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1. Εισαγωγή

Ζώντας σε μία εποχή όπου η πολυπολιτισμικότητα χαρακτηρίζει ένα μεγάλο
μέρος των ανθρωπίνων κοινωνιών και που τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί
πραγματικότητα και για την Ελλάδα, τίθεται το ζήτημα της αρμονικής συνύπαρξης των
διαφόρων πολιτισμών στην ίδια κοινωνία. Δεδομένου ότι κάθε λαός φέρει τα δικά του
πολιτισμικά στοιχεία, μια τέτοια αρμονική συνύπαρξη προϋποθέτει σεβασμό και
αποδοχή των διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων που συνοδεύουν τον κάθε λαό.

Παρόλο που η ειρηνική συμβίωση μεταξύ των διαφορετικών λαών σε μια
κοινωνία είναι το επιθυμητό ζητούμενο, ωστόσο δεν είναι το ιδανικό. Ιδανική θα ήταν η
αρμονική συμβίωση και για υπάρξει αυτή η επιθυμητή αρμονία απαραίτητη
προϋπόθεση είναι ο αλληλοσεβασμός και η αλληλοαποδοχή μεταξύ των δύο πλευρών.
Στην περίπτωση των πολυπολιτισμικών κοινωνιών κάτι τέτοιο προϋποθέτει ένταξη και
ενσωμάτωση των αλλοδαπών στη χώρα υποδοχής και όχι αφομοίωσή τους από αυτή.

Θεωρώντας ότι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια στο παζλ του πολιτισμού
ενός λαού αποτελεί η μουσική, στην παρούσα έρευνα μελετώνται οι μουσικές
προτιμήσεις Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού
σχολείου και η σχέση τους με την ελληνική μουσική. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θεωρούμε
ότι παρουσιάζει η εξέταση των μουσικών προτιμήσεων των αλλοδαπών μαθητών και
του πως αυτές επηρεάζονται από τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής. Το θέμα αυτό
είναι πολυδιάστατο καθώς σχετίζεται με ποικίλους παράγοντες. Επιπλέον, η μουσική σε
σχέση με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι ένα θέμα το οποίο συναντάται ελάχιστα
στην ελληνική βιβλιογραφία και θεωρούμε ότι θα ήταν καλό να ερευνηθεί περαιτέρω το
συγκεκριμένο ζήτημα.

 Αφού αναφερθούν, λοιπόν, κάποια εισαγωγικά σχετικά με την υπάρχουσα
κατάσταση στην πολυπολιτισμική, πλέον, Ελλάδα αλλά και το ζητούμενο στο μέλλον
κι έπειτα από μία σύντομη αποσαφήνιση των σημαντικότερων όρων που
χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη έρευνα, ακολουθεί η ανάλυση των παραγόντων
που συνδέονται με τις μουσικές επιλογές του ατόμου. Παράγοντες όπως το φύλο, η
οικογένεια, οι συνομήλικοι, η εθνικότητα αλλά και το σχολείο σχετίζονται σε μεγάλο
βαθμό με τις μουσικές επιλογές των ανθρώπων και γι’ αυτό αποτελούν σημαντικά
κομμάτια του θεωρητικού μας μέρους.

Στη συνέχεια του θεωρητικού μέρους της έρευνάς μας γίνεται αναφορά στον
τρόπο με τον οποίο σχετίζεται η μουσική με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ακολουθεί
μία εκτενής προσέγγιση του ζητήματος της ταυτότητας, αναλύεται το πως η ταυτότητα
διαμορφώνεται στους αλλοδαπούς αλλά και το πως η ταυτότητα σχετίζεται με τη
μουσική.

Έπειτα από μία λεπτομερή αναφορά στον παιδαγωγικό χαρακτήρα της μουσικής
το θεωρητικό μέρος κλείνει με κάποιες προεκτάσεις του ζητήματος της μουσικής.
Συγκεκριμένα προσεγγίζεται η μουσική ως μέσο διδασκαλίας σε τρία μαθήματα τα
οποία καταλαμβάνουν σημαντική θέση στο αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού
σχολείο. Τα μαθήματα αυτά είναι η γλώσσα, τα μαθηματικά και η ιστορία.

Το σκοπό της έρευνας ακολουθεί η διατύπωση υποθέσεων και η μεθοδολογία η
οποία ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα. Στη συνέχεια, γίνεται η παρουσίαση
και ανάλυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και ακολουθούν τα γενικά
συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνά μας.

Στην προσπάθειά μου αυτή συνέβαλαν με τον τρόπο τους, πολλοί άνθρωποι.
Κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή μου Παντελή
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Γεωργογιάννη που μου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ με ένα τόσο ενδιαφέρον και
πολυδιάστατο ζήτημα και ήταν πάντα δίπλα μου να με ενθαρρύνει και να με διορθώνει
με σκοπό την εκπόνηση μιας άριστης πτυχιακής εργασίας.

Επιπλέον, πολύτιμη ήταν η στήριξη της Δέσποινας Κυπριανού, η οποία
βρισκόταν πάντα στο πλάι μου για να δώσει λύση στα διάφορα προβλήματα που
προέκυπταν καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής μου εργασίας. Επίσης,
ήταν αυτή που με βοήθησε να αντιμετωπίσω ζητήματα τελείως άγνωστα σε μένα που
είχαν να κάνουν κυρίως με τον τρόπο συγγραφής μιας πτυχιακής εργασίας.

Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω την Ειρήνη Μελιτζάνη, η οποία με την
μεγάλη της πείρα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές έλυνε στο λεπτό τα  προβλήματα
που προέκυπταν και διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία συγγραφής αυτής εδώ
της εργασίας.

Ακόμα,  δε θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω τους διευθυντές και τους
δασκάλους των Δημοτικών σχολείων που μου επέτρεψαν να μπω στις τάξεις τους και
να “κλέψω” λίγο από τον πολύτιμο χρόνο τους για να μοιράσω τα ερωτηματολόγια
στους μαθητές. Τέλος, πολύτιμη ήταν η συμβολή των μαθητών των Δημοτικών
σχολείων που χωρίς τη βοήθειά τους δε θα ήταν δυνατή η εκπόνηση της παρούσας
ερευνητικής εργασίας.
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2. Θεωρία

Η πολυπολιτισμική κοινωνία είναι πλέον πραγματικότητα αδιαμφισβήτητη και
είναι αποτέλεσμα των πληθυσμιακών μετακινήσεων. Από τα τέλη της δεκαετίας του ΄70
έχουμε μεγάλη είσοδο αλλοδαπών στη χώρα μας, σε αντίθεση με την προηγούμενη
εικοσαετία που συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο. Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες ως λαός
έχουμε υπάρξει μετανάστες σε άλλες χώρες στο παρελθόν. Κατά τα τέλη της δεκαετίας
του 70΄ μετανάστευαν στη χώρα μας κατά κύριο λόγο παλιννοστούντες Έλληνες
εργάτες από την τότε Δυτική Γερμανία. Κατά τη δεκαετία του 80΄προστέθηκαν οι
πολιτικοί πρόσφυγες από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και την,  τότε,  Σοβιετική
Ένωση. Πρόσφατα, από τη δεκαετία του 90΄ κι έπειτα, στη χώρα μας εισρέουν κυρίως
μετανάστες και λαθρομετανάστες από την Αλβανία στο μεγαλύτερο ποσοστό τους,
αλλά και από άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης,
της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής1.

 Είναι αλήθεια, λοιπόν, ότι στη χώρα μας ζει πλέον μεγάλος αριθμός αλλοδαπών
εργατών με τις οικογένειές τους.  «Σήμερα επιπλέον παρατηρείται η νομιμοποίηση της
διαμονής των αλλοδαπών,  η παγιοποίηση της θέσης τους και η εκ μέρους τους
διεκδίκηση όλο και περισσότερων κοινωνικών δικαιωμάτων»2. Είναι φυσικό όταν μία
ομάδα ανθρώπων ζει σε μία χώρα για τόσα πολλά χρόνια και είναι πληθυσμιακά
μεγάλη αρκετά ώστε να μπορεί να έχει κάποια δύναμη, να διεκδικεί τα βασικά
ανθρώπινα δικαιώματα, ένα από τα οποία είναι και η εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση, η πλειοψηφία των αλλοδαπών
μαθητών που ξεκινούν σήμερα τη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό
σχολείο, είτε έχουν γεννηθεί στη χώρα μας, είτε έχουν έλθει εδώ σε πολύ μικρή ηλικία.
Αυτό συμβαίνει γιατί οι αλλοδαποί μεταναστεύουν στη χώρα μας φέρνοντας μαζί και
τις οικογένειές τους.  Ζώντας πλέον τόσα χρόνια στην Ελλάδα τα παιδιά των
μεταναστών που γεννιούνται πηγαίνουν κατευθείαν στο ελληνικό σχολείο.
«Αντιλαμβάνεται, επομένως, κανείς ότι η εκπαιδευτική παρέμβαση που μέχρι πρότινος
εξαντλούνταν στη γρήγορη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους μικρούς
αλλοδαπούς μαθητές δεν μπορεί πλέον να αποτελέσει το βασικό στόχο του ελληνικού
σχολείου»3.

Το ότι υπάρχει στα ελληνικά σχολεία τόσο μεγάλος αριθμός αλλοδαπών
μαθητών καθιστά αναγκαία μία εκπαίδευση η οποία θα πρέπει να έχει ως στόχο την
ένταξη των μαθητών στο σχολείο ως ισότιμα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Όπως
αναφέρθηκε προηγουμένως οι αλλοδαποί μαθητές αποτελούν αδιαμφισβήτητη
πραγματικότητα για το ελληνικό σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει επιλογή στην
παραμονή τους ή μη σε αυτό.  Το ζητούμενο τώρα πια θα πρέπει να είναι η αποφυγή
συγκρούσεων, ρατσισμού και ξενοφοβίας απέναντι στους αλλοδαπούς.

«Η βασική πρόκληση που καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει η σχολική
πολυπολιτισμική κοινωνία συνίσταται κυρίως στην οργάνωση των σχέσεων μεταξύ των
ντόπιων και των αλλοδαπών μαθητών κατά τέτοιο τρόπο,  ώστε η συνάντησή τους να

1 Δρεττάκης, Μ., (1999), Παιδιά Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών στα σχολεία. Στο: σύγχρονη
εκπαίδευση, τ. 107, Αθήνα
2 Νικολάου, Γ. (2005), Διαπολιτισμική Διδακτική, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ.21
3 στο ίδιο, σ.22
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μην οδηγεί σε συγκρούσεις αλλά στη δημιουργική αλληλεπίδραση των πολιτισμών
τους»4.

Το ζήτημα δηλαδή στο εξής είναι το «πώς θα εξασφαλιστεί η ποιότητα στον
τρόπο συμβίωσης των διαφόρων πολιτισμικοκοινωνικών ομάδων»5.  Η απάντηση στο
ερώτημα αυτό δεν είναι και τόσο εύκολη καθώς θα πρέπει να εξετάσουμε τον τρόπο με
τον οποίο θα εξασφαλιστεί αυτή η ποιοτική συμβίωση Ελλήνων και αλλοδαπών
μαθητών μέσα στο ελληνικό σχολείο. «Θα εξασφαλιστεί μέσα από την αφομοίωση και
την πολιτισμική ομοιογενοποίηση ή διατηρώντας με σεβασμό την πολιτισμική
ταυτότητα του καθενός; Με άλλα λόγια εθνοκεντρισμός ή οικουμενικότητα»6;

Δεδομένου ότι κάθε πολιτισμός έχει στοιχεία πολύ σπουδαία που ήδη μέσα από
την παγκοσμιοποίηση των κοινωνιών τείνουν να χαθούν, το ζητούμενο δε θα έπρεπε να
είναι η αφομοίωση του ενός πολιτισμού από τον άλλο αλλά η ανάδειξη των διακριτικών
εκείνων στοιχείων που κάνουν τον κάθε πολιτισμό μοναδικό και πολύτιμο. Οι
πολιτισμοί έχουν την τάση να αφομοιώνονται από τους πιο ισχυρούς και να χάνουν την
ταυτότητά τους. Ωστόσο, το σχολείο είναι εκείνο που θα μπορούσε να διαφυλάξει
εκείνα τα στοιχεία που είναι ξεχωριστά για κάθε πολιτισμό και να τα αναδείξει.  Έτσι
και οι αλλοδαποί μαθητές δεν θα αισθάνονται μειονεκτικά με ότι αυτό συνεπάγεται,
δηλαδή απομόνωση, βίαιη και παραβατική συμπεριφορά εναντίον των συμμαθητών
τους κτλ,  αλλά και τα ελληνόπουλα θα ωφεληθούν μέσα από τη γνωριμία με
διαφορετικούς πολιτισμούς και την αλληλεπίδραση με τους αλλοδαπούς συμμαθητές
τους.

«Το σχολείο, λοιπόν, οφείλει να αποκτήσει τον ίδιο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα
γιατί σε αντίθετη περίπτωση με μονομερή εθνοκεντρισμό στην εκπαιδευτική διαδικασία
θα συντελεί στην εμφάνιση ρατσιστικών φαινομένων. Η παιδαγωγική διδακτική αρχή
της διαπολιτισμοποίησης των διαφόρων μαθημάτων στη βάση της ισοτιμίας των
πολιτισμών είναι προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του σχολείου ως θεσμού,
στη δημιουργία πολιτών που θα συμβιώνουν ειρηνικά σε μια πολυπολιτισμική
κοινωνία»7.

Ο ρόλος του σχολείου αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία για την προώθηση της
εκπαίδευσης με διαπολιτισμικές διαστάσεις. «Στη διαπολιτισμική της διάσταση η
εκπαιδευτική πρακτική νοείται ως επικοινωνία, μέσα από την οποία οι εταίροι
(διδάσκοντες – διδασκόμενοι) αυτοπραγματώνονται, καλλιεργώντας την ατομικότητά
τους σε μια σχέση αλληλεπίδρασης»8. Οι μαθητές, είτε είναι αλλοδαποί, είτε είναι
Έλληνες μεταφέρουν στο σχολείο με τη μορφή βιωμάτων τα στοιχεία του πολιτισμού
τους. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημιουργικά στους μαθητές  μέσα
από την κατάλληλη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων, την εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών και την οργάνωση ανάλογης μεθοδολογίας9.

Ένα από τα στοιχεία του πολιτισμού ενός λαού είναι και η μουσική. Λόγω του
ότι θεωρούμε τη μουσική ως ένα σημαντικότατο στοιχείο κάθε πολιτισμού, εφόσον

4 Ρεϊζόγλου, Κ. (2002), Μια διαπολιτισμική μουσική προσέγγιση για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
Θεωρία και πράξη. Στο: Π. Γεωργογιάννης (επιμ.) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ελληνικά ως Δεύτερη ή
Ξένη Γλώσσα. Πρακτικά 4ου συνεδρίου,  τόμος ΙΙ, Πάτρα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, σ.397
5 Κανακίδου, Ε. , Παπαγιάννη, Β., (1997), Διαπολιτισμική Αγωγή, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ.8
6 στο ίδιο, σ.8
7 Τζενάκη, Μ. Ρεϊζόγλου, Κ. (2000), Η μουσική αγωγή με διαπολιτισμικό χαρακτήρα. Η περίπτωση του
Δ.Σ. Λιμένα Χερσονήσου. Στο: Π. Γεωργογιάννης (επιμ.) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ελληνικά ως
Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα,. Πρακτικά 2ου συνεδρίου, τόμος Ι,  Πάτρα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
8 Κανακίδου, Ε. , Παπαγιάννη, Β., (1997), Διαπολιτισμική Αγωγή, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ.146
9 στο ίδιο
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όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη έχουν με κάποιον τρόπο πρόσβαση σε αυτή, η μουσική
αποτελεί το θέμα που μελετάται μέσα από τη συγκεκριμένη εργασία.

 Η μουσική ως ένα μη λεκτικό μέσο επικοινωνίας,  είναι κατανοητό από όλους
τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τη γλώσσα την οποία μιλούν. Η ένταξη της στα
αναλυτικά προγράμματα των σχολείων είναι από μόνη της ένα πολύ θετικά στοιχείο,
εφόσον έχει αποδειχθεί από μια ποικιλία ερευνών ο σημαντικός παιδαγωγικός της
χαρακτήρας. Ωστόσο η μουσική θα μπορούσε να συνδυαστεί και με άλλα μαθήματα
ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν ευκολότερα και ιδίως τους αλλοδαπούς
μαθητές που έχουν μία επιπλέον δυσκολία, εφόσον δε γνωρίζουν τη γλώσσα.

Η μουσική, λοιπόν, μέσα τον κατάλληλο χειρισμό της από τους εκπαιδευτικούς
πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσει Έλληνες και αλλοδαπούς μαθητές να μάθουν
ευκολότερα. Ωστόσο, υποθέτουμε ότι ακόμα κι αν κάποιοι δάσκαλοι εφαρμόζουν
τέτοιες μεθόδους στις τάξεις τους η μουσική που χρησιμοποιείται θα είναι κατά βάση
ελληνική. Για να συμβάλλει παράλληλα η μουσική και στην άμβλυνση των ανισοτήτων
που προκύπτουν από την εθνικότητα θα πρέπει στα αναλυτικά προγράμματα να
ενταχθεί και μουσική διαφορετικών πολιτισμών.

2.1. Αποσαφήνιση όρων

2.1.1. Ο όρος «μουσική»

Σύμφωνα με την παιδαγωγική – ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια, «μουσική είναι η
τέχνη που χρησιμοποιεί ως υλικό τους ήχους. Με αυτόν τον ορισμό προσδιορίζεται ένα
θεμελιακό γνώρισμα της μουσικής, κατά τρόπο, που αντιστοιχεί σε καθολικές
κοινωνικές εμπειρίες και ταυτόχρονα οριοθετείται η σημασία της λέξης μουσική ως
ονομασίας ενός φαινομένου κοινού σε όλους τους πολιτισμούς σε σχέση με άλλες
μεταφορικές κυρίως σημασίες της ίδιας λέξης, οι οποίες είτε είναι σύμφυτες με την
εκάστοτε ιστορική συγκυρία γένεσης ή σημασιολογικής εξέλιξής της, είτε αποτελούν
εκφράσεις ποιητικής διάθεσης, που χαρακτηρίζει συχνά όχι μόνο το λογοτεχνικό αλλά
και τον καθημερινό λόγο»10.

2.1.2. Ο όρος «πολιτισμός»

Ο όρος πολιτισμός έχει οριστεί από μία πληθώρα επιστημόνων και έχει υποστεί
διαφοροποιήσεις μέσα στους αιώνες. Κάποιοι από τους σημαντικότερους και
αντιπροσωπευτικότερους ορισμούς που έχουν δοθεί για τον πολιτισμό ακολουθούν στη
συνέχεια.

Σύμφωνα,  λοιπόν,  με τον Άγγλο ανθρωπολόγο E.B. Tylor,  ο οποίος έδωσε τον
κλασικό ορισμό του πολιτισμού, «κουλτούρα ή πολιτισμός, στην πλατιά εθνογραφική
έννοια, είναι ένα πολύπλοκο σύνολο που περιλαμβάνει τη γνώση, την πίστη, την τέχνη,
τα ήθη, το νόμο, τις παραδόσεις και όλες τις άλλες ικανότητες και συνήθειες του
ανθρώπου ως μέλους της κοινωνίας»11.

10 Γιάννου Δ.,  Μουσική.  Στο: Παιδαγωγική – Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια - Λεξικό, τόμος 6, Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα, σ. 3219
11 Τσακηρίδη – Θεοφανίδη, Ο., Πολιτισμός. Στο: παιδαγωγική – ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια, τόμος 7,
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ.3936
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Ένας άλλος σημαντικός ορισμός που έχει δοθεί για τον πολιτισμό είναι αυτός
του επίσης Άγγλου ανθρωπολόγου Radcliffe Brawn και αναφέρει ότι: «ο πολιτισμός
είναι μια εξελικτική διαδικασία, με την οποία σε μια δεδομένη κοινωνική ομάδα ή
τάξη, οι τρόποι του σκέπτεσθαι, του συναισθάνεσθαι και του πράττειν μεταβιβάζονται
από άτομο σε άτομο και από γενιά σε γενιά»12.

Τέλος, σύμφωνα με τον Ένγκελς, ο οποίος παρουσιάζει τον όρο πολιτισμό
αντιπαραθετικά με την βαρβαρότητα, «πολιτισμός είναι η περίοδος, κατά την οποία οι
άνθρωποι μαθαίνουν να επεξεργάζονται παραπέρα τα φυσικά προϊόντα, μαθαίνουν την
καθαυτό βιομηχανία και την Τέχνη»13.

2.1.3. Ο όρος «ταυτότητα»

«Ταυτότητα είναι ένας μόνιμος και θεμελιώδης χαρακτήρας ενός ατόμου ή μιας
ομάδας, ο οποίος αποτελεί την ατομικότητά του, που δημιουργεί τη μοναδικότητά του,
το διαφοροποιεί από τ’ άλλα και επιτρέπει την αναγνώρισή του ως τέτοιου»14.

«Ο όρος “ταυτότητα” από κοινωνιολογική άποψη σημαίνει τη γνώση εκ μέρους
ενός ατόμου ότι ανήκει σε μία ή περισσότερες κοινωνικές ομάδες ή σε έναν εδαφικό
χώρο,  καθώς και τη συναισθηματική και αξιολογική σημασία που προκύπτει από τη
γνώση αυτή»15.

2.1.4. Ο όρος «διαπολιτισμική εκπαίδευση»

Σύμφωνα με τον J. Banks, «διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι ένας αναδυόμενος
κλάδος της επιστήμης, του οποίου κύριος στόχος είναι να δημιουργήσει ίσες
εκπαιδευτικές ευκαιρίες για μαθητές που προέρχονται από διαφορετικές φυλετικές,
εθνικές, κοινωνικές τάξεις και πολιτιστικές ομάδες. Ένας από τους σημαντικούς
σκοπούς της είναι να βοηθήσει όλους τους μαθητές να αποκτήσουν τη γνώση,  τις
αντιλήψεις και τις ικανότητες που χρειάζονται για να λειτουργούν αποτελεσματικά σε
μια πλουραλιστική δημοκρατική κοινωνία, και να αλληλεπιδρούν, διαπραγματεύονται
και επικοινωνούν με ανθρώπους από διαφορετικές ομάδες ώστε να δημιουργήσουν μια
πολιτική και ηθική κοινωνία που να δουλεύει για το κοινό καλό»16.

 Ένας ακόμη ορισμός που έχει δοθεί για τον όρο διαπολιτισμική εκπαίδευση
είναι ο εξής: «η έννοια διαπολιτισμική εκπαίδευση ορίζεται ως η διαδικασία γνωριμίας
– κατανόησης και υιοθέτησης των στοιχείων του πολιτισμού του μειονοτικού
πληθυσμού από την κυρίαρχη πολιτισμική ομάδα,  με στόχο την αποδοχή τους.  Μια
αποδοχή, η οποία θα οδηγήσει στην πολιτιστική αλληλεπίδραση μεταξύ των λαών»17.

12 Τσακηρίδη – Θεοφανίδη, Ο., Πολιτισμός. Στο: παιδαγωγική – ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια, τόμος 7,
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ.3936
13 στο ίδιο
14 Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τόμος 57, Αθήνα: εκδοτικός οργανισμός πάπυρος, σ.15
15 στο ίδιο, σ.16
16 Banks, J., (2004), Handbook of research on multicultural education,  εκδ.  Jossey  –  bass,  A  Willey
imprint, p.xi
17 Γιαμάλογλου, Ε., Χρυσαφάκη, Αικ., (2006), Η μουσική ως μέσον διαπολιτισμικής επικοινωνίας και
άμβλυνσης της διαφορετικότητας των άλλων. Στο: Π. Γεωργογιάννης (επιμ) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση –
Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου, τόμος ΙV,  Πάτρα: Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις, σ.17
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2.1.5. Ο όρος «αλλοδαπός»

«Αλλοδαπός ονομάζεται αυτός που προέρχεται από άλλο λαό από άλλη χώρα.
Κατά το διεθνές δίκαιο αλλοδαπός, σε σχέση με ορισμένο κράτος, είναι κάθε πρόσωπο
που δεν έχει την ιθαγένεια του κράτους αυτού,  αδιαφόρως προς τον τόπο διαμονής
του»18.

2.2. Παράγοντες που συνδέονται με τις μουσικές επιλογές του ατόμου

Οι μουσικές επιλογές ενός ατόμου δεν είναι ανεξάρτητες από το κοινωνικό του
περιβάλλον, αλλά αλληλεπιδρούν διαρκώς και επηρεάζονται από αυτό ειδικά όταν το
άτομο βρίσκεται σε μικρή ηλικία. Οι μουσικές προτιμήσεις των μαθητών είναι ένα θέμα
που έχει κινήσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Γνωρίζουμε ότι κάποια άτομα
αρέσκονται στο να ακούν μόνο τη μουσική της χώρας τους, ενώ κάποια άλλα είναι πιο
ανοιχτά σε μουσικές από άλλες χώρες. Αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο, αλλά σίγουρα
επηρεάζεται από κάποιους παράγοντες τους οποίους αξίζει να εξετάσουμε.

Η μουσική καλλιέργεια του ατόμου προκύπτει από τις κοινωνικές και
πολιτιστικές μας εμπειρίες και όχι μόνο από εκπαιδευτικές διαδικασίες  Οι διαφορές
στη μουσική καλλιέργεια των ατόμων προκύπτουν από τις πολιτιστικές μας εμπειρίες:
όσο περισσότερη αξία δίνεται στη μουσική και τις πρακτικές της μέσα στην οικογένεια,
στην κοινότητα,  στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινωνία,  τόσο πιο πιθανό είναι να
αναπτυχθεί και να ανθίσει η ατομική μουσική πλευρά μας19.

2.2.1. Φύλο

Το φύλο πιστεύουμε ότι ανέκαθεν ήταν συνδεδεμένο με μια πληθώρα
στερεοτύπων τα οποία καλλιεργούνται από την παιδική ηλικία μέσα στο κοινωνικό
περιβάλλον του ατόμου. Τα στερεότυπα αυτά τα συναντάμε σε όλες τις πτυχές της
κοινωνικής ζωής, όπως για παράδειγμα το επάγγελμα, τα ενδιαφέροντα, τις σχολικές
επιδόσεις και άλλα. Τα στερεότυπα αυτά υπάρχουν και συνδέονται με τις επιλογές του
ατόμου. Όμως σε τι βαθμό σχετίζονται τα στερεότυπα με τις συγκεκριμένες επιλογές;
Είναι οι επιλογές που δημιουργούν τα στερεότυπα ή μήπως είναι τα στερεότυπα που
κατευθύνουν τις επιλογές;

Τα στερεότυπα σε σχέση με το φύλο δε θα μπορούσαν να λείπουν από τη
μουσική.  Το φύλο συνδέεται με μία ποικιλία θεμάτων που αφορούν τη μουσική
εκπαίδευση. Έχουν γίνει έρευνες πάνω στα στερεότυπα σχετικά με το φύλο παιδιών και
εφήβων σε σχέση με την επιλογή μουσικού οργάνου και τα μουσικά στιλ, αλλά και τα
διαφορετικά κίνητρα που έχουν αγόρια και κορίτσια για να ξεκινήσουν την ενασχόληση
με τη μουσική. Μέσα στα πλαίσια του σχολείου τα στερεότυπα που συναντάμε σε
σχέση με το φύλο δε διαφέρουν. Οι δάσκαλοι, για παράδειγμα πιστεύουν ότι υπάρχουν
κατεξοχήν μουσικά όργανα για άντρες και κατεξοχήν μουσικά όργανα για γυναίκες.
Αλλά προκαταλήψεις σχετικά με το φύλο υπάρχουν και σε σχέση με δραστηριότητες
όπως το τραγούδι και η συμμετοχή στη χορωδία20.

18 Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τόμος 7, Αθήνα: εκδοτικός οργανισμός πάπυρος, σ.51
19 John O’ Flynn, (2005), Re-appraising ideas of musicality in intercultural contexts of music education,
USA: Sage publications
20 Suzan O’ Neil, Lucy Green, (2004), Mapping music education research in the UK, USA: Sage
publications
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Είναι αλήθεια ότι τα κορίτσια συνήθως έχουν πιο πολύ τη διάθεση να
συμμετάσχουν στη χορωδία του σχολείου από ότι τα αγόρια. Επίσης, σπάνια θα δούμε
ένα κορίτσι να παίζει μπουζούκι, γιατί το μπουζούκι θεωρείται ένα “αντρικό όργανο”.
Γενιές παιδιών έχουν ανατραφεί με αυτά τα στερεότυπα τα οποία είναι δύσκολο να
ξεπεραστούν. Επειδή όμως η ομαλή ανάπτυξη του παιδιού προϋποθέτει την ελευθερία
των επιλογών και την καλλιέργεια των έμφυτων δεξιοτήτων του, θεωρούμε ότι θα ήταν
καλό να ξεπεραστούν τα στερεότυπα που περιορίζουν αυτή την ελευθερία.  Ίσως πάλι
αυτή η στέρηση της επιλογής να μην είναι τόσο ξεκάθαρη αφού πολλές φορές
βλέπουμε από μόνα τους τα κοριτσάκια να επιλέγουν να μάθουν πιάνο και τα αγοράκια
μπουζούκι. Θεωρούμε όμως ότι αυτό οφείλεται στα βιώματα που έχει το κάθε παιδί.
Για παράδειγμα, αν ένα κορίτσι βλέπει μεγαλώνοντας όλα τα κοριτσάκια να μαθαίνουν
πιάνο, τότε όταν θα έρθει η ώρα να επιλέξει θα ζητήσει να μάθει κι αυτό πιάνο.

Σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ένα Δημοτικό σχολείο του
νοτιοανατολικού Λονδίνου σε παιδιά ηλικίας 9-10 ετών, το οποίο αποτελούνταν κυρίως
από παιδιά που προέρχονταν από την εργατική τάξη και από διαφορετικές χώρες
προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα σε σχέση με το φύλο και τη μουσική: ευρέως
αποδεκτές ιδεολογίες σχετικά με τις μουσικές πρακτικές ανδρών και γυναικών
αναπαράγονται από τα νέα παιδιά στο Δημοτικό σχολείο. Συγκεκριμένα βρέθηκε ότι τα
παιδιά είχαν προσδοκίες προσανατολισμένες στο φύλο σε σχέση με τη μουσική και
επίσης είχαν σταθερές ιδέες σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στις μουσικές πρακτικές
αγοριών και κοριτσιών. Κορίτσια και αγόρια συνδέουν τα κορίτσια με το τραγούδι και
το χορό, δραστηριότητες στις οποίες κυριαρχούν τα κορίτσια στο σχολείο. Όσον αφορά
τα αγόρια,  σύμφωνα  με τις αντιλήψεις των κοριτσιών,  τα αγόρια έχουν μια έμφυτη
μουσική ικανότητα σε συνδυασμό με υψηλή αυτοεκτίμηση και περισσότερες ευκαιρίες
21.

Είναι γεγονός ότι τα αγόρια θεωρούν υποτιμητικό να τραγουδάνε στη χορωδία ή
να χορεύουν γιατί θεωρούν ότι αυτά είναι μόνο για κορίτσια και αν ασχοληθούν με το
τραγούδι ή το χορό θα αποτελέσουν αντικείμενο χλευασμού από τους συμμαθητές τους.
Γι’  αυτό το λόγο όταν αναγκάζονται από τους καθηγητές τους να χορέψουν ή να
τραγουδήσουν δε δείχνουν τις ικανότητές τους, αλλά κοροϊδεύουν και κάνουν φασαρία.
Αντίθετα, όσον αφορά την ενασχόληση με κάποιο μουσικό όργανο, εκεί βλέπουμε τα
αγόρια να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση από τα κορίτσια, όπως περιγράφηκε και
στην έρευνα που αναφέρθηκε παραπάνω. Βλέπουμε, δηλαδή, ότι υπάρχουν πολλά
αγόρια που παίρνουν μέρος σε μουσικά σχήματα ή που μαθαίνουν μουσική μόνα τους
χωρίς τη βοήθεια κάποιου δασκάλου, ενώ αυτό δεν είναι συνηθισμένο σε κορίτσια.

2.2.2. Οικογένεια

Η οικογένεια θεωρούμε ότι είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει αποφασιστικά
στις επιλογές του νεαρού ατόμου, επιλογές που δεν εξαιρούν τις μουσικές προτιμήσεις.
Η ενασχόληση, το ενδιαφέρον και η αγάπη για τη μουσική μέσα σε μια οικογένεια
οπωσδήποτε θα μεταδοθεί και στα παιδιά. Επιπλέον, η οικογένεια είναι αυτή που δίνει
τα κίνητρα για ενασχόληση με τη μουσική και τις ευκαιρίες για μάθηση.

Έρευνες καταδεικνύουν το ρόλο της οικογένειας  όσον αφορά τη δημιουργία
του κατάλληλου περιβάλλοντος, την απόκτηση ικανοτήτων, καθώς και την παροχή

21 Brigitte Charles, (2004), Boys’ and Girls’ constructions of genderthrough musical composition in the
primary school, USA: Sage publications
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ευκαιριών στα πλαίσια των οργάνων,  των μαθημάτων και τη διαπραγμάτευση του
χρόνου έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται και μουσικές δραστηριότητες. Αν και οι
μουσικές πρακτικές στο σπίτι αξιολογούνται θετικά, όσον αφορά την επιρροή τους στα
παιδιά, ωστόσο η σημασία τους όταν οι μαθητές μετακινούνται σε διαφορετικό
μαθησιακό περιβάλλον δεν έχει διερευνηθεί όσο θα έπρεπε22.

Πιστεύουμε, δηλαδή, ότι αναμφισβήτητα ότι οι γονείς επηρεάζουν τα παιδιά
τους όσο αυτά βρίσκονται στο σπίτι, όμως όταν τα παιδιά πάνε σχολείο κι αποκτήσουν
συναναστροφές και εκτός σπιτιού οι μουσικές επιρροές τους διευρύνονται και κατ’
επέκταση οι μουσικές επιλογές τους διαφοροποιούνται. Όπως αναφέρουν και οι Suzan
O’Neil – Lucy Green η σημασία της οικογένειας στις μουσικές επιλογές του ατόμου δεν
έχει διερευνηθεί επαρκώς όταν αυτά αλλάζουν μαθησιακό περιβάλλον.

Ωστόσο, θεωρούμε σχεδόν αυτονόητο ότι τα παιδιά επηρεάζονται σε μεγάλο
βαθμό από τις μουσικές επιλογές των συνομηλίκων τους.  Παρ’  όλα αυτά αν οι γονείς
έχουν φροντίσει να διευρύνουν τους μουσικούς ορίζοντες των παιδιών τους με
διάφορες πρακτικές, όπως το προσωπικό τους παράδειγμα ή η παρότρυνση των παιδιών
τους να ασχοληθούν με τη μουσική, τότε τα παιδιά θα είναι ανοιχτά και σε μουσικές
που δεν προτιμούνται από τους συνομηλίκους τους και θα είναι περισσότερο δεκτικά
στο διαφορετικό.

2.2.3. Συνομήλικοι

Έρευνες που συμπεριλαμβάνουν ομάδες συνομηλίκων, εστιάζουν στις
κοινωνικές συνέπειες για τα άτομα που εμπλέκονται με τη μουσική.  Σύμφωνα με
έρευνα των O’Neil και Boulton, τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια θεωρούν ότι ένα
παιδί του φύλου τους θα ήταν λιγότερο αρεστό και θα το κορόιδευαν οι συνομήλικοί
του αν έπαιζε ένα μουσικό όργανο που θεωρείται “ακατάλληλο” για το φύλο του. Αυτές
οι αρνητικές αντιδράσεις των συνομηλίκων δεν είναι ασήμαντες για τα παιδιά.  Το να
είσαι αντικείμενο χλευασμού αλλά και το να μην είσαι δημοφιλής στο σχολείο είναι
δύο από τα ποιο οδυνηρά και πιθανά καταστροφικά προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ
των συνομηλίκων. Γι’ αυτό δεν θα ήταν παράλογο να υποθέσουμε ότι τα παιδιά θα
κάνουν τέτοιες επιλογές που να ελαχιστοποιούν το ρίσκο μιας τέτοιας αρνητικής
συμπεριφοράς. Παρόλα αυτά οι συνομήλικοι μπορεί ωστόσο να παίζουν κι έναν
υποστηρικτικό και παρακινητικό ρόλο. Για παράδειγμα, πολλά νέα παιδιά ασχολούνται
με τη μουσική εξαιτίας του κοινωνικού οφέλους από την κοινωνική αλληλεπίδραση με
συνομηλίκους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα23.

Οι ομάδες των συνομηλίκων έχουν επίσης  μελετηθεί στα πλαίσια του
ανταγωνιστικού εναντίον του συνεργατικού περιβάλλοντος. Για παράδειγμα σε μια
μελέτη που διεξήχθη από τον O’Neil σε ένα μουσικό σχολείο με παιδιά ηλικίας 11-16
ετών, βρέθηκε ότι αυτοί που πετύχαιναν καλύτερα στο σχολείο ήταν πιο πιθανό να
αναφέρουν ότι οι συνομήλικοί τους έπαιζαν καταλυτικό ρόλο στα πλαίσια της
υποστήριξης και της ενθάρρυνσης ενώ αυτοί που πετύχαιναν γύρω στο μέσο όρο
θεωρούσαν τους συνομήλικούς τους εξαιρετικά ανταγωνιστικούς και δεν τους
υποστήριζαν24.

22 Suzan O’ Neil, Lucy Green, (2004), Mapping music education research in the UK, USA: Sage
publications
23 στο ίδιο
24 Suzan O’ Neil, Lucy Green, (2004), Mapping music education research in the UK, USA: Sage
publications
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Το παραπάνω αποτέλεσμα είναι πιθανό να εξηγείται από το γεγονός ότι ένα
παιδί ενθαρρύνεται να ασχοληθεί με τη μουσική εξαιτίας των κοινωνικών οφελών που
θα εισπράξει. Έτσι, λοιπόν, όταν ένα παιδί τα πάει καλά με τη μουσική ενθαρρύνεται
από τον περίγυρό του και το γεγονός ακριβώς ότι γίνεται αρεστό στους φίλους του το
κάνει να γίνεται ακόμα καλύτερο στη μουσική.  Αντίθετα,  όταν ένα παιδί δεν παίρνει
την ενθάρρυνση που αναμένει δε βελτιώνεται και θεωρεί ότι οι άλλοι το
ανταγωνίζονται και γι’ αυτό δεν το υποστηρίζουν.

2.2.4. Εθνικότητα

Η εθνικότητα θεωρούμε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις μουσικές επιλογές
του ατόμου αν και δεν έχουν βρεθεί έρευνες που να το τεκμηριώνουν. Υποθέτουμε ότι
αν η μουσική μιας χώρας έχει δεχτεί επιρροές από άλλες χώρες,  τότε είναι πιθανό οι
άνθρωποι της συγκεκριμένης χώρας που θα είναι εξοικειωμένοι με τα διαφορετικά
μουσικά στυλ να είναι δεκτικοί σε διαφορετικές μουσικές από τη δική τους. Επιπλέον,
αν η μουσική κάποιων χωρών έχει επηρεαστεί από τους ίδιους παράγοντες, τότε είναι
πιθανό οι άνθρωποι των χωρών αυτών να αρέσκονται στο να ακούν όχι μόνο τη δική
τους μουσική αλλά και μουσική με παρόμοιες επιρροές με τη δική τους.

Για παράδειγμα η ελληνική μουσική έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό και από
την ανατολή και από τη Δύση. Έχει επηρεαστεί   από την τούρκικη μουσική, λόγω της
τουρκοκρατίας που επικράτησε στην Ελλάδα για 400 περίπου χρόνια αλλά και από τη
μουσική της Δύσης, λόγω της βενετικής κατοχής των Ιονίων νήσων.

Όσον αφορά τις επιρροές της ελληνικής μουσικής από την ανατολή, σύμφωνα
με τον Karl  Nef,   τα τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς των Ελλήνων στους Τούρκους
εμπόδισαν την πνευματική ανάπτυξη του νεώτερου ελληνισμού. Σε ότι αφορά τη
μουσική, τη στιγμή που η Δύση αναπτύσσει την πολυφωνική μουσική, η ανατολή για
λόγους δογματικούς αποκρούει με φανατισμό κάθε νεωτερισμό. Έτσι, ο ελληνικός λαός
στα χρόνια της τουρκοκρατίας καλλιεργεί το δημοτικό τραγούδι το οποίο αποτελεί ένα
συνδυασμό αρχαίων ελληνικών στοιχείων και ανατολικών επιδράσεων25.

 Από την άλλη πλευρά ο ελληνικός πολιτισμός δέχεται επιρροές και από τη
Δύση. «Στα τετρακόσια χρόνια της βενετσιάνικης κατοχής, τα Επτάνησα ήταν φυσικό
όχι μόνο να γνωρίσουν, αλλά και να δεχτούν την επίδραση του βενετσιάνικου μουσικού
πολιτισμού. Οι επτανήσιοι συνθέτες, αν και εμπνεύσθηκαν συχνά από την επανάσταση
του 1821 και τον αγώνα για την ένωση της ιδιαίτερης πατρίδας τους με την Ελλάδα, δεν
κατόρθωσαν να δώσουν στο έργο τους ελληνικό χαρακτήρα»26. Με βάση τα παραπάνω
αντιλαμβανόμαστε ότι στην Ελλάδα έχουμε διάφορα μουσικά είδη με πολλαπλές
επιρροές.

Αν τώρα συγκρίνουμε την ελληνική μουσική με την αλβανική, εφόσον η έρευνα
μας εξετάζει τις μουσικές προτιμήσεις Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών και η
πλειοψηφία των αλλοδαπών στα σχολεία είναι αλβανικής καταγωγής, θα δούμε τα εξής:
η Αλβανία βρισκόταν για πολύ καιρό στην κυριαρχία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας
και άλλων κατακτητικών δυνάμεων γεγονός το οποίο οδήγησε σε μία ποικιλία
επιρροών που είναι κοινές στην πολυκομματιασμένη βαλκανική περιοχή κι έχει ως
αποτέλεσμα ένα ποικίλο και μοναδικό μουσικό ήχο. Η αλβανική πολιτική και
στρατιωτική κυριαρχία από εξωτερικά στοιχεία έχει συνεισφέρει στη μοντέρνα μουσική
σκηνή της χώρας.  Η αλβανική μουσική είναι μια σύντηξη από μουσικές της

25 Karl Nef, (1985), Ιστορία της μουσικής, Μετάφραση Ανωγειανάκης Φ., Αθήνα: εκδόσεις Ν. Βότσης
26 στο ίδιο, σ.σ.564 - 565
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νοτιοανατολικής Ευρώπης, ειδικά αυτών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, η οποία είχε
υποδουλώσει την Αλβανία για περισσότερο από 500 χρόνια27.

Η σύγχρονη αλβανική μουσική έχει επιρροές από τη δυτική Ευρώπη και τις
Ηνωμένες πολιτείες, οι οποίες έχουν οδηγήσει στη δημιουργία γκρουπ που παίζουν ροκ,
ποπ, hip hop και άλλα είδη28.  Είναι γεγονός ότι η Αμερική αλλά και άλλες χώρες της
Ευρώπης έχουν πολύ ανεπτυγμένη μουσική βιομηχανία που σε συνδυασμό με τη
ραγδαία ανάπτυξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης καθιστά εύκολη τη διάδοση της
μουσικής αυτής και σε άλλες χώρες.  Φυσικά η Ελλάδα δε θα μπορούσε να μην
επηρεαστεί από τη μουσική αυτή αφού όπως αναφέρθηκε και σε άλλο σημείο ανέκαθεν
ακροβατούσε ανάμεσα σε ανατολή και Δύση.

Εφόσον λοιπόν η μουσική των Ελλήνων και των Αλβανών έχει σε γενικές
γραμμές τις ίδιες επιρροές μπορούμε να υποθέσουμε ότι η μουσική των Ελλήνων δε θα
φαντάζει τόσο διαφορετική για τους Αλβανούς και η μουσική των Αλβανών δε θα
φαντάζει τόσο διαφορετική για τους Έλληνες. Όσον αφορά, λοιπόν, τους αλβανούς που
φοιτούν στα ελληνικά σχολεία και έρχονται σε επαφή με την ελληνική μουσική
κουλτούρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι τους αρέσει η ελληνική μουσική.

Το ίδιο θα μπορούσαμε να υποθέσουμε και για τους Έλληνες, όμως αυτοί δεν
έχουν σχεδόν ποτέ την ευκαιρία να ακούσουν αλβανική μουσική. Στο σημείο αυτό
θεωρούμε ότι το σχολείο μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά ώστε τα παιδιά να έρθουν
σε επαφή με το μουσικό πολιτισμό ενός λαού που συναναστρέφονται καθημερινά και
που δυστυχώς δεν έχουν σε μεγάλη εκτίμηση. Ωστόσο αν τους δοθεί η ευκαιρία να
διαπιστώσουν ότι οι ίδιοι δε διαφέρουν και τόσο πολύ από τους αλβανούς, ως προς τον
πολιτισμό τουλάχιστον, τότε ίσως η κατάσταση στα σχολεία να γίνει πιο θετική για
όλους.

2.2.5. Σχολείο

Στην πολυπολιτισμική κοινωνία που ζούμε, όπως έχει αναφερθεί και σε
προηγούμενο κεφάλαιο, είναι αναγκαίο να αποδεχόμαστε τους διαφορετικούς
πολιτισμούς με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή, προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια
αρμονική συμβίωση.  Αυτό όμως δε μπορεί να  επιτευχθεί αυτόματα,  αλλά πρέπει να
συμβάλλουν κάποιοι παράγοντες. Το σχολείο έχει τη δύναμη να συμβάλλει
αποτελεσματικά στην άμβλυνση των ανισοτήτων μέσα από την αποδοχή της
διαφορετικότητας.

Μέσα από μια έρευνα που αφορούσε τις μουσικές προτιμήσεις των μαθητών
προέκυψε το εξής. Στην έρευνα συγκρίνονταν δύο διδακτικές προσεγγίσεις: στην πρώτη
οι μαθητές εμπλέκονταν ενεργά στη μουσική μέσα από την αλληλεπίδραση με τη
μουσική, ενώ η δεύτερη ήταν πιο παθητική και δασκαλοκεντρική προσέγγιση. Τα
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η βιωματική προσέγγιση ήταν πιο
αποτελεσματική από τη διδακτική στην αύξηση των προτιμήσεων των μαθητών για την
ξένη μουσική29.

Σύμφωνα με τον Abril, «οι μαθητές  που λαμβάναν μέρος σε μια
κοινωνικοπολιτιστική προσέγγιση της μουσικής είχαν αξιοσημείωτα υψηλότερο δείκτη
προτιμήσεως μουσικών που τραγουδιόνται σε ξένες χώρες, από ότι οι μαθητές που

27 www.wikipedia.com, προσπελάστηκε στις 6/02/2008
28 στο ίδιο
29 Carlos R.Abril, (2006), Learning outcomes of two approaches to multicultural music education, USA:
Sage publications
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λάμβαναν καθοδήγηση που είχε έλλειψη από μία σε βάθος προσέγγιση.
Συμπερασματικά, άμεσες εμπειρίες πολυπολιτισμικής μουσικής  μέσα στη σχολική
τάξη σε συνδυασμό με συζητήσεις γύρω από μουσικά και πολιτισμικά θέματα μπορούν
να βελτιώσουν τις προτιμήσεις των παιδιών στην ηλικία του Δημοτικού σχολείου για
μη οικεία σε αυτά μουσική»30.

2.3. Μουσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση

Οι τέχνες θεωρούμε ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της
προσωπικότητας των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων,  που πάνω στα στοιχεία του
πολιτισμού τους οικοδομούν την ταυτότητά τους.   Με το διαπολιτισμικό μάθημα της
τέχνης οι μαθητές μπορούν να συνειδητοποιήσουν την παγκόσμια διάσταση της τέχνης
και να μάθουν να εκφράζονται μέσα από τη μουσική,  το θέατρο,  τη ζωγραφική των
άλλων πολιτισμών.

«Τα παιδιά θα ανακαλύψουν μέσα από τα μαθήματα της τέχνης πως
διαφοροποιούνται στις εκφράσεις τους οι αισθητικοί κανόνες, πώς ισχύει
διαφοροποιημένα η χρησιμότητα των υλικών και μέσων,  ποιες  ανάγκες και ποια
προβλήματα είναι κοινά στους πολιτισμούς»31.

Η καλλιτεχνική έκφραση στη διαπολιτισμική αγωγή εξυπηρετεί πολλαπλούς
σκοπούς.  Καταρχήν βοηθάει το μαθητή να εξοικειωθεί με την τέχνη,  να γνωρίσει τις
διάφορες εκφάνσεις της, να σκεφτεί και να προβληματιστεί πάνω σε αυτή μαζί με τους
συμμαθητές του. Επιπλέον γνωρίζοντας τις τέχνες διαφορετικών πολιτισμών οι μαθητές
κατανοούν και «συμπεραίνουν βαθμιαία ότι ο χώρος της καλλιτεχνικής έκφρασης δεν
έχει σύνορα»32.

Εστιάζοντας στο μάθημα της μουσικής, θα λέγαμε ότι «η μουσική ως τέχνη δεν
μπορεί να διαχωριστεί από την έννοια του πολιτισμού, καθώς συμβάλλει στη
διαλεκτική σχέση και στην κατανόηση που δημιουργείται ανάμεσα στο άτομο και στο
πολιτισμικό περιβάλλον του»33. Γνωρίζοντας τον μουσικό πολιτισμό μιας χώρας,
οδηγούμαστε στην ευρύτερη γνωριμία μας με διαφορετικούς από τον δικό μας
πολιτισμούς γιατί γνωρίζοντας τη μουσική ενός πολιτισμού κατανοούμε και το πώς
σκέφτονται και λειτουργούν αυτοί που δημιουργούν τη συγκεκριμένη μουσική.

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι το μάθημα της μουσικής,  που γενικά
κάθε παιδί στη σχολική ηλικία το αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και
ενδιαφέρον μπορεί να λειτουργήσει ως ένας τρόπος να γνωρίσουν τα παιδιά τους
αλλοδαπούς συμμαθητές τους καλύτερα, να γνωρίσουν δηλαδή τον πολιτισμό και την
κουλτούρα τους μέσα από τη μουσική τους,  γιατί όπως γνωστό  η μουσική είναι
χαρακτηριστική για κάθε πολιτισμό και κρύβει μέσα της στοιχεία που χαρακτηρίζουν
τον κάθε λαό.

«Η διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση, δηλαδή η διαδικασία γνωριμίας,
κατανόησης και εφαρμογής της μουσικής από μειονοτικούς πολιτισμούς με

30 Carlos R.Abril, (2006), Learning outcomes of two approaches to multicultural music education, USA:
Sage publications, p.4
31 Κανακίδου, Ε. , Παπαγιάννη, Β., (1997), Διαπολιτισμική Αγωγή, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ.67
32 στο ίδιο, σ.67
33 Δήμου Π., (2006), Διαπολιτισμική πρόταση διδασκαλίας της μουσικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις αρχές της διαθεματικότητας. Στο: Π. Γεωργογιάννης (επιμ) Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση – Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα.. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου, τόμος ΙV,  Πάτρα:
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, σ.35
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διαφορετικά χαρακτηριστικά από την κυρίαρχη πολιτισμική ομάδα, μπορεί να
συντελέσει στην αλλαγή της νοοτροπίας των κυρίαρχων πολιτισμικών ομάδων απέναντι
στις μειονότητες»34.

Όσον αφορά το μάθημα της μουσικής, λοιπόν, θα λέγαμε ότι στόχος της
μουσικής αγωγής,  γενικά,  είναι να παράσχει σε όλους τη δυνατότητα της
μουσικοακουστικής εμπειρίας και να επινοήσει τρόπους συνειδητοποίησης της
παγκοσμιότητάς της. Αυτό θα συμβεί μέσα από την επαφή των μαθητών με τη μουσική
άλλων λαών. Έτσι, θα διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες, θα γνωρίσουν
διαφορετικούς πολιτισμούς, θα εντοπίσουν διαφορές και ομοιότητες με τον δικό τους
πολιτισμό. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι θα ανακαλύψουν πως κανένα μουσικό
είδος δεν είναι απόλυτα καθαρό, αλλά σχεδόν πάντοτε έχει επιρροές από άλλα μουσικά
είδη, τόσο του ίδιου λαού όσο και διαφορετικών. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα έντονο με την
πάροδο των χρόνων όπου συναντάμε όλο και πιο συχνά μεικτά μουσικά είδη.

Το γεγονός ότι υπάρχουν χιλιάδες μουσικά είδη στον κόσμο,  μας κάνει να
αντιλαμβανόμαστε ότι το να απορρίπτουμε τη διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση
είναι σα να αρνούμαστε τη μουσική πραγματικότητα, η οποία δεν χαρακτηρίζεται από
μονομέρεια και από υπερίσχυση ενός και μόνο μουσικού είδους. Μια τέτοια πρακτική
ανοίγει το δρόμο για την επιβολή ενός είδους “μουσικού ιμπεριαλισμού”, περιορίζοντας
τη μουσική γνώση και δημιουργικότητα των μαθητών35.

Θα λέγαμε,  λοιπόν,  ότι «η διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση έχει ως στόχο
την κατανόηση από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές ότι οι πολιτισμοί έχουν
διαφορές αλλά και ομοιότητες μεταξύ τους και ότι η αποδοχή αυτών μπορεί να
οδηγήσει άμεσα στην ένταξη των μειονοτήτων στο νέο περιβάλλον και στην
καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Επίσης, στόχο έχει την ανάπτυξη
της μουσικής αντίληψης των παιδιών μέσα από την κατανόηση εννοιών όπως ρυθμός,
μελωδία, αρμονία κτλ. και τέλος την επίτευξη της μουσικής επικοινωνίας και
δημιουργίας ανάμεσα στους λαούς, γεγονός που αποτελεί και σημαντική αισθητική
εμπειρία»36.

Η ένταξη των αλλοδαπών στην κοινωνία μας πιστεύουμε ότι θα πρέπει να
ξεκινήσει από το σχολείο.  Αυτό θα θέσει τις βάσεις για δίκαιη και αξιοπρεπή
μεταχείριση των αλλοδαπών. Κι αυτό γιατί το σχολείο έχει και τη δύναμη να το κάνει
και το υλικό, το οποίο αποτελείται από εύπλαστες ψυχές όπως είναι τα μικρά παιδιά. Το
σχολείο θα παροτρύνει τους μαθητές να νιώσουν τους αλλοδαπούς συνανθρώπους τους
ίσους με αυτούς μέσα από την υιοθέτηση συγκεκριμένων πρακτικών. Μία από αυτές τις
πρακτικές θα μπορούσε να είναι η κατάλληλη διαμόρφωση των αναλυτικών
προγραμμάτων.

Ένα από τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί διαπολιτισμικά είναι η μουσική. Η μουσική και η τέχνη γενικότερα
αποτελούν ένα εξαιρετικά κατάλληλο μέσο διάνοιξης διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα
στους μαθητές ενός σχολείου. Οι μαθητές μπορούν να εξοικειωθούν με την πολιτισμική

34 Δήμου Π., (2006), Διαπολιτισμική πρόταση διδασκαλίας της μουσικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις αρχές της διαθεματικότητας. Στο: Π. Γεωργογιάννης (επιμ) Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση – Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα.. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου, τόμος ΙV,  Πάτρα:
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, σ.35
35 στο ίδιο
36 Δήμου Π., (2006), Διαπολιτισμική πρόταση διδασκαλίας της μουσικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις αρχές της διαθεματικότητας. Στο: Π. Γεωργογιάννης (επιμ) Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση – Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα.. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου, τόμος ΙV,  Πάτρα:
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, σ.35-36
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διαφορετικότητα των αλλοδαπών συμμαθητών τους σταδιακά, μέσα από
δραστηριότητες του αναλυτικού προγράμματος. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να
είναι σχεδιασμένες ώστε να αξιοποιούν την πολιτισμική πολυμορφία για να
ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές απέναντι στη διαφορετικότητα των συμμαθητών
τους, διατηρώντας την Εθνική και πολιτιστική τους ταυτότητα37.

«Στα διαπολιτισμικά σχεδιασμένα αναλυτικά προγράμματα το περιεχόμενο και
η ύλη αναφορικά με το μάθημα της μουσικής πρέπει να βασίζεται σε κοινά στοιχεία
που έχουν εντοπιστεί στη μουσική συμπεριφορά και γλώσσα. Ένα τέτοιο μέτρο, αφενός
θα επιτρέπει στα παιδιά που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον να
αναγνωρίσουν δικά τους ακούσματα και να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία
και αφετέρου θα προστατεύει το διδάσκοντα από την απώλεια του δικού του
υπόβαθρου. Δε σημαίνει όμως ότι η διδασκαλία περιορίζεται μόνο σε κοινά σημεία,
αλλά τα παιδιά πρέπει να αποκτήσουν εμπειρίες,  να εξοικειωθούν με την ποικιλία και
να βιώσουν τη μουσική ως μια πλευρά της διαφοροποιημένης έκφρασης των
ανθρώπων»38.

Αυτό δηλαδή που προτείνουν οι Κανακίδου –  Παπαγιάννη είναι να εισάγουμε
τους μαθητές μας ομαλά στα διαφορετικά μουσικά είδη δείχνοντάς τους σε πρώτη φάση
τις ομοιότητες που έχουν τα διάφορα μουσικά είδη μεταξύ τους και στη συνέχεια να
δούμε τα διαφορετικά σημεία στις μουσικές των διαφόρων λαών. Με το να
καθοδηγήσουμε τους μαθητές μας να ανακαλύψουν τις ομοιότητες ανάμεσα στα
μουσικά είδη διαφορετικών λαών στόχος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η
ανάγκη για μουσική είναι κοινή σε όλους τους ανθρώπους και σε όλους τους λαούς
ανεξαρτήτως εθνικότητας, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν είμαστε τόσο
διαφορετικοί μεταξύ μας. Σταδιακά θα βοηθήσουμε τους μαθητές να ανακαλύψουν και
τις διαφορές ανάμεσα στα διάφορα μουσικά είδη, διαφορές που οφείλονται στις
διαφορετικές κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επικράτησαν σε κάθε χώρα. Έτσι, μέσα
από το μάθημα της μουσικής θα έχουμε την ευκαιρία να επεκταθούμε και στην
ευρύτερη γνωριμία με την κουλτούρα ενός λαού.

