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Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της µουσικής ταυτότητας των 
εκπαιδευτικών µουσικής µέσα από τις αυτοβιογραφικές τους ιστορίες. Για τον σκοπό 
της έρευνας, ζητήθηκε από 17 εν ενεργεία εκπαιδευτικούς µουσικής όλων των 
βαθµίδων, από τη δηµόσια και από την ιδιωτική εκπαίδευση, να αποτυπώσουν 
ελεύθερα, χωρίς καθοδήγηση και περιορισµούς, τις εµπειρίες τους, αυτές που κατά την 
άποψή τους συνέβαλαν στη δόµηση της µουσικής τους ταυτότητας. Η παρούσα έρευνα 
είναι ποιοτική. Το µεθοδολογικό εργαλείο είναι η θεµατική ανάλυση κατά το πρότυπο 
των Braun και Clarke (2006).  

Μέσα από τις αυτοβιογραφικές ιστορίες που αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνας 
αναδύθηκαν οι παράγοντες επιρροής που προσδιορίζουν τις µουσικές ταυτότητες των 
εκπαιδευτικών µουσικής καθώς και τα νοήµατα που οι ίδιοι προσδίδουν στο 
πολιτισµικό πλαίσιο εντός του οποίου διαµορφώθηκαν οι ταυτότητές τους.  

Η παρούσα έρευνα µπορεί να συνεισφέρει στη συζήτηση αναφορικά µε τις 
ταυτότητες των εκπαιδευτικών µουσικής και να αποτελέσει την αφετηρία για µια πιο 
εκτεταµένη και σε µεγαλύτερο βάθος ερευνητική προσέγγιση του θέµατος. 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικοί µουσικής, ταυτότητες, µουσικές ταυτότητες, 
αυτοβιογραφικές ιστορίες 
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Abstract 
The aim of this research is to explore the musical identities of music teachers through 
their autobiographical stories. For the purpose of the study, 17 in-service teachers of 
music at all levels, from public and private education, were asked to capture freely, 
without guidance and constraints, their experiences, those that in their opinion, 
contributed to the construction of their musical identity. This research is qualitative 
and the methodological tool is the thematic analysis (Braun & Clarke, 2006). 

Through autobiographical stories that constituted the sample of the research 
emerged the influential factors that determine the musical identities of music teachers 
(family, peers, music studies) as well as the meanings that they give to the cultural 
context in which their identities are formed.  

This research can contribute to the debate regarding the identities of the 
music teacher and constitute the starting point for a more extensive and deeper 
research approach. 
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Εισαγωγή 
Στη µεταµοντέρνα σκέψη, και µέσα από την πολυπλοκότητα και τη ρευστότητα των 
νέων κοινωνικών δεδοµένων, το ζήτηµα της ταυτότητας έχει αποκτήσει νέες 
ορίζουσες και δείχνει να έχει κυρίαρχο ρόλο. Οι ταυτότητες των ανθρώπων, όπως 
αναφέρει ο Volgsten (2014: 119) δεν είναι φυσικά προδιαγεγραµµένες ούτε 
δεδοµένες, και αφορούν σε ό,τι εµπεριέχουν αλλά και σε ό,τι αποκλείουν. Η 
ταυτότητα αποτελεί µία διάκριση ανάµεσα στο «εγώ» και το «εσύ», ανάµεσα στο 
«εµείς» και το «αυτοί». Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, η δυνατότητα να 
προσδιορίσει κάποιος τον εαυτό του και τους άλλους γίνεται όλο και πιο σηµαντική 
καθώς τα άτοµα χάνουν τους δεσµούς τους µε τις τοπικές παραδόσεις.  

Η έννοια της ταυτότητας αντανακλάται στο πώς ο καθένας διακρίνει τον 
εαυτό του από τους άλλους, καθώς και σε µία «συλλογική αντίληψη» για την οµάδα 
που ανήκει. Η Dolloff (2007) διευκρινίζει ότι οι εαυτοί µας είναι πολλαπλοί και 
επηρεάζουν τον τρόπο της ζωής µας. Για την ίδια, «η ταυτότητα είναι ένα σύνθετο 
φαινόµενο» που υπάρχει σε «πολλαπλά στρώµατα, σε πλέγµατα, [και είναι] 
πολύπλευρη» (σ. 3). Κατά τον Giroux (1994: 167), οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο 
να αναγνωρίζουν την πολλαπλότητα της φύσης των δικών τους ταυτοτήτων, µέσα 
από διαφορετικές σφαίρες κουλτούρας. 

