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Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει τη συνεργατική έρευνα-δράση οµάδας 10 καθηγητών 
Μουσικών Συνόλων του Μουσικού Σχολείου Αλίµου µε την οποία διερευνάται η διασχολική 
συνεργασία ως πρακτική-παρέµβαση στα µαθήµατα Μουσικών Συνόλων µέσα από τις απόψεις 
των 145 συµµετεχόντων µαθητών σε 3 Διασχολικές Συνεργασίες που πραγµατοποίησαν 7 
Μουσικά Σύνολα του σχολείου µε άλλα 4 Μουσικά Σχολεία το σχολικό έτος 2017-18. 
Δηµιουργήθηκε πρωτότυπο ερωτηµατολόγιο µαθητών µε ερωτήσεις: κλειστές ονοµαστικής 
κλίµακας και πεντάβαθµης κλίµακας διαστήµατος, και ανοικτές. Αφορούν τη συµµετοχή και 
απόδοση στις συναυλίες των διασχολικών συνεργασιών και σχετικές µουσικές, µαθησιακές και 
κοινωνικές δεξιότητες. Με λογισµικό SPSS έγινε µονοµεταβλητή στατιστική ανάλυση και 
έλεγχος χ² καλής προσαρµογής. Παρουσιάζονται επιλεγµένα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα 
της έρευνας. Μεταξύ άλλων, οι µαθητές θεωρούν τη διασχολική συνεργασία µεταξύ Μουσικών 
Σχολείων πάρα πολύ σηµαντική εκπαιδευτική-καλλιτεχνική-κοινωνική εµπειρία, που πρέπει να 
στηρίζεται οικονοµικά και θεσµικά από το κράτος.  Η παρούσα έρευνα τεκµηριώνει τη σηµασία 
των Διασχολικών Συνεργασιών Μουσικών Σχολείων για τη µουσικοπαιδαγωγική πράξη. 

Λέξεις κλειδιά: Μουσικά Σύνολα Μουσικών Σχολείων, Έρευνα-Δράση, Διασχολικές 
συνεργασίες, επίσκεψη-συναυλία, απόψεις µαθητών. 

Ζεπάτου, Β., Μαστροσάββα, Τ., Γιαννοπούλου, Ε., Θεοχάρης, Δ., Μαλαφής, Ι., Στρογγύλη, Χ., 
Μουρελάτος, Σ., Νασόπουλος, Α., Ντάντος, Ο., & Γιαξόγλου, Κ. (2019). Οι απόψεις των µαθητών – 

µελών Μουσικών Συνόλων του Μουσικού Σχολείου Αλίµου για τις Διασχολικές Συνεργασίες µε 
άλλα Μουσικά Σχολεία. Στο Θ. Ράπτης & Δ. Κόνιαρη (Επιµ.), Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: 
νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισµοί. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. (σσ. 140–153). 
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The opinions of pupil-members of Music Ensembles of Alimos Music 
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This paper presents the collaborative action-research undertaken by a group of 10 music-
ensemble teachers of Alimos Music Secondary School, investigating interschool collaboration 
as a practice/intervention within Music-Ensemble subjects through the opinions of 145 pupils, 
who participated in the 3 Interschool Collaborations conducted by 7 school music ensembles 
with 4 other Music Schools during school year 2017-2018. An original pupil’s questionnaire 
was developed. Questions entail closed-end response formats on a nominal and a 5-point 
interval scale, and open unstructured text-based responses. Questions concern pupils’ 
interschool-collaboration concert participation and performance, and relative musical, 
learning and social skills. Single-variable statistical analysis and One-sample Chi-square 
Goodness-of-Fit test was conducted with SPSS. Selected research results and conclusions are 
presented. Pupils regard interschool collaboration between Music Schools as an utmostly 
important educational-artistic-social experience which must have state financial and 
institutional support.  This research supports the importance of Interschool Collaborations 
between Music Schools for music education practice.  