«Το μάθημα της μουσικής πρέπει να απευθύνεται στα παιδιά καταρχήν σε
επίπεδο αντίληψης, γνώσης του τι είναι η τέχνη, η μουσική τέχνη, η ακουστική τέχνη,
και στη συνέχεια σε επίπεδο έκφρασης και δεξιοτήτων. Η παρουσίαση των διαφόρων
ειδών μουσικής από διάφορες περιοχές και χώρες δεν πρέπει να είναι απλά ακουστική,
αλλά να γίνεται παράλληλα η αναφορά του τρόπου και των μέσων με τα οποία
παράγεται το άκουσμα, η ιστορία του και οι κοινωνικές εκδηλώσεις στις οποίες
συνηθίζεται να ακούγεται ένα μουσικό κομμάτι»39.

2.3.1. Ανάπτυξη ταυτότητας

Η εποχή μας, αδιαμφισβήτητα είναι η εποχή της παγκοσμιοποίησης. Τα
τεχνολογικά επιτεύγματα προσφέρουν βεβαίως μία πολύ καλή ποιότητα ζωής, από την
άλλη όμως συμβάλλουν στην ομοιομορφία. Ο νέος άνθρωπος δυσκολεύεται να
οικοδομήσει την ταυτότητά του, ένα έργο έτσι κι αλλιώς δύσκολο, κι αυτό γιατί

37 Γιαμάλογλου, Ε., Χρυσαφάκη, Αικ., (2006), Η μουσική ως μέσον διαπολιτισμικής επικοινωνίας και
άμβλυνσης της διαφορετικότητας των άλλων. Στο: Π. Γεωργογιάννης (επιμ) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση –
Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου, τόμος ΙV,  Πάτρα: Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις
38 Κανακίδου, Ε. , Παπαγιάννη, Β., (1997),  Διαπολιτισμική Αγωγή, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 69
39 στο ίδιο, σ. 69



18

αποπροσανατολίζεται από τα ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα. Στη σύγχρονη εποχή δεν
υπάρχουν σταθερές αξίες πάνω στις οποίες ο νέος θα πατήσει γερά για να χτίσει την
ταυτότητά του. Αφήνεται, λοιπόν, έρμαιο στα χέρια μέσων που οδηγούν τους
ανθρώπους στη μαζοποίηση και την ομοιομορφία.

Επιπλέον τα τεχνολογικά επιτεύγματα προσφέρουν πλέον ευκολία στις
μετακινήσεις, πράγμα το οποίο οδηγεί στις μετακινήσεις πληθυσμών και στην
εγκατάστασή τους στις εύπορες χώρες, η οποίες θα τους προσφέρουν εργασία. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα την αφομοίωση του ενός πληθυσμού από τον άλλο. Οι ταυτότητες
που κάνουν τον κάθε πολιτισμό ξεχωριστό τείνουν να χάνονται και να θυσιάζονται στο
βωμό της μαζοποίησης. Ας δούμε, όμως, πως προσεγγίζουν την έννοια της ταυτότητας
οι επιστήμες της ψυχολογίας, της κοινωνικής ψυχολογίας και της ανθρωπολογίας.

Η δημιουργία και το αίσθημα της ταυτότητας στο νέο άνθρωπο είναι ένα πολύ
σπουδαίο κομμάτι της ανάπτυξής του. Η επιστήμη της ψυχολογίας ασχολείται με την
ατομική ταυτότητα. Σύμφωνα με τον Έρικσον, «ταυτότητα είναι η εμπειρία του εαυτού
ως οντότητας μοναδικής, που διακρίνεται για συνοχή, συνέχεια και σταθερότητα μέσα
στο χρόνο και τις συνθήκες.  Η ταυτότητα αποκρυσταλλώνεται κυρίως μέσα από τις
προσπάθειες του νέου ανθρώπου για να αποσαφηνίσει την ταυτότητα του φύλου του,
καθώς και την επαγγελματική, την κοινωνική και την ιδεολογική του ταυτότητα. Τη
δημιουργία της ταυτότητας συνοδεύει το “αίσθημα ταυτότητας”, αίσθημα υποκειμενικό
της ενότητας και συνέχειας του προσώπου»40.

 «Η ταυτότητα, σε συνδυασμό με την ικανότητα του ατόμου για αυτοαντίληψη
και αυτοεκτίμηση, οικοδομείται μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλα πρόσωπα»41. Με
αυτό ακριβώς ασχολείται η κοινωνική ψυχολογία. Ερευνά την ταυτότητα σε επίπεδο
ομάδων, αυτό δηλαδή που οι κοινωνικοί ψυχολόγοι ονομάζουν “συλλογικές
ταυτότητες”.  Το σχολείο είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν
στην ανάπτυξη των συλλογικών ταυτοτήτων,  χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι
συγκροτούνται αποκλειστικά μέσα στην εκπαίδευση καθώς οι συλλογικές ταυτότητες
είναι προϊόντα σύνθετων διαδικασιών42.

Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας οι άνθρωποι θέλουν να
αποκομίζουν ή να κατασκευάζουν μια θετική αυτοεκτίμηση. Επιπλέον, αποκομίζουν
ένα μέρος της αυτοεκτίμησης της κοινωνικής τους ταυτότητας από την ομάδα στην
οποία ανήκουν και από τις εκτιμήσεις αυτής της ομάδας και τέλος,  η εκτίμηση μιας
ομάδας προκύπτει από τη σύγκριση της ομάδας με άλλες ομάδες43.

Έχει παρατηρηθεί ότι τα άτομα συμπεριφέρονται διαφορετικά όταν βρίσκονται
μέσα σε μία ομάδα και διαφορετικά όταν επικοινωνούν άτομο με άτομο44. Αυτό μπορεί
να ερμηνευτεί ως εξής.  Ο άνθρωπος,  κοινωνικό ον από τη φύση του επιδιώκει να
βρίσκεται σε επαφή με άλλους ανθρώπους και να ανήκει σε μία ομάδα. Για να ανήκει
όμως σε μία ομάδα θα πρέπει να κερδίσει την αποδοχή των ατόμων που την
απαρτίζουν. Αυτό ενδεχομένως να απαιτεί σε μεγάλο βαθμό ταύτιση με την ομάδα
πράγμα που οδηγεί σε αλλαγή της συμπεριφοράς του ατόμου με σκοπό να μοιάζει με
την ομάδα. Αυτό δεν είναι τόσο έντονο στις διαπροσωπικές σχέσεις όπου έχουμε την

40 Κοσμόπουλος, Α.(2006), Ψυχολογία και οδηγητική της παιδικής και νεανικής ηλικίας, Αθήνα,
εκδόσεις Γρηγόρη, σ.191
41 Γεωργογιάννης, Π., Θεωρίες κοινωνικής ψυχολογίας, τόμος ΙΙ, Αθήνα: Gutengerg, σ.55
42 Ανδρούτσου, Α., Ασκούνη, Ν., (2004), Ταυτότητες και ετερότητες, ετερογένεια και σχολείο, Στο: κλειδιά
και αντικλείδια
43 Γεωργογιάννης, Π., Θεωρίες κοινωνικής ψυχολογίας, τόμος Ι, Αθήνα: Gutenberg
44 στο ίδιο
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ευκαιρία να γνωρίσουμε καλά ο ένας τον άλλον και η αποδοχή μας να προκύψει μέσα
από το σεβασμό της μοναδικής προσωπικότητάς του.

Αυτή η ιδιαίτερη συμπεριφορά που παρατηρείται στους ανθρώπους όταν βρεθούν
σε συνθήκες ομάδας έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για πολλούς ψυχολόγους. Οι
συνθήκες της ομάδας έχουν επιπτώσεις στην ψυχολογία του ατόμου, το οποίο
συμπεριφέρεται διαφορετικά ως άτομο και διαφορετικά ως μέλος μιας ομάδας.
Σύμφωνα με τον Taifel υπάρχουν δύο ειδών συμπεριφορές: η διαπροσωπική
συμπεριφορά, όπου το άτομο δημιουργεί σχέσεις φιλίες, θετικές ή αρνητικές ανάλογα
με την ιδιοσυγκρασία του και η δι-ομαδική συμπεριφορά, όπου το άτομο λειτουργεί ως
μέλος μιας ομάδας45.

Το κοινωνικό περιβάλλον, λοιπόν, παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της
ταυτότητας. Η ταυτότητα χτίζεται μέσα από την αλληλεπίδραση του ατόμου με τα
πρόσωπα του περιβάλλοντός του. Ακριβώς αυτή «η αναζήτηση ταυτότητας ωθεί το νέο
άνθρωπο σε πρώτη φάση, στην πλήρη ένταξη στις ομάδες συνομηλίκων των οποίων τα
ιδανικά, σύμβολα, κώδικες και τρόπους συμπεριφοράς, ταχύτατα ασπάζεται.
Εγκαταλείπονται από το νέο στοιχεία που υπήρχαν σε αυτόν και οικοδομεί τη νέα του
ταυτότητα μέσα από την αντίθεση στο παρελθόν και την ταύτιση προς το συγχρονικό
παρόν»46.

Τέλος, η ανθρωπολογία μελετά τις πολιτιστικές ταυτότητες, δηλαδή τις
πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα σε κοινωνίες καθώς και τους τρόπους με τους οποίους
σε διάφορα πολιτισμικά συστήματα οι ανθρώπινες κοινότητες ορίζουν τον “εαυτό” τους
σε σχέση με τους κοντινούς “άλλους”47.

2.3.1.1. Ανάπτυξη ταυτότητας στους αλλοδαπούς

Η έννοια της ταυτότητας δεν μπορεί να νοηθεί ξέχωρα από την έννοια της
ομάδας. Κάθε άνθρωπος συμμετέχει σε μία ή περισσότερες ομάδες και είναι αυτές που
διαμορφώνουν τις ταυτότητες που τον χαρακτηρίζουν. Από πολύ μικρή ηλικία τα άτομα
έχουν συνείδηση της υπαγωγής τους σε ομάδες και των συνεπειών, θετικών και
αρνητικών, που αυτή φέρει48.

 «Σε κάθε άνθρωπο συναντιούνται ποικίλες υπαγωγές και η ταυτότητα αποτελεί
άθροισμα πολλών διαφορετικών χαρακτηριστικών. Η σύνθεση αυτή όμως δεν είναι
αυτονόητη. Οι άνθρωποι συχνά καλούνται να επιλέξουν και καλούνται να το κάνουν
από κάθε λογής ξενοφοβικούς, φανατικούς, άκαμπτους και κοντόφθαλμους διεκδικητές
της μοναδικής εκδοχής, της ”δικής” μας. Και η ανθρωπότητα γίνεται καθημερινά
μάρτυρας της βιαιότητας με την οποία επιβάλλεται η μοναδική εκδοχή»49.

Το φαινόμενο αυτό είναι μια πραγματικότητα για τους αλλοδαπούς οι οποίοι
καλούνται να αφήσουν στην άκρη την ταυτότητα που μέχρι να φτάσουν στη χώρα
υποδοχής είχαν δημιουργήσει και να χτίσουν μιαν άλλη ταυτότητα σύμφωνα με τις
επιταγές που προστάζει η κοινωνία στην οποία οι αλλοδαποί επιδιώκουν να ενταχθούν.
Η κοινωνία μας δυστυχώς αγνοεί ότι και οι ίδιοι οι Έλληνες παρόλο που ζουν στην ίδια

45 Δραγώνα, Θ., (2001), Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες, τόμος Β΄.
Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
46 Κοσμόπουλος, Α.(2006), Ψυχολογία και οδηγητική της παιδικής και νεανικής ηλικίας, Αθήνα:
εκδόσεις Γρηγόρη, σ.195
47 Βρύζας, Κ.(1997), Παγκόσμια επικοινωνία και πολιτιστικές ταυτότητες, Αθήνα, Gutenberg
48 Δραγώνα, Θ., (2001), Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες, τόμος Α΄.
Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
49 στο ίδιο, σ.15
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χώρα έχουν διαφορές ως προς την ταυτότητά τους. Οι διαφορές αυτές εντοπίζονται όχι
μόνο ανάμεσα σε ανθρώπους που ζουν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές αλλά και
σε ανθρώπους του ίδιου τόπου.  Άλλωστε και οι Έλληνες ως λαός δεν διατήρησαν
αναλλοίωτη την ταυτότητά τους από την αρχαιότητα ως σήμερα, κάτι τέτοιο δεν θα
ήταν φυσιολογικό άλλωστε.

Ένας λαός είναι αδύνατον να διατηρήσει αναλλοίωτη την ταυτότητά του ανά τους
αιώνες κι αυτό γιατί «ο πολιτισμός δεν είναι κάτι το στατικό,  αλλά μεταβάλλεται
συνεχώς, πράγμα που σημαίνει ότι και η ταυτότητα αποτελεί κάτι το δυναμικό, το οποίο
εξελίσσεται ανάλογα με τη δυναμική που αναπτύσσεται στο κοινωνικό – οικονομικό
πλαίσιο που ζει και αναπτύσσεται ένα άτομο»50.

Ο κάθε άνθρωπος ανήκει σε ένα  συγκεκριμένο πολιτισμό και επικοινωνεί μέσω
της κουλτούρας του. Παρόλο, όμως, που η επικοινωνία ανάμεσα σε άτομα που ανήκουν
σε διαφορετικούς πολιτισμούς θα έπρεπε να οδηγεί σε μία δημιουργική αλληλεπίδραση,
ωστόσο η επικοινωνία αυτή συναντά πολλά εμπόδια. Αυτό συμβαίνει γιατί ο καθένας
από μας θεωρεί ως κάτι φυσιολογικό κάθε τι που υπαγορεύει η δική μας κουλτούρα,
ενώ δυσκολεύεται να κατανοήσει κάποιον άλλο που δε συμπεριφέρεται με τον ίδιο με
εμάς τρόπο51.

Αν δεχτούμε λοιπόν ως φυσιολογική τη διαφορετικότητα που υπάρχει ανάμεσα
στα άτομα μιας χώρας, μια πόλης, μιας σχολικής τάξης ακόμα και μιας οικογένειας τότε
δεν θα πρέπει να μας ξενίζει και να μας φοβίζει το διαφορετικό που συναντάμε σε ένα
λαό. Η προκατάληψη που υπάρχει απέναντι στους αλλοδαπούς είναι αυτή που
συμβάλλει στο να μεγιστοποιούνται οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε Έλληνες
και αλλοδαπούς και να ελαχιστοποιούνται αυτές που υπάρχουν ανάμεσα σε ανθρώπους
της ίδιας χώρας.

Η παραπάνω άποψη έχει διαπιστωθεί και πειραματικά από τον Taifel ο οποίος
κατέληξε στην άποψη ότι όταν οποιαδήποτε ερεθίσματα ταξινομούνται σε κατηγορίες,
έχουμε την τάση να υπερτονίζουμε τις ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στα μέλη της
ίδιας κατηγορίας και τις διαφορές που υπάρχουν στα μέλη που ανήκουν σε
διαφορετικές κατηγορίες52.

Οι ξενοφοβία, λοιπόν, και η απόρριψη στην οποία υπόκεινται οι αλλοδαποί λόγο
της διαφορετικότητάς τους, τους ωθεί στο να προσαρμόζονται σε αυτό που εμείς
θεωρούμε αποδεκτό. Η κατάσταση αυτή είναι πολύ δύσκολη για τους αλλοδαπούς
μαθητές, οι οποίοι δέχονται επιρροές τόσο από το σχολείο όσο και από την οικογένεια
και οι δύο αυτές ισχυρές δυνάμεις αντιπαλεύουν μέσα στην ψυχή του νέου παιδιού για
το ποια θα επικρατήσει.

«Η ανάπτυξη της προσωπικότητας των αλλοδαπών παιδιών και συνεπώς της
πολιτισμικής ταυτότητας πραγματοποιείται σε ένα χώρο, ο οποίος επηρεάζεται από δύο,
εν μέρει αντιφατικούς πολιτισμούς, τον πολιτισμό που εκφράζει το σύστημα αξιών της
χώρας προέλευσης,  και τον πολιτισμό που εκφράζει το σύστημα αξιών της χώρας
υποδοχής»53. Το γεγονός ότι το οικογενειακό περιβάλλον των αλλοδαπών δεν

50 Ζωγράφου, Α., (1997), Η εκπαιδευτική κατάσταση των παιδιών Ελλήνων μεταναστών και η
αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής αγωγής στην Ελλάδα, Πάτρα: εκδόσεις ΤΕΙ, σ.39
51 Βρύζας, Κ., (1997), Παγκόσμια επικοινωνία και πολιτιστικές ταυτότητες, Αθήνα: Gutenberg
52 Δραγώνα, Θ., (2001), Στο: Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες, τόμος Α΄.
Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
53 Ζωγράφου, Α., (1997), Η εκπαιδευτική κατάσταση των παιδιών Ελλήνων μεταναστών και η
αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής αγωγής στην Ελλάδα, Πάτρα: εκδόσεις ΤΕΙ, σ.39
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ταυτίζεται με το κοινωνικό δημιουργεί σύγχυση στους αλλοδαπούς μαθητές και κατ’
επέκταση κρίση ταυτότητας.

Αυτή η αντίφαση ανάμεσα στο σχολείο και το σπίτι δημιουργεί προβλήματα στη
διαμόρφωση της ταυτότητας των αλλοδαπών,  οι οποίοι αντιμετωπίζουν κρίση
ταυτότητας και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχουν διαπιστωθεί στους αλλοδαπούς
νέους εκτός από συναισθήματα φόβου και ανασφάλειας και υπερβολική ευαισθησία,
καταθλίψεις και αδυναμίες αυτοσυγκέντρωσης. Παρατηρείται οι αλλοδαποί μαθητές να
χρησιμοποιούν συχνά μηχανισμούς απάρνησης της εθνικής τους ταυτότητας και να
προσαρμόζονται υπερβολικά στις αξίες και τα ιδανικά της χώρας υποδοχής.
Ταυτόχρονα, σε άλλους αλλοδαπούς νέους παρατηρείται το αντίθετο, δηλαδή
προσκόλληση στον πολιτισμό της χώρας προέλευσης και απόρριψη του πολιτισμού της
χώρας υποδοχής με αποτέλεσμα την απομόνωση στην εθνική υποκουλτούρα54.

Θα λέγαμε ότι καμία από τις δύο ακραίες αντιδράσεις δεν ωφελεί το άτομο αλλά
και την ίδια την κοινωνία. Με το να προσκολληθεί και να υιοθετήσει ένας αλλοδαπός
εξ’ ολοκλήρου την ταυτότητα των συνομηλίκων του της χώρας υποδοχής ουσιαστικά
απαρνείται τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, γεγονός που σταδιακά θα οδηγήσει στην
αφομοίωση των πολιτισμών που θεωρούνται υποδεέστεροι από αυτούς που θεωρούνται
ανώτεροι. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται η ομοιομορφία, όμως κάτι τέτοιο δεν
ωφελεί κανέναν γιατί αν δεν υπάρχει διαφορετικότητα δεν μπορεί να υπάρξει
αλληλεπίδραση κι έτσι κανένας πολιτισμός δεν ωφελείται από κανέναν. Αντίθετα αν
κάποιος αλλοδαπός απορρίψει ολοκληρωτικά τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής τότε
θα οδηγηθεί στην απομόνωση, γεγονός που με τη σειρά του θα οδηγήσει σε βίαια
ξεσπάσματα, ρατσισμό και ξενοφοβία.

Θεωρούμε, λοιπόν, ότι χρειάζεται να διατηρηθεί μια ισορροπία η οποία θα
βοηθήσει τους αλλοδαπούς στην κρίσιμη φάση της ανάπτυξης και διαμόρφωσης της
ταυτότητάς τους, να ενταχθούν ομαλά στη χώρα υποδοχής. Σε αυτό θα συμβάλλει κατά
κύριο λόγο η οικογένεια και το σχολείο. «Μια ισορροπημένη ταυτότητα του εγώ των
γονέων μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για το σχηματισμό της ταυτότητας των παιδιών,
εξασφαλίζοντάς τους τη δυνατότητα να ενεργούν κάτω από τις δεδομένες συνθήκες
μέσα σε ένα ξένο πολιτιστικό περιβάλλον. Μια τέτοια “λειτουργική ταυτότητα”
συμπεριλαμβάνει την ικανότητα του ανθρώπου να αποδέχεται και να ανταποκρίνεται σε
αντιφατικές ή και αντίθετες προσδοκίες του περιβάλλοντος. Και στην περίπτωση αυτή
δε δημιουργείται οποιαδήποτε απειλή απέναντι στο εγώ»55.

Όμως και το σχολείο πιστεύουμε ότι όχι μόνο μπορεί αλλά και πρέπει να
συμβάλλει ώστε να δημιουργήσουν οι αλλοδαποί μαθητές μια ισορροπημένη
ταυτότητα.  Για να το κάνει,  όμως,  αυτό το σχολείο πρέπει να έχει πειστεί ότι  η
διαφορετικότητα είναι κάτι φυσιολογικό που συναντάται παντού στη φύση. Επιπλέον, η
διαφορετικότητα όχι μόνο είναι φυσιολογικό αλλά και επιθυμητό. Μόνο όταν
αναγνωρίσουν πραγματικά την αξία της ετερότητας οι δάσκαλοι θα μπορέσουν να
βοηθήσουν τους αλλοδαπούς μαθητές να διαμορφώσουν και να διαφυλάξουν τη δική
τους προσωπική ταυτότητα.

    Αυτό που πρέπει λοιπόν να ξέρουν οι δάσκαλοι είναι πως «η προσωπική
ταυτότητα ενός ατόμου προκύπτει από την προσωπική του ιστορία και από τις εμπειρίες
που συγκεντρώνει από τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Και ότι η ισορροπία

54 Ζωγράφου, Α., (1997), Η εκπαιδευτική κατάσταση των παιδιών Ελλήνων μεταναστών και η
αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής αγωγής στην Ελλάδα, Πάτρα: εκδόσεις ΤΕΙ
55 Boteram, N., (1989), Μετανάστευση και ταυτότητα του εγώ. Στο: παιδαγωγική επιθεώρηση, τεύχος 10,
σ.44
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πετυχαίνεται τότε μόνον, όταν οι εταίροι των διαπροσωπικών σχέσεων αποδέχονται την
ανάγκη του ενεργούντος ατόμου για εσωτερική ισορροπία. Αντίθετα η πίεση για
μονόπλευρη προσαρμογή σε προσδοκίες και νόρμες της μίας ή της άλλης κουλτούρας
είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σοβαρές συγκρούσεις»56.

2.3.1.2. Ταυτότητα και μουσική

Η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε πολιτισμού. Τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της μουσικής κουλτούρας του κάθε πολιτισμού διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της ταυτότητάς του. «Κάθε κουλτούρα οργανώνει
με το δικό της τρόπο το χρόνο και το χώρο και δίνει τη δική της ερμηνεία στα
φαινόμενα του κόσμου»57.

Στην καθημερινή ζωή η μουσική συχνά χρησιμοποιείται σαν ένα μέσο όπου
συντελεί στη δημιουργία και στην έκφραση της ταυτότητας του ατόμου.  Οι μουσικές
προτιμήσεις, για παράδειγμα, αποτελούν πηγή πληροφοριών για τις προσωπικές αλλά
και τις ομαδικές αξίες και συμπεριφορές των διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων. Οι
μουσικές προτιμήσεις μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν ώστε να προσδιοριστούν
θέματα εθνικών και πολιτιστικών ταυτοτήτων58.

Η πολιτιστική ταυτότητα είναι αυτή που διαφοροποιεί τους λαούς.  Ο κάθε λαός
έχει τη δική του ξεχωριστή πολιτιστική κουλτούρα. Κι ενώ είναι αλήθεια ότι
επικοινωνούμε ευκολότερα και αποτελεσματικότερα με ανθρώπους της ίδιας
κουλτούρας με τη δική μας και δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε ανθρώπους με
διαφορετική κουλτούρα. Η αντίθεση αυτή, όμως, είναι φαινομενική59.  «Η σκέψη ή η
τέχνη μιας ιδιαίτερης κουλτούρας στις πιο υψηλές στιγμές της, όχι μόνο δεν εμποδίζει
την πορεία προς το οικουμενικό αλλά αποκτά η ίδια μια πανανθρώπινη διάσταση»60.

Δυστυχώς,  η παραπάνω ρήση δε γίνεται αντιληπτή από όλους τους ανθρώπους,
ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Όσον αφορά τη μουσική, οι μαθητές της χώρας υποδοχής
θεωρούν την ξένη μουσική κατώτερη και άξια χλευασμού, οι δε αλλοδαποί μαθητές
θέλοντας να φανούν ίδιοι και όχι διαφορετικοί από τους γηγενείς συνομηλίκους τους
αποποιούνται τη μουσική ταυτότητα της χώρας τους και υιοθετούν τα μουσικά πρότυπα
της χώρας υποδοχής.

Η παραπάνω άποψη ερμηνεύεται με βάση τη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας,
σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι θέλουν να κατασκευάσουν μια θετική
αυτοεκτίμηση, η οποία προκύπτει από την ενσωμάτωσή τους και την αποδοχή τους από
την ομάδα. Η κοινωνική ταυτότητα δεν επηρεάζεται απλά και μόνο από την ένταξη του
ατόμου σε μία κοινωνική ομάδα. Η κοινωνική ταυτότητα κάθε ατόμου επηρεάζεται από
το σχετικό κύρος της “εσω-ομάδας” σε σύγκριση με την “εξω-ομάδα”61.

Ας δούμε, όμως, συγκεκριμένα πως επηρεάζεται από τις κοινωνικές ομάδες η
πολιτιστική ταυτότητα που έχει αναπτύξει το άτομο σε σχέση με τη μουσική. Κάποιες
κοινωνικές ομάδες έχουν μεγαλύτερη ισχύ, εξουσία και κύρος από κάποιες άλλες. Αυτό

56 Boteram, N., (1989), Μετανάστευση και ταυτότητα του εγώ. Στο: παιδαγωγική επιθεώρηση, τεύχος 10,
σ.44
57 Βρύζας, Κ., (1997), Παγκόσμια επικοινωνία και πολιτιστικές ταυτότητες, Αθήνα: Gutenberg, σ.180
58 Beatriz I., (2006), Music and identityof Brazilian Dekasegi children and adults livingin Japan,
www.marcocosta.it/icmpc2006/pdfs/129.pdf (προσπελάστηκε στις 10/04/2008)
59 Βρύζας, Κ., (1997), Παγκόσμια επικοινωνία και πολιτιστικές ταυτότητες, Αθήνα: Gutenberg, σ.180
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κάνει δύσκολο στις ομάδες με μικρότερη ισχύ το να προάγουν την υπεροχή της δικής
τους ομάδας γεγονός που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους.

Μία από τις στρατηγικές που ακολουθούν οι αλλοδαποί νέοι προκειμένου να
ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους είναι η κοινωνική κινητικότητα. Η εγκατάλειψη
δηλαδή της ομάδας στην οποία ανήκουν και η προσχώρησή τους σε κάποια άλλη που
θεωρούν ότι θα τους προσφέρει πιο ικανοποιητική ταυτότητα. Μέσα από αυτή την
στρατηγική βελτιώνονται οι προσωπικές συνθήκες του ατόμου, οι συνθήκες της ομάδας
όμως δε μεταβάλλονται62.

Κοινωνική κινητικότητα μπορεί να παρατηθεί και στις μουσικές επιλογές των
αλλοδαπών. Υποθέτουμε, δηλαδή, με βάση τα παραπάνω ότι οι αλλοδαποί μαθητές
όταν βρίσκονται στο σπίτι ή όταν είναι μαζί με ομοεθνείς τους ακούνε τη μουσική της
χώρας τους.  Βλέποντας,  όμως,  ότι μέσα από αυτή την επιλογή δεν μπορούν να
εξασφαλίσουν μια θετική κοινωνική ταυτότητα, υιοθετούν τη μουσική κουλτούρα των
συμμαθητών τους στη χώρα υποδοχής επιδιώκοντας έτσι τη αποδοχή τους από την
ομάδα του σχολείου και την ένταξή τους σε αυτή.

Μια τέτοια πρακτική έχει ως αποτέλεσμα τη διάσπαση της ενότητας της
κοινωνικής ομάδας με το χαμηλότερο κύρος και τη διαιώνιση της ανώτερης θέσης της
κυρίαρχης ομάδας, εφόσον η στρατηγική της κινητικότητας συσκοτίζει τη συλλογική
αντίληψη για τη σύγκρουση συμφερόντων και χαλαρώνει τη συλλογική δράση63.

Στις κοινότητες των αλλοδαπών,  η μουσική της χώρας προέλευσης έχει δύο
λειτουργίες. Από τη μία πλευρά λειτουργεί ως “έμβλημα” το οποίο εκφράζει τον
πολιτισμό μιας χώρας και από την άλλη ως ένας τρόπος ώστε να νιώθουν οι αλλοδαποί
ότι ανήκουν σε μία συγκεκριμένη ομάδα64.

Επιπλέον σημαντικό ρόλο στο ποια ταυτότητα θα διατηρήσει ο αλλοδαπός στη
χώρα υποδοχής διαδραματίζουν και άλλοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα η ηλικία
εγκατάστασης στη χώρα υποδοχής. Διαφορετική ταυτότητα θα διαμορφώσει κάποιος
που γεννήθηκε στη χώρα υποδοχής, διαφορετική αυτός που έφτασε στη σχολική ηλικία
και διαφορετική κάποιος ενήλικας.