Η µουσική ταυτόχρονα δοµεί νέες ταυτότητες και αντανακλά τις 
υπάρχουσες. Οι ταυτότητες είναι ταυτόχρονα ασταθείς και σταθερές. Ασταθείς καθώς 
διαρκώς αλλάζουν και σταθερές όταν προσδιορίζουν όρια σε κοινωνικές-πολιτισµικές 
οµάδες. Λόγω της πανταχού παρουσίας της µουσικής και δεδοµένης της ατοµικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης των ατόµων µέσα σε ένα περιβάλλον από διαφορετικές 
µουσικές, το δυναµικό των ταυτοτήτων είναι σύνθετο. Δεν υπάρχει µία σταθερή και 
ενιαία µουσική ταυτότητα. Αντίθετα, διάφορες µουσικές ταυτότητες µπορεί να 
κατοικοεδρεύουν στο ίδιο άτοµο. Αυτό εκφράζεται µε διαφορετικά µουσικά γούστα 
και πρακτικές, από τα οποία µερικά µπορεί να έρχονται σε αντίθεση ή σε αντίφαση 
µε άλλα µέρη του εαυτού. Έτσι, στη µεταµοντέρνα µουσική ταυτότητα συνυπάρχουν 
πολλές ταυτότητες που παράγουν µια συνθήκη αποσπασµατική και πολλαπλά 
ονειρική (Born & Hesmondhalgh, 2000: 32-33). 

Οι Hargreaves, Miell & MacDonald (2002) προτείνουν τη µελέτη της 
εξέλιξης της µουσικής ταυτότητας από µία κοινωνική-πολιτισµική άποψη. Επίσης 
συµπληρώνουν ότι οι τρόποι µε τους οποίους οι άνθρωποι βιώνουν τη µουσική ως 
καταναλωτές, οπαδοί, ακροατές, συνθέτες, ενορχηστρωτές, ερµηνευτές ή κριτικοί 
έχουν σήµερα µεγαλύτερη ποικιλοµορφία από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα η µουσική να χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο ως ένα µέσο για να 
δηλώσουµε και να εκφράσουµε τις ατοµικές µας ταυτότητες, για να «συστηθούµε» 
στους άλλους. Η Green (2011) συµπληρώνει ότι οι µουσικές ταυτότητες εγγενώς και 
αναπόφευκτα συνδέονται µε τους ιδιαίτερους τρόπους µάθησης της µουσικής, τους 
άτυπους και τους τυπικούς, σε διάφορα περιβάλλοντα όπου υπάρχει µία διαλεκτική 
σχέση µεταξύ των τοπικών και παγκόσµιων µουσικών πολιτισµών.  

Για τον σκοπό και το δείγµα της έρευνας 
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της µουσικής ταυτότητας 
εκπαιδευτικών µουσικής µέσα από τις αυτοβιογραφικές τους ιστορίες. Με βάση το 
σκοπό της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήµατα διατυπώθηκαν ως εξής: 1) Ποιοι 
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παράγοντες επηρεάζουν τη διαµόρφωση των µουσικών ταυτοτήτων των 
εκπαιδευτικών µουσικής; 2) Πώς αναπτύσσονται οι µουσικές ταυτότητες των 
εκπαιδευτικών στο πέρασµα του χρόνου; 3) Οι εκπαιδευτικοί µουσικής συνδέουν τις 
µουσικές µε τις επαγγελµατικές τους ταυτότητες;  

Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από τις αυτοβιογραφικές ιστορίες 17 εν ενεργεία 
εκπαιδευτικών µουσικής (13 γυναίκες), ηλικίας 22-45 ετών, µε διδακτική εµπειρία από 2 
έως 15 έτη, που υπηρετούν σε διάφορες βαθµίδες στη δηµόσια ή την ιδιωτική 
εκπαίδευση. Η έρευνα εκπονήθηκε τη χρονική περίοδο Μαρτίου-Ιουλίου του 2015.  

Μεθοδολογία της έρευνας 
Η παρούσα έρευνα είναι ποιοτική. Η ποιοτική έρευνα επιδιώκει την εις βάθος 
κατανόηση και ερµηνεία της συµπεριφοράς, των στάσεων και των αντιλήψεων των 
ανθρώπων, χωρίς να αξιώνει οριστικά ή γενικευµένα συµπεράσµατα ή τον εντοπισµό 
µίας και µοναδικής «αλήθειας» (Creswell, 2007). 