Keywords: Music Ensembles of Music Schools, Action-Research, Interschool 
Collaborations, concert-trip, pupils’ opinions. 
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Εισαγωγή 

Ο σχεδιασµός της µουσικοπαιδαγωγικής πράξης πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα 
συµπεράσµατα από την πράξη και τις παραµέτρους που αφορούν τους µαθητές και το 
κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον (Ράπτης, 2015). Η έρευνα-δράση ενδείκνυται για 
έρευνες στην εκπαίδευση για λόγους όπως: η εισαγωγή πρόσθετων και καινοτόµων 
προσεγγίσεων στη διδασκαλία και στη µάθηση σε ένα υπάρχον σύστηµα και η 
βελτίωση πρακτικών, η αµεσότητα της δράσης και της ανάδρασης που αναπτύσσει 
την κρίση των συµµετεχόντων και η ενθάρρυνση θετικότερων στάσεων και αξιών 
των µαθητών (Cohen & Manion, 1994). Η έρευνα-δράση µπορεί να εφαρµοστεί από 
µία οµάδα εκπαιδευτικών που εργάζονται από κοινού σ΄ένα σχολείο. Έχει 
επισηµανθεί ότι  λειτουργεί καλύτερα όταν είναι συνεργατική, καθώς ενσωµατώνει 
τις ιδέες και προσδοκίες όλων των εµπλεκόµενων προσώπων. Επίσης, όπως τονίζουν 
οι Holly και Whitebread (1986), η πρακτική που συνδέεται µε τις ερευνητικές 
δραστηριότητες ανήκει στους εκπαιδευτικούς ερευνητές (Cohen & Manion, 1994). Η 
έρευνα-δράση µπορεί να χρησιµοποιήσει το ερωτηµατολόγιο ως διερευνητικό 
µηχανισµό (Cohen & Manion, 1994). 

Τα Μουσικά Σχολεία αποτελούν ένα ειδικό πεδίο µουσικοπαιδαγωγικής πράξης 
στην ελληνική δηµόσια Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Διέπονται από το Ν. 1824/1988, 
αρθ. 16 I’: «Ίδρυση και λειτουργία µουσικών σχολείων» (ΦΕΚ 296/τ. Α΄/30-12-1988). 
Υπάρχουν δύο µαθήµατα Μουσικών Συνόλων στο ωρολόγιο πρόγραµµα των Μουσικών 
Σχολείων, βάσει της υπ΄αρ. 139913/Δ2/28-08-2018 Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) (ΦΕΚ 
3927/τ. Β΄/10-09-2018)] µε τα χαρακτηριστικά που φαίνονται στο Σχήµα 1: 

S  

Σχήµα 1: Μαθήµατα Μουσικών Συνόλων του ωρολογίου προγράµµατος  
των Μουσικών Σχολείων 

Τα Αναλυτικά προγράµµατα των Μουσικών Συνόλων ορίζονται στην υπ΄ αρ. 203617/
Δ2/11-12-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 2858/τ. Β’/28-12-2015). Τα Μουσικά Σύνολα των 
Μουσικών Σχολείων συγκροτούνται από µαθητές όλων των τάξεων Γυµνασίου και 
Λυκείου. Προς υλοποίηση των στόχων του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών 
(ΑΠΣ) πραγµατοποιούνται συναυλίες, κάποιες από τις οποίες ενδεχοµένως ως µέρος 
επίσκεψης σε άλλο Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) της χώρας ή σε µουσικές συναντήσεις 
µεταξύ Μουσικών Σχολείων. 

Υπάρχει παράδοση εξωστρέφειας των Μουσικών Σχολείων µε παρουσίαση 
του έργου των Μουσικών Συνόλων κατά σχολείο, σε συναντήσεις Μουσικών Σχολείων 
και σε θεσµικές διοργανώσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ., όπως οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί 
Μουσικοί Αγώνες (1995-2009), το 1ο & 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσικών Σχολείων 
(1995 και 1997) και τα Εόρτια Μουσικών Σχολείων (2014-2016). Ενδεικτικά 
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αναφέρουµε τις Συναντήσεις Μουσικών Σχολείων Κρήτης, το 1ο & 2ο Πανελλήνιο 
Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Φεστιβάλ «Ξάνθη 
– Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων», τη διοργάνωση «Άδοντες και ψάλλοντες εν τη 
καρδία» µε συναντήσεις Μουσικών Σχολείων στην Καβάλα και το Φεστιβάλ 
Μουσικών Σχολείων στη Σιάτιστα (2018). Περαιτέρω έχουν γίνει αδελφοποιήσεις 
Μουσικών Σχολείων της Ελλάδας και άλλων χωρών, υλοποίηση προγραµµάτων (π.χ. 
Erasmus) από ελληνικά και ξένα Μουσικά Σχολεία κ.ά.   