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε σε Βραζιλιάνους μετανάστες στην Ιαπωνία,
διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι αντιλήψεις των μεταναστών για τη μουσική
της χώρας τους διχάζονται. Άλλοι νιώθουν τεράστια αγάπη για τη μουσική της χώρας
τους και άλλοι απέχθεια65.

 Παιδιά και νέοι που μετανάστευσαν κάπως αργά σε μια χώρα, για παράδειγμα
στη σχολική ηλικία,  έχουν διαμορφώσει ήδη τον πολιτισμικό ρόλο του Αλβανού,  του
τσιγγάνου, κτλ. Η πολιτισμοποίησή τους έγινε στην οικογένεια, στην ομάδα των
συνομηλίκων, στο νηπιαγωγείο και στο σχολείο κάτω από την επίδραση της μουσικής
κουλτούρας της πατρίδας τους.  Όταν υπάρχουν ισχυροί δεσμοί με την οικογένεια,  το
παιδί ταυτίζεται με την κουλτούρα που εκπροσωπεί η οικογένεια.  Η κουλτούρα αυτή
περιγράφεται συχνά ως «κουλτούρα της μειονότητας». Σε αναφορά προς την ομάδα
των συνομηλίκων της κοινωνίας υποδοχής ο μαθητής αποκτά συχνά την ταυτότητα του
αλλοδαπού, του ξένου66.

62 Δραγώνα, Θ., (2001), Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες, τόμος Α΄,
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 Για τα παιδιά που μετανάστευσαν κατά την προσχολική ηλικία η διαδικασία
πολιτισμοποίησης διακόπτεται με τη μετανάστευση. Οι δυνατότητες ταύτισης στο
σχολείο και το νηπιαγωγείο είναι συγκεχυμένες και τα πρότυπα ταύτισης εμφανίζονται
ως αντιφατικά και ανάκατα. Τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν μέσα στην οικογένεια σε μια
κουλτούρα μειοψηφίας και τα πρότυπα ταύτισης παίρνονται τόσο από την οικογένεια
όσο και από την ξένη κουλτούρα. Η τελευταία ασκεί ίσως μεγαλύτερη επίδραση,
ιδιαίτερα όταν τα παιδιά αναπτύξουν τις ικανότητες επικοινωνίας και μπορούν να
κάνουν αισθητή την παρουσία τους πιο έντονα στην κοινωνία της χώρας υποδοχής.
Πέρα από αυτά, πολλές νόρμες και αξίες της χώρας υποδοχής έχουν για τη μελλοντική
ζωή του παιδιού μεγαλύτερη σημασία από ότι εκείνες που εκπροσωπούν οι γονείς τους.
Τα παιδιά αυτά μπορούν κατά τους Schrader  κ.α.  να αναπτύξουν στην κοινωνία
υποδοχής μια θετική κοινωνική ταυτότητα. Καταλήγουν λοιπόν στο συμπέρασμα πως η
ταύτιση γίνεται κυρίως με πρότυπα της ξένης κουλτούρας67.

Σε ότι αφορά τις μουσικές επιλογές των ατόμων της χώρας υποδοχής στα
παραπάνω σκόπιμα αφήσαμε ένα κενό το οποίο θα αναλυθεί στο σημείο αυτό. Σε ότι
αφορά την εμπειρία μας σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, οι Έλληνες δεν
θεωρούν κατώτερο και άξιο χλευασμού οτιδήποτε ξένο ανεξαιρέτως. Είναι αλήθεια ότι
η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν ακούει μόνο ελληνική μουσική ακούει και ξένη
μουσική. Υποθέτουμε, όμως, ότι αυτή η ξένη μουσική δεν είναι αλβανικής ή
τσιγγάνικης προέλευσης.

Οι επιλογές μας σε ότι αφορά τη μουσική επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες
όπως για παράδειγμα η οικογένεια, οι φίλοι, τα μέσα μαζική ενημέρωσης. Ένας άλλος
παράγοντας που επηρεάζει τις μουσικές επιλογές μας είναι το είδος της αξιολόγησης
που γίνεται σε μια ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι εάν σε μία ομάδα, για παράδειγμα στους
Αλβανούς, γίνει αρνητική αξιολόγηση και η ομάδα αυτή αποδεχτεί την αρνητική
αξιολόγηση, τότε θα επιδιώκει να ταυτιστεί με την ομάδα που έχει υποστεί θετική
αξιολόγηση με σκοπό να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή της. Αυτό συμβαίνει γιατί, όπως
έχει ήδη αναφερθεί, «τα άτομα και οι ομάδες αγωνίζονται να αποκτήσουν και να
διατηρήσουν θετική κοινωνική ταυτότητα68.

Κατ’ επέκτασή και τα ελληνόπουλα ακούν ξένη μουσική, για παράδειγμα
αμερικάνικη και όχι αλβανική, επειδή η μουσική αυτή έχει αξιολογηθεί θετικά και όχι η
αλβανική, με σκοπό πάλι την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους. Εύλογα κάποιος θα
μπορούσε να αναρωτηθεί από ποιόν γίνεται αυτή η αξιολόγηση είτε αυτή είναι θετική
είτε αρνητική. Θεωρούμε ότι στην αξιολόγηση αυτή συμβάλει το σχολείο, τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης και οποιοδήποτε άλλο μέσο έχει τη δύναμη να προβάλλει πρότυπα
ταύτισης.

2.4. Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας της μουσικής

Η μουσική είναι ένα είδος τέχνης,  κοινό σε όλους τους λαούς,  γνωστό από τα
αρχαία χρόνια. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει και το σημαντικότατο ρόλο της μουσικής
στη ζωή των ανθρώπων. Κάποιοι πολιτισμοί μπορεί να μην έφτασαν όσον αφορά την
επιστήμη και τα τεχνολογικά επιτεύγματα στο βαθμό που έφτασε η Δύση, όλοι όμως οι
λαοί είτε θεωρούνται ανεπτυγμένοι είτε υποανάπτυκτοι έκαναν μουσική.

67 Boteram, N., (1989) Μετανάστευση και ταυτότητα του εγώ, Στο: παιδαγωγική επιθεώρηση, τεύχος 10
68 Δραγώνα, Θ., (2001), Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες, τόμος Α΄.
Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
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Είναι γνωστό ότι η μουσική αποτελεί ένα μη λεκτικό μέσο έκφρασης, που όμως
είναι ικανό να εκφράσει και τα πιο λεπτά συναισθήματα, να μαλακώσει και την πιο
σκληρή ψυχή. Από την αρχαιότητα η μουσική αποτελούσε μάθημα στα σχολεία και
ανέκαθεν είχε κυρίαρχη θέση στα αναλυτικά προγράμματα. Αυτό σημαίνει ότι από την
αρχαιότητα ακόμα είχε γίνει αισθητή η σπουδαιότητα της μουσικής από παιδαγωγική
πλευρά.

Παρ’  όλο που τα τελευταία χρόνια η μουσική είναι λίγο παραγκωνισμένη από
τα αναλυτικά προγράμματα για να δώσει τη θέση της  σε μαθήματα που θεωρούνται πιο
σοβαρά, η πρόσφατη διατύπωση από τον Gardner της Θεωρίας των Πολλαπλών
Ευφυϊών αλλάζει κάπως τα δεδομένα.

«Σύμφωνα με τον Gardner τα άτομα έχουν οκτώ ξεχωριστές ευφυΐες που
μπορούν να καλλιεργηθούν μέσω των διαφόρων εμπειριών που θα αποκτήσουν. Οι
μαθητές όταν πραγματικά τους δοθεί η ευκαιρία μπορούν να καλλιεργήσουν τις
διάφορες ευφυΐες, σε διαφορετικό βαθμό το κάθε άτομο»69.

Μία από τις ευφυΐες που αναγνώρισε ο Gardner  είναι η μουσική ευφυΐα,  η
ικανότητα δηλαδή να συνθέτει κάποιος μουσική,  να τραγουδά και να εκτιμά τη
μουσική. Άτομα που διαθέτουν μουσική ευφυΐα μαθαίνουν καλύτερα μέσω του ρυθμού
και της μελωδίας70. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να παραγκωνίζουμε σε ένα
αναλυτικό πρόγραμμα μαθήματα όπως η μουσική ή τα καλλιτεχνικά και να δίνουμε
προτεραιότητα σε μαθήματα όπως η γλώσσα και τα μαθηματικά γιατί έτσι στερούμε
από κάποιους μαθητές το δικαίωμα να καλλιεργήσουν μια συγκεκριμένη ευφυΐα.

  Μελέτες έχουν δείξει το σπουδαίο παιδαγωγικό ρόλο της μουσικής, γεγονός
που καταδεικνύει τη σημασία της ύπαρξης του μαθήματος της μουσικής στα σχολεία.
Σύμφωνα με ειδικούς μελετητές, τα μουσικά προγράμματα στο σχολείο βοηθούν τόσο
τα παιδιά όσο και την κοινωνία με ουσιαστικό τρόπο, καθώς τα οφέλη που συνδέονται
με τη μουσική εκπαίδευση έχει αποδειχθεί ότι συνδέονται με επιτυχία στην κοινωνία,
στο σχολείο και τη μάθηση, στην ανάπτυξη της ευφυΐας και στη ζωή71.

Όμως, η συμβολή της μουσικής σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας του
ανθρώπου και ο σπουδαίος παιδαγωγικός της χαρακτήρας δεν είναι κάτι καινούργιο
παρά το γεγονός ότι συνεχώς γίνονται έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα.  Ήδη από την
αρχαιότητα ο Πλάτωνας είχε μιλήσει για τον σημαντικό ρόλο που παίζει η μουσική
στην ανάπτυξη του ιδανικού πολίτη που ενσαρκώνει τις υψηλότερες αξίες της
κοινωνίας.  Ο Αριστοτέλης μίλησε για την αξία της μουσικής όσον αφορά την
πνευματική ευχαρίστηση που προσφέρει. Λόγο αυτής της τόσο σημαντικής προσφοράς
θεώρησε ότι οι γονείς πρέπει να εκπαιδεύουν τους γιους τους στη μουσική επειδή αυτή
είναι “φιλελεύθερη και ευγενής”, όπως την χαρακτηρίζει, και γι’ αυτό το λόγο κρίσιμη
σε μια ιδανική εκπαίδευση72.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η μουσική αγωγή δεν ήταν γνωστά μόνο
στους Έλληνες. Ο Ελβετός παιδαγωγός Πεσταλότσι που θεωρείται μία από τις
μεγαλύτερες μορφές της παγκόσμιας παιδείας, αναγνώρισε το όφελος που προσφέρει η
μουσική στην ανάπτυξη μιας ειρηνικής και ήρεμης ζωής. Επίσης, ο Froebel υποστήριξε

69 Χατζηγεωργίου, Γ., (2001), Γνώθι το curriculum, Αθήνα: Άτραπος, σ. 349
70 στο ίδιο
71 http://www.menc.org/information/advocate/fact.html (προσπελάστηκε στις 24/02/2008)
72 Bob L., Johnson Jr., (2004), A sound education for all: Multicultural issues in music education, USA:
Sage publications
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την ένταξη της μουσικής στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα σαν ένα μέσο κατανόησης
του σύμπαντος και της ανθρωπότητας μέσα από αυτή73.

Έρευνες σχετικές με τα οφέλη της μουσικής ποτέ δεν έπαψαν να γίνονται.
Συνεχώς οι επιστήμονες καταλήγουν σε νέα συμπεράσματα και θεωρίες, όπως αυτή των
πολλαπλών ευφυϊών του Gardner που αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο.
Κάποια από τα συμπεράσματα των θεωριών αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια.

Κάποιες έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μελέτη της μουσικής
συμβάλλει στη γενική ανάπτυξη νευρολογικών και γνωστικών ικανοτήτων.
Συγκεκριμένα, η μελέτη και η εκτέλεση μουσικής ενεργοποιεί και εμπλέκει όλο τον
εγκέφαλο. Ειδικότερα, βελτιώνει τις αφαιρετική ικανότητα, την οπτική και ακουστική
μνήμη και τις γλωσσικές ικανότητες. Επιπλέον, αναπτύσσει γρήγορη και αποφασιστική
σκέψη και ενδεχομένως αυξάνει το IQ74.

Μία άλλη σειρά ερευνών, αποδεικνύει ότι όταν ένας μαθητής μελετά μουσική
αναπτύσσονται συγκεκριμένα χαρακτηρολογικά, συμπεριφορικά και γνωστικά
γνωρίσματα, όπως για παράδειγμα δημιουργικότητα, αυτοέκφραση, αυτοπειθαρχία,
αυτοεκτίμηση. Επιπλέον αναπτύσσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, λειτουργούν
συνεργατικά, αποδέχονται τις διαφορετικές κουλτούρες, χειρίζονται πιο
αποτελεσματικά το χρόνο τους,  έχουν αυξημένο ενδιαφέρον για το σχολείο και
αποκτούν συνήθειες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση νιας επιτυχημένης ζωής75.

Η μουσική παίζει σημαντικό ρόλο στις μικρές ηλικίες. Η ενασχόληση με τη
μουσική ενεργοποιεί ρυθμικές διαδικασίες. Η εμπειρία του χώρου και του χρόνου στην
παιδική ηλικία είναι διαφορετική από αυτή των ενηλίκων. Τα παιδιά εξερευνούν το
χρόνο και το χώρο με το βάρος του σώματος και τη ροή των κινήσεων, ενώ οι ενήλικες
μετρούν και υπολογίζουν. Ως εκ τούτου είναι φανερό και λογικό επίσης, ότι τα παιδιά
χρειάζονται τη μουσική σαν ένα μέσο ρυθμικής επανάληψης και δομημένης κίνησης76.

Η μουσική ενεργοποιεί την ανάπτυξη των δομών του εγκεφάλου και συνδέει
πολλές ενεργοποιημένες δομές του. Η μουσική προωθεί μία ισχυρή αλληλοσύνδεση και
συνοχή ανάμεσα στα δύο ημισφαίρια. Έρευνες πάνω στη μουσική δεξιότητα έχουν
δείξει ότι κάθε άνθρωπος γεννιέται με ένα συγκεκριμένο επίπεδο πιθανής μουσικής
ανάπτυξης το οποίο βρίσκεται στο υψηλότερό του επίπεδο αμέσως μετά τη γέννηση.
Εάν τότε το παιδί δε δεχτεί μουσικά ερεθίσματα το μουσικό του δυναμικό θα μειωθεί
και τελικά θα εξαφανιστεί. Ως εκ τούτου, είναι σημαντική η έκθεση του εγκεφάλου σε
ποικίλα μουσικά ερεθίσματα έτσι ώστε να μπορεί να αναπτύξει μουσικές
αναπαραστάσεις77.

2.4.1. Η μουσική ως μέσο διδασκαλίας

Η μουσική από μόνη της μπορεί να αποτελέσει ένα αντικείμενο μελέτης, όπως
για παράδειγμα το να μάθεις ένα μουσικό όργανο. Παράλληλα όμως μπορεί να
χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με μια πληθώρα άλλων μαθημάτων, από μαθηματικά και
φυσική, μέχρι ιστορία και γλώσσα.

73 Bob L., Johnson Jr., (2004), A sound education for all: Multicultural issues in music education, USA:
Sage publications
74 στο ίδιο
75 Bob L., Johnson Jr., (2004), A sound education for all: Multicultural issues in music education, USA:
Sage publications
76 Wilfried Gruhn,  (2005), Children need music, USA: Sage publications
77 στο ίδιο
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 Η διδασκαλία κάποιου μαθήματος με τη συμβολή της μουσικής προσφέρει
πολλά πλεονεκτήματα. «Η μουσική και οι εικαστικές τέχνες είναι τα εργαλεία που θα
διευκολύνουν το νου να φτάσει σε χαλαρωμένη επαγρύπνηση, κατάσταση η οποία
δημιουργείται με τα εγκεφαλικά κύματα άλφα. Όταν επιτυγχάνουμε να έχουμε
χαλαρωμένο σώμα και νου, τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τη βέλτιστη κατάσταση
μάθησης, οποιοδήποτε μοντέλο μάθησης και αν χρησιμοποιούμε»78.

Αν και η μελέτη της μουσικής συνήθως λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα από τη
μελέτη των μαθηματικών και της γλώσσας, κάποιοι ερευνητές θεωρούν ότι η μουσική
λειτουργεί σαν καταλύτης στην ανάπτυξη ικανοτήτων μάθησης όχι μόνο στα
μαθηματικά και τη γλώσσα, αλλά και σε άλλα μαθήματα. Αναλύσεις που βασίζονται σε
μία ευρεία γκάμα ερευνών καταδεικνύουν τη θετική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη
μουσική και τις αναγνωστικές ικανότητες, καθώς και ανάμεσα στη μουσική και τις
μαθηματικές ικανότητες79.

Η μουσική είναι ένα μάθημα ευχάριστο για όλα τα παιδιά, είτε αυτά είναι καλοί
μαθητές, είτε λιγότερο καλοί, είτε είναι Έλληνες, είτε αλλοδαποί. Κι αυτό γιατί για να
το παρακολουθήσει κάποιος δε χρειάζεται να διαθέτει συγκεκριμένες γνώσεις και
δεξιότητες. Είναι επίσης ένα μάθημα που μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί
διαθεματικά και να λειτουργήσει ως μέσο άμβλυνσης της διαφορετικότητας όχι μόνο
των Ελλήνων από τους αλλοδαπούς μαθητές, αλλά και όλων των μαθητών μεταξύ τους.
Μην ξεχνάμε ότι σε μία κοινωνία οι άνθρωποι ακόμη και αυτοί που κατάγονται από την
ίδια χώρα  διαφέρουν μεταξύ τους. Η διαπολιτισμική λοιπόν προσέγγιση της μουσικής
θα βοηθήσει τους μαθητές να «βιώσουν τη διαφορά όχι ως εμπόδιο στην επικοινωνία
αλλά ως έναυσμα για την προσέγγιση του ενός με τον άλλο διαμέσου της ισοτιμίας, της
συνεργασίας και του σεβασμού»80.

Ένα λοιπόν από τα πλεονεκτήματα της μουσικής είναι ότι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί διαθεματικά. Η μουσική είναι ένα μάθημα που μπορεί να συνδυαστεί
με πάρα πολλά μαθήματα, με σκοπό τα μαθήματα αυτά, να αφομοιωθούν
αποτελεσματικότερα από τους μαθητές, να κατανοηθούν ευκολότερα από τους
αλλοδαπούς μαθητές ή τουλάχιστον να τους δώσει τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη
διεξαγωγή του μαθήματος και τέλος να συμβάλλουν στη διατήρηση της ενότητας
μεταξύ των μαθητών μέσα στην τάξη και το σεβασμό της διαφορετικότητάς τους.

2.4.1.1. Η μουσική ως μέσο διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος

Ένα από τα μαθήματα με τα οποία η μουσική μπορεί να συνδεθεί διαθεματικά
είναι η γλώσσα. Η γλώσσα είναι ένα δύσκολο μάθημα ακόμα και για τα ελληνόπουλα,
πόσο μάλλον για τους αλλοδαπούς μαθητές που πρέπει να καταβάλλουν
υπερπροσπάθεια για να αντεπεξέλθουν σε αυτό εφόσον δε γνωρίζουν καλά τη γλώσσα
της χώρας υποδοχής. Η μουσική, λοιπόν, μπορεί να μας βοηθήσει καταρχήν  να
ελαφρύνουμε το κλίμα μέσα στην τάξη και έπειτα να βοηθήσει τους μαθητές να
εμπεδώσουν με ευχάριστο τρόπο το μάθημα.

78 http://ergastirio.ppp.uoa.gr/seminaria/didaskalia_kai_mathisi_2007.html, διδασκαλία και μάθηση μέσα
από την τέχνη, (προσπελάστηκε στις 15/10/2007)
79 Bob L. Johnson Jr., (2004), A sound education for all: Multicultural issues in music education, USA:
Sage publications
80 Ρεϊζόγλου, Κ. (2002), Μια διαπολιτισμική μουσική προσέγγιση για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
Θεωρία και πράξη. Στο: Π. Γεωργογιάννης (επιμ.) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ελληνικά ως Δεύτερη ή
Ξένη Γλώσσα. Πρακτικά 4ου συνεδρίου,  τόμος ΙΙ, Πάτρα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, σ.407
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Πριν εξετάσουμε το πώς μπορούμε να εντάξουμε τη μουσική στη διδασκαλία
του μαθήματος της γλώσσας θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε γιατί είναι σημαντική η
συμβολή της μουσικής στο μάθημα της γλώσσας.

«Όταν οι λέξεις συνδέονται με ρυθμό και μουσική φαίνεται ότι αποτυπώνονται
καλύτερα στη μνήμη, ίσως γιατί αποκτούν μια περισσότερο συγκινησιακή και
προσωπική σημασία»81. Είναι γνωστό ότι πιο εύκολα θυμόμαστε ένα τραγούδι από ένα
κείμενο, ή πιο εύκολα απομνημονεύουμε ένα έμμετρο ποίημα από ένα ποίημα χωρίς
μέτρο.

Επιπλέον, αξίζει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο έμμετρος λόγος, το τραγούδι , η
μουσική και ο χορός αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε πολιτισμού γεγονός που
αποδεικνύουν την μεγάλη σημασία που έχουν στην καθημερινή μας ζωή.  Εφόσον
λοιπόν και η γλώσσα αποτελεί μέρος της καθημερινής μας ζωής δεν μπορούμε να τα
αφήσουμε έξω από το γλωσσικό μάθημα82.

Ένα ακόμη γλωσσικό πλεονέκτημα των τραγουδιών είναι ότι με το να φέρνουμε
τραγούδια μέσα στην τάξη,  των οποίων η γλώσσα είναι πλούσια και ζωντανή,
ενσωματώνουμε την καθημερινή γλώσσα, η οποία συχνά διαφέρει από την τεχνητή και
ελεγχόμενη γλώσσα που διδάσκεται μέσα στην τάξη. Τέλος, μέσα από τα τραγούδια οι
μαθητές επαναλαμβάνουν πολλές φορές τις ίδιες συντακτικές δομές και λέξεις και αυτό
βοηθάει στο να εμπεδώσουν τη γραμματική και το συντακτικό χωρίς να πλήττουν83.

Στην αρχή των μαθημάτων όπου η διδασκαλία εστιάζει στην εκμάθηση λέξεων,
μπορούμε να βρούμε τραγούδια που περιέχουν τις λέξεις που διδάξαμε στο
προηγούμενο μάθημα και θέλουμε να εμπεδώσουν τα παιδιά και «να κάνουμε την
άσκηση ακούω – καταλαβαίνω»84. Δηλαδή δίνουμε στα παιδιά φωτοτυπίες με το
τραγούδι γραμμένο έχοντας όμως κενά και οι μαθητές μας ακούνε το τραγούδι και
συμπληρώνουν τα κενά. Με  αυτόν τον ευχάριστο τρόπο, μπορούμε να εξετάσουμε την
ορθογραφία, χωρίς το άγχος της εξέτασης αυτής καθαυτής.

Με ανάλογο τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τραγούδια και για την
εμπέδωση της γραμματικής, μόνο που από τα κενά τώρα θα λείπουν οι προς εμπέδωση
γραμματικοί τύποι.  «Παραδείγματος χάρη για τη διδασκαλία του ενεστώτα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το τραγούδι “Κι αν σ΄ αγαπώ δε σ΄ ορίζω”. Για τη γενική, πολύ ωραίο
τραγούδι είναι το “χρυσοπράσινο φύλλο”. Για την προστακτική το τραγούδι “χόρεψε”.
Για τα επίθετα και τα χρώματα έχουμε δύο τραγούδια “Τι χρώμα είναι τα μάτια σου”
και “Μένω σε κάποια γειτονιά”»85. Βεβαίως τα τραγούδια αυτά είναι ενδεικτικά.
Μπορούμε να βρούμε μία μεγάλη ποικιλία τραγουδιών ανάλογα και με τις προτιμήσεις
της τάξης μας και τα ενδιαφέροντά τους.

Τα τραγούδια βοηθάνε πολύ και στην κειμενική διδασκαλία.. «Όταν διδάσκουμε
κάποιο κείμενο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα τραγούδι με το ίδιο θέμα, για

81 Σκινιώτου Κ., (2002), Ο Ελύτης, ο Σαββόπουλος, ο Μπιθικώτσης και τα άλλα παιδιά…δεν ονειρεύτηκαν
ποτέ τέτοιο γλέντι!!! (σημειώσεις για τη χρήση αποσπασμάτων από τη σύγχρονη ελληνική ποίηση,
πεζογραφία και μουσική δημιουργία για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Στο:
Π. Γεωργογιάννης (επιμ.) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα.
Πρακτικά 4ου συνεδρίου,  τόμος ΙΙΙ, Πάτρα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, σ.158
82 στο ίδιο
83 στο ίδιο
84 Αστεριάδου Ι., (2002), Η συμβολή της μουσικής στη διδασκαλία της γλώσσας.  . Στο: Π. Γεωργογιάννης
(επιμ.) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα. Πρακτικά 4ου συνεδρίου,
τόμος ΙΙΙ, Πάτρα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, σ.21
85  στο ίδιο, σ.21
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να βοηθήσει τους μαθητές μας να κατανοήσουν καλύτερα το κείμενο»86. Ένα τραγούδι
μπορεί να γίνει αφορμή για περαιτέρω ανάλυση και σχολιασμό ενός κειμένου,  για
εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών, συζήτηση και προβληματισμό πάνω σε αυτό.

Άλλες δραστηριότητες με τραγούδια που μπορούν να γίνουν από τους μαθητές
μας πάνω στο γλωσσικό μάθημα είναι οι ακόλουθες: «να βάλουν τους στίχους ενός
τραγουδιού στη σωστή σειρά, να συμπληρώσουν τα κενά στους στίχους απαντώντας σε
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,  να αφαιρέσουν τις λέξεις που δεν ανήκουν στο
τραγούδι, να εξηγήσουν ή να διαλέξουν τη σωστή σημασία/ εξήγηση/ ερμηνεία λέξεων/
φράσεων/ στίχων και τέλος να διορθώσουν λάθη τα οποία σκόπιμα έχουμε κάνει κατά
τη δακτυλογράφηση των στίχων»87.  Με αυτό των τρόπο οι μαθητές μας εξασκούνται
ευχάριστα σε ποικίλες εκφάνσεις του γλωσσικού μαθήματος που απαιτούν μία
πληθώρα ικανοτήτων. Έτσι το μάθημα της γλώσσας δεν είναι πλέον μονότονο
προσφέροντας στείρα γνώση,  αλλά ευχάριστο και δημιουργικό.  Είναι αλήθεια ότι «οι
ευχαριστημένοι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα και ευκολότερα»88.

2.4.1.2. Η μουσική ως μέσο διδασκαλίας των μαθηματικών

Πολύ συχνά ακούμε ότι τα μαθηματικά σχετίζονται άμεσα με τη μουσική και το
αντίθετο.  Ήδη από την αρχαιότητα είχε ανακαλυφθεί η σχέση που τα συνδέει.  Πόσο
όμως αντιλαμβανόμαστε με ποιόν τρόπο σχετίζονται αυτές οι δύο επιστήμες και πως θα
μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη μουσική για να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να
κατανοήσουν τις μαθηματικές έννοιες;

Καταρχήν θα εξετάσουμε το πώς η μουσική συνδέεται με τα μαθηματικά.  «Η
μουσική αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ίσως το πρώτο, ποσοτικοποίησης
ενός ποιοτικού φαινομένου μέσω των μαθηματικών». Η μουσική αποτελείται από
ρυθμό και αρμονία.  Το πρώτο πράγμα που κατακτά ο άνθρωπος στην πορεία της
ανάπτυξής του αναφορικά με τη μουσική είναι ο ρυθμός. Παράλληλα, η πρώτη του
κατάκτηση σχετικά με τις μαθηματικές έννοιες είναι ο αριθμός.  «Ο ρυθμός και ο
αριθμός έχουν κοινή καταγωγή, την οποία έλκουν από την κατάτμηση του χρόνου και
την ένα προς ένα αντιστοιχία των χρονικών στιγμών με γεγονότα». Στη μουσική οι
αριθμοί είναι απαραίτητοι για να δηλώσουν το μέτρο που θα ακολουθήσει ένα μουσικό
κομμάτι. Συγκεκριμένα, τα κλάσματα χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν ένα μουσικό
μέτρο, χωρίς το οποίο θα ήταν αδύνατη η εκτέλεση ενός μουσικού κομματιού89.