Στην εν λόγω έρευνα το εργαλείο για τη συλλογή δεδοµένων ήταν οι 
«αυτοβιογραφικές ιστορίες» κατά το πρότυπο της Bernard (2009). Για τον σκοπό της 
έρευνας, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να αποτυπώσουν ελεύθερα - χωρίς 
καθοδήγηση και περιορισµούς– τις εµπειρίες τους, αυτές που κατά την άποψή τους 
συνέβαλαν στη δόµηση της µουσικής τους ταυτότητας. Το µεθοδολογικό εργαλείο 
που χρησιµοποιήθηκε για την επεξεργασία του υλικού των αυτοβιογραφικών 
ιστοριών ήταν η θεµατική ανάλυση κατά το πρότυπο των Braun και Clarke (2006) 
που ακολουθεί τα εξής στάδια: (α) εξοικείωση των ερευνητών µε τα κείµενα, (β) 
καταγραφή των αρχικών κωδίκων, (γ) αναζήτηση θεµάτων, (δ) επανεξέταση των 
θεµάτων, (ε) ορισµός και ονοµασία των θεµάτων, (στ) γραπτή αναφορά των θεµάτων.  

Αποτελέσµατα 
Από την ανάλυση των αυτοβιογραφικών ιστοριών προέκυψαν αρκετές θεµατικές 
κατηγορίες. Οι µουσικές ταυτότητες των συµµετεχόντων φάνηκε ότι επηρεάστηκαν 
από τους γονείς (συµπεριλαµβανοµένων και στοιχείων καταγωγής) και τις γονικές 
προσδοκίες, από τις µουσικές σπουδές τους (σχολείο, ωδείο, καθηγητές), από τις 
φιλικές τους συναναστροφές και από το ευρύτερο περιβάλλον (π.χ., ΜΜΕ). 
Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί µουσικής αναφέρθηκαν πολλαπλά σε ζητήµατα 
µουσικών προτιµήσεων, στους τρόπους εµπλοκής τους µε τη µουσική (χορωδίες, 
µπάντες, σύνολα παραδοσιακής µουσικής κ.ά.) ενώ περιορισµένες ήταν οι αναφορές 
στην επαγγελµατική τους ταυτότητα.  

Οικογένεια 
Στην παρούσα έρευνα, ο καθοριστικός ρόλος της οικογένειας στη µουσική ζωή και 
στη διαµόρφωση της µουσικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών µουσικής 
αποδεικνύεται τόσο από τη συχνότητα στις αναφορές όσο και από ποιοτικά 
χαρακτηριστικά: παρότρυνση, εµψύχωση, εξαναγκασµός, υποστήριξη, καταπίεση, 
µίµηση. Οι συµµετέχοντες, γενικά, έγραψαν ότι επηρεάστηκαν σε µεγάλο βαθµό από 
τα ακούσµατα των γονιών τους. Μόνο τρεις εκπαιδευτικοί δεν αναφέρθηκαν καθόλου 
στον ρόλο της οικογένειας. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί πως δώδεκα από τους 
δεκαεπτά εκπαιδευτικούς ξεκίνησαν την περιγραφή της µουσικής τους ταυτότητας 
αναφερόµενοι στην οικογένεια. Ενδεικτικά παραθέτουµε:  
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«Γεννήθηκα […] από γονείς λάτρεις της µουσικής, κάτι το οποίο θεωρώ ότι [...] 
εξακολουθεί να µε ακολουθεί στις µουσικές και όχι µόνον επιλογές µου»   
«Η µουσική που θυµάµαι να άκουγα σαν παιδί ήταν από τους γονείς µου […]. 
Αυτά µου τα ακούσµατα νοµίζω µε καθόρισαν σαν µετέπειτα προσωπικότητα και 
άσκησαν καθοριστική σηµασία στην επιλογή του οργάνου που παίζω [...] και της 
λατρείας που έχω στην λαϊκή µουσική». 
«Γεννήθηκα σε οικογένεια µουσικών και έµαθα πιάνο από τον πατέρα µου». 

Συνολικά, ο ρόλος της οικογένειας αποτυπώθηκε µε αναφορές στα ακούσµατα των 
γονιών, στην επαγγελµατική ενασχόληση των γονιών, στην παρότρυνση για 
ενασχόληση µε τη µουσική, στις καθηµερινές συνήθειες και σε σηµαντικές 
οικογενειακές συνευρέσεις µε άλλα συγγενικά άτοµα. 

