανάπτυξη του παιδιού, εύρηµα που συναντάται 
επίσης στη σχετική βιβλιογραφία (Gingras, 2009). Βέβαια µέσω σωστά οργανωµένων 
προγραµµάτων µουσικής προπαιδείας όπου ο γονιός εκπαιδεύεται και παρακολουθεί 
τη µουσική ανάπτυξη του παιδιού του, η παρακίνηση ώστε τα παιδιά να συνεχίζουν 
τη µουσική ενασχόληση στη συνέχεια καλλιεργείται σταδιακά και αποδίδει (Zdzinski, 
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2013· Sichivitsa, 2007· Custodero, 2006· Ilari, 2005· Wu, 2005). Είναι όµως γεγονός 
ότι για αρκετά χρόνια, και ιδιαίτερα πριν βαθύνει η οικονοµική κρίση στην ελληνική 
κοινωνία, η παρακολούθηση προγραµµάτων µε το βρέφος ή το µικρό παιδί είχε σε 
κάποιους κοινωνικοοικονοµικούς κύκλους γίνει σχεδόν «µόδα».  

Η σύνθεση του δείγµατος από επαγγελµατικής άποψης (κάτι που βεβαίως 
δηλώνει στην ουσία και κοινωνικοοικονοµική τάξη) αντανακλά άλλωστε τις τρεις 
πρώτες ταξικές κατηγορίες επαγγέλµατος της µητέρας στο µεγαλύτερο ποσοστό 
(35,1%, 23,4% και 26,6% για την 1η, 2η, και 3η κατηγορία αντίστοιχα. Το επάγγελµα 
του πατέρα στο δείγµα µας επίσης µοιράζεται στο 88,2% στις τρεις πρώτες ταξικές 
κατηγορίες επαγγέλµατος µε το µεγαλύτερο ποσοστό όµως (64,5%) να 
συγκεντρώνεται στην 3η κατηγορία. Η σηµαντική συσχέτιση που βρέθηκε µεταξύ 
των τριών πρώτων ταξικών κατηγοριών επαγγέλµατος της µητέρας και του πατέρα 
και του αν η µητέρα τραγουδούσε στο παιδί της όταν αυτό ήταν βρέφος πιθανόν να 
σχετίζεται µε την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της οικογένειας που φυσικά είναι 
δυνατό να επηρεάζει τη µητέρα ως προς τον διαθέσιµο χρόνο της ή την ηρεµία που 
διαθέτει για να αφιερώνεται στο µικρό παιδί της τραγουδώντας του. Τα επαγγέλµατα 
των συζύγων µπορεί επίσης να επηρεάζουν καθοριστικά τα µορφωτικά αγαθά που 
είναι σε θέση να προσφέρει η οικογένεια στο παιδί µε αποτέλεσµα µεταξύ άλλων την 
εγγραφή του παιδιού σε τέτοια µουσικά προγράµµατα. Τόσο το µορφωτικό επίπεδο 
των γονιών όσο και η εµπλοκή τους σε τέτοια προγράµµατα µπορεί να συνεπάγεται 
την ευαισθητοποίησή τους σχετικά µε τη σηµασία του τραγουδιού του οικείου 
ενήλικα για τη µουσική και εν γένει ανάπτυξη του παιδιού στα πρώτα χρόνια της 
ζωής του. Αναπόφευκτα δηµιουργείται η σκέψη της σύνδεσης της κοινωνικο-
οικονοµικής τάξης µε τις ‘εκπαιδευτικές επιλογές’ και τα αγαθά που προσφέρονται 
στο παιδί ήδη από την αρχή της ζωής του. Αυτό είτε έχει σχέση µε το µορφωτικό 
επίπεδο των γονέων που αντανακλά στις ‘εκπαιδευτικές’ επιλογές που κάνουν για τα 
παιδιά τους ήδη από την αρχή της ζωής τους, πιθανότατα όµως σχετίζεται άµεσα και 
µε τις οικονοµικές δυνατότητες της οικογένειας να παρέχει στα παιδιά ένα ‘αγαθό 
πολυτελείας’, όπως θα µπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος την παρακολούθηση ενός 
προγράµµατος µουσικής ανάπτυξης βρεφών και νηπίων. O συσχετισµός αυτός 
υποστηρίζεται από αρκετά ερευνητικά ευρήµατα των τελευταίων χρόνων (Gingras, 
2009· Custodero et al., 2003) σύµφωνα µε τα οποία το επίπεδο εκπαίδευσης και το 
εισόδηµα των γονιών φαίνεται να επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές µουσικές επιλογές 
που κάνουν για το παιδί τους αλλά και τη µουσική διάδραση µαζί του.  