Όσον αφορά την αρμονία, η προβληματική γύρω από αυτό το ζήτημα ξεκίνησε
από τους Πυθαγόρειους, τους οποίους απασχόλησαν τα εξής δύο ζητήματα: 1) πότε δύο
ήχοι νότες συνηχούν αρμονικά και 2) ποια είναι η βαθύτερη αιτία αυτής της αρμονικής

86 Αστεριάδου Ι., (2002), Η συμβολή της μουσικής στη διδασκαλία της γλώσσας.  . Στο: Π. Γεωργογιάννης
(επιμ.) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα. Πρακτικά 4ου συνεδρίου,
τόμος ΙΙΙ, Πάτρα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, σ.21
87 Σκινιώτου Κ., (2002), Ο Ελύτης, ο Σαββόπουλος, ο Μπιθικώτσης και τα άλλα παιδιά…δεν ονειρεύτηκαν
ποτέ τέτοιο γλέντι!!! (σημειώσεις για τη χρήση αποσπασμάτων από τη σύγχρονη ελληνική ποίηση,
πεζογραφία και μουσική δημιουργία για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Στο:
Π. Γεωργογιάννης (επιμ.) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα.
Πρακτικά 4ου συνεδρίου,  τόμος ΙΙΙ, Πάτρα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, σ.165
88 Αστεριάδου Ι., (2002), Η συμβολή της μουσικής στη διδασκαλία της γλώσσας.  . Στο: Π. Γεωργογιάννης
(επιμ.) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα. Πρακτικά 4ου συνεδρίου,
τόμος ΙΙΙ, Πάτρα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, σ.23
89 Κεϊσόγλου, Σ., Σπύρου, Π., Μαθηματικά – Μουσική: πορείες παράλληλες,
http://www.telemath.gr/mathematical_articles/mathematical_articles_music/maths_articles_music.php,
(προσπελάστηκε στις 18/10/2007)
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συνήχησης. Μέσα από πειραματικές διαδικασίες οδηγήθηκαν στη διατύπωση του εξής
νόμου: «όταν δύο χορδές έχουν μήκη ανάλογα με δύο από τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, τότε
συνηχούν αρμονικά», και στην κατασκευή της Πυθαγόρειας κλίμακας, η οποία
χρησιμοποιήθηκε σα φυσική κλίμακα μουσικής σύνθεσης. «Η σύγχρονη αντίληψη για
την αρμονία προκύπτει από τη χρήση ενός ισχυρότατου μαθηματικού εργαλείου,  της
ανάλυσης Fourier. Κάθε περιοδικό φαινόμενο, επομένως και η μουσική νότα μπορεί να
εκφραστεί από ένα αλγεβρικό άθροισμα αρμονικών συνιστωσών. Η αρμονία πλέον δύο
μουσικών τόνων καθορίζεται από το πλήθος των αρμονικών συνιστωσών οι οποίες
συμπίπτουν»90.

Με βάση τα παραπάνω έγινε αντιληπτό το ότι η μουσική σχετίζεται με τα
μαθηματικά.  Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι κατά το μεσαίωνα η μουσική
αποτελούσε τον έναν από τους τέσσερις κλάδους των μαθηματικών. Οι άλλοι τρεις
ήταν η αριθμητική, η γεωμετρία και η αστρονομία.

Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα μπορούσαμε να εντάξουμε τη
μουσική στη διδασκαλία των μαθηματικών με σκοπό να κάνουμε το μάθημα πιο
ευχάριστο και να εξαλείψουμε το άγχος των παιδιών για τα μαθηματικά, που ως γνωστό
σχεδόν πάντοτε τα αντιμετωπίζουν με φόβο, κάνοντάς το έτσι πιο αποτελεσματικό.

Έρευνες σε σχολεία του Μεξικό δείχνουν ότι οι επιστήμες των μαθηματικών και
της μουσικής έχουν πολλά να προσφέρουν η μία στην άλλη. Οι δάσκαλοι μουσικής εδώ
και πολλά χρόνια έχουν εκφράσει την αντίληψη ότι η μάθηση της μουσικής βοηθάει
στην ανάπτυξη μαθηματικών ικανοτήτων. Πρόσφατα οι επιστήμονες απέδειξαν
πειραματικά ότι πράγματι υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτών των δύο91.

Κατά τη διάρκεια του 1990, επιστήμονες στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια
μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα στη μουσική και την ευφυΐα.  Στην έρευνα χώρισαν
παιδιά ηλικίας 3-4 χρόνων σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα έπαιρνε μαθήματα πιάνου,
η δεύτερη μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και η τρίτη είτε έκανε μαθήματα
τραγουδιού είτε δεν έκανε καθόλου ειδικά μαθήματα.  Έπειτα από έξι μήνες,  η ομάδα
που έκανε μαθήματα πιάνου ήταν η μόνη που επέδειξε μια αξιόλογη αύξηση της
ευφυΐας.  Στην πραγματικότητα αυτά τα παιδιά πέτυχαν 34% υψηλότερο σκορ από ότι
τα παιδιά της επόμενης ομάδας92.

Ένα κομμάτι των μαθηματικών, στο οποίο τα παιδιά συναντούν ιδιαίτερη
δυσκολία είναι τα κλάσματα.  Τα μαθηματική έννοια του κλάσματος μπορεί να
κατανοηθεί μέσα από τη σύνδεσή της με τη μουσική. Η μουσική όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως δεν είναι τίποτε άλλο από ρυθμός. Ο ρυθμός ορίζεται από ένα κλάσμα,
το οποίο το συναντάμε στην αρχή ενός μουσικού κομματιού και χρησιμοποιείται για να
δηλώσει το μέτρο που θα ακολουθηθεί. Έτσι, ένα κομμάτι με ρυθμό 3/4 θα ακουστεί
διαφορετικά από ένα μουσικό κομμάτι με ρυθμό 4/4. Εάν οι μαθητές κατανοήσουν τι
σημαίνει το κλάσμα 2/4, 3/4, 9/8 κτλ., τότε θα τους είναι πιο εύκολο να κατανοήσουν
και τις έννοιες των κλασμάτων στα μαθηματικά.

Ξεφεύγοντας από τη διδασκαλία των κλασμάτων με σοκολάτες, μήλα και
κομμάτια πίτσα θα προτείνουμε μια διαφορετική προσέγγιση μέσα από τη μουσική. Ας
δούμε πως:  ξεκινώντας το μάθημα για αρχή ζητάμε από τους μαθητές μας να
χτυπήσουν παλαμάκια ακολουθώντας  το ρυθμό που θα ορίσουμε εμείς.  Ξεκινάμε

90 Κεϊσόγλου, Σ., Σπύρου, Π., Μαθηματικά – Μουσική: πορείες παράλληλες,
http://www.telemath.gr/mathematical_articles/mathematical_articles_music/maths_articles_music.php,
(προσπελάστηκε στις 18/10/2007)
91 www.sedl.org/scimath/compss/v04n02, (προσπελάστηκε στις 18/10/2007)
92 στο ίδιο
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λοιπόν να χτυπάμε με τα χέρια μας παλαμάκια σε σταθερό ρυθμό. Έπειτα
ενθαρρύνουμε του μαθητές να χτυπήσουν πιο γρήγορα παλαμάκια και πιο γρήγορα και
πιο γρήγορα. Έπειτα χτυπάμε όλοι μαζί το ρυθμό ενός οικείου στα παιδιά τραγουδιού.
Στη συνέχεια σε χρόνο 30” χτυπάνε αργά, ενώ για τα επόμενα 30” χτυπάνε γρήγορα και
τους ζητάμε να μας πουν τι παρατηρούν. Σκοπός είναι να καταλάβουν τα παιδιά ότι εάν
χτυπήσουμε γρήγορα, σε ίδιους χρόνους χωράνε πιο πολλά παλαμάκια από ότι αν
χτυπήσουμε αργά. Σταδιακά μέσα από τα παλαμάκια εισάγουμε τα παιδιά στην έννοια
του ολόκληρου, του μισού, του τετάρτου και του ογδόου.

Αφού εξοικειωθούν με αυτό, πειραματιζόμαστε και με άλλα αντικείμενα. Για
παράδειγμα φέρνουμε μέσα στην τάξη όσπρια. Γίγαντες για τα ολόκληρα, φασόλια για
τα μισά,  ρεβίθια για τα τέταρτα και φακές για τα όγδοα.  Χωρίζουμε τους μαθητές σε
ομάδες και τους προτρέπουμε να βάλουν τα όσπρια σε σειρά ώστε να δημιουργήσουν
μια μελωδία. Έπειτα του ζητάμε χτυπώντας παλαμάκια να μας παρουσιάσουν τη
μελωδία που έχον φτιάξει με τα όσπρια.

Μπορούμε επίσης να φέρουμε στην τάξη τραγουδάκια και να κρατήσουμε το
ρυθμό τους με παλαμάκια. Έπειτα τα παιδιά να γράψουν το ρυθμό τους με διάφορους
τρόπους, είτε με όσπρια είτε με χρωματιστά κουμπιά είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
σκεφτούν.  Εάν έχουμε στην τάξη παιδιά από άλλες χώρες μια καλή ιδέα θα ήταν να
τους ζητήσουμε να μας φέρουν τραγούδια από τη χώρα προέλευσής τους για να
συμπεριλάβουμε και αυτά στο μάθημα.

Ένας τέτοιος τρόπος διδασκαλίας των κλασμάτων μέσα από τη μουσική,  ο
οποίος μπορεί να γνωρίσει πολλές παραλλαγές, παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα.
Καταρχήν εισάγει ομαλά και με φυσικό τρόπο τους μικρούς μαθητές στην έννοια του
κλάσματος. Ήδη τα κλάσματα εμφανίζονται στο βιβλίο του Δημοτικού από την Τρίτη
κιόλας τάξη, ενώ πριν διδάσκονταν στην Πέμπτη τάξη. Τα παιδιά στην Γ΄ Δημοτικού
είναι πολύ μικρά και δύσκολα μπορούν να κατανοήσουν τα κλάσματα . Μέσα όμως από
τη μουσική θα δουν σε εφαρμογή τα κλάσματα και θα τα καταλάβουν πιο εύκολα.

Με αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας τα  παιδιά παροτρύνονται να οδηγηθούν μόνα
τους στη γνώση και να βάλουν τη φαντασία τους να δουλέψει.  Επιπλέον,  τα παιδιά
μαθαίνουν να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Τέλος, με έναν
τέτοιο τρόπο διδασκαλίας βοηθιούνται πολύ και οι αλλοδαποί μαθητές οι οποίοι
ενδεχομένως να δυσκολεύονται με την ελληνική γλώσσα. Μέσα από μια τέτοια μορφή
διδασκαλίας,  όπου τα κλάσματα διδάσκονται εμπειρικά και μέσα από τη μουσική,  η
οποία δεν έχει γλώσσα και σύνορα, οι αλλοδαποί μαθητές  συμμετέχουν στον ίδιο
βαθμό που συμμετέχουν και οι Έλληνες συμμαθητές τους. Έτσι, αυξάνεται η
αυτοπεποίθησή τους και προσπαθούν για το καλύτερο.  Στην αυτοπεποίθησή τους και
την αίσθηση της ισότητας με τους Έλληνες συμμαθητές τους συμβάλλει και το γεγονός
ότι στο μάθημα χρησιμοποιούνται και τραγούδια της χώρας τους.

2.4.1.3. Η μουσική ως μέσο διδασκαλίας της ιστορίας

Η μουσική είναι μία τέχνη η οποία υπάρχει στην ιστορία όλων των πολιτισμών.
Η μουσική,  όπως και κάθε άλλο είδος τέχνης διαμορφώνεται και εξελίσσεται με την
πάροδο των χρόνων και βεβαίως δε μένει σε καμία περίπτωση ανεπηρέαστη από τις
κοινωνικοπολιτικές, ιστορικές και επιστημονικές εξελίξεις. Στο βαθμό που αφορά την
Ελλάδα, με την πάροδο των χρόνων εμφανίζονταν διαφορετικές μουσικές ανάγκες, που
δημιουργούσαν τα διάφορα είδη μουσικής.
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 Έτσι,  ενώ στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα η κύριες μουσικές πηγές ήταν το
βυζαντινό μέλος και το δημοτικό τραγούδι μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από
τους Τούρκους αυτό αποδείχτηκε ανεπαρκές και η έντεχνη μουσική έκανε τα πρώτα της
βήματα93.  Στην Ελλάδα υπάρχει επίσης και η ρεμπέτικη μουσική,  η οποία είναι πηγή
πληροφοριών για τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής που εκφράζει.

Επιπλέον, η μουσική δε μένει ανεπηρέαστη από την ανάπτυξη της τεχνολογίας.
Το ραδιόφωνο,  η τηλεόραση και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μας δίνουν τη
δυνατότητα να έχουμε εύκολη και οικονομική πρόσβαση στη μουσική άλλων να λαών
και να επηρεαζόμαστε από αυτούς. Έτσι, στην εποχή μας τα μουσικά είδη είναι άπειρα
και με πολλές επιρροές. Επίσης, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έδωσαν τη δυνατότητα
δημιουργίας ηλεκτρονικής μουσικής.

Τα τραγούδια λοιπόν μας λένε πολλά για την ιστορία και την εξέλιξη ενός λαού
και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο μάθημά μας ως αφορμή για να
επεξεργαστούμε κάποιο κομμάτι της ιστορίας.

2.5. Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις μουσικές προτιμήσεις
Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου και τη
σχέση τους με την ελληνική μουσική. Η σχέση αυτή επιχειρείται να εξεταστεί μέσα από
ερωτήσεις που αφορούν τη σχέση των μαθητών με την ελληνική μουσική, την ξένη
μουσική,  αλλά και στην περίπτωση των αλλοδαπών μαθητών,  τη μουσική της χώρας
τους.  Στόχος μας είναι να εξετάσουμε τι μουσική ακούν τα ελληνόπουλα στην ηλικία
των 11-12, και τι μουσική οι αλλοδαποί μαθητές της ίδιας ηλικίας. Στην περίπτωση των
αλλοδαπών μαθητών σκοπός ήταν να εξετάσουμε το αν προτιμούν τη μουσική της
χώρας τους, αν ταυτίζονται με τη μουσική της χώρας υποδοχής ή μήπως υπάρχει ένας
συνδυασμός αυτών των δύο.

2.6. Υποθέσεις

· Οι μαθητές της Πέμπτης και Έκτης τάξης του Δημοτικού σχολείου
ανεξαρτήτως εθνικότητας και φύλου ακούνε σε μεγάλο βαθμό ελληνική
μουσική σε όλες τις εκδηλώσεις της κοινωνικής τους ζωής, στο σχολείο,
στο σπίτι, στις εκδρομές, στα πάρτι, κ.λπ..

· Οι μαθητές της Πέμπτης και Έκτης τάξης του Δημοτικού σχολείου
ανεξαρτήτως εθνικότητας και φύλου ανταλλάσσουν cd με ελληνική
μουσική με τους φίλους τους.

· Οι αλλοδαποί μαθητές της Πέμπτης και Έκτης τάξης δημοτικού ακούνε
σε μεγάλο βαθμό τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους.

· Οι αλλοδαποί μαθητές θεωρούν σημαντικό το να ακούν τη μουσική της
χώρας προέλευσης των γονιών τους.

93 Karl Nef, (1985), Ιστορία της μουσικής, Μετάφραση Ανωγειανάκης Φ., Αθήνα: εκδόσεις Ν. Βότσης
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· Οι αλλοδαποί μαθητές της Πέμπτης και της Έκτης τάξης του Δημοτικού
σχολείου ακούνε τη μουσική των γονιών τους μόνο στο σπίτι, στις
εκδρομές με τους γονείς, αλλά και όταν βρίσκονται μαζί με φίλους από
την ίδια χώρα με αυτούς.

· Οι αλλοδαποί μαθητές δεν ακούνε τη μουσική της χώρας τους σε
εκδηλώσεις που βρίσκονται μαζί με Έλληνες συμμαθητές τους, όπως οι
εκδρομές με το σχολείο και τα πάρτι.

· Οι μαθητές της Πέμπτης και Έκτης τάξης του Δημοτικού σχολείου
ανεξαρτήτως φύλου και εθνικότητας ακούνε σε μεγάλο βαθμό ξένη
μουσική.

· Οι μαθητές της Πέμπτης και Έκτης τάξης του Δημοτικού σχολείου
τραγουδάνε ξένη μουσική σε διάφορες εκδηλώσεις της καθημερινής
ζωής όπου μπορούν να έχουν τη δυνατότητα επιλογής,  όπως στο
σχολείο, στο σπίτι, στις εκδρομές του σχολείου και στα πάρτι με φίλους.

· Οι μαθητές της Πέμπτης και Έκτης τάξης του Δημοτικού σχολείου δεν
τραγουδάνε ξένη μουσική σε δραστηριότητες όπου δεν έχουν τη
δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι το ρεπερτόριο όπως στη χορωδία του
σχολείου και στο ωδείο.
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3. Μεθοδολογία

3.1. Το δείγμα

Το δείγμα της έρευνάς μας αποτέλεσαν μαθητές της Πέμπτης και Έκτης τάξης
Δημοτικών σχολείων της Πάτρας. Συνολικά οι μαθητές του δείγματός μας ήταν 66 και
η επιλογή τους έγινε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας. Από αυτούς το
53%  ήταν αγόρια και το 47%  κορίτσια.  Το 48.5%  ήταν από την Πέμπτη Δημοτικού,
ενώ το 51.5% από την Έκτη Δημοτικού. Οι Έλληνες αποτέλεσαν το 56.1% του
δείγματός μας, οι αλλοδαποί το 39.4%, ενώ το 4.5% ήταν Έλληνες του εξωτερικού.
Όσον αφορά τους αλλοδαπούς μαθητές το 36.4% αυτών ήταν από την Αλβανία, το 3%
από τη Φιλανδία,  το 1.5.%  από τη Γερμανία,  το 1.5%  από την Αυστραλία και τέλος
άλλο ένα 1.5% αποτέλεσαν μαθητές από τη Μολδαβία.

3.2. Ερευνητικά εργαλεία

Προκειμένου να διερευνήσουμε τις μουσικές προτιμήσεις των Ελλήνων και των
αλλοδαπών μαθητών της Πέμπτης και Έκτης τάξης του Δημοτικού σχολείου και τη
σχέση τους με την ελληνική μουσική, ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήσαμε το
ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο μας αποτελούνταν από δύο μέρη. Στο πρώτο
μέρος συλλέγονται δημογραφικά και εκπαιδευτικά στοιχεία των υποκειμένων της
έρευνας, ενώ στο δεύτερο μέρος τα υποκείμενα δηλώνουν το βαθμό ανταπόκρισης κάθε
ερώτησης σε αυτά χρησιμοποιώντας την κλίμακα Likert έξι διαβαθμίσεων, (0 =
καθόλου,  1  =  ελάχιστα,  2  =  λίγο,  3  =  αρκετά,  ,  =  πολύ,  5  =  πάρα πολύ)  και δύο
διαβαθμίσεων (0 = όχι, 5 = ναι).

Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελεί το 9ο μέρος «Σχέση με τη Μουσική»  της
«Κλίμακας Πολιτισμικής Διαμεσολαβητικής Υποκειμενοποίησης και
Υποκειμενικότητας για πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στο ελληνικό σχολείο».
Η έρευνα αυτή αποτελεί, επομένως, ένα τμήμα μιας ευρύτερης έρευνας που αφορά την
πολιτισμική υποκειμενοποίηση και τη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας ως
αποτέλεσμα της συνύπαρξης Ελλήνων και Αλλοδαπών μαθητών.

Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από ερωτήσεις που αφορούσαν τα
δημογραφικά και εκπαιδευτικά στοιχεία των μαθητών, οι οποίες αποτέλεσαν τις
ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνάς μας. Συγκεκριμένα, οι ανεξάρτητες μεταβλητές
ήταν η πόλη, ο νομός, το έτος γέννησης, το φύλο και η εθνικότητα. Όσον αφορά τους
Έλληνες, ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν επίσης οι ερωτήσεις που εξέταζαν σε ποια τάξη
πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο, πόσα χρόνια πηγαίνουν στο σχολείο και αν πήγαν στο
νήπιο.  Σε ότι αφορά τους Έλληνες του εξωτερικού και τους αλλοδαπούς μαθητές,
ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν, εκτός από τα δημογραφικά στοιχεία που αναφέρθηκαν
παραπάνω, οι ερωτήσεις που εξέταζαν από ποια χώρα είναι, πόσα χρόνια μένουν στην
Ελλάδα,  πόσα χρόνια πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο,  σε ποια τάξη πηγαίνουν στο
ελληνικό σχολείο, σε ποια τάξη πήγαιναν στο σχολείο της χώρας τους πριν έρθουν στην
Ελλάδα και πόσα χρόνια πήγαν στο σχολείο της χώρας τους πριν έρθουν στην Ελλάδα.

Στο δεύτερο μέρος του το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής – κλειστές που χωρίζονταν σε τρεις θεματικές ενότητες. Οι
ενότητες αυτές ήταν η σχέση με την ελληνική μουσική, η σχέση με τη μουσική της
χώρας προέλευσης και η σχέση με την ξένη μουσική. Οι ερωτήσεις αυτών των
θεματικών ενοτήτων αποτέλεσαν τις εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνάς μας.
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Οι ερωτήσεις που αφορούσαν τη σχέση Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών με
την ελληνική μουσική ήταν συνολικά 10  και σκοπό είχαν να διαπιστώσουν αν οι
συγκεκριμένοι μαθητές ακούνε ελληνική μουσική, αν τους αρέσει η ελληνική μουσική,
αν τραγουδάνε ελληνικά τραγούδια,  αν κάνουν δώρο στους φίλους τους ελληνική
μουσική και αν οι φίλοι τους τους κάνουν δώρο ελληνική μουσική.  Επιπλέον,  οι
ερωτήσεις αυτές είχαν σκοπό να εξετάσουν κατά πόσο είναι σημαντικό για Έλληνες και
αλλοδαπούς μαθητές να ακούνε ελληνική μουσική, να τραγουδάνε ελληνικά τραγούδια,
να κάνουν στους φίλους τους δώρο ελληνική μουσική αλλά και κατά πόσο είναι
σημαντικό γι’ αυτούς να τους κάνουν οι φίλοι τους δώρο ελληνική μουσική. Τέλος, στο
ερωτηματολόγιο υπήρχαν ερωτήσεις που σκοπό είχαν να διαπιστώσουν που
τραγουδάνε Έλληνες και αλλοδαποί μαθητές ελληνικά τραγούδια. Συγκεκριμένα,
εξεταζόταν το αν οι Έλληνες και αλλοδαποί μαθητές τραγουδάνε ελληνικά τραγούδια
στη χορωδία του σχολείου, στο ωδείο, στο σπίτι, στις εκδρομές του σχολείου, στις
εκδρομές με τους γονείς και σε πάρτι με φίλους.

Αντίστοιχες ήταν και οι ερωτήσεις των άλλων δύο κατηγοριών που αφορούσαν
τη σχέση με τη μουσική της χώρας προέλευσης και τη σχέση με την ξένη μουσική.
Όσον αφορά τις ερωτήσεις που αφορούσαν τη σχέση με τη μουσική της χώρας
προέλευσης, ήταν συνολικά 11 διότι υπήρχε επιπλέον και μία ερώτηση ανοιχτού τύπου
που εξέταζε τη γλώσσα στην οποία είναι η μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών
τους. Τέλος, οι ερωτήσεις που αφορούσαν τη σχέση με την ξένη μουσική ήταν 10, όπως
ακριβώς και οι ερωτήσεις της κατηγορίας που αφορούσε τη σχέση με την ελληνική
μουσική.

3.3. Τρόπος ανάλυσης δεδομένων

Για την επεξεργασία και τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων
χρησιμοποιήθηκε το Statistical Package for Social Sciences (SPSS), σε επίπεδο
περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής που περιλάμβανε πίνακες ποσοστών, επί του
συνολικού μας δείγματος, και αυτό γιατί οι μεταβλητές μας ανήκουν στις τακτικές
μεταβλητές.

3.4. Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων

Δεδομένου ότι το δείγμα που χρησιμοποιήσαμε για την έρευνά μας δεν ήταν
εξαιρετικά μεγάλο, θα περιοριστούμε στην παρουσίαση και ανάλυση μόνο των
στατιστικά σημαντικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν.
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4. Παρουσίαση και ανάλυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

4.1. Οι μουσικές προτιμήσεις Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄
Δημοτικού σε σχέση με το φύλο

4.1.1. Φύλο και σχέση με την ελληνική μουσική

Στον πίνακα 1 παρατηρούμε ότι τόσο στα αγόρια, όσο και στα κορίτσια, πάνω
από τους μισούς μαθητές ακούνε «πάρα πολύ»  ελληνική μουσική,  με τα κορίτσια να
προηγούνται ελαφρώς. Συγκεκριμένα, το ποσοστό στα αγόρια είναι 51,2%, ενώ στα
κορίτσια 58,2%.  Επίσης πολλοί ήταν αυτοί που δήλωσαν ότι ακούν «πολύ» ελληνική
μουσική και πάλι με τα κορίτσια να έχουν λίγο μεγαλύτερα ποσοστά, με ποσοστό 29%
έναντι των αγοριών που είχαν ποσοστό 20%.  Από τον πίνακα 1  βλέπουμε επίσης ότι
«αρκετά» ελληνική μουσική ακούει το 8,7% των αγοριών και το 6,5% των κοριτσιών,
ενώ «λίγο» ελληνική μουσική βλέπουμε ότι ακούει το 14,3% των αγοριών και το 6,3%
των κοριτσιών. Τέλος, κανένα κορίτσι δε δήλωσε ότι δεν ακούει «καθόλου» ή ότι
ακούει «ελάχιστα» ελληνική μουσική, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό των αγοριών, μόλις
2,9%  δήλωσε ότι δεν ακούει «καθόλου» ελληνική μουσική και άλλο ένα 2,9% ότι
ακούει «ελάχιστα».

Πίνακας 1: φύλο – ακούς ελληνική μουσική; (σε %)

Ακούς ελληνική
                   μουσική;

  φύλο
καθόλου ελάχιστα λίγο Αρκετά πολύ πάρα

πολύ σύνολο

   αγόρι 2,9 2,9 14,3 8,7 20 51,2 100
  κορίτσι 0 0 6,3 6,5 29 58,2 100
  σύνολο 1,5 1,5 10,6 7,6 24,2 54,6 100

Γράφημα 1: φύλο –  ακούς ελληνική μουσική
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Στον πίνακα 2 τα ποσοστά που δείχνουν κατά πόσο αρέσει η ελληνική μουσική
στους μαθητές της Πέμπτης και Έκτης τάξης του Δημοτικού σχολείου είναι εξίσου
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υψηλά με τα ποσοστά της προηγούμενης ερώτησης που αφορά το κατά πόσο οι ίδιοι
μαθητές ακούνε ελληνική μουσική. Συγκεκριμένα στο 54,2% των αγοριών και στο
41,9% των κοριτσιών αρέσει «πάρα πολύ» η ελληνική μουσική. «Πολύ» αρέσει η
ελληνική μουσική στο 17,1% των αγοριών και στο 25,8% των κοριτσιών ενώ «αρκετά»
δήλωσαν ότι τους αρέσει το 14,3% των αγοριών και το 25,8% των κοριτσιών. Τα
ποσοστά μικραίνουν στις υπόλοιπες διαβαθμίσεις. Έτσι, μόνο το 8,6% των αγοριών και
το 3,3% των κοριτσιών μας δήλωσαν ότι τους αρέσει «λίγο» η ελληνική μουσική, ενώ
«ελάχιστα» αρέσει στο 2,9% των αγοριών και στο 3,2% των κοριτσιών. Κανένα κορίτσι
δε δήλωσε ότι δεν του αρέσει «καθόλου» η ελληνική μουσική, ενώ και στα αγόρια το
ποσοστό αυτό ήταν μικρό, μόλις 2,9%. Γενικότερα, παρατηρούμε ότι στην πλειοψηφία
των μαθητών αρέσει από «αρκετά» έως «πάρα πολύ» η ελληνική μουσική.

Πίνακας 2: φύλο – σου αρέσει η ελληνική μουσική; (σε %)

Σου αρέσει  η
                    ελληνική

μουσική;

   φύλο

καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα
πολύ σύνολο

   αγόρι 2,9 2,9 8,6 14,3 17,1 54,2 100
  κορίτσι 0 3,2 3,3 25,8 25,8 41,9 100
  σύνολο 1,5 3 6,1 19,7 21,2 48,5 100

Γράφημα 2: φύλο – σου αρέσει η ελληνική μουσική

Όσον αφορά το εάν οι μαθητές της Πέμπτης και Έκτης τάξης του Δημοτικού
σχολείου χαρίζουν στους φίλους τους cd  με ελληνική μουσική,  η πλειοψηφία αυτών
όπως βλέπουμε τόσο στον πίνακα 3,  όσο και στο γράφημα 3,  δε χαρίζει καθόλου
ελληνική μουσική. Το ποσοστό αυτό είναι 51,4% στα αγόρια και 45,2% στα κορίτσια.
Στις υπόλοιπες διαβαθμίσεις τα ποσοστά είναι πολύ μικρότερα, ενώ μόλις το 8,5% των
αγοριών και το 19,2% των κοριτσιών κάνουν δώρο στους φίλους τους ελληνική
μουσική.
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Πίνακας 3: φύλο – κάνεις δώρο ελληνική μουσική; (σε %)

Κάνεις δώρο
ελληνική

                        μουσική;
φύλο

καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα
πολύ σύνολο

   αγόρι 51,4 8,6 8,6 14,3 8,6 8,5 100
  κορίτσι 45,2 12,9 6,5 9,7 6,5 19,2 100
  σύνολο 48,5 10,6 7,6 12,1 7,6 13,6 100

Γράφημα 3: φύλο – κάνεις δώρο ελληνική μουσική
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Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και για την ερώτηση που αφορά το εάν οι ίδιοι
μαθητές παίρνουν ως δώρο από τους φίλους τους ελληνική μουσική. Από τον πίνακα 4
βλέπουμε ότι το 48,5% των αγοριών και το 48,3% των κοριτσιών δεν παίρνει
«καθόλου»  ως δώρο ελληνική μουσική,  το 11,4%  των αγοριών και το 6,5%  των
κοριτσιών παίρνουν «ελάχιστα» δώρο ελληνική μουσική, ενώ το 8,6% των αγοριών και
το 6,5%, των κοριτσιών παίρνουν «λίγο» ως δώρο μουσικά cd με ελληνική μουσική.