Εκπαίδευση 
Η εκπαίδευση αποτελεί σηµαντική θεµατική κατηγορία της έρευνας καθώς 
αναφέρεται στο σύνολο των αυτοβιογραφικών ιστοριών. Οι συµµετέχοντες, στην 
πλειονότητα, ξεκίνησαν την εκµάθηση κάποιου µουσικού οργάνου κατά τη διάρκεια 
της φοίτησής τους στο δηµοτικό σχολείο. Αφορµές στάθηκαν: η παρότρυνση ή η 
ενασχόληση των γονέων µε τη µουσική, η παρακολούθηση µιας συναυλίας ή ακόµα 
και η συνειδητή προσωπική απόφαση. Κάποιοι σηµείωσαν τα προβλήµατα που 
αντιµετώπισαν στο ξεκίνηµα της τυπικής µουσικής εκπαίδευσης: «Ξεκίνησα 
µαθήµατα πιάνου χωρίς όµως να καταφέρει να µε συγκινήσει η κλασσική µουσική. 
Μπορεί να έφταιγε το στείρο µάθηµα µε την εκµάθηση κλιµάκων, χωρίς να 
περιλαµβάνει ο δάσκαλός µου τα τραγούδια της εποχής που τόσο ήθελα να µπορώ να 
παίζω και εγώ.» 

Η φοίτηση σε Μουσικά Σχολεία και ωδεία φάνηκε ότι έδωσε τη δυνατότητα 
στους συµµετέχοντες να γνωρίσουν και να εντρυφήσουν σε ποικίλα είδη µουσικής 
και να συµµετέχουν σε διάφορα µουσικά σύνολα: «Στο Μουσικό Γυµνάσιο 
Θεσσαλονίκης βρέθηκα σε µια πληθώρα ακουσµάτων (βυζαντινής, κλασσικής, 
παραδοσιακής και πιο σύγχρονης ελληνικής) […] γεγονός το οποίο µε µπέρδεψε 
ευχάριστα. Ένιωθα αίσθηση πληρότητας […] από τη δική µου συµµετοχή σε 
χορωδιακά ή οργανικά σύνολα. Εκεί άρχισα να χαίροµαι τη µουσική πρώτη φορά.» 

Κοινωνικό Περιβάλλον 
Στις αυτοβιογραφικές ιστορίες οι κοινωνικές εκδηλώσεις –γλέντια στο σπίτι, 
παραδοσιακά πανηγύρια, παιδικά πάρτι, οικογενειακές γιορτές– φάνηκε ότι 
επισφράγισαν τις ταυτότητες των µουσικών και δηµιούργησαν αναλλοίωτες από τον 
χρόνο αναµνήσεις: «Θυµάµαι κάθε σηµαντική γιορτή της οικογένειας να συνοδεύεται 
από […] µουσικές».  

Η µουσική αναφέρθηκε ως µέσο δηµιουργίας κοινωνικών συναναστροφών 
και ως µέσο ενδυνάµωσης των κοινωνικών σχέσεων: «η µουσική είναι σύµπραξη, 
συνεργασία, […] ανταλλαγή ιδεών και εµπειριών», «Στράφηκα στη ρεµπέτικη και 
λαϊκή µουσική […] λόγω µιας παρέας που παίζαµε µουσική µαζί». 
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Τεχνολογικά µέσα και ΜΜΕ  
Τα ΜΜΕ και η τεχνολογία αναφέρθηκαν από αρκετούς συµµετέχοντες ως πρώτη 
πηγή γνωριµίας µε την µουσική και ως µέσα διατήρησης της σχέσης µε τη µουσική 
και του εµπλουτισµού των ακουσµάτων τους: «Είχα δει και ακούσει την άρπα στην 
τηλεόραση […] ήµουν σίγουρη ότι είναι το αγαπηµένο µου όργανο», «Θυµάµαι κάτι 
δίσκους βινυλίου […] κασέτες µε […] γνωστά τραγούδια». Χαρακτηριστική είναι η 
επιρροή των ΜΜΕ στη µουσική ταυτότητα ιδιαίτερα στην εφηβική ηλικία. 

Τα τεχνολογικά µέσα που αναφέρονται είναι οι κασέτες, το βινύλιο και το 
ραδιόφωνο. Η απουσία αναφορών στο Διαδίκτυο ίσως οφείλεται στην πρόσφατη 
διάδοση του µέσου. Το ραδιόφωνο αναφέρθηκε ως ένα µέσο εγρήγορσης αλλά και 
χαλάρωσης σε φορτισµένες στιγµές της καθηµερινότητας: «Στο αυτοκίνητο συνήθως 
βάζω το Τρίτο Πρόγραµµα για να ηρεµώ στην κίνηση», «Όταν θέλω να ακούσω 
µουσική χωρίς να σκέφτοµαι, τότε επιλέγω ποπ ραδιόφωνο µε ξένη µουσική, γιατί το 
ραδιόφωνο µου παρέχει τη δυνατότητα του απρόβλεπτου. Δεν ξέρω το επόµενο 
τραγούδι!» 