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει περιορισµένη ερευνητική βιβλιογραφία για τα 
Μουσικά Σύνολα των Μουσικών Σχολείων, είτε ως επιµέρους στοιχείο διερεύνησης 
(Κατσώχη, 2015) είτε ως κύριο διερευνούµενο αντικειµένο (Τζανάκη, 2011· Βερβέρης, 
2017). Υπάρχει κενό ως προς τη διερεύνηση διασχολικών συνεργασιών µεταξύ 
Μουσικών Σχολείων κατά τις οποίες υλοποιούνται συναυλίες Μουσικών Συνόλων.  

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση της συνεργατικής 
έρευνας-δράσης: Ερ.Δι.Σ.Μουσ.Αλίµ. που πραγµατοποίησε οµάδα 10 καθηγητών 
Μουσικών Συνόλων του Μουσικού Σχολείου Αλίµου ώστε να διερευνηθεί η 
υλοποίηση διασχολικής συνεργασίας ως πρακτική-παρέµβαση στα µαθήµατα 
Μουσικών Συνόλων και να διαπιστωθούν τυχόν οφέλη για τους µαθητές και την 
εκπαιδευτική διαδικασία, µέσα από τις απόψεις των µαθητών. Γίνεται παρουσίαση 
του αντικειµένου και της µεθοδολογίας της έρευνας, επιλεγµένων αποτελεσµάτων και 
σχετικών συµπερασµάτων, καθώς και της συµβολής της έρευνας-δράσης. 

Μεθοδολογία 

Αντικείµενο της συνεργατικής έρευνας – δράσης είναι η υλοποίηση τριών 
Διασχολικών Συνεργασιών του Μουσικού Σχολείου Αλίµου µε άλλα Μουσικά 
Σχολεία κατά το σχολικό έτος 2017-18. Συγκεκριµένα υλοποιήθηκαν: 

Α. Διασχολική Συνεργασία «Συνάντηση των Τεχνών» (Μ.Σ. Αλίµου µε Μ.Σ. 
Καλαµάτας «Μαρία Κάλλας») µε διήµερη εκδροµή (29-30/3/2018) στην Καλαµάτα και 
εκπαιδευτική επίσκεψη και συναυλία (30-3-2018) στο Μ.Σ. Καλαµάτας «Μαρία 
Κάλλας» των Μουσικών Συνόλων του Μ.Σ. Αλίµου: α) Σύνολο «Μουσικής-Χορού-
Τραγουδιού» - (Πολύτεχνης Έκφρασης) του Λυκείου µε υπεύθυνους καθηγητές ΠΕ 
79.01:  Ελένη Γιαννοπούλου, Τριανταφυλλιά Μαστροσάββα και Βασιλική Ζεπάτου, β) 
Ευρωπαϊκή Χορωδία Γυµνασίου και Λυκείου µε υπεύθυνους καθηγητές ΠΕ 79.01: 
Τριανταφυλλιά Μαστροσάββα (διδασκαλία και διεύθυνση) και Βασιλική Ζεπάτου 
(συνοδός στο πιάνο) και γ) Σύνολο Τζαζ και Αυτοσχεδιασµού Γυµνασίου και Λυκείου 
µε υπεύθυνο καθηγητή ΠΕ 79.01: Δηµήτρη Θεοχάρη και Κώστα Γιαξόγλου (βοηθό 
διδασκαλίας). Επίσης συµµετείχε η Ευρωπαϊκή Χορωδία του Μ.Σ. Καλαµάτας «Μαρία 
Κάλλας» στη συναυλία µε την από κοινού απόδοση του τραγουδιού “Yesterday” (J. 
Lennon – P. McCartney) µε την χορωδία του Μ.Σ. Αλίµου. Υπεύθυνοι καθηγητές ΠΕ 
79.01 Μ.Σ. Καλαµάτας «Μαρία Κάλλας» ήταν οι Α. Τσίτσα, Α. Θεοδούλου, Ι. Σιψάκος 
και οργανωτικά υπεύθυνος ήταν ο υποδιευθυντής Δ. Κοτταρίδης. 