Πίνακας 4: φύλο – σου κάνουν δώρο ελληνική μουσική; (σε %)

                     Σου κάνουν
                δώρο ελληνική
                          μουσική;
   φύλο

καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα
πολύ σύνολο

   αγόρι 48,5 11,4 8,6 8,6 14,3 8,6 100
  κορίτσι 48,3 6,5 6,5 9,7 12,9 16,1 100
  σύνολο 48,5 9,1 7,6 9,1 13,6 12,1 100

Από τον πίνακα 4 βλέπουμε ότι «αρκετά» έως «πάρα πολύ» ελληνική μουσική
παίρνει συνολικά ως δώρο το 31,5% των αγοριών και το 38,7% των κοριτσιών της Ε΄
και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού.  Συγκεκριμένα,  «αρκετά» ελληνική μουσική παίρνει ως
δώρο το 8,6% των αγοριών και το 9,7% των κοριτσιών, «πολύ» το 14,3% των αγοριών
και το 12,9%  των κοριτσιών,  ενώ τέλος «πάρα πολύ»  ελληνική μουσική παίρνει ως
δώρο το 8,6% των αγοριών και 16,1% των κοριτσιών.
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Γράφημα 4: φύλο – σου κάνουν δώρο ελληνική μουσική;
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Όσον αφορά το πόσο σημαντικό θεωρούνε οι μαθητές το να κάνουν δώρο στους
φίλους τους ελληνική μουσική, οι απαντήσεις δε δίνουν πολύ ξεκάθαρα αποτελέσματα,
όμως σε γενικές γραμμές δείχνουν ότι για τους μαθητές δεν είναι τόσο πολύ σημαντικό
να τους χαρίζουν οι φίλοι τους ελληνική μουσική. Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 5,
για το 42,9%  των αγοριών και για το 22,6%  των κοριτσιών δεν είναι «καθόλου»
σημαντικό να τους χαρίζουν οι φίλοι τους ελληνική μουσική, «ελάχιστα» σημαντικό
είναι για το 8,6% των αγοριών και για το 22,6% των κοριτσιών, ενώ «λίγο» σημαντικό
είναι για το 11,4%  των αγοριών και για το 12,9%  των κοριτσιών.  Το 14,3%  των
αγοριών και το 12,9% των κοριτσιών μας δήλωσαν ότι είναι «αρκετά» σημαντικό να
κάνουν στους φίλους τους δώρο ελληνική μουσική,  «πολύ»  σημαντικό είναι για το
17,1% των αγοριών και για το 12,9% των κοριτσιών και τέλος «πάρα πολύ» σημαντικό
είναι για το 5,7% των αγοριών και για το 16,1% των κοριτσιών.

Πίνακας 5: φύλο – σημαντικό να κάνεις στους φίλους σου δώρο ελληνική μουσική;
(σε %)

                 Σημαντικό να
                           χαρίζεις
                         ελληνική
                           μουσική;
   φύλο

καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα
πολύ σύνολο

   αγόρι 42,9 8,6 11,4 14,3 17,1 5,7 100
  κορίτσι 22,6 22,6 12,9 12,9 12,9 16,1 100
  σύνολο 33,3 15,2 12,1 13,6 15,2 10,6 100

Γενικότερα όπως παρατηρούμε τόσο στο πίνακα 5,  όσο και στο γράφημα 5  η
πλειοψηφία αγοριών και κοριτσιών θεωρούν από καθόλου έως λίγο σημαντικό το να
χαρίζουν στους φίλους τους ελληνική μουσική.
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Γράφημα 5: φύλο – σημαντικό να κάνεις στους φίλους σου δώρο ελληνική μουσική
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Παρόμοια αποτελέσματα συναντάμε και στον πίνακα 6. Το 48,5% των αγοριών
και το 48,3%  των κοριτσιών δε θεωρούν καθόλου σημαντικό το να τους χαρίζουν οι
φίλοι τους ελληνική μουσική,  ενώ για τις υπόλοιπες βαθμίδες τα ποσοστά είναι πολύ
μικρότερα,  όπως παρατηρούμε τόσο από τον πίνακα 6,  όσο και από το γράφημα 6.
Συγκεκριμένα, μόλις 8,6% των αγοριών και 16,1% των κοριτσιών θεωρούν «πάρα
πολύ» σημαντικό να τους χαρίζουν οι φίλοι τους ελληνική μουσική.

Πίνακας 6: φύλο – σημαντικό να σου κάνουν οι φίλοι σου δώρο ελληνική μουσική;
(σε %)

Σημαντικό να σου
                      χαρίζουν
                      ελληνική
                      μουσική;
   φύλο

καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα
πολύ σύνολο

   αγόρι 48,5 11,4 8,6 8,6 14,3 8,6 100
  κορίτσι 48,3 6,5 6,5 9,7 12,9 16,1 100
  σύνολο 48,5 9,1 7,6 9,1 13,6 12,1 100

Γράφημα 6: φύλο – σημαντικό να σου κάνουν οι φίλοι σου δώρο ελληνική μουσική
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4.1.2. Φύλο και σχέση με τη μουσική της χώρας προέλευσης

Όσον αφορά τον αν οι αλλοδαποί μαθητές και οι Έλληνες του εξωτερικού
ακούνε τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους, σε ότι αφορά το φύλο,
όπως παρατηρούμε στον πίνακα 7,  το 61% των αγοριών και το 54,5% των κοριτσιών
ακούνε από «πάρα πολύ» έως «πολύ» τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών
τους. Το υπόλοιπο 38,9% των αγοριών και το 45,4% των κοριτσιών ακούνε από «λίγο»,
έως και «καθόλου» τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους.

Πίνακας 7: φύλο – ακούς τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών σου; (σε
%)

Ακούς τη μουσική
   της χώρας

    προέλευσης
                των γονιών
                           σου;

φύλο
καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα

πολύ σύνολο

   αγόρι 5,6 5,6 27,8 11,1 27,8 22,1 100
  κορίτσι 18,2 18,2 9,1 0   9,1 45,4 100
  σύνολο 10,3 10,3 20,7 6,9 20,7 31,1 100

Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο μέρος των κοριτσιών με ποσοστό
45,4% ακούει «πάρα πολύ» τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών του, κι ένα
επίσης αξιοσημείωτο ποσοστό 18,2% δεν ακούει «καθόλου» τη μουσική της χώρας
προέλευσης των γονιών του. Τα αντίστοιχα ποσοστά στα αγόρια είναι πολύ μικρότερα.
Συγκεκριμένα, το 22,1% των αγοριών ακούνε «πάρα πολύ» τη μουσική της χώρας
προέλευσης των γονιών τους και μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό 5,6%  δεν ακούει
«καθόλου» τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών του.

Γράφημα 7: φύλο – ακούς τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών σου;
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Όσον αφορά το αν αρέσει στους αλλοδαπούς μαθητές οι μουσική της χώρας
προέλευσης των γονιών τους, από τον πίνακα 8 βλέπουμε ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό
αγοριών και κοριτσιών, 38,9% και 36,3% αντίστοιχα, αρέσει «πάρα πολύ» η μουσική
της χώρας προέλευσης των γονιών τους.  Στις υπόλοιπες βαθμίδες τα ποσοστά είναι
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μικρότερα, ενώ υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό 11,1% για τα αγόρια και 18,2% για
τα κορίτσια που δεν τους αρέσει «καθόλου» η μουσική της χώρας προέλευσης των
γονιών τους.

Πίνακας 8: φύλο – σου αρέσει η μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών σου;
(σε %)

Σου αρέσει η
                      μουσική
                   της χώρας
                 προέλευσης
                  των γονιών

σου;
φύλο

καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα
πολύ σύνολο

   αγόρι 11,1 5,6 11,1 22,2 11,1 38,9 100
  κορίτσι 18,2 9,1 9,1 0 27,3 36,3 100
  σύνολο 13,8 6,9 10,3 13,8 17,2 38 100

Γράφημα 8: φύλο – σου αρέσει η μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών σου;
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Παρόλο που όπως είδαμε στις προηγούμενες ερωτήσεις το μεγαλύτερο ποσοστό
των αλλοδαπών μαθητών και των Ελλήνων του εξωτερικού ανεξαρτήτως φύλου ακούνε
στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είτε λίγο είτε πολύ τη μουσική της χώρας προέλευσης
των  γονιών τους, στον πίνακα 9, βλέπουμε ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν
κάνουν δώρο στους φίλους τους τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους.
Συγκεκριμένα, το 55,4% των αγοριών και το 63,6% των κοριτσιών δεν κάνουν
«καθόλου»  δώρο cd   με τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους στους
φίλους τους,  ενώ «πάρα πολύ»  μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους δε
χαρίζει κανένα κορίτσι, ενώ χαρίζει μόνο το 5,6% των αγοριών.



43

Πίνακας 9: φύλο – στους φίλους σου κάνεις δώρο μουσική της γλώσσας
προέλευσης των γονιών σου; (σε %)

Στους φίλους σου
   κάνεις δώρο μουσική
                      της χώρας
                    προέλευσης
                    των γονιών

σου;
φύλο

καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα
πολύ σύνολο

   αγόρι 55,4 22,2 5,6 5,6 5,6 5,6 100
  κορίτσι 63,6 9,1 9,1 9,1   9,1 0 100
  σύνολο 58,6 17,2 6,9 6,9 6,9 3,5 100

Γράφημα 9: φύλο – στους φίλους σου κάνεις δώρο μουσική της γλώσσας
προέλευσης των γονιών σου;
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Παρόμοια ποσοστά συναντάμε και στην ερώτηση που αφορά το αν οι
αλλοδαποί μαθητές παίρνουν ως δώρο μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών
τους. Από τον πίνακα 10 βλέπουμε ότι το 55,4% των αγοριών και το 72,7% των
κοριτσιών δεν παίρνουν «καθόλου»  ως δώρο μουσική της χώρας προέλευσης των
γονιών τους, ενώ «πάρα πολύ» μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών του δεν
παίρνει κανένα κορίτσι ως δώρο από τους φίλους του, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τ’
αγόρια είναι μόλις 5,6%

Πίνακας 10: φύλο – οι φίλοι σου σου κάνουν δώρο μουσική της χώρας προέλευσης
των γονιών σου; (σε %)

Οι φίλοι σου σου
   κάνουν δώρο μουσική
                      της χώρας
                    προέλευσης
                     των γονιών

σου;
φύλο

καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα
πολύ σύνολο

   αγόρι 55,4 11,1 16,7 5,6 5,6 5,6 100
  κορίτσι 72,7 0 0 9,1 18,2 0 100
  σύνολο 62,2 6,9 10,3 6,9 10,3 3,4 100
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Γράφημα 10: φύλο – οι φίλοι σου σου κάνουν δώρο μουσική της χώρας
προέλευσης των γονιών σου;
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Στους προηγούμενους πίνακες είδαμε κατά πόσο οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄
Δημοτικού κάνουν δώρο στους φίλους τους, αλλά και κατά πόσο παίρνουν από αυτούς
ως δώρο μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους.  Τα ποσοστά ήταν
μεγαλύτερα γι’ αυτούς που δε δωρίζουν μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών
τους από αυτούς που δωρίζουν. Ωστόσο αξίζει να δούμε αν παρόλα αυτά οι ίδιοι
μαθητές θεωρούν σημαντικό ή όχι το να χαρίζουν μουσική της χώρας προέλευσης των
γονιών τους στους φίλους τους.

Από τον πίνακα 11 βλέπουμε ότι το 44,4% των αγοριών και το 36,3% των
κοριτσιών δε το θεωρούν «καθόλου»  σημαντικό να κάνουν στους φίλους τους δώρο
μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους. Για τους υπόλοιπους, τα ποσοστά
κυμαίνονται ως εξής: το 27,8% των αγοριών θεωρούν «ελάχιστα» σημαντικό να κάνουν
δώρο στους φίλους τους μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους,  το 16,7%
αυτών το θεωρεί «λίγο» σημαντικό και το 11,1% «πάρα πολύ» σημαντικό. Όσον αφορά
τα κορίτσια,  «ελάχιστα»  σημαντικό το θεωρεί το 18,2%  αυτών,  «λίγο»  σημαντικό
επίσης το 18,2%, «αρκετά» σημαντικό το 9,1% και τέλος «πολύ» σημαντικό το 18,2%.

Πίνακας 11: φύλο – πόσο σημαντικό είναι για σένα να κάνεις δώρο στους φίλους
σου μουσική αυτής της γλώσσας; (σε %)

Σημαντικό να κάνεις
     δώρο στους φίλους
                σου μουσική
                   της χώρας
                 προέλευσης
                  των γονιών

σου;
φύλο

καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα
πολύ σύνολο

   αγόρι 44,4 27,8 16,7 0 0 11,1 100
  κορίτσι 36,3 18,2 18,2 9,1   18,2 0 100
  σύνολο 41,5 24,1 17,2 3,4 6,9 6,9 100
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Γράφημα 11: φύλο – πόσο σημαντικό είναι για σένα να κάνεις δώρο στους φίλους
σου μουσική αυτής της γλώσσας;
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Παρόμοια, με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις, είναι τα ποσοστά και στην
ερώτηση που αφορά το κατά πόσο είναι σημαντικό για τους αλλοδαπούς μαθητές να
τους κάνουν οι φίλοι τους δώρο μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους.

Πίνακας 12: φύλο – πόσο σημαντικό είναι για σένα οι φίλοι σου να σου κάνουν
δώρο μουσική αυτής της γλώσσας; (σε %)

Σημαντικό να σου
      κάνουν οι φίλοι σου
               δώρο μουσική
                      της χώρας
                   προέλευσης
                    των γονιών

σου;

φύλο

καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα
πολύ σύνολο

   αγόρι 27,7 11,1 16,7 5,6 11,1 27,8 100
  κορίτσι 36,3 9,1 9,1 9,1   0 36,4 100
  σύνολο 31,1 10,3 13,8 6,9 6,9 31,0 100

Από τον πίνακα 12, λοιπόν, παρατηρούμε ότι το 27,7% των αγοριών δε θεωρούν
«καθόλου» σημαντικό το να τους κάνουν οι φίλοι τους δώρο τη μουσική της χώρας
προέλευσης των γονιών τους, το 11,1% το θεωρεί «ελάχιστα» σημαντικό, το 16,7%
«λίγο»  σημαντικό,  το 5,6%  «αρκετά»,  το 11,1%  «πολύ»  και το 27,8%  «πάρα πολύ»
σημαντικό.  Όσον αφορά τα κορίτσια,  το 36,3%  αυτών δεν το θεωρούν «καθόλου»
σημαντικό να παίρνουν ως δώρο μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους. Για
τις βαθμίδες «ελάχιστα», «λίγο» και «αρκετά» σημαντικό τα ποσοστά είναι από 9,1%
στην καθεμία, ενώ τέλος ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό 36,4% των αλλοδαπών κοριτσιών
θεωρεί «πάρα πολύ» σημαντικό το να παίρνει ως δώρο μουσική της χώρας προέλευσης
των γονιών του.
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Γράφημα 12:  φύλο –  πόσο σημαντικό είναι για σένα οι φίλοι σου να σου κάνουν
δώρο μουσική αυτής της γλώσσας;
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4.1.3. Φύλο και σχέση με τη ξένη μουσική

Αναφορικά με τη σχέση που έχουν οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του
Δημοτικού με τη ξένη μουσική,  όπως φαίνεται στον πίνακα 13,  η συντριπτική
πλειοψηφία των μαθητών αυτών ακούνε από «πολύ» έως «πάρα πολύ» ξένη μουσική.
Το 62,8% των αγοριών ακούνε «πάρα πολύ» ξένη μουσική και το 17,1% «πολύ». Στις
υπόλοιπες βαθμίδες όπως παρατηρούμε στον πίνακα 13 τα ποσοστά είναι πολύ
μικρότερα, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 8,6% των αγοριών που δεν ακούει «καθόλου»
ξένη μουσική.

Πίνακας 13: φύλο – ακούς ξένη μουσική; (σε %)

            Ακούς ξένη
                 μουσική;

φύλο
καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα

πολύ σύνολο

   αγόρι 8,6 2,9 2,9 5,7 17,1 62,8 100
  κορίτσι 0 0 6,7 16,7 23,3 53,3 100
  σύνολο 4,6 1.5 4,6 10,8 20,0 58,5 100

Όσον αφορά τα κορίτσια,  κι εδώ η πλειοψηφία αυτών ακούει από «πολύ» έως
«πάρα πολύ» ξένη μουσική, ενώ δεν υπάρχει κανένα κορίτσι που να μην ακούει
«καθόλου»  ή να ακούει «ελάχιστα»  ξένη μουσική.  Συγκεκριμένα,  το 53,3%  των
κοριτσιών ακούει «πάρα πολύ»  ξένη μουσική,  το 23,3%  ακούει «πολύ»,  το 16,7%
ακούει «αρκετά» και το 6,7% ακούει «λίγο» ξένη μουσική.
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Γράφημα 13: φύλο – ακούς ξένη μουσική;
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Όσον αφορά το αν αρέσει στους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού η
ξένη μουσική, η πλειοψηφία των μαθητών συγκεντρώνεται γύρω από τις βαθμίδες
«πολύ» και «πάρα πολύ». Βλέπουμε, λοιπόν, από τον πίνακα 14 ότι στο 57,1% των
αγοριών αρέσει «πάρα πολύ» η ξένη μουσική και στο 20%  «πολύ».  Στα κορίτσια τα
ποσοστά δεν παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις από τα αντίστοιχα των αγοριών,  έτσι
στο 54,9% των κοριτσιών αρέσει «πάρα πολύ» η ξένη μουσική, ενώ στο 25,8% «πολύ».
Τέλος παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό 8,6% στα αγόρια και 3,2% στα κορίτσια
που δε τους αρέσει «καθόλου» η ξένη μουσική.

Πίνακας 14: φύλο – σου αρέσει η ξένη μουσική; (σε %)

 Σου αρέσει η
ξένη μουσική;

 φύλο
καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα

πολύ σύνολο

   αγόρι 8,6 0 5,7 8,6 20,0 57,1 100
  κορίτσι 3,2 3,2 3,2 9,7 25,8 54,9 100
  σύνολο 6,1 1,5 4,5 9,1 22,7 56,1 100

Γράφημα 14: φύλο – σου αρέσει η ξένη μουσική;
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Από τον πίνακα 15 βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό μαθητών
που δε χαρίζουν «καθόλου» στους φίλους τους ξένη μουσική. Το ποσοστό αυτό είναι
37,1% για τα αγόρια και 48,4% για τα κορίτσια. Το υπόλοιπο 62,9% των αγοριών
χαρίζει έστω και «ελάχιστα» ξένη μουσική με ένα 22,9% να χαρίζει μάλιστα και «πάρα
πολύ», ενώ το υπόλοιπο 51,6% των κοριτσιών χαρίζει επίσης ξένη μουσική από
«ελάχιστα» έως «πάρα πολύ».

Πίνακας 15: φύλο – στους φίλους σου κάνεις δώρο ξένη μουσική; (σε %)

Κάνεις δώρο
ξένη μουσική;

φύλο
καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα

πολύ σύνολο

   αγόρι 37,1 8,6 8,6 5,7 17,1 22,9 100
  κορίτσι 48,4 9,7 9,7 12,9 9,7 9,6 100
  σύνολο 42,4 9,1 9,1 9,1 13,6 16,7 100

Γράφημα 15: φύλο – στους φίλους σου κάνεις δώρο ξένη μουσική;
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Παρόμοια αποτελέσματα συναντάμε και στην ερώτηση που αφορά το αν οι ίδιοι
μαθητές παίρνουν από τους φίλους τους ως δώρο ξένη μουσική.  Από τον πίνακα 16
βλέπουμε ότι το 31,4% των αγοριών δεν παίρνουν «καθόλου» ως δώρο από τους φίλους
τους ξένη μουσική ενώ το υπόλοιπο 68,6% των αγοριών είναι κατανεμημένο περίπου
ίσα στις υπόλοιπες βαθμίδες.  Όσον αφορά τα κορίτσια,  το 35,4% αυτών δεν παίρνουν
«καθόλου» ως δώρο ξένη μουσική από τους φίλους τους ενώ το υπόλοιπο 64,6% είναι
κατανεμημένο στις υπόλοιπες βαθμίδες.

Πίνακας 16: φύλο – οι φίλοι σου σου κάνουν δώρο ξένη μουσική; (σε %)

 Σου κάνουν δώρο
ξένη μουσική;

φύλο
καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα

πολύ σύνολο

   αγόρι 31,4 14,3 8,6 14,3 14,3 17,1 100
  κορίτσι 35,4 6,5 25,8 16,1 9,7 6,5 100
  σύνολο 33,3 10,6 16,7 15,2 12,1 12,1 100
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Γράφημα 16: φύλο – οι φίλοι σου σου κάνουν δώρο ξένη μουσική;
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Από τον πίνακα 17  βλέπουμε ότι το 60%  των αγοριών και το 64,6%  των
κοριτσιών θεωρούν από «καθόλου» έως «λίγο» σημαντικό το να χαρίζουν στους φίλους
τους ξένη μουσική. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι για το 25,7% των αγοριών και για
το 45,1% των κοριτσιών δεν είναι «καθόλου» σημαντικό να παίρνουν ως δώρο από
τους φίλους τους ξένη μουσική, ενώ «πάρα πολύ» σημαντικό είναι μόνο για το 14,3%
των αγοριών και για το 6,5% των κοριτσιών.

Πίνακας 17: φύλο – πόσο σημαντικό είναι για σένα να κάνεις δώρο στους φίλους
σου ξένη μουσική; (σε %)

                 Σημαντικό να
                  χαρίζεις ξένη
                          μουσική;
     φύλο καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα

πολύ σύνολο

   αγόρι 25,7 14,3 20,0 17,1 8,6 14,3 100
  κορίτσι 45,1 6,5 12,9 12,9 16,1 6,5 100
  σύνολο 34,8 10,6 16,7 15,2 12,1 10,6 100

Γράφημα 17: φύλο – πόσο σημαντικό είναι για σένα να κάνεις δώρο στους φίλους
σου ξένη μουσική;
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Τέλος όσον αφορά το αν οι μαθητές θεωρούν σημαντικό το να τους κάνουν οι
φίλοι τους δώρο ξένη μουσική, το 28,4% των αγοριών δε το θεωρεί «καθόλου»
σημαντικό, το 8,6% το θεωρεί «ελάχιστα» σημαντικό, το 22,9% «λίγο» σημαντικό, το
8,6% το θεωρεί «αρκετά» σημαντικό, το 8,6% «πολύ» σημαντικό, ενώ ένα
αξιοσημείωτο 22,9% το θεωρεί «πάρα πολύ» σημαντικό.

Πίνακας 18: φύλο – πόσο σημαντικό είναι για σένα να σου κάνουν οι φίλοι σου
δώρο ξένη μουσική; (σε %)

Σημαντικό να σου
χαρίζουν ξένη

                         μουσική;
   φύλο

καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα
πολύ σύνολο

   αγόρι 28,4 8,6 22,9 8,6 8,6 22,9 100
  κορίτσι 38,8 12,9 3,2 12,9 9,7 22,6 100
  σύνολο 33,4 10,6 13,6 10,6 9,1 22,7 100

Τα ποσοστά των κοριτσιών δε διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό από αυτά των
αγοριών. Έτσι βλέπουμε από τον πίνακα 18 ότι το 38,8% των κοριτσιών δε θεωρούν
«καθόλου»  σημαντικό να παίρνουν ως δώρο από τους φίλους τους ξένη μουσική,  το
12,9% το θεωρεί «ελάχιστα» σημαντικό, το 3,2% «λίγο» σημαντικό, το 12,9%
«αρκετά» σημαντικό, το 9,7% «πολύ» σημαντικό και τέλος, το 22,6% το θεωρεί «πάρα
πολύ» σημαντικό.

Γράφημα 18:  φύλο –  πόσο σημαντικό είναι για σένα να σου κάνουν οι φίλοι σου
δώρο ξένη μουσική;
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4.1.4. Συμπεράσματα αναφορικά με τη σχέση φύλου και μουσικών προτιμήσεων
των μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου

· Οι μαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού ανεξαρτήτως φύλου
ακούνε στην πλειοψηφία τους σε μεγάλο βαθμό ελληνική μουσική και επιπλέον
τους αρέσει σε εξίσου μεγάλο βαθμό η μουσική αυτή. Παρόλα αυτά στο
μεγαλύτερο ποσοστό τους, οι μαθητές αυτοί δε χαρίζουν στους φίλους τους
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ελληνική μουσική, ούτε παίρνουν ως δώρο από αυτούς ελληνική μουσική.
Επιπλέον δεν το θεωρούν σημαντικό να χαρίζουν ή να παίρνουν ως δώρο
ελληνική μουσική.

· Όσον αφορά τους αλλοδαπούς μαθητές και τη σχέση τους με τη μουσική της
χώρας προέλευσης των γονιών τους, τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια ακούνε
και τους αρέσει η μουσική των γονιών τους έστω και λίγο. Η διαφορά ανάμεσα
στα αγόρια και τα κορίτσια έγκειται στο ότι τα κορίτσια τείνουν ή να αγαπούν
πάρα πολύ τη μουσική των γονιών τους ή να την απορρίπτουν εντελώς. Δηλαδή,
στην έρευνά μας παρατηρήθηκαν μεγάλα ποσοστά κοριτσιών να ακούνε πάρα
πολύ τη μουσική των γονιών τους και μεγάλα ποσοστά σε σχέση με τα
αντίστοιχα των αγοριών που δεν ακούνε καθόλου τη συγκεκριμένη μουσική.
Στα αγόρια τα ποσοστά προτίμησης της μουσικής των γονιών τους,
κατανέμονται πιο ομαλά στις διάφορες βαθμίδες. Η πλειοψηφία τόσο των
αγοριών όσο και των κοριτσιών δε χαρίζουν στους φίλους τους, ούτε παίρνουν
ως δώρο από αυτούς cd με τη μουσική των γονιών τους.  Επίσης η πλειοψηφία
αυτών δε  θεωρούν σημαντικό το να χαρίζουν στους φίλους τους cd  με τη
μουσική των γονιών τους. Παρόλα αυτά, όσον αφορά το αν είναι σημαντικό να
τους χαρίζουν οι φίλοι τους cd  με τη μουσική των γονιών τους,  εκεί οι μισοί
περίπου το θεωρούσαν από καθόλου έως λίγο σημαντικό, ενώ οι άλλοι μισοί
από αρκετά έως πάρα πολύ σημαντικό.

· Τέλος,  οι μαθητές της Ε΄  και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου ακούνε
ανεξαρτήτως φύλου πάρα πολύ ξένη μουσική στη συντριπτική τους πλειοψηφία
και τους αρέσει σε εξίσου μεγάλο βαθμό η μουσική αυτή. Πολλοί  από αυτούς
δε χαρίζουν στους φίλους τους ξένη μουσική ούτε παίρνουν ως δώρο από
αυτούς ξένη μουσική, όμως υπάρχουν και αρκετοί που χαρίζουν αλλά και
παίρνουν ως δώρο ξένη μουσική. Επίσης, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που δε
θεωρεί καθόλου σημαντικό το να κάνει ή να παίρνει ως δώρο ξένη μουσική,
υπάρχουν όμως και πολλοί που το θεωρούν σημαντικό.

4.2. Οι μουσικές προτιμήσεις Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄
Δημοτικού σε σχέση με την εθνικότητα

4.2.1. Εθνικότητα και σχέση με την ελληνική μουσική

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 19 η πλειοψηφία των μαθητών της Πέμπτης
και Έκτης τάξης του Δημοτικού ακούνε «πάρα πολύ»  και «πολύ»  ελληνική μουσική
ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Συγκεκριμένα το 62,2% των ελληνόπουλων
ακούει «πάρα πολύ» ελληνική μουσική και το 18,9% «πολύ».  Από τους Έλληνες του
εξωτερικού το ποσοστό των μαθητών που ακούει «πάρα πολύ» ελληνική μουσική είναι
33,3% και το ποσοστό αυτών που ακούνε «πολύ» είναι 66,7%. Τέλος από τους
αλλοδαπούς το 46,2% αυτών ακούει «πάρα πολύ» και το 26,9% «πολύ» ελληνική
μουσική.
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Πίνακας 19: εθνικότητα – ακούς ελληνική μουσική; (σε %)

Ακούς ελληνική
                μουσική;

εθνικότητα
καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα

πολύ σύνολο

Έλληνας 2,7 2,7 5,4 8,1 18,9 62,2 100
Έλληνας
εξωτερικού

0 0 0 0 66,7 33,3 100

αλλοδαπός 0 0 19,2 7,7 26,9 46,2 100
σύνολο 1,5 1,5 10,6 7,6 24,2 54,6 100

Τόσο από τον πίνακα όσο και από το γράφημα 19 παρατηρούμε ότι κανένας από
τους αλλοδαπούς μαθητές και τους Έλληνες του εξωτερικού δε δήλωσε ότι δεν ακούει
«καθόλου» ελληνική μουσική. Το ποσοστό των αλλοδαπών που ακούνε «λίγο»
ελληνική μουσική είναι 19,2% και 7,7% αυτών που ακούνε «αρκετά» ελληνική
μουσική. Στον πίνακα 19 παρατηρούμε επίσης ότι ενώ δεν υπάρχουν Έλληνες του
εξωτερικού και αλλοδαποί που να μην ακούνε «καθόλου» ελληνική μουσική, υπάρχει
ένα μικρό ποσοστό των Ελλήνων, συγκεκριμένα ένα 2,7% που δεν ακούει «καθόλου»
ελληνική μουσική.