Μουσικές προτιµήσεις 
Πολλοί από τους συµµετέχοντες αναφέρθηκαν πολλαπλά και αναλυτικά στις 
τρέχουσες µουσικές τους προτιµήσεις: «Έχω αδυναµία στην tango µουσική [...]», 
«[…] εξίσου µου αρέσει η κλασική και η παραδοσιακή µουσική.», «[…] µε 
ευχαριστεί ιδιαίτερα να ακούω soundtracks (µουσικές επενδύσεις)», «Δεν µπορώ να 
παραλείψω την κινηµατογραφική µουσική που µε ενδιαφέρει πάντα […] που µε 
συγκινεί πάντα», «Ενθουσιάζοµαι µε το ρεπερτόριο της εποχής του ροµαντισµού για 
πιάνο, µε παλιά blues της jazz µουσικής αλλά και µε τα τελευταία µπιτάκια που 
ακούς σε κάθε κοινωνική έξοδο µέχρι να σου αρέσουν!», «Γνώρισα την κλασσική 
µουσική και µαγεύτηκα. Δε δεχόµουν σύγκριση µε κανένα άλλο είδος µουσικής».  

Αρκετοί εκπαιδευτικοί µουσικής εκτός από τις ατοµικές τους προτιµήσεις 
αναφέρθηκαν στις προτιµήσεις «σηµαντικών άλλων», όπως των γονέων τους, άλλων 
συγγενών και φίλων: «Για προσωπική ευχαρίστηση των γονιών µου στο σπίτι 
ακούγαµε Χατζιδάκι, κινηµατογραφική µουσική, ελληνική ροκ της εποχής αλλά και 
κάποια ξένα συγκροτήµατα [...]», «[…] κυρίως ελληνικά και τζαζ µιας και ο πατέρας 
µου είχε ιδιαίτερη αγάπη στο συγκεκριµένο είδος», «Με γιαγιά µικρασιατικής 
καταγωγής, είχα πάντα οικεία τα παραδοσιακά ακούσµατα.», «[..] περνούσα πολύ 
χρόνο µε συγγενείς στην Ήπειρο οι οποίοι άκουγαν αποκλειστικά παραδοσιακά 
ηπειρώτικα», «[…] οι παιδικοί µου φίλοι […] που µαζευόντουσαν και έπαιζαν τα 
τραγούδια που ήθελαν –κυρίως ελληνική ροκ […]». 

Σε µερικές αυτοβιογραφικές ιστορίες, οι αναφορές στις µουσικές 
προτιµήσεις των «σηµαντικών άλλων» λειτούργησαν όχι µόνο ως εξήγηση της 
διαµόρφωσης της µουσικής τους ταυτότηας αλλά και των µετέπειτα επιλογών τους 
κυρίως όσον αφορά την επιλογή του µουσικού οργάνου: «Η µουσική που θυµάµαι να 
άκουγα σαν παιδί ήταν από τους γονείς µου [...]. Αυτά µου τα ακούσµατα νοµίζω µε 
καθόρισαν σαν µετέπειτα προσωπικότητα και άσκησαν καθοριστική σηµασία στην 
επιλογή του οργάνου που παίζω, του µπουζουκιού και της λατρείας που έχω στη 
λαϊκή µουσική.» 
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Η ενασχόληση µε τη µουσική ως µέσο ένταξης ή αποκλεισµού 
Στην παρούσα έρευνα, η µουσική προσεγγίστηκε ως µέσο που µας συνδέει µε τους 
άλλους αλλά και ως µέσο που µας διαχωρίζει από τους άλλους. Πολλοί από τους 
συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στην κοινωνική διάσταση της ενασχόλησής τους µε τη 
µουσική και έγραψαν ότι µέσα από αυτή αισθάνθηκαν πως είναι µέρος ενός 
µεγαλύτερου συνόλου που περικλείει όλο το κόσµο µε τη συµµετοχή τους σε µουσικά 
σύνολα –ορχήστρα, µουσική δωµατίου, µπάντα, χορωδία– ενώ, παράλληλα, 
βοηθήθηκαν να αποβάλλουν προκαταλήψεις και αισθήµατα ξενοφοβίας: «[Η 
µουσική] µε έµαθε να είµαι πιο ανοιχτόµυαλος όσον αφορά τα µουσικά µου 
ακούσµατα και  κατ’ επέκταση στη ζωή µου», «[Η µουσική] µε βοήθησε ιδιαίτερα 
στη συναναστροφή µου µε πολίτες του κόσµου, εντός κι εκτός συνόρων».  