Β. Διασχολική Συνεργασία «Συναυλίες του Μοντέρνου Τοµέα των Μουσικών 
Συνόλων» (Μ.Σ. Αλίµου µε Μ.Σ. Λευκάδας) µε διήµερη εκδροµή (29-30/3/2018) στη 
Λευκάδα και εκπαιδευτική επίσκεψη και συναυλία στην κεντρική πλατεία της 
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Λευκάδας (29-3-2018) και στο Μ.Σ. Λευκάδας (30-3-2018) των Μουσικών Συνόλων 
του Μ.Σ. Αλίµου: α) Σύνολο Σύγχρονου Ελληνικού και Ξένου Δηµοφιλούς 
Ρεπερτορίου (Ροκ Μπαντ) Γυµνασίου και Λυκείου µε υπεύθυνους καθηγητές ΠΕ 
79.01:  Γιάννη Μαλαφή και Ορέστη Ντάντο, β) Τζαζ Μπαντ Γυµνασίου και Λυκείου  
µε υπεύθυνο καθηγητή ΠΕ 79.01: Σπύρο Μουρελάτο και γ) Μπαντίνα Γυµνασίου και 
Λυκείου µε υπεύθυνη καθηγήτρια ΠΕ 79.01: Χρυσούλα Στρογγύλη. Υπήρξε 
συµµετοχή Μουσικών Συνόλων του Μ.Σ. Λευκάδας στις συναυλίες µε δικό τους 
ρεπερτόριο. 

Γ. Διασχολική Συνεργασία «Συνάντηση των Τεχνών: Η Φιλαρµονική πάει 
Μουσικά» (Μ.Σ. Αλίµου µε Μ.Σ. Καρδίτσας και Μ.Σ. Τρικάλων) µε διήµερη εκδροµή 
(29-30/3/2018) στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα και εκπαιδευτική επίσκεψη και 
συναυλίες: (29-3-2018) στο Μ.Σ. Καρδίτσας και (30-3-2018) στο Μ.Σ. Τρικάλων του 
Μουσικού Συνόλου του Μ.Σ. Αλίµου: «Φιλαρµονική Ορχήστρα» Γυµνασίου και 
Λυκείου µε Υπεύθυνο καθηγητή ΠΕ 79.01: Αθανάσιο Νασόπουλο.  

Η υλοποίηση των Διασχολικών Συνεργασιών των Μουσικών Συνόλων έγινε µε τα 
βήµατα του παρακάτω Διαγράµµατος 1. Έγινε βάσει των διατάξεων: α) της υπ΄αρ.  
203617/Δ2/11-12-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 2858/τ. Β’/28-12-2015) «Αναλυτικά 
Προγράµµατα Σπουδών Μαθηµάτων Μουσικής παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία 
(Γυµνάσια, Λύκεια)», β) της παραγράφου 3 του άρθρου ΙΓ «Άλλες Διατάξεις» της υπ΄ 
αρ. 64379/Δ2/18-4-2017 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (ΦΕΚ 1405/τ. Β΄/
25-4-2017) και γ) της υπ΄ αρ. 33120/Δ4/28-2-2017 Υ.Α. «Εκδροµές – Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις µαθητών και µαθητριών Δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» (ΦΕΚ 681/τ. Β΄/6-3-2017).  