Γράφημα 19: εθνικότητα – ακούς ελληνική μουσική
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Στον πίνακα 20 παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων μαθητών
τραγουδάει «πολύ» και «πάρα πολύ» ελληνική μουσική. Συγκεκριμένα, 45,9% δήλωσε
ότι τραγουδάει «πάρα πολύ» ελληνική μουσική και το 27% «πολύ». Το 10,9%
τραγουδάει «αρκετά»  ελληνική μουσική,  ενώ το 8,1%  «λίγο».  Λίγοι είναι αυτοί που
τραγουδάνε «ελάχιστα» ή «καθόλου» ελληνική μουσική και συνολικά αποτελούν το
8,1%.

Όσον αφορά τους Έλληνες του εξωτερικού και τους αλλοδαπούς, ενώ όπως
είδαμε σε προηγούμενη ερώτηση δήλωσαν ότι ακούν σε μεγάλο βαθμό ελληνική
μουσική, παρόλα αυτά εδώ παρατηρούμε ότι ναι μεν τραγουδάνε ελληνική μουσική,
αλλά όχι στο βαθμό που ακούνε ελληνική μουσική. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 33,3%
των Ελλήνων του εξωτερικού τραγουδάει «πάρα πολύ»  ελληνική μουσική,  ενώ το
66,6% τραγουδάει «αρκετά». Όσον αφορά τους αλλοδαπούς μαθητές, το 23,1% αυτών
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τραγουδάει «πάρα πολύ» ελληνική μουσική, το 34,6% «πολύ», το 15,4% «αρκετά», το
23,1% «λίγο» και τέλος το 3,8% «καθόλου».

Πίνακας 20: εθνικότητα – τραγουδάς ελληνική μουσική; (σε%)

Τραγουδάς
               ελληνική
                μουσική;

εθνικότητα
καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα

πολύ σύνολο

Έλληνας 2,7 5,4 8,1 10,9 27 45,9 100
Έλληνας
εξωτερικού

0 0 0 66,7 0 33,3 100

αλλοδαπός 3,8 0 23,1 15,4 34,6 23,1 100
σύνολο 3 3 13,6 15,2 28,8 36,4 100

Γράφημα 20: εθνικότητα – τραγουδάς ελληνική μουσική;
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Μεγάλο ενδιαφέρον θεωρούμε ότι υπάρχει στην εξέταση του που τραγουδάνε
ελληνικά τόσο οι Έλληνες όσο και οι αλλοδαποί μαθητές. Από τον πίνακα 21 βλέπουμε
ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων,  70,3%  τραγουδάει ελληνικά στη χορωδία,
ενώ το 29,7% όχι.

Πίνακας 21: εθνικότητα – τραγουδάς ελληνικά στη χορωδία; (σε%)

Τραγουδάς
                   ελληνικά στη
                          χορωδία;
εθνικότητα

ναι όχι σύνολο

Έλληνας 70,3 29,7 100
Έλληνας
Εξωτερικού

66,7 33,3 100

αλλοδαπός 30,8 69,2 100
σύνολο 54,5 45,5 100

Από τους Έλληνες του εξωτερικού το ποσοστό αυτών που τραγουδάνε ελληνικά
στη χορωδία είναι 66,7% ενώ αυτών που δεν τραγουδάνε ελληνικά στη χορωδία είναι
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33,3%. Όσον αφορά τους αλλοδαπούς μαθητές μόνο το 30,8% δήλωσε ότι τραγουδάει
ελληνικά στη χορωδία, ενώ το 69,2% όχι.

Γράφημα 21: εθνικότητα – τραγουδάς ελληνικά στη χορωδία;
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Από τον πίνακα 22  παρατηρούμε ότι  κανένας από τους Έλληνες και τους
Έλληνες του εξωτερικού δεν τραγουδάει ελληνικά στο ωδείο, ενώ από τους
αλλοδαπούς παρατηρούμε ότι ένα μικρό ποσοστό αυτών, συγκεκριμένα 3,8%
τραγουδάει ελληνικά στο ωδείο, ενώ το υπόλοιπο 96,2% δεν τραγουδάει ελληνικά στο
ωδείο.

Πίνακας 22: εθνικότητα – τραγουδάς ελληνικά στο ωδείο; (σε %)

                       Τραγουδάς
                   ελληνικά στο
                               ωδείο;
εθνικότητα

ναι όχι σύνολο

Έλληνας 0 100 100
Έλληνας
Εξωτερικού

0 100 100

αλλοδαπός 3,8 96,2 100
σύνολο 1,5 98,5 100

Γράφημα 22: εθνικότητα – τραγουδάς ελληνικά στο ωδείο;
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Στον πίνακα 23  παρατηρούμε πως η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών
ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, τραγουδούν ελληνικά στο σπίτι. Το ποσοστό
αυτών που τραγουδούν ελληνικά στο σπίτι είναι 86,5% για τους Έλληνες, 100% για
τους Έλληνες του εξωτερικού και 96,2% για τους αλλοδαπούς.

Πίνακας 23: εθνικότητα – τραγουδάς ελληνικά στο σπίτι; (σε %)

Τραγουδάς
                  ελληνικά στο
                              σπίτι;
εθνικότητα

ναι όχι σύνολο

Έλληνας 86,5 13,5 100
Έλληνας
Εξωτερικού

100 0 100

αλλοδαπός 96,2 3,8 100
σύνολο 90,9 9,1 100

Γράφημα 23: εθνικότητα – τραγουδάς ελληνικά στο σπίτι;
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Από τον πίνακα 24 βλέπουμε ότι στις εκδρομές του σχολείου, Έλληνες και
αλλοδαποί στα ίδια περίπου ποσοστά, 73% και 65,4% αντίστοιχα, τραγουδάνε ελληνικά
τραγούδια. Όσον αφορά τους Έλληνες του εξωτερικού το 33,3% δήλωσε ότι
τραγουδάει ελληνικά στις εκδρομές του σχολείου ενώ το 66,7% ότι δεν τραγουδάει
ελληνικά στις εκδρομές του σχολείου.

Πίνακας 24: εθνικότητα – τραγουδάς ελληνικά στις εκδρομές του σχολείου; (σε %)

Tραγουδάς Ελληνικά
                        στις εκδρομές
                         του σχολείου;
εθνικότητα ναι όχι σύνολο

Έλληνας 73 27 100
Έλληνας
Εξωτερικού

33,3 66,7 100

αλλοδαπός 65,4 34,6 100
σύνολο 68,2 31,8 100
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Γράφημα 24: εθνικότητα – τραγουδάς ελληνικά στις εκδρομές του σχολείου;
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Όσον αφορά τις εκδρομές με τους γονείς, από τον πίνακα 25 παρατηρούμε ότι
το 56,8% των Ελλήνων δήλωσε ότι τραγουδάει ελληνικά στις εκδρομές με τους γονείς,
ενώ το 43,2%  «όχι».  Από τους Έλληνες του εξωτερικού,  όπως βλέπουμε από τον
πίνακα 25 τραγουδάνε ελληνικά στις εκδρομές με τους γονείς σε ποσοστό 100%, ενώ
όσον αφορά τους αλλοδαπούς,  το 50%  τραγουδάει ελληνικά στις εκδρομές με τους
γονείς, ενώ το υπόλοιπο 50% δεν τραγουδάει.

Πίνακας 25: εθνικότητα – τραγουδάς ελληνικά στις εκδρομές με τους γονείς; (σε
%)

Τραγουδάς Ελληνικά
                          στις εκδρομές
                                     με τους
                                      γονείς;
εθνικότητα

ναι όχι σύνολο

Έλληνας 56,8 43,2 100
Έλληνας
Εξωτερικού

100 0 100

αλλοδαπός 50 50 100
σύνολο 56,1 43,9 100

Γράφημα 25: εθνικότητα – τραγουδάς ελληνικά στις εκδρομές με τους γονείς;
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Από τον πίνακα 26  βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των μαθητών τραγουδάνε
ελληνικά στα πάρτι που κάνουν με τους φίλους τους.  Τα ποσοστό αυτών που
τραγουδάνε ελληνικά στα πάρτι με φίλους για τους Έλληνες είναι 75,7%, για τους
Έλληνες του εξωτερικού 100% και για τους αλλοδαπούς 84,6%.

Πίνακας 26: εθνικότητα – τραγουδάς ελληνικά σε πάρτι με φίλους; (σε %)

Τραγουδάς Ελληνικά
                              σε πάρτι με
                                     φίλους;
εθνικότητα

ναι όχι σύνολο

Έλληνας 75,7 24,3 100
Έλληνας
Εξωτερικού

100 0 100

αλλοδαπός 84,6 15,4 100
σύνολο 80,3 19,7 100

Γράφημα 26: εθνικότητα – τραγουδάς ελληνικά σε πάρτι με φίλους;
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4.2.2. Εθνικότητα και σχέση με τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών

Σχετικά με το αν οι Έλληνες του εξωτερικού και οι αλλοδαποί μαθητές ακούν
τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους,  από τον πίνακα 27 παρατηρούμε
ότι το δείγμα των Ελλήνων του εξωτερικού κατανέμεται ισομερώς στις βαθμίδες
«πολύ», «λίγο» και «ελάχιστα». Βεβαίως όπως έχει αναφερθεί και σε άλλο σημείο της
παρούσας έρευνας το δείγμα των Ελλήνων του εξωτερικού είναι πολύ μικρό και δε
μπορούν να εξαχθούν ασφαλή  συμπεράσματα.
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Πίνακας 27: εθνικότητα – ακούς μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών σου;
(σε %)

Ακούς τη μουσική
               της χώρας
             προέλευσης
              των γονιών
                          σου;

εθνικότητα

καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα
πολύ σύνολο

Έλληνας
εξωτερικού

0 33,3 33,3 0 33,4 0 100

αλλοδαπός 11,5 7,7 19,2 7,7 19,2 34,7 100
σύνολο 10,3 10,3 20,7 6,9 20,7 31,1 100

Όσον αφορά τους αλλοδαπούς μαθητές, η πλειοψηφία αυτών σε ποσοστό 34,7%
ακούνε «πάρα πολύ»  τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους,  το 19,2%
ακούνε «πολύ» τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους, το 7,7% «αρκετά»,
το 19,2% «λίγο», το 7,7% «ελάχιστα» και τέλος το 11,5% των αλλοδαπών μαθητών δεν
ακούνε «καθόλου» τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους.

Γράφημα 27: εθνικότητα – ακούς μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών σου;
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Έλληνας εξωτερικού αλλοδαπός

Όπως βλέπουμε και από τον πίνακα 28,  το μεγαλύτερο μέρος των αλλοδαπών
όχι μόνο ακούνε τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους, αλλά τους αρέσει
κιόλας.  Τα ποσοστά κυμαίνονται περίπου όπως και στην προηγούμενη ερώτηση.  Για
τους Έλληνες του εξωτερικού, το 33,3% αυτών δήλωσαν ότι τους αρέσει «πάρα πολύ»
η μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους, ενώ το 66,7% ότι τους αρέσει
«ελάχιστα».
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Πίνακας 28: εθνικότητα – σου αρέσει η μουσική της χώρας προέλευσης των
γονιών σου; (σε %)

Σου αρέσει η μουσική
                   της χώρας
          προέλευσης των
                 γονιών σου;

εθνικότητα

καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα
πολύ σύνολο

Έλληνας
εξωτερικού

0 66,7 0 0 0 33,3 100

αλλοδαπός 15,4 0 11,5 15,4 19,2 38,5 100
σύνολο 13,8 6,9 10,4 13,8 17,2 37,9 100

Όσον αφορά τους αλλοδαπούς, η πλειοψηφία αυτών αρέσκονται στο να ακούνε
«πολύ»  και «πάρα πολύ»  τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους.
Συγκεκριμένα,  το 38,5% αυτών δήλωσαν ότι τους αρέσει «πάρα πολύ» να ακούνε τη
μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους, το 19,2% ότι τους αρέσει «πολύ», το
15,4% ότι τους αρέσει «αρκετά», το 11,5% ότι τους αρέσει «λίγο», ενώ το 15,4%
αυτών δήλωσαν ότι δεν τους αρέσει «καθόλου»  να ακούνε τη μουσική της χώρας
προέλευσης των γονιών τους.

Γράφημα 28:  εθνικότητα –  σου αρέσει η μουσική της χώρας προέλευσης των
γονιών σου;
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Έλληνας εξωτερικού αλλοδαπός

Όσον αφορά το αν οι Έλληνες του εξωτερικού και οι αλλοδαποί μαθητές
θεωρούν σημαντικό το να ακούν τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους,
από τον πίνακα 29 παρατηρούμε ότι δε βγαίνουν ξεκάθαρα συμπεράσματα. Όσον
αφορά τους Έλληνες του εξωτερικού, τα ποσοστά κατανέμονται ισομερώς στις
βαθμίδες «πάρα πολύ», «λίγο» και «ελάχιστα», ενώ όπως παρατηρούμε από τον πίνακα
29 και τα ποσοστά των αλλοδαπών μαθητών δε διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους
ιδιαίτερα κατά τις τρεις πρώτες βαθμίδες.
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Πίνακας 29: εθνικότητα – σημαντικό να ακούς τη μουσική της χώρας προέλευσης
των γονιών σου; (σε %)

  Σημαντικό να ακούς
           τη μουσική της
                          χώρας
                 προέλευσης
                  των γονιών
                             σου;

εθνικότητα

καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα
πολύ σύνολο

Έλληνας
εξωτερικού

0 33,3 33,3 0 0 33,4 100

αλλοδαπός 3,8 11,5 7,7 23,1 26,9 27,0 100
σύνολο 3,4 13,8 10,3 20,7 24,1 27,7 100

Συγκεκριμένα, τόσο από τον πίνακα 29, όσο και από το γράφημα 29, βλέπουμε
ότι το 27% των αλλοδαπών μαθητών θεωρούν «πάρα πολύ» σημαντικό το να ακούν τη
μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους, το 26,9% το θεωρούν «πολύ»
σημαντικό και το 23,1% των αλλοδαπών θεωρούν «αρκετά» σημαντικό το να ακούνε
τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους. «Λίγο» σημαντικό το να ακούν τη
μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους πιστεύουν ότι είναι το 7,7%  των
αλλοδαπών μαθητών, «ελάχιστα» σημαντικό το 11,5%, ενώ υπάρχει κι ένα μικρό
ποσοστό 3,8% που δεν το θεωρεί «καθόλου» σημαντικό.

Γράφημα 29: εθνικότητα – σημαντικό να ακούς τη μουσική της χώρας προέλευσης
των γονιών σου;
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Έλληνας εξωτερικού Αλλοδαπός

Από τον πίνακα 30 παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων του
εξωτερικού και των αλλοδαπών τραγουδάνε τη μουσική της χώρας προέλευσης των
γονιών τους έστω και «ελάχιστα». Συγκεκριμένα όσον αφορά τους Έλληνες του
εξωτερικού, το 33,4% αυτών τραγουδάνε «πολύ» τη μουσική της χώρας προέλευσης
των γονιών τους, το 33,3% «λίγο» και το υπόλοιπο 33,3% αυτών «ελάχιστα».

Από τους αλλοδαπούς μόνο το 19,2%  αυτών δεν τραγουδάνε «καθόλου»  τη
μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους.  Από τους υπόλοιπους το 15,4%
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τραγουδάει «ελάχιστα» τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών του, το 3,8%
«λίγο», το 11,5% «αρκετά», το 26,9% «πολύ» και το 23,2% «πάρα πολύ».

Πίνακας 30: εθνικότητα – τραγουδάς τη μουσική της χώρας προέλευσης των
γονιών σου; (σε %)

Τραγουδάς τη
               μουσική της
                         χώρας
                προέλευσης
               των   γονιών
                            σου;

εθνικότητα

καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα
πολύ σύνολο

Έλληνας
εξωτερικού

0 33,3 33,3 0 33,4 0 100

αλλοδαπός 19,2 15,4 3,8 11,5 26,9 23,2 100
σύνολο 17,2 17,2 6,9 10,3 27,6 20,8 100

Γράφημα 30: εθνικότητα – τραγουδάς τη μουσική της χώρας προέλευσης των
γονιών σου;
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Έλληνας εξωτερικού αλλοδαπός

Είδαμε λοιπόν,  ότι έστω κι «ελάχιστα» η πλειοψηφία των αλλοδαπών και των
Ελλήνων του εξωτερικού τραγουδάνε τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών
τους. Ωστόσο αξίζει να δούμε σε ποιες φάσεις της κοινωνικής ζωής τραγουδάνε τη
μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους Έλληνες του εξωτερικού και
αλλοδαποί μαθητές.

Στον πίνακα 31 παρατηρούμε ότι κανένας από τους Έλληνες του εξωτερικού
δεν τραγουδάει τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών του στη χορωδία. Αλλά
και στην περίπτωση των αλλοδαπών η συντριπτική πλειοψηφία αυτών και
συγκεκριμένα το 96,2% δεν τραγουδάνε τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών
τους στη χορωδία,  ενώ μόνο το 3,8% αυτών δήλωσαν ότι τραγουδάνε τη μουσική της
χώρας προέλευσης των γονιών τους στη χορωδία.
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Πίνακας 31: τραγουδάς τη μουσική των γονιών σου στη χορωδία; (σε %)

Τραγουδάς τη  μουσική
                        της χώρας
                      προέλευσης
                       των γονιών
                            σου στη
                          χορωδία;

εθνικότητα

ναι όχι σύνολο

Έλληνας
Εξωτερικού

0 100 100

αλλοδαπός 3,8 96,2 100
σύνολο 3,4 96,6 100

Γράφημα 31: τραγουδάς τη μουσική των γονιών σου στη χορωδία;
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Στην ερώτηση που αφορά το αν τα ελληνόπουλα του εξωτερικού και οι
αλλοδαποί μαθητές τραγουδάνε τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους
στο ωδείο,  όπως παρατηρούμε στον πίνακα 32,  κανένας από τους Έλληνες του
εξωτερικού και τους αλλοδαπούς μαθητές δε δήλωσε ότι τραγουδάει τη μουσική της
χώρας προέλευσης των γονιών του στο ωδείο.

Πίνακας 32: τραγουδάς τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών σου στο
ωδείο; (σε %)

Τραγουδάς τη μουσική
                           της χώρας
                 προέλευσης των
                          γονιών σου
                          στο ωδείο;

εθνικότητα

ναι όχι σύνολο

Έλληνας
Εξωτερικού

0 100 100

αλλοδαπός 0 100 100
σύνολο 0 100 100
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Γράφημα 32: Τραγουδάς τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών σου στο
ωδείο;
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Ενώ λοιπόν,  όπως είδαμε στο ωδείο και στη χορωδία η πλειοψηφία των
Ελλήνων του εξωτερικού και των αλλοδαπών μαθητών δεν τραγουδάνε τη μουσική της
χώρας προέλευσης των γονιών τους, δε συμβαίνει το ίδιο και στο σπίτι. Όπως βλέπουμε
και στον πίνακα 33, το 66,7% των Ελλήνων του εξωτερικού και το 76,9% των
αλλοδαπών τραγουδάνε τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους στο σπίτι.

Πίνακας 33:  Τραγουδάς τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών σου στο
σπίτι; (σε %)

   Τραγουδάς τη μουσική
                        της χώρας
               προέλευσης των
                      γονιών  σου
                         στο σπίτι;

εθνικότητα

ναι όχι σύνολο

Έλληνας
Εξωτερικού

66,7 33,3 100

αλλοδαπός 76,9 23,1 100
σύνολο 75,9 24,1 100

Γράφημα 33: Τραγουδάς τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών σου στο
σπίτι;
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Όσον αφορά τις εκδρομές του σχολείου, εκεί και πάλι βλέπουμε από τον πίνακα
34 ότι οι Έλληνες του εξωτερικού δεν τραγουδάνε καθόλου τη μουσική της χώρας
προέλευσης των γονιών τους, ενώ από τους αλλοδαπούς, μόνο το 11,5% αυτών
δήλωσαν ότι τραγουδάνε τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους στις
εκδρομές με το σχολείο.

Πίνακας 34:  Τραγουδάς τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών σου στις
εκδρομές του σχολείου; (σε %)

   Τραγουδάς τη μουσική
                        της χώρας
              προέλευσης των
               γονιών σου στις
                   εκδρομές του
                          σχολείου;

εθνικότητα

ναι όχι σύνολο

Έλληνας
Εξωτερικού

0 100 100

αλλοδαπός 11,5 88,5 100
σύνολο 10,3 89,7 100

Γράφημα 34: Τραγουδάς τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών σου στις
εκδρομές του σχολείου;
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Στην ερώτηση που έχει σχέση με το αν οι Έλληνες του εξωτερικού και οι
αλλοδαποί μαθητές τραγουδάνε τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους
στις εκδρομές με τους γονείς, τα αποτελέσματα που πήραμε ήταν τα εξής: όσον αφορά
τους Έλληνες του εξωτερικού, από τον πίνακα 35 βλέπουμε ότι όλοι τραγουδάνε τη
μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους στις εκδρομές με τους γονείς. Σε ότι
αφορά τους αλλοδαπούς μαθητές, βλέπουμε ότι ένα ποσοστό 65,4% αυτών δήλωσαν
ότι δεν τραγουδάνε τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους στις εκδρομές
με τους γονείς και μόνο το 34,6% αυτών τραγουδάει τη μουσική της χώρας προέλευσης
των γονιών του στις εκδρομές με τους γονείς.
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Πίνακας 35:  Τραγουδάς τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών σου στις
εκδρομές με τους γονείς; (σε %)

Τραγουδάς τη  μουσική
    της χώρας προέλευσης
                των γονιών σου
                   στις εκδρομές
                              με τους
                               γονείς;
εθνικότητα

ναι όχι σύνολο

Έλληνας
Εξωτερικού

100 0 100

αλλοδαπός 34,6 65,4 100
σύνολο 41,4 58,6 100

Γράφημα 35: Τραγουδάς τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών σου στις
εκδρομές με τους γονείς;
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Όσον αφορά το αν Έλληνες του εξωτερικού και οι αλλοδαποί μαθητές
τραγουδάνε τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους στα πάρτι με τους
φίλους τους,  όπως παρατηρούμε στον πίνακα 36, κανένας από τους Έλληνες του
εξωτερικού δεν τραγουδάει τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών του στα
πάρτι. Όσον αφορά τους αλλοδαπούς μόνο το 19,2% αυτών τραγουδάει τη μουσική της
χώρας προέλευσης των γονιών του στα πάρτι, ενώ το υπόλοιπο 80,8% «όχι».
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Πίνακας 36: Τραγουδάς τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών σου σε
πάρτι με φίλους; (σε %)

   Τραγουδάς τη μουσική
                        της χώρας
                      προέλευσης
               των γονιών σου
                        στα πάρτι;

εθνικότητα

ναι όχι σύνολο

Έλληνας
Εξωτερικού

0 100 100

αλλοδαπός 19,2 80,8 100
σύνολο 17,2 82,8 100

Γράφημα 36: Τραγουδάς τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών σου σε
πάρτι με φίλους;
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4.2.3. Εθνικότητα και σχέση με την ξένη μουσική

Όσον αφορά τη σχέση των μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού με την
ξένη μουσική στην ερώτηση που αφορά το αν ακούνε ξένη μουσική,  σύμφωνα με τον
πίνακα 37  οι απαντήσεις διαμορφώθηκαν ως εξής:  Το 58,2%  των Ελλήνων ακούνε
«πάρα πολύ» ξένη μουσική, το 16,7% «πολύ», το 16,7% «αρκετά», το 5,6% «λίγο» και
το 2,8% «ελάχιστα». Από τους Έλληνες του εξωτερικού το 66,7% αυτών ακούνε «πάρα
πολύ» ξένη μουσική ενώ το υπόλοιπο 33,3% «πολύ». Τέλος το 57,8% των αλλοδαπών
ακούει «πάρα πολύ» ξένη μουσική, το 23,1% «πολύ», το 3,8% «αρκετά», το 3,8%
«λίγο» και το 11,5% «καθόλου».
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Πίνακας 37: εθνικότητα – ακούς ξένη μουσική; (σε %)

Ακούς ξένη
              μουσική;

εθνικότητα
καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα

πολύ σύνολο

Έλληνας 0 2,8 5,6 16,7 16,7 58,2 100
Έλληνας
εξωτερικού

0 0 0 0 33,3 66,7 100

αλλοδαπός 11,5 0   3,8 3,8 23,1 57,8 100
σύνολο 4,6 1,5 4,6 10,8 20,0 58,5 100

 Όπως βλέπουμε τόσο στον πίνακα 37, όσο και στο γράφημα 37 οι περισσότεροι
μαθητές ανεξαρτήτου εθνικότητας ακούνε «πολύ» και «πάρα πολύ» ξένη μουσική. Από
τους Έλληνες και τους Έλληνες του εξωτερικού κανένας δε δήλωσε ότι δεν ακούει
«καθόλου»  ξένη μουσική,  ενώ από τους αλλοδαπούς μόλις ένα 11,5%  δεν ακούει
«καθόλου» ξένη μουσική.

Γράφημα 37: εθνικότητα – ακούς ξένη μουσική;
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Έλληνας Έλληνας εξωτερικού Αλλοδαπός

Όσον αφορά το αν τους αρέσει η ξένη μουσική,  από τον πίνακα 38  βλέπουμε
και πάλι οι απαντήσεις να διαμορφώνονται με παρόμοιο τρόπο όπως και στην
προηγούμενη ερώτηση. Στην πλειοψηφία των Ελλήνων μαθητών, με ποσοστό 54,1%,
«αρέσει πάρα» πολύ η ξένη μουσική, στο 26,1% «πολύ», στο 10,8% «αρκετά», στο
8,1% «λίγο», στο 2,7% «ελάχιστα» και στο υπόλοιπο 2,7% «καθόλου».

Πίνακας 38: εθνικότητα – σου αρέσει  η ξένη μουσική; (σε %)

Σου αρέσει η
        ξένη μουσική;

εθνικότητα
καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα

πολύ σύνολο

Έλληνας 2,7 2,7 8,1 10,8 21,6 54,1 100
Έλληνας
εξωτερικού

0 0 0 0 33,3 66,7 100

αλλοδαπός 11,5 0   0 7,7 23,1 57,7 100
σύνολο 6,1 1,5 4,5 9,1 22,7 56,1 100
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 Όσον αφορά τους Έλληνες του εξωτερικού, στο 66,7% αυτών αρέσει «πάρα
πολύ» η ξένη μουσική ενώ στο υπόλοιπο 33,3% αυτών αρέσει «πολύ» η ξένη μουσική.
Τέλος, η ξένη μουσική αρέσει «πάρα πολύ» στο 57,7% των αλλοδαπών μαθητών,
«πολύ» στο 23,1% αυτών, «αρκετά» στο 7,7% και «καθόλου» στο 11,5%.

Γράφημα 38: εθνικότητα – σου αρέσει η ξένη μουσική;
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Έλληνας Έλληνας εξωτερικού Αλλοδαπός

Εφόσον σε προηγούμενες ερωτήσεις μελετήσαμε σε ποιες πτυχές της
κοινωνικής ζωής οι μαθητές των τάξεων της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού ακούνε και
τραγουδάνε ελληνική μουσική αλλά και τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών
τους, θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε και τι συμβαίνει με την ξένη μουσική.

Πίνακας 39: εθνικότητα – τραγουδάς ξένη μουσική; (σε %)

 τραγουδάς ξένη
                 μουσική;

εθνικότητα

καθόλου ελάχιστα λίγο αρκετά πολύ πάρα
πολύ σύνολο

Έλληνας 5,4 8,1 13,5 21,6 16,2 35,2 100
Έλληνας
εξωτερικού

0 0 0 33,3 33,3 33,4 100

αλλοδαπός 11,5 0   7,7 15,4 23,1 42,3 100
σύνολο 7,6 4,5 10,6 19,7 19,7 37,9 100

Τόσο από τον πίνακα 39  όσο και από το γράφημα 39  παρατηρούμε ότι η
πλειοψηφία των Ελλήνων, αλλοδαπών και Ελλήνων του εξωτερικού τραγουδάνε ξένη
μουσική. Μόνο ένα ποσοστό 5,4% των Ελλήνων και 11,5% των αλλοδαπών δεν
τραγουδάνε «καθόλου» ξένη μουσική. Επίσης παρατηρούμε ότι τα μεγαλύτερα
ποσοστά συγκεντρώνονται γύρω από τις βαθμίδες «πάρα πολύ», «πολύ» και «αρκετά».
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Γράφημα 39: εθνικότητα – τραγουδάς ξένη μουσική;
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Συγκεκριμένα, το 35,2% των Ελλήνων, το 33,4% των Ελλήνων του εξωτερικού
και το 42,3% των αλλοδαπών τραγουδάνε «πάρα πολύ» ξένη μουσική. «Πολύ» ξένη
μουσική τραγουδάει το 16,2% των Ελλήνων, το 33,3% των Ελλήνων του εξωτερικού
και το 23,1% των αλλοδαπών. Τέλος, «αρκετά» ξένη μουσική τραγουδάει το 21,6% των
Ελλήνων, το 33,3% των Ελλήνων του εξωτερικού και το 15,4% των αλλοδαπών.