Ειδικότερα, στην εφηβική ηλικία οι µουσικές προτιµήσεις των συµµετεχόντων 
παρουσιάστηκαν ως παράγοντες κοινωνικού αποκλεισµού όταν διαφοροποιούνταν 
από την κυρίαρχη µουσική τάση: «Γνώρισα την κλασσικήµουσική και µαγεύτηκα. 
Στο γυµνάσιο […] παρότι οι παρέες µου άκουγαν ροκ, χιπ χοπ ελληνικά, εγώ εκεί. 
Κολληµένος. Με ρωτούσαν τι θα κάνεις στη ζωή σου ειρωνικά και εγώ τους 
απαντούσα το ίδιο ειρωνικά […]». 

Σύνδεση της µουσικής ταυτότητας µε την επαγγελµατική ταυτότητα του 
εκπαιδευτικού µουσικής 
Σε αρκετές αυτοβιογραφικές ιστορίες δεν εντοπίστηκε καµία σύνδεση της µουσικής 
ταυτότητας των εκπαιδευτικών µουσικής µε την επαγγελµατική τους εξέλιξη. Οι 
συµµετέχοντες που αναφέρθηκαν στην επαγγελµατική τους ταυτότητα τη συνέδεσαν 
µε τα προσωπικά τους βιώµατα ως µαθητές και µε την προσωπική τους 
συνειδητοποίηση: «Σήµερα, είµαι σε θέση να αντλώ ευχαρίστηση από τη δουλειά µου 
και να λέω ότι βρίσκω νόηµα στη δράση µου ως εκπαιδευτικός-δασκάλα µουσικής». 
Δύο από τους συµµετέχοντες δήλωσαν ότι καταστάλαξαν στη συνειδητή επιλογή του 
επαγγέλµατος του εκπαιδευτικού µουσικής κατά τη διάρκεια των πανεπιστηµιακών 
τους σπουδών:  «Στο πανεπιστήµιο κάποια στιγµή ήρθα σε επαφή µε τον τοµέα της 
µουσικής παιδαγωγικής. […] Έχοντας πάντα ως ανάµνηση την ξεπερασµένη 
προσέγγιση της µουσικής που βίωσα στα παιδικά µου χρόνια, αποφάσισα πως αυτός 
ο τοµέας µε εκφράζει απόλυτα για να ασχοληθώ µαζί του.» «Αποφοιτώντας από το 
πανεπιστήµιο […] απέκτησα πλέον την ταυτότητα του εκπαιδευτικού µουσικής.» 

Συζήτηση 
Μέσα από τις αυτοβιογραφικές ιστορίες που αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνας 
αναδύθηκαν οι παράγοντες επιρροής που προσδιορίζουν τις µουσικές ταυτότητες των 
εκπαιδευτικών µουσικής καθώς και τα νοήµατα που οι ίδιοι προσδίδουν στο 
πολιτισµικό πλαίσιο εντός του οποίου διαµορφώθηκαν οι ταυτότητές τους. Η µουσική 
ταυτότητα φάνηκε ότι διαµορφώνεται µέσα από ποικίλους τύπους εµπειρίας και 
κοινωνικοποίησης. Επιπροσθέτως, αναδείχθηκε η υβριδική φύση των µουσικών 
ταυτοτήτων και ο µη-παγιωµένος χαρακτήρας αυτών. Ένα σηµαντικό εύρηµα είναι 
ότι οι αυτοβιογραφικές ιστορίες βοήθησαν τους εκπαιδευτικούς µουσικής να 
συνειδητοποιήσουν ότι η µουσική τους ταυτότητα τελεί σε µία δυναµική, είναι ένα 
«γίγνεσθαι» και όχι ένα «είναι». 
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Από την παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι η θετική ανατροφοδότηση που 
λαµβάνει ένα παιδί που µαθαίνει µουσική από τους «σηµαντικούς άλλους» του 
κοινωνικού του περίγυρου διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της 
ταυτότητάς του ως µουσικού και δίνει περαιτέρω κίνητρα για την προσπάθεια. Οι 
«σηµαντικοί άλλοι» περιλαµβάνουν κυρίως τους γονείς και τους δασκάλους της 
µουσικής. Όπως σηµειώνει ο Hogg (2012: 502), «οι οµάδες µας δίνουν µια 
ταυτότητα, έναν τρόπο για την αντίληψη του εαυτού µας σε σχέση µε τους άλλους 
ανθρώπους». Κατά τους Hargreaves, Miell και MacDonald (2002), η ανάπτυξη των 
µουσικών ταυτοτήτων των ανθρώπων έχει τις ρίζες της στη βιολογική προδιάθεση 
για τη µουσικότητα και διαµορφώνεται από τα άτοµα, τις οµάδες και τους 
κοινωνικούς θεσµούς που εµπλέκονται στην καθηµερινή τους ζωή. Τα παραπάνω 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ταυτοτήτων και δεν παρέχουν απλώς το 
πλαίσιο µέσα στο οποίο αναπτύσσονται. Η Ballantyne και οι συνεργάτες της (2012) 
διευκρινίζουν ότι οι λόγοι που ωθούν κάποιον να γίνει εκπαιδευτικός µουσικής είναι, 
µεταξύ άλλων, η αγάπη για τη µουσική, η αγάπη για τη διδασκαλία και η επιθυµία να 
µιµηθεί άτοµα που άσκησαν επιρροή στη ζωή του τα οποία είναι, ως επί το πλείστον, 
οι καθηγητές µουσικής. 