Το τραγούδι της µάνας κατά τη βρεφική ηλικία του παιδιού είναι επίσης ένα 
στοιχείο της κουλτούρας µας, κάτι που αντανακλάται µε βαθύτητα, ωραιότητα και 
αδιανόητο µουσικό και στιχουργικό πλούτο στα νανουρίσµατα, τα ταχταρίσµατα και 
ένα υπέροχο σύνολο υλικού που απευθύνεται από τον ενήλικα προς το παιδί µέσα 
στην ελληνική µουσική µας παράδοση. Αντανάκλαση της γενικότερης 
ευαισθητοποίησης αυτής της κατηγορίας γονέων ως προς την επίδραση της µουσικής 
στα πρώτα χρόνια της ζωής αλλά και αντανάκλαση της επίδρασης της γονικής 
εκπαίδευσης που συντελείται στο πλαίσιο τέτοιων προγραµµάτων µουσικής 
προπαιδείας, πιθανότατα να είναι και το εύρηµα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
γονιών του δείγµατος (98,9%) δηλώνει ότι το παιδί ακούει µουσική στο σπίτι, ενώ τα 
αντίστοιχα ποσοστά για µητέρες που ακούνε µουσική είναι 40,4% και για πατεράδες 
27,7%. Αυτό σηµαίνει ότι για το παιδί τους οι γονείς αυτοί συνειδητά και πέρα από τη 
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δική τους διάθεση για ακρόαση παρέχουν τη δυνατότητα (εξοπλισµό, µουσικό υλικό, 
ερεθίσµατα κ.λπ.) προκειµένου το παιδί τους στο σπίτι να ακούει µουσική και 
µάλιστα καθηµερινά για το 73,6% των περιπτώσεων. Στο ερώτηµα αν η µουσική που 
ακούει το παιδί είναι δικής του επιλογής, οι αποκρίσεις µοιράζονται στο «ναι», «όχι», 
«και τα δύο», αν και ακόµη και στην περίπτωση του «ναι» (το παιδί επιλέγει µόνο του 
τη µουσική που ακούει), οι επιλογές που έχει το παιδί είναι συνήθως µεταξύ αυτών 
που του διατίθενται ιδιαίτερα για τις ηλικίες κάτω των 3 χρόνων. Παρότι η 
προσωπική ενασχόληση των γονιών µε τη µουσική στο σπίτι είναι χαµηλού ή µέτριου 
βαθµού, ωστόσο προκύπτει ότι υπάρχει τόσο το τραγούδι προς το παιδί όταν αυτό 
είναι µικρό αλλά και η παροχή πολλών ερεθισµάτων για µουσική εκτέλεση, ακρόαση, 
κίνηση κ.λπ. για το µικρό παιδί στο σπίτι, κάτι που επίσης επιβεβαιώνει προηγούµενα 
ερευνητικά ευρήµατα σύµφωνα µε τα οποία η µουσική δραστηριότητα στο σπίτι δεν 
φαίνεται να σχετίζεται µε τη γνώση µουσικής από τους γονείς (Mehr, 2014· deVries, 
2009· Gingras, 2009· Custodero & Johnson-Green, 2003). Θα ήταν ενδιαφέρον να 
µελετηθεί αν αυτή η µουσική διάδραση των γονιών µε το παιδί ή η παροχή µουσικών 
ερεθισµάτων µε κάποιον τρόπο εµφανίζεται και στις άλλες ταξικές κατηγορίες 
επαγγέλµατος στον ελλαδικό χώρο που δεν αντανακλώνται στο δείγµα της παρούσας 
έρευνας, προκειµένου να ελεγχθούν προηγούµενα ερευνητικά ευρήµατα που 
χαρακτηρίζουν αυτή τη µουσική διάδραση γονιού-παιδιού ως φυσική και εγγενή, και 
ανεξάρτητη από το εκπαιδευτικό επίπεδο ή το εισόδηµα των γονιών.  