Πίνακας 40: εθνικότητα – τραγουδάς ξένη μουσική στη χορωδία; (σε %)

              Τραγουδάς ξένη
                    μουσική στη
                          χορωδία;

εθνικότητα
ναι όχι σύνολο

Έλληνας 8,1 91,9 100
Έλληνας
Εξωτερικού

33,3 66,7 100

αλλοδαπός 3,8 96,2 100
σύνολο 7,6 92,4 100

Με μια πρώτη ματιά στο γράφημα 40 παρατηρούμε ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των μαθητών ανεξαρτήτου εθνικότητας δεν τραγουδάει ξένη μουσική στη
χορωδία του σχολείου. Παρατηρώντας τώρα και τον πίνακα 40 βλέπουμε ότι το 91,9%
των Ελλήνων μαθητών δεν τραγουδάνε ξένη μουσική στη χορωδία.  Το ίδιο ισχύει και
για το 66,7% των Ελλήνων του εξωτερικού και για το 96,2% των αλλοδαπών μαθητών.
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Γράφημα 40: εθνικότητα – τραγουδάς ξένη μουσική στη χορωδία;

0

20

40

60

80

100

ναι όχι

Έλληνας

Έλληνας
Εξωτερικού
αλλοδαπός

Όσον αφορά το αν οι μαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου
τραγουδάνε ξένη μουσική στο ωδείο,  από τον πίνακα 41  παρατηρούμε ότι και πάλι η
πλειοψηφία αυτών δεν τραγουδάει ξένη μουσική στο ωδείο. Μόνο το 2,7% των
Ελλήνων και το 3,8% των αλλοδαπών τραγουδάει ξένη μουσική στο ωδείο.

Πίνακας 41: εθνικότητα – τραγουδάς ξένη μουσική στο ωδείο; (σε %)

              Τραγουδάς ξένη
                     μουσική στο
                               ωδείο;
εθνικότητα

ναι όχι σύνολο

Έλληνας 2,7 97,3 100
Έλληνας
Εξωτερικού

0 100 100

αλλοδαπός 3,8 96,2 100
σύνολο 3 97 100

Γράφημα 41: εθνικότητα – τραγουδάς ξένη μουσική στο ωδείο;
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Ωστόσο, από τον πίνακα 42 παρατηρούμε ότι δεν ισχύει το ίδιο και στο σπίτι.
Εκεί, το 81,1% των Ελλήνων μαθητών τραγουδάει ξένη μουσική. Το ίδιο ισχύει και για
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το 100% των Ελλήνων του εξωτερικού και για το 84,6% των αλλοδαπών.  Μία μικρή
μόνο μειοψηφία των Ελλήνων με ποσοστό 18,9%  και των αλλοδαπών με ποσοστό
15,4% δεν ακούει ξένη μουσική στο σπίτι.

Πίνακας 42: εθνικότητα – τραγουδάς ξένη μουσική στο σπίτι; (σε %)

              Τραγουδάς ξένη
                     μουσική στο
                                σπίτι;
εθνικότητα

ναι όχι σύνολο

Έλληνας 81,1 18,9 100
Έλληνας
Εξωτερικού

100 0 100

αλλοδαπός 84,6 15,4 100
σύνολο 83,3 16,7 100

Γράφημα 42: εθνικότητα – τραγουδάς ξένη μουσική στο σπίτι;
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Πλειοψηφία αποτελούν και αυτοί που τραγουδάνε ξένη μουσική στις εκδρομές
του σχολείου, όπως παρατηρούμε στον πίνακα 43. Από τα ελληνόπουλα, το 70,3%
τραγουδάει ξένη μουσική στις εκδρομές του σχολείου, ενώ το 29,7% δεν τραγουδάει.
Οι έλληνες του εξωτερικού με ποσοστό 100% τραγουδάνε ξένη μουσική στις εκδρομές
του σχολείου, ενώ όσον αφορά τους αλλοδαπούς, το 65,4% αυτών, τραγουδάει ξένη
μουσική στις εκδρομές του σχολείου, ενώ το 34,6% «όχι».

Πίνακας 43: εθνικότητα – τραγουδάς ξένη μουσική στις εκδρομές του σχολείου;
(σε %)

Τραγουδάς ξένη μουσική
                  στις εκδρομές του
                                 σχολείου;
εθνικότητα

ναι όχι σύνολο

Έλληνας 70,3 29,7 100
Έλληνας
Εξωτερικού

100 0 100

αλλοδαπός 65,4 34,6 100
σύνολο 69,7 30,3 100
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Γράφημα 43: εθνικότητα – τραγουδάς ξένη μουσική στις εκδρομές του σχολείου;
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Όσον αφορά τις εκδρομές με τους γονείς,  από τον πίνακα 44  βλέπουμε ότι η
πλειοψηφία των Ελλήνων μαθητών και των Ελλήνων του εξωτερικού τραγουδάνε ξένη
μουσική στις εκδρομές του σχολείου, ενώ από τους αλλοδαπούς μαθητές αυτοί που
τραγουδάνε ξένη μουσική στις εκδρομές με τους γονείς αποτελούν μειοψηφία.

Πίνακας 44: εθνικότητα – τραγουδάς ξένη μουσική στις εκδρομές με τους γονείς;
(σε %)

       Τραγουδάς ξένη μουσική
                     στις εκδρομές με
                             τους γονείς;
εθνικότητα

ναι όχι σύνολο

Έλληνας 62,2 37,8 100
Έλληνας
Εξωτερικού

66,7 33,3 100

αλλοδαπός 46,2 53,8 100
σύνολο 56,1 43,9 100

Συγκεκριμένα, το 62,2% των Ελλήνων μαθητών τραγουδάει ξένη μουσική στις
εκδρομές με τους γονείς, ενώ το 37,7% «όχι». Όσον αφορά τους αλλοδαπούς, το 66,6%
αυτών τραγουδάει ξένη μουσική στις εκδρομές με τους γονείς, ενώ το 33,3% «όχι».
Τέλος, από τους αλλοδαπούς μόνο το 46,2% τραγουδάει ξένη μουσική στις εκδρομές με
τους γονείς, ενώ η πλειοψηφία αυτών και συγκεκριμένα το 53,8% δεν τραγουδάει ξένη
μουσική στις εκδρομές με τους γονείς.

Γράφημα 44: εθνικότητα – τραγουδάς ξένη μουσική στις εκδρομές με τους γονείς;
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Τέλος,  όσον αφορά το αν οι μαθητές τραγουδάνε ξένη μουσική στα πάρτι με
τους φίλους τους, από τον πίνακα 45 παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία αυτών τραγουδάει
ξένη μουσική στα πάρτι. Συγκεκριμένα, ξένη μουσική στα πάρτι με φίλους τραγουδάει
το 81,1% των Ελλήνων μαθητών, το 100% των Ελλήνων του εξωτερικού και το 69,2%
των αλλοδαπών.

Πίνακας 45: εθνικότητα – τραγουδάς ξένη μουσική σε πάρτι με φίλους; (σε %)

Τραγουδάς ξένη μουσική
                σε πάρτι με φίλους;

εθνικότητα
ναι όχι σύνολο

Έλληνας 81,1 18,9 100
Έλληνας
Εξωτερικού

100 0 100

αλλοδαπός 69,2 30,8 100
σύνολο 77,3 22,7 100

Γράφημα 45: εθνικότητα – τραγουδάς ξένη μουσική σε πάρτι με φίλους;
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4.2.4. Συμπεράσματα αναφορικά με τη σχέση εθνικότητας και μουσικών
προτιμήσεων των μαθητών της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου

· Έλληνες, Έλληνες του εξωτερικού και αλλοδαποί ακούνε στην πλειοψηφία τους
σε μεγάλο βαθμό ελληνική μουσική και επίσης τους αρέσει αλλά και
τραγουδάνε  σε εξίσου μεγάλο βαθμό τη μουσική αυτή.  Η διαφορά μεταξύ
Ελλήνων και αλλοδαπών έγκειται στο ότι οι Έλληνες συγκεντρώνουν
μεγαλύτερα ποσοστά στις μεγαλύτερες βαθμίδες, δηλαδή στις βαθμίδες «πάρα
πολύ» και «πολύ». Οι αλλοδαποί μαθητές τραγουδάνε την ελληνική μουσική σε
διάφορες περιστάσεις της καθημερινής ζωής, όπως στο σπίτι, στις εκδρομές του
σχολείου,  στις εκδρομές με τους γονείς και τα πάρτι με φίλους.  Ωστόσο η
πλειοψηφία των αλλοδαπών μαθητών δεν τραγουδάει ελληνικά στη χορωδία
πράγμα το οποίο δε συμβαίνει με τους Έλληνες μαθητές, προφανώς επειδή δεν
επιλέγονται να τραγουδήσουν σε αυτή.

· Όσον αφορά τους αλλοδαπούς μαθητές και τη μουσική της χώρας προέλευσης
των γονιών τους,  το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών ακούνε έστω και λίγο τη
μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους, τους αρέσει και το θεωρούν
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σημαντικό να ακούν αυτή τη μουσική.  Ωστόσο υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό
αλλοδαπών που ακούνε από λίγο έως καθόλου τη μουσική της χώρας
προέλευσης των γονιών τους. Επιπλέον, οι ευκαιρίες που έχουν οι αλλοδαποί
μαθητές να τραγουδάνε τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους
είναι περιορισμένες, καθώς από την έρευνα μας βγήκε το συμπέρασμα ότι η
πλειοψηφία των αλλοδαπών μαθητών τραγουδάνε τη μουσική της χώρας
προέλευσης των γονιών τους μόνο στο σπίτι.

· Αναφορικά με την ξένη μουσική, τα ποσοστά Ελλήνων και αλλοδαπών δε
διαφέρουν. Όλοι οι μαθητές ακούνε και τους αρέσει εξίσου πολύ η ξένη
μουσική. Τέλος, όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτως εθνικότητας τραγουδάνε στην
πλειοψηφία τους ξένη μουσική στο σπίτι, στις εκδρομές τους σχολείου, στις
εκδρομές με τους γονείς και στα πάρτι με φίλους.
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5. Γενικά συμπεράσματα

Με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων που ακολούθησε στην προηγούμενη
ενότητα, καταλήγουμε στα εξής γενικά συμπεράσματα: η πλειοψηφία των μαθητών της
Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου ανεξαρτήτως φύλου και εθνικότητας ακούνε
πολύ και τους αρέσει η ελληνική μουσική.  Ωστόσο,  όσον αφορά τους Έλληνες του
εξωτερικού και τους αλλοδαπούς μαθητές, από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας
φάνηκε ότι δεν τραγουδάνε ελληνικά τραγούδια στο βαθμό που ακούνε ελληνική
μουσική, αλλά λιγότερο. Αυτό πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι αλλοδαποί
μαθητές δε γνωρίζουν τόσο καλά την ελληνική γλώσσα ώστε να μπορούν να
τραγουδάνε σε αυτή. Επιπλέον, με βάση τα αποτελέσματα της ερευνάς μας, οι
περισσότεροι μαθητές ανεξαρτήτως εθνικότητας τραγουδάνε ελληνική μουσική στη
χορωδία, στις εκδρομές με τους γονείς και το σχολείο, στα πάρτι που κάνουν με τους
φίλους τους και στο σπίτι.

Παρόλο όμως που στους περισσότερους μαθητές αρέσει και ακούνε ελληνική
μουσική, παρατηρήσαμε ότι η πλειοψηφία αυτών δε χαρίζουν στους φίλους τους
ελληνική μουσική και επιπλέον δε το θεωρούν και σημαντικό να χαρίζουν στους φίλους
τους ελληνική μουσική. Αυτό παρατηρήθηκε σε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την
εθνικότητά τους και πιθανότατα δικαιολογείται από το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε
με μαθητές Δημοτικού σχολείου, οι οποίοι δεν έχουν τόσο μεγάλο χαρτζιλίκι ώστε να
μπορούν να αγοράζουν μουσικά cd για δώρο στους φίλους τους.

Επιπλέον, θεωρούμε ότι εκτός από το χαμηλό χαρτζιλίκι, υπάρχουν κι άλλοι
παράγοντες που οδηγούν τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου στο να μη θεωρούν
σημαντικό και ως εκ τούτου να μην αγοράζουν cd με μουσική στους φίλους τους. Κάτι
τέτοιο πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι πλέον τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
παρέχουν μία πληθώρα ελληνικής μουσικής η οποία αρκεί στους μαθητές ώστε να
καλύψει τις ανάγκες τους για μουσικά ακούσματα και επομένως δεν είναι τόσο
σημαντικό για αυτούς να αγοράζουν cd.

Η καθημερινή έκθεση των νεαρών ατόμων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως
το ραδιόφωνο,  η τηλεόραση και πιο πρόσφατα το διαδίκτυο,  έχει αυξηθεί με
αποτέλεσμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ασκούν μια τεράστια επιρροή στη
μουσική τους συμπεριφορά94.

Όσον αφορά τον αν οι αλλοδαποί μαθητές και οι Έλληνες του εξωτερικού
ακούνε τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους, τα αποτελέσματα που
πήραμε από την έρευνά μας δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων του εξωτερικού
αλλά και των αλλοδαπών μαθητών ακούνε τη μουσική της χώρας προέλευσης των
γονιών τους. Ωστόσο ο βαθμός στον οποίο ακούνε τη συγκεκριμένη μουσική διαφέρει.
Δηλαδή, υπάρχουν μαθητές που ακούνε πάρα πολύ τη μουσική της χώρας προέλευσης
των γονιών τους, υπάρχουν άλλοι που την ακούν πολύ, άλλοι που την ακούν αρκετά ή
λίγο κι ένα μικρό ποσοστό δεν ακούει καθόλου τη μουσική των γονιών του.

Όσον αφορά το κατά πόσο οι αλλοδαποί μαθητές θεωρούν σημαντικό το να
ακούνε τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους, από την έρευνά μας είδαμε
ότι για την πλειοψηφία των Ελλήνων του εξωτερικού και των αλλοδαπών μαθητών
είναι σημαντικό το να ακούν τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους,
ωστόσο και πάλι ο βαθμός στον οποίο το θεωρούν σημαντικό διαφέρει.  Έτσι,  ενώ
υπάρχουν μαθητές που θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό το να ακούν τη μουσική της

94 Wai-chung Ho, (2004), A cross – cultural study of preferencesfor popular music among Hong Kong ani
Thailand youths, in: Intercultural communication, issue 7, Editor: Prof. Jens Allwood
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χώρας προέλευσης των γονιών τους, ωστόσο υπάρχει κι ένα αξιοσημείωτο ποσοστό
μαθητών που το θεωρούν ελάχιστα ή λίγο σημαντικό.

Το γεγονός ότι δε θεωρούν όλοι οι αλλοδαποί μαθητές σημαντικό το να ακούν
τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους,  πιθανόν να οφείλεται στη μικρή
ηλικία των μαθητών.  Οι μαθητές στην ηλικία των 10 – 12 ετών δύσκολα μπορούν να
καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι το να κρατάς επαφή με τις ρίζες σου και να μην
ξεχνάς την καταγωγή σου.

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε στο θεωρητικό μας μέρος, οι μουσικές
επιλογές ενός ατόμου καθορίζονται από πολλούς παράγοντες. Οι συνομήλικοι
αποτελούν έναν από αυτούς τους παράγοντες και μάλιστα στην ηλικία που βρίσκονται
οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, οι συνομήλικοι ενδεχομένως αποτελούν τον πιο
καθοριστικό παράγοντα. Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι οι μαθητές στην ηλικία αυτή
επιλέγουν να ακούν τη μουσική που ακούν οι συνομήλικοί τους επιδιώκοντας να είναι
αρεστοί σε αυτούς. Σε ότι αφορά τους αλλοδαπούς μαθητές, η ανάγκη να ενταχτούν
στην ομάδα των συνομηλίκων γίνεται ακόμα πιο έντονη κι έτσι δίνεται μεγαλύτερη
σημασία στις μουσικές επιλογές που θα αποτελέσουν “το κλειδί”  της ένταξης στην
ομάδα των συνομηλίκων.

Από τα παραπάνω λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε το λόγο για τον οποίο δεν είναι
πολύ σημαντικό για όλους τους αλλοδαπούς μαθητές να ακούν τη μουσική των γονιών
τους. Ωστόσο, για κάποιους μαθητές, όπως φάνηκε από την έρευνά μας, είναι πολύ
σημαντικό να ακούν τη μουσική των γονιών τους. Αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι
αποδεικνύει πως οι μουσικές επιλογές του ατόμου δεν καθορίζεται από ένα μόνο
παράγοντα αλλά από ένα συνδυασμό αυτών.

Σύμφωνα με μία έρευνα που έγινε στην Ιαπωνία σε Βραζιλιάνους μετανάστες,
τα αποτελέσματα έδειξαν ότι εξαιτίας της απομόνωσης και των προσωπικών δυσκολιών
οι περισσότεροι Βραζιλιάνοι στην Ιαπωνία άλλαξαν εντελώς την ταυτότητά τους. Όσον
αφορά τη μουσική, τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικοι ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν
τη μουσική σαν ένα μέσο να ανήκουν κάπου κατά τη διάρκεια της δύσκολης
προσαρμογής στην Ιαπωνία. Έτσι, όταν έφτασαν στην Ιαπωνία άρχισαν να ακούν πολύ
ιαπωνική μουσική προκειμένου να μάθουν τη γλώσσα και να μπορούν να διασκεδάζουν
με τη μουσική αυτή παρέα με τους μελλοντικούς Ιάπωνες φίλους τους.  Όμως,  μη
μπορώντας να τραγουδήσουν ιαπωνική μουσική εξαιτίας της δυσκολίας της γλώσσας
και μην έχοντας ελπίδα να τους καλέσει κάποιος Ιάπωνας σπίτι του λόγο της
ρατσιστικής συμπεριφοράς απέναντί τους,  ξαναγύρισαν στη μουσική της χώρας τους.
Τραγουδώντας βραζιλιάνικη μουσική ένιωθαν πιο κοντά στη χώρα τους που τόσο πολύ
τους έλλειπε95.

Συγκεκριμένα, παράγοντες όπως η οικογένεια ή τα χρόνια διαμονής στη χώρα
υποδοχής, που στην περίπτωσή μας είναι η Ελλάδα, πιστεύουμε ότι παίζουν σημαντικό
ρόλο στη σημασία που δίνει κανείς στο να ακούει τη μουσική της χώρας προέλευσης
των γονιών του. Δηλαδή, αν ένα παιδί ζει πολλά χρόνια στην Ελλάδα ή έχει γεννηθεί
στην Ελλάδα πιθανόν να έχει χάσει κάθε σχέση με τη χώρα του και να μη νιώθει την
ανάγκη να κρατάει επαφή με της ρίζες του.

Επίσης, η σημασία που δίνει κανείς στα πολιτισμικά στοιχεία που αφορούν τη
χώρα προέλευσης, είναι κάτι που επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό και από την
οικογένεια, όπως είδαμε στο θεωρητικό μας μέρος. Η σπουδαιότητα που δίνει η

95 Beatriz I., (2006), Music and identityof Brazilian Dekasegi children and adults livingin Japan,
www.marcocosta.it/icmpc2006/pdfs/129.pdf (προσπελάστηκε στις 10/04/2008)
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οικογένεια σε ζητήματα που αφορούν τη χώρα από την οποία προήλθαν, επηρεάζει και
τα παιδιά και κατ’ επέκταση τις επιλογές τους που στην προκειμένη περίπτωση
αφορούν τη μουσική.

Τέλος, σε ότι αφορά το που τραγουδάνε οι αλλοδαποί μαθητές τη μουσική της
χώρας προέλευσης των γονιών τους,  τα αποτελέσματα της έρευνάς μας έδειξαν ότι η
πλειοψηφία αυτών τραγουδάνε τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους
μόνο στο σπίτι και στις εκδρομές με τους γονείς, ενώ ένα μικρό ποσοστό των
αλλοδαπών δήλωσαν ότι τραγουδάνε τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών
τους στα πάρτι με τους φίλους τους.  Όσον αφορά το ποσοστό των μαθητών που
δήλωσαν ότι τραγουδάνε τη μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών τους στα
πάρτι, υποθέτουμε ότι εννοούν τα πάρτι στα οποία συμμετέχουν κυρίως αλλοδαποί
συμμαθητές τους.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι οι αλλοδαποί μαθητές ακούνε και τραγουδάνε τη μουσική
της χώρας προέλευσης των γονιών τους μόνο σε περιπτώσεις όπου δεν παρίστανται
Έλληνες συμμαθητές τους. Έτσι, η μουσική της χώρας προέλευσης αντικαθίσταται σε
μεγάλο βαθμό από την ελληνική κυρίως, αλλά και από την ξένη μουσική.

Τα παραπάνω αποτελέσματα της έρευνάς μας συμπίπτουν με τα αποτελέσματα
αντίστοιχης έρευνας με βραζιλιάνους μετανάστες στην Ιαπωνία, όπου διαπιστώθηκε ότι
οι βραζιλιάνοι άκουγαν τη μουσική της χώρας τους σε συγκεντρώσεις με ομοεθνείς,
στο σπίτι τους και στον ελεύθερο χρόνο τους.  Σε αυτή την περίπτωση η βραζιλιάνικη
μουσική χρησίμευε ως ένα μέσο που θα τους βοηθούσε να διατηρήσουν τη
βραζιλιάνικη ταυτότητά τους. Από την άλλη, η ιαπωνική μουσική συχνά
ενσωματωνόταν στις καθημερινές τους συνήθειες μόνο στην περίπτωση που έμοιαζε με
τη βραζιλιάνικη μουσική ή στην περίπτωση που αποτελούσε μέσο ένταξης στον
ιαπωνικό τρόπο ζωής96.

Όσον αφορά τη σχέση των μαθητών της Ε΄ και Στ΄ του Δημοτικού σχολείου με
την ξένη μουσική,  τα αποτελέσματα που πήραμε από την έρευνά μας δείχνουν ότι οι
μαθητές των τάξεων αυτών ανεξαρτήτως φύλου και εθνικότητας ακούνε σε μεγάλο
βαθμό ξένη μουσική. Η μουσική αυτή τους αρέσει πολύ κι ένα σημαντικό ποσοστό των
μαθητών αυτών τραγουδάει ξένη μουσική σε διάφορες περιστάσεις της καθημερινής
ζωής, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την ελληνική μουσική. Η διαφορά έγκειται στο
γεγονός ότι οι μαθητές δεν τραγουδάνε ξένη μουσική στη χορωδία του σχολείου
πράγμα το οποίο συμβαίνει με την ελληνική μουσική και γενικά δεν τραγουδάνε ξένη
μουσική στο βαθμό που ακούνε,  αλλά λιγότερο.  Το γεγονός αυτό πιθανότατα να
οφείλεται στο ότι δε γνωρίζουν τόσο καλά τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένα τα
ξένα τραγούδια.

Σύμφωνα με έρευνα που αφορούσε τις μουσικές προτιμήσεις ανάμεσα σε νεαρά
άτομα του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊλάνδης βρέθηκε ότι η κατανόηση των στίχων των
τραγουδιών από τα νεαρά άτομα δεν επηρεάζει τις μουσικές τους προτιμήσεις όσον
αφορά την ξένη μουσική. Επιπλέον στη συγκεκριμένη  έρευνα βρέθηκε ότι η ηλικία και
το μορφωτικό επίπεδο συνδέονται με τις μουσικές προτιμήσεις των ατόμων.
Συγκεκριμένα βρέθηκε ότι μεγαλύτερης ηλικίας άτομα και ως εκ τούτου μεγαλύτερου
μορφωτικού επιπέδου είχαν μεγαλύτερη προτίμηση σε διάφορα είδη ξένης μουσικής,

96 Beatriz I., (2006), Music and identityof Brazilian Dekasegi children and adults livingin Japan,
www.marcocosta.it/icmpc2006/pdfs/129.pdf (προσπελάστηκε στις 10/04/2008)
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ενώ μικρότερης ηλικίας άτομα φάνηκε ότι επηρεάζονται περισσότερο από τις ομάδες
των συνομηλίκων και προτιμούσαν περισσότερο τη μουσική της χώρας τους97.

Σύμφωνα με την έρευνα του Wai  –  chung  Ho,  η ηλικία επηρεάζει την
προτίμηση των ατόμων για ξένη μουσική. Δυστυχώς στην έρευνά μας δε μπορέσαμε να
διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο εφόσον τα υποκείμενά μας δε διαφοροποιούνταν ηλικιακά
σε σημαντικό βαθμό και η πλειοψηφία αυτών ήταν 10 – 11 χρονών.

97 Wai-chung Ho, (2004), A cross – cultural study of preferencesfor popular music among Hong Kong ani
Thailand youths, in: Intercultural communication, issue 7, Editor: Prof. Jens Allwood
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= 3 μονάδες
= 2 μονάδες
= 1 μονάδα
= 0 μονάδες

Ο συμμετέχων στην έρευνα σημειώνει στο
ερωτηματολόγιο την απάντηση που τον αφορά

Ναι
Όχι

= 5 μονάδες
= 0 μονάδες

Π
άρ

α 
πο

λύ
Π

ολ
ύ

Α
ρκ

ετ
ά

Λ
ίγ

ο
Ε

λά
χι

στ
α

Κ
αθ

όλ
ου

Κατηγορία 19: Σχέση με την Ελληνική Μουσική

5 4 3 2 1 0
1. Ακούς ελληνική μουσική;
2. Σου αρέσει η ελληνική μουσική;
3. Τραγουδάς ελληνικά τραγούδια;
4. Στους φίλους σου κάνεις δώρο ελληνική μουσική;
5. Οι φίλοι σου σού κάνουν δώρο ελληνική μουσική;
6. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να ακούς ελληνική

μουσική;
7. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να τραγουδάς ελληνικά

τραγούδια;
8. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να στους φίλους σου

κάνεις δώρο ελληνική μουσική;
9. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να σου κάνουν οι φίλοι

σου δώρο ελληνική μουσική;
Ναι Όχι

5 0
10. Αν τραγουδάς ελληνικά τραγούδια, πού τραγουδάς;

· Στη χορωδία του σχολείου
· Στο ωδείο
· Στο σπίτι
· Στις εκδρομές του σχολείου;
· Σε εκδρομές με τους γονείς σου;
· Σε πάρτι με φίλους;
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Κατηγορία 20:  Σχέση με τη Μουσική της χώρας
προέλευσης

5 4 3 2 1 0
(συμπληρώνεται μόνο από πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές)
11. Ακούς μουσική της χώρας προέλευσης των γονιών σου;
12. Αν ναι, σε ποια γλώσσα είναι αυτή η μουσική;        __________________
13. Σου αρέσει η μουσική αυτή;
14. Τραγουδάς σε αυτή τη γλώσσα;
15. Στους φίλους σου κάνεις δώρο μουσική αυτής της

γλώσσας;
16. Οι φίλοι σου σού κάνουν δώρο μουσική αυτής της

γλώσσας;
17. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να ακούς μουσική της

χώρας προέλευσης των γονιών σου;
18. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να τραγουδάς σε αυτή τη

γλώσσα;
19. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να κάνεις δώρο στους

φίλους σου μουσική αυτής της γλώσσας;
20. Πόσο σημαντικό είναι για σένα οι φίλοι σου να σου

κάνουν δώρο μουσική αυτής της γλώσσας;
Ναι Όχι

5 0
21. Αν τραγουδάς σε αυτή τη γλώσσα, πού τραγουδάς;

· Στη χορωδία
· Στο ωδείο
· Στο σπίτι
· Στις εκδρομές του σχολείου;
· Σε εκδρομές με τους γονείς σου;
· Σε πάρτι με φίλους;
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Κατηγορία 21: Σχέση με την Ξένη Μουσική

5 4 3 2 1 0
22. Ακούς ξένη μουσική;
23. Σου αρέσει η ξένη μουσική;
24. Τραγουδάς ξένη μουσική;
25. Στους φίλους σου κάνεις δώρο ξένη μουσική;
26. Οι φίλοι σου σού κάνουν δώρο ξένη μουσική;
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27. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να ακούς ξένη μουσική;
28. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να τραγουδάς ξένη

μουσική;
29. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να κάνεις δώρο στους

φίλους σου ξένη μουσική;
30. Πόσο σημαντικό είναι για σένα οι φίλοι σου να σου

κάνουν δώρο ξένη μουσική;
Ναι Όχι

5 0
31. Αν τραγουδάς ξένη μουσική, πού τραγουδάς;

· Στη χορωδία
· Στο ωδείο
· Στο σπίτι
· Στις εκδρομές του σχολείου;
· Σε εκδρομές με τους γονείς σου;
· Σε πάρτι με φίλους;
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