Οι γονείς, µέσα από τους ποικίλους τρόπους υποστήριξης που προσφέρουν 
στα παιδιά τους, µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τα µελλοντικά τους επιτεύγµατα 
(Csikszentmihalyi et al., 1993). Αυτό επιβεβαιώνεται και στην παρούσα έρευνα µε τις 
συνεχείς αναφορές των εκπαιδευτικών µουσικής τόσο στις επιρροές που δέχθηκαν 
από το οικογενειακό τους περιβάλλον όσο και την παρότρυνση που δέχθηκαν από 
αυτό, είτε µε τη µορφή εµψύχωσης είτε µε τη µορφή εξαναγκασµού. Τον καθοριστικό 
ρόλο της οικογένειας στη διαµόρφωση των µουσικών ταυτοτήτων επιβεβαιώνει και o 
McPherson (2009) στην έρευνα του για το ρόλο των γονέων στη µουσική ανάπτυξη 
των παιδιών. Ειδικότερα αναφέρει πως παρότι αρχικά πίστευε ότι η πιο σηµαντική 
επιρροή είναι ο δάσκαλος, αντιλήφθηκε τελικά ότι το συναισθηµατικό κλίµα µέσα 
στην οικογένεια επηρεάζει βαθύτατα τη µουσική παιδεία των παιδιών.  

Η εφηβική ηλικία ήταν για τους περισσότερους από τους συµµετέχοντες µία 
σηµαντική περίοδος για τη διαµόρφωση ή/και το µετασχηµατισµό της µουσικής του 
ταυτότητας. Σε αυτό συµφωνούν και οι Hargreaves, Miell & MacDonald (2002) κατά 
τους οποίους σε αυτή την περίοδο η έκφραση των προσωπικών αλλά και των 
συλλογικών µας ταυτοτήτων σχηµατοποιείται σε σηµαντικό βαθµό. Οι ίδιοι 
συµπληρώνουν ότι οι µουσικές προτιµήσεις κάθε ατόµου αποτελούν µία σηµαντική 
δήλωση των αξιών και των πεποιθήσεών του. Σε άλλες έρευνες διαπιστώθηκε η 
σπουδαιότητα της µουσικής έναντι άλλων απασχολήσεων κατά τη διάρκεια της 
εφηβείας ως προς την επίτευξη του αισθήµατος του «ανήκειν» (Tarrant et al., 2002) 
και της ανοιχτότητας στην αλληλεπίδραση µε άλλα άτοµα µε κοινές µουσικές 
προτιµήσεις (Bakagiannis & Tarrant, 2006).  