Όπως προκύπτει από τα ερευνητικά µας δεδοµένα, µόνο το 2,2% των γονιών 
του δείγµατός µας κατατάσσουν το παιδί τους σε «πολύ υψηλό» επίπεδο µουσικών 
δυνατοτήτων, ενώ η µεγάλη πλειοψηφία κατατάσσει τα παιδιά τους στο «υψηλό» ή 
«µέτριο» επίπεδο µουσικών δυνατοτήτων µε ποσοστά 49,5% και 44,1% αντίστοιχα. 
Το εύρηµα αυτό συνάδει µε τη φυσιολογική καµπύλη κατανοµής της µουσικής 
δεκτικότητας (ταλέντου) όπως υποστηρίζεται από τα επιστηµονικά δεδοµένα 
(Gordon, 2003) των τελευταίων δεκαετιών και σύµφωνα µε την οποία µόνο το 2% 
του συνολικού πληθυσµού ανήκουν στην ‘πολύ υψηλή’ κατηγορία. Η εκπαίδευση που 
έχουν οι γονείς αυτοί µέσα στο πλαίσιο των προγραµµάτων που παρακολουθούν τα 
οποία δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση του γονιού, στην ευαισθητοποίησή 
του και στη συµµετοχή του στη µουσική δράση εντός και εκτός µαθηµάτων µε το 
παιδί του, πιθανόν να είναι σε τέτοιο βαθµό αποτελεσµατική ώστε να έχουν την 
οξυδέρκεια και τη γνώση να κρίνουν όντως τη µουσική δυνατότητα του παιδιού τους 
όπως προφανώς θα µπορούσε να την κρίνει ένας εξειδικευµένος δάσκαλος µουσικής 
για βρέφη και νήπια.  

Το εύρηµα ότι οι πατέρες τραγουδούν στο σπίτι όταν το παιδί τους είναι 
αγόρι και µάλιστα όταν αυτό είναι µεγαλύτερο από 2 χρονών, ενώ οι µητέρες 
τραγουδούν στα παιδιά τους ανεξάρτητα από το φύλο τους και σε όλες τις ηλικίες 
τους στον ίδιο περίπου βαθµό, πιθανόν φανερώνει ότι ακόµη και στη σύγχρονη 
ελληνική κοινωνία εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια στερεότυπα σχετικά µε το 
φύλο που φαίνεται να επηρεάζουν τις συµπεριφορές των πατεράδων. Αυτό συνάδει 
µε προηγούµενα ερευνητικά ευρήµατα (Custodero, Britto & Brooks-Gunn, 2003), 
σύµφωνα µε τα οποία η ηλικία του παιδιού και το φύλο του επηρεάζουν τις µουσικές 
αλληλεπιδράσεις γονιού-παιδιού.  

Η σηµαντική αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στο συνολικό χρονικό διάστηµα 
που ένα παιδί παρακολουθεί ένα µουσικό πρόγραµµα κατά τη βρεφική ή/και 
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προσχολική του ηλικία και στο βαθµό παιγνιώδους ενασχόλησής του µε συµβατικά ή 
µη µουσικά όργανα που υπάρχουν στο σπίτι, µπορεί να φανερώνει το ότι τα παιδιά 
που παρακολουθούν από νωρίς τέτοια προγράµµατα έχουν σηµαντικά και πλούσια 
µουσικά ερεθίσµατα σε βαθµό που η ύπαρξη κάποιων µουσικών οργάνων στο σπίτι 
να µην είναι ικανή να προσελκύσει την ενασχόλησή τους µε αυτά. Η ποιότητα των 
αντικειµένων βεβαίως που ένας γονιός θα χαρακτήριζε ως ‘µουσικό όργανο’ µπορεί 
να µην είναι αυτή που θα ήταν ικανή να κεντρίσει και να κρατήσει την προσοχή ενός 
παιδιού που µέσα στο πλαίσιο τέτοιων προγραµµάτων έρχεται σε επαφή και βιώνει 
καλής ποιότητας ηχοχρώµατα από επαγγελµατικού επιπέδου µουσικά όργανα. 
Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση να υποθέσει κάποιος ότι η συµµετοχή του παιδιού 
σε τέτοια προγράµµατα από πολύ µικρή ηλικία φέρνει έναν κορεσµό του παιδιού 
σχετικά µε την περαιτέρω µουσική ενασχόληση, κάτι που όµως δεν εµφανίζεται ως 
εύρηµα στη σχετική ερευνητική βιβλιογραφία.  