Διαµορφώθηκε το πρωτότυπο «Ερωτηµατολόγιο Μαθητών Μουσικών 
Συνόλων που συµµετείχαν στις 3 Διασχολικές Συνεργασίες του Μουσικού Σχολείου 
Αλίµου αντίστοιχα µε το Μουσικό Σχολείο Καλαµάτας «Μαρία Κάλλας», το Μουσικό 
Σχολείο Λευκάδας και το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων και Καρδίτσας κατά το σχολικό 
έτος 2017-18». Στόχος ήταν η καταγραφή δεδοµένων και απόψεων των µαθητών, 
κυρίως ως προς τα εξής: 

• Τρόπο συµµετοχής τους στο Μουσικό Σύνολο και την(τις) συναυλί-α(-ες), 
• Συναισθήµατα κατά τη συµµετοχή στη συναυλία, 
• Σηµασία της διασχολικής συνεργασίας ως προσωπικό βίωµα, 
• Αξιολόγηση της απόδοσης στη συναυλία, της αποδοχής του κοινού κ.ά. 
• Συµβολή της συµµετοχής στη διασχολική συνεργασία στην ανάπτυξη ή βελτίωση 

µουσικών, συναισθηµατικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και γνώσεων, 
µουσικής αντιληπτικότητας και εκφραστικών ικανοτήτων και µαθησιακών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων, 

• Σηµασία των διασχολικών συνεργασιών µεταξύ Μουσικών Σχολείων ως θεσµικές 
εκπαιδευτικές-καλλιτεχνικές-κοινωνικές εµπειρίες. 
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1.  
Μελέτη ρεπερτορίου-συναυλιακών έργων από τα Μουσικά Σύνολα Μ.Σ. Αλίµου 

2.  
Αποστολή πρόσκλησης-πρότασης του Μ.Σ. Αλίµου προς τα άλλα Μουσικά Σχολεία 
για την επίσκεψη και συναυλία σε αυτά των Μουσικών Συνόλων του Μ.Σ. Αλίµου 

3.  
Αποδοχή των εκτός Αττικής Μουσικών Σχολείων των πρσκλήσεων-προτάσεων. 
Συζήτηση και συµφωνία µεταξύ των καθηγητών των Μουσικών Συνόλων των 
συνεργαζόµενων σχολείων για τις λεπτοµέρειες της διασχολικής συνεργασίας 

4. 
Έγκριση των εκδροµών των Μουσικών Συνόλων των Διασχολικών Συνεργασιών από 

τον Σύλλογο Διδασκόντων Μ.Σ. Αλίµου (Πράξη 55/22-1-2018) 

5.  
Υποβολή από το Μ.Σ. Αλίµου για έγκριση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. του υπ’αρ. 

961/21-2-2018 εγγράφου “Έγκριση Διασχολικών Συνεργασιών Μουσικού Σχολείου 
Αλίµου” µε συνοδευτικό ενηµερωτικό σηµείωµα για το λεπτοµερές περιεχόµενο κάθε 
Διασχολικής Συνεργασίας (Σκοπός, Στόµοι, Διάρκεια, Υλοποίηση, Αποτελέσµατα και 

το Αναλυτικό Πρόγραµµα της εκπαιδευτικής επίσκεψης). 

6. 
Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ. των 3 Διασχολικών Συνεργασιών  

µε το υπ’αρ. 39281/Δ2/8-3-2018 έγγραφο. 

7. 
Διαδικασίες οργάνωσης των διήµερων εκδροµών  
και πραγµατοποίηση εκδροµών και συναυλιών 

8 
Διαµόρφωση πρωτότυπου ερωτηµατολογίου µαθητών για την έρευνα 

9 
Διαµόρφωση πρωτότυπου ερωτηµατολογίου µαθητών για την έρευνα 

10.  
Διεξαγωγή της έρευνας και συλλογή συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων:  

τέλη Απριλίου - αρχές Μαΐου 2018 

11 
Στατιστική επεξεργασία ερωτηµατολογίων, εξαγωγή αποτελεσµάτων και 

συµπερασµάτων 

Διάγραµµα 1: Βήµατα υλοποίησης Διασχολικών Συνεργασιών Μουσικών Συνόλων  
Μ.Σ. Αλίµου 
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Ο σχεδιασµός και η δοµή ερωτηµατολογίου έγινε λαµβάνοντας υπόψη γενικότερες 
και ειδικότερες αρχές διαµόρφωσης ερωτηµατολογίων, όπως:  
• σαφή, ακριβή και λιτή διατύπωση ερωτήσεων (Cohen & Manion, 1994) που  
διασφαλίστηκε µέσω προέρευνας (Weisberg, Krosnick & Bowen, 1996) µε 
συµµετοχή µαθητών από τις 6 τάξεις (Γυµνασίου και Λυκείου),  