Τέλος, προβληµατίζει το εύρηµα ότι οι ταυτότητες των εκπαιδευτικών 
µουσικής δεν συνδέθηκε σηµαντικά µε το επάγγελµά τους, καθώς, σύµφωνα µε τη 
βιβλιογραφία, η επίγνωση της µουσικής ταυτότητας και κουλτούρας συνδέεται µε την 
κατανόηση της επαγγελµατικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών µουσικής και είναι 
ένας παράγοντας κρίσιµος για την µουσική εκπαίδευση (Pellegrino, 2009). Για τον 
Williams (2002), η µεγαλύτερη πρόκληση είναι να αντιληφθούµε τις δικές µας 
πολιτισµικές επιρροές και αξίες αλλά και το πώς αυτές επηρεάζουν τις δράσεις µας. 
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Ανάλογα, ο Bowman (2007) ζητά τον επαναπροσδιορισµό των επαγγελµατικών µας 
γνώσεων και τον επαναπροσδιορισµό του «ποιοι είµαστε», µε στόχο την πιο 
ουσιαστική αλληλεπίδραση µε ένα µεγαλύτερο εύρος ανθρώπων και καταστάσεων. 

Επιλογικές Παρατηρήσεις 
Οι αυτοβιογραφικές ιστορίες των εκπαιδευτικών µουσικής µπορούν να τους 
βοηθήσουν να αποκτήσουν επίγνωση των µουσικών ταυτοτήτων τους, να 
διαφωτίσουν τις αντιλήψεις τους για τον επαγγελµατικό τους ρόλο και να στοχαστούν 
περαιτέρω για τις µουσικές ταυτότητες των µαθητών τους. Σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας κοινές θεµατικές στις µουσικές ταυτότητες των 
εκπαιδευτικών µουσικής αποτελούν η οικογένεια, η εκπαίδευση, οι µουσικές 
προτιµήσεις, το ευρύτερο περιβάλλον και η συµµετοχή σε µουσικά σύνολα.  

Υπάρχουν αρκετοί ερευνητές και θεωρητικοί του πεδίου που ενθαρρύνουν 
τους εκπαιδευτικούς να προβληµατιστούν σχετικά µε τις ταυτότητές τους, τις δοµές 
ηγεµονίας στους ρόλους και τις διδακτικές τους πρακτικές. Η µουσικές ταυτότητες  
των εκπαιδευτικών µουσικής, σύµφωνα µε την Green (2011), επηρεάζουν τη µουσική 
διδασκαλία διότι συνδέονται µε τους τρόπους που οι ίδιοι έµαθαν µουσική (τυπικούς, 
άτυπους ή µικτούς) καθώς και µε τις µουσικές παραδόσεις και πρακτικές µε τις 
οποίες είναι περισσότερο εξοικειωµένοι. 

Επίσης, η συζήτηση για την αξία της µουσικής εντός και εκτός σχολείου 
σχετίζεται µε το πώς οι εκπαιδευτικοί βλέπουν τους εαυτούς τους ως µουσικούς και 
ως µέλη στις µουσικές κοινότητες που ανήκουν (κλασική, παραδοσιακή, βυζαντινή 
µουσική κ.ά.) (Abrahams 2005· Koza, 2006). Αυτού του είδους η κριτική θεώρηση 
µπορεί να κλονίσει τις παραδόσεις (Koza, 2006) ενώ απαιτεί τη συνειδητοποίηση 
όσων λαµβάνουµε -ενίοτε άκριτα- ως δεδοµένα. 

Πώς όµως η µουσική ταυτότητα επηρεάζει συνολικά τον τρόπο και τις 
πρακτικές του διδακτικού έργου του εκπαιδευτικού µουσικής; Σύµφωνα µε τις αρχές 
της Κριτικής Παιδαγωγικής, ο Abrahams (2005: 63) προτείνει ότι οι εκπαιδευτικοί 
µουσικής, σε όποιο πλαίσιο και αν διδάσκουν, πρέπει να διερωτώνται: Ποιος είµαι; 
Ποιοι είναι οι µαθητές µου; Τι θα µπορούσαν να γίνουν;  Τι θα µπορούσε να γίνουµε 
µαζί; Αυτές οι ερωτήσεις µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη διδασκαλία της 
µουσικής και τη διαµόρφωση των παιδαγωγικών πεποιθήσεων του κάθε 
εκπαιδευτικού. Ακόµα µεγαλύτερη είναι η πρόκληση των ερωτηµάτων «Ποιος είναι 
εκπαιδευτικός;» και «Ποιος είναι µουσικός;» 

Η παρούσα έρευνα µπορεί να συνεισφέρει στη συζήτηση αναφορικά µε τις 
ταυτότητες των εκπαιδευτικών µουσικής και να αποτελέσει την αφετηρία για µία νέα 
πιο εκτεταµένη και σε µεγαλύτερο βάθος ερευνητική προσέγγιση του θέµατος. 
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