Ενδιαφέρουσες εµφανίζονται οι τάσεις συσχετισµού µεταξύ του επαγγέλµατος 
του πατέρα (όταν αυτός είναι µουσικός, εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτικός της µουσικής) 
µε τη µουσική ενασχόληση του πατέρα στο σπίτι αλλά και µε τη µουσική ενασχόληση 
της µητέρας στο σπίτι. Επίσης, προκύπτει ότι η µητέρα τείνει να τραγουδά αλλά και να 
ακούει µουσική στο σπίτι όσο υψηλότερα στην ταξική κατηγορία είναι το επάγγελµα 
του συζύγου της. Τα παραπάνω ευρήµατα τείνουν να επιβεβαιώνουν ευρήµατα 
πολυάριθµων ερευνών για τη γενικότερη µορφωσιογόνα δύναµη των εκπαιδευτικών 
στην ελληνική κοινωνία αλλά και την απόλαυση µορφωτικών αγαθών σε µεγαλύτερη 
κλίµακα στα ανώτερα ταξικά στρώµατα (Bourdieu & Passeron, 1993· Φραγκουδάκη, 
1985· Μυλωνάς, 1980), εγείρουν όµως προβληµατισµούς για την αναγκαιότητα να 
ευαισθητοποιήσουµε, να ‘µορφώσουµε’ όλους τους γονείς σχετικά µε τη σηµασία της 
µουσικής στα πρώτα χρόνια της ζωής, αλλά και για την αναγκαιότητα να προσφέρονται 
και να είναι προσβάσιµα σε όλες τις πληθυσµιακές οµάδες και τα κοινωνικοοικονοµικά 
στρώµατα αντίστοιχα ποιοτικά προγράµµατα µουσικής ανάπτυξης και µάθησης από τη 
βρεφική ήδη ηλικία. Αυτό αφορά στην ανάγκη η επιστηµονική γνώση σχετικά µε την 
επίδραση της µουσικής στην εν γένει ανάπτυξη του παιδιού κατά τα πρώτα χρόνια της 
ζωής, να µπορέσει να φτάσει, να αγγίξει και να επηρεάσει την κοινωνική κι 
εκπαιδευτική πολιτική της χώρας, από τους βρεφονηπιακούς σταθµούς, τα κέντρα 
φύλαξης και δηµιουργικής απασχόλησης ως το σχολικό εκπαιδευτικό σύστηµα, τα 
ωδεία και τις µουσικές σχολές.  

Παρότι το δείγµα της έρευνας (Ν=94) είναι σχετικά µικρό και όχι τυχαίο, 
ωστόσο πρέπει να σηµειωθεί ότι υπολογίζεται να αποτελεί πάνω από το 10% του 
συνολικού πληθυσµού γονιών µέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης που εγγράφουν τα 
µικρά παιδιά τους σε προγράµµατα µουσικής αγωγής για την βρεφική και πρώιµη 
παιδική ηλικία. Μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι το δείγµα είναι αντιπροσωπευτικό 
αυτού του ευρύτερου πληθυσµού. Με τις απαραίτητες επιφυλάξεις µπορούν 
εποµένως τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας να αποτελέσουν εφαλτήριο για τη 
δηµιουργία µιας θεωρίας για τα χαρακτηριστικά των οικογενειών που εγγράφουν τα 
παιδιά τους σε τέτοια προγράµµατα, προκειµένου να διενεργηθούν πολλαπλές 
έρευνας για τη δοκιµή της συγκεκριµένης θεωρίας. Περαιτέρω έρευνες σε κάθε 
περίπτωση είναι ωστόσο απαραίτητες για να διερευνηθεί περισσότερο το σχετικό 
ζήτηµα, να φωτιστούν περισσότερες πλευρές του και βέβαια να διασφαλιστεί η 
αντιπροσωπευτικότητα των ευρηµάτων.  
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