• τήρηση αρχών ανωνυµίας και προστασίας υποκειµένων (Frankfort-Nachmias & 
Nachmias, 1996),  

• παροχή οδηγιών συµπλήρωσης και διευκρινίσεις στο ερωτηµατολόγιο,  
• τήρηση αρχών Gestalt για την αποτελεσµατικότερη οπτική και λεκτική σχεδίαση και 
παρουσίαση των στοιχείων του ερωτηµατολογίου (Dillman, Smyth & Christian, 2009).  

Η δοµή ερωτηµατολογίου περιλαµβάνει την καταχώρηση πληροφοριακών στοιχείων 
(φύλο και τάξη/τµήµα φοίτησης του µαθητή) και 17 ερωτήσεις µε υπο-ερωτήσεις, 
ανοικτές και κλειστές και κυρίως µε κατηγορικές µεταβλητές που διακρίνονται σε: 
• 1 κλειστή υπο-ερώτηση & 2 κλειστές ερωτήσεις µε κατηγορικές διχοτοµικές 

µεταβλητές (3α, 4 & 13), 
• 1 ερώτηση µε κατηγορική µεταβλητή ονοµαστικής κλίµακας (1), 
• 1 ανοικτή υπο-ερώτηση & 3 ανοικτές ερωτήσεις µε µεταβλητές ονοµαστικής 
κλίµακας (2α, 2β, 3β, 16 & 17), 

• 10 κλειστές ερωτήσεις πεντάβαθµης κλίµακας τύπου Likert (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14 & 15), 

• 2 πολυµεταβλητές ερωτήσεις: ερ. 12 µε 29 µεταβλητές και ερ. 15 µε 6 µεταβλητές. 

Συµµετέχοντες  

Τα κύρια χαρακτηριστικά του δείγµατος είναι τα εξής: Το µέγεθος δείγµατος είναι Ν= 
145 µαθητές Μουσικών Συνόλων στις 3 Διασχολικές Συνεργασίες του Μ.Σ. Αλίµου 
µε άλλα Μουσικά Σχολεία (σχολ. έτος 2017-2018). 4 συµµετέχοντες µαθητές έχουν 
προβλήµατα όρασης και φοιτούν στο Τµήµα Ένταξης. Στο δείγµα, το 67,6% είναι 
κορίτσια και το 32,4% αγόρια. Η κατανοµή µαθητών ανά Διασχολική Συνεργασία 
(Δσ.Σ) είναι: Δσ.Σ 1: 34,5 %, Δσ.Σ 2: 46,2 % και Δσ.Σ 3: 19,3 %. Η κατανοµή 
µαθητών ανά Μουσικό Σύνολο είναι: α) Σύνολο Μουσικής-Χορού-Τραγουδιού 
(Πολύτεχνης Έκφρασης): 6,2%, β) Ευρωπαϊκή Χορωδία: 18,6%, γ) Σύνολο Τζαζ και 
Αυτοσχεδιασµού: 9,7%, δ) Σύνολο Σύγχρονου Ελληνικού και Ξένου Δηµοφιλούς 
Ρεπερτορίου (Ροκ Μπαντ): 14,5%, ε) Τζαζ Μπαντ: 10,3%, στ) Μπαντίνα: 21,4% και 
ζ) Φιλαρµονική Ορχήστρα: 19,3%.  

Αποτελέσµατα 

Η στατιστική επεξεργασία ερωτηµατολογίων έγινε µε καταχώρηση των απαντήσεων 
του ερωτηµατολογίου µε χρήση λογισµικού SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) και στη συνέχεια στατιστική ανάλυση δεδοµένων, διεξάγοντας:  
• Μονοµεταβλητή στατιστική ανάλυση - για κάθε µεταβλητή: µέγεθος δείγµατος, 
απόλυτες συχνότητες και έγκυρες επιµέρους και αθροιστικές ποσοστιαίες 
αναλογίες των απαντήσεων.  
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• Μη παραµετρική ανάλυση µε Έλεγχο χ² καλής προσαρµογής (One-Sample Chi-
Square Goodness-of Fit Test)  

• Διµεταβλητή ανάλυση µε τον έλεγχο χ² ανεξαρτησίας (Chi-Square Test of 
Independence)  

Το δείγµα (Ν=145 µαθητές στις 3 Διασχολικές Συνεργασίες του Μ.Σ. Αλίµου µε άλλα 
Μουσικά Σχολεία) είναι επαρκές και αντιπροσωπευτικό διότι αποτελεί το 37,76 % 
του στατιστικού πληθυσµού των 384 φοιτούντων µαθητών Γυµνασίου και Λυκείου 
του Μ.Σ. Αλίµου κατά το σχολικό έτος 2017-18. Έχει επισηµανθεί ότι για 
περιγραφική έρευνα το ελάχιστα επαρκές δείγµα είναι 10% (Gay & Diehl, 1992:140)  
και συνίσταται για έρευνες συµπεριφοράς, όπου µάλιστα είναι τεκµηριωµένη η χρήση 
δειγµάτων > 30 και < 500 (Hill, 1998:2). Από το µεγάλο αυτό δείγµα, αναµένεται τα 
ευρήµατα της έρευνας να είναι γενικεύσιµα για το στατιστικό πληθυσµό. Πράγµατι, 
από τα παρουσιαζόµενα αποτελέσµατα του Ελέγχου χ² καλής προσαρµογής στην 
παρούσα ανακοίνωση, διαπιστώνεται ότι σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας a = 
0,05, τα αποτελέσµατα της περιγραφικής ανάλυσης (ποσοστιαίες αναλογίες 
απαντήσεων των ερωτήσεων) γενικεύονται για όλους τους µαθητές του Μουσικού 
Σχολείου Αλίµου.  

Διαπιστώνεται αναλογία κοριτσιών και αγοριών στο δείγµα κοντά στην 
αντίστοιχη αναλογία του στατιστικού πληθυσµού. Το 67,6% κοριτσιών και το 32,4% 
αγοριών στο δείγµα προσεγγίζει τα αντίστοιχα ποσοστά: 62,5% κοριτσιών και 37,5% 
αγοριών του συνόλου των µαθητών Γυµνασίου και Λυκείου του Μ.Σ. Αλίµου, κατά 
το σχολικό έτος 2017-18. Αυτό είναι ένδειξη αυξηµένης αντιπροσωπευτικότητας του 
δείγµατος και έχει σηµασία ιδιαίτερα κατά την εξέταση της ανεξαρτησίας των 
µεταβλητών, δηλαδή αν οι απαντήσεις έχουν σχέση µε το φύλο του υποκειµένου. 

Τα ποσοστά και τα αποτελέσµατα του Ελέγχου χ² καλής προσαρµογής σε 
επιλεγµένες χαρακτηριστικές ερωτήσεις κλειστού τύπου είναι ως εξής: 

Η όλη εµπειρία της εκδροµής και της συναυλίας/των συναυλιών σε άλλο 
Μουσικό Σχολείο αρέσει κυρίως «Πάρα Πολύ» (46,2%) στους µαθητές. Σηµειώνεται 
ότι το «Καθόλου» δε δηλώθηκε από κανένα µαθητή (Πίνακας 1).  

Πίνακας 1: Ποσοστά και Έλεγχος χ² καλής προσαρµογής-ερώτηση 5 

χ²=93,097    df:3    Asymp. Sig.: 0,000   Expected N= 36,3 
Η διασχολική συνεργασία είναι κυρίως «Πάρα Πολύ» σηµαντική (37,9%) ως 
εκπαιδευτική-καλλιτεχνική-κοινωνική εµπειρία για τους συµµετέχοντες µαθητές. 

Ερωτ. 5: Πόσο σου άρεσε η όλη εµπειρία της εκδροµής και της συναυλίας/ των συναυλιών σε άλλο 
Μουσικό Σχολείο; 

Απάντηση Ποσοστό (%)

Καθόλου 0

Λίγο 1,4

Μέτρια 9,0

Πολύ 43,4

Πάρα πολύ 46,2

Σύνολο: 100
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Πίνακας 2: Ποσοστά και Έλεγχος χ² καλής προσαρµογής-ερώτηση 6 

χ²=128,145    df:5    Asymp. Sig.: 0,000   Expected N= 24,2 

Οι µαθητές δηλώνουν κυρίως ότι η Διασχολική Συνεργασία (εκδροµή και συναυλία) τους 
βοήθησε «Πολύ» (31,7%) στο να παίζουν/τραγουδούν µε περισσότερη τεχνική ευχέρεια. 
Πίνακας 3: Ποσοστά και Έλεγχος χ² καλής προσαρµογής-ερώτηση 12.3 

χ²=47,103    df:4    Asymp. Sig.: 0,000   Expected N= 29,0 

Οι µαθητές δηλώνουν κυρίως ότι η Διασχολική Συνεργασία (εκδροµή και συναυλία) 
τους βοήθησε «Πάρα Πολύ» (43,4%) στο να συντονίζονται και να συνεργάζονται µε 
άλλους µουσικούς (Πίνακας 4). 
Πίνακας 4 : Ποσοστά και Έλεγχος χ² καλής προσαρµογής-ερώτηση 12.7 

χ²=139,987    df:5    Asymp. Sig.: 0,000   Expected N= 24,2 

Ερωτ. 6: Πόσο σηµαντική ήταν για σένα ως εκπαιδευτική-καλλιτεχνική-κοινωνική εµπειρία η 
διασχολική συνεργασία στην οποία συµµετείχες; 

Απάντηση Ποσοστό (%)

Καθόλου 2,1

Λίγο 2,1

Μέτρια 23,4

Πολύ 33,8

Πάρα πολύ 37,9

Σύνολο: 100

Ερωτ. 12.3: Πόσο σε βοήθησε η Διασχολική Συνεργασία (εκδροµή και συναυλία) ν΄αναπτύξεις ή να 
βελτιώσεις το εξής: να παίζεις/τραγουδάς µε περισσότερη τεχνική ευχέρεια;

Απάντηση Ποσοστό (%)

Καθόλου 6,2

Λίγο 6,2

Μέτρια 29,7

Πολύ 31,7

Πάρα πολύ 26,2

Σύνολο: 100

Ερωτ. 12.7: Πόσο σε βοήθησε η Διασχολική Συνεργασία (εκδροµή και συναυλία) ν΄αναπτύξεις ή να 
βελτιώσεις το εξής: να συντονίζεσαι και να συνεργάζεσαι µε άλλους µουσικούς; 

Απάντηση Ποσοστό (%)

Καθόλου 2,1

Λίγο 5,5

Μέτρια 14,5

Πολύ 33,8

Πάρα πολύ 43,3

Χωρίς απάντηση 0,7

Σύνολο: 100
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Οι µαθητές δηλώνουν κυρίως ότι η Διασχολική Συνεργασία (εκδροµή και συναυλία) 
τους βοήθησε «Πολύ» (32,4%) στο να συνδυάζουν τη δική τους εκφραστικότητα και 
δυναµική µάυτήν των άλλων. 
Πίνακας 5 : Ποσοστά και Έλεγχος χ² καλής προσαρµογής-ερώτηση 12.11 

χ²=31,103    df:4    Asymp. Sig.: 0,000   Expected N= 29,0	  

Οι µαθητές δηλώνουν κυρίως ότι η Διασχολική Συνεργασία (εκδροµή και συναυλία) 
τους βοήθησε «Πάρα Πολύ» (45,5%) να νιώθουν ευχαρίστηση όταν παίζουν/
τραγουδούν µουσική µε άλλους ή συµµετέχουν και µε άλλο τρόπο (π.χ. χορό) 
(Πίνακας 6). 
Πίνακας 6 : Ποσοστά και Έλεγχος χ² καλής προσαρµογής-ερώτηση 12.14 

χ²=84,345    df:4    Asymp. Sig.: 0,000   Expected N= 29,0 

Ερωτ. 12.11: Πόσο σε βοήθησε η Διασχολική Συνεργασία (εκδροµή και συναυλία) ν΄αναπτύξεις ή 
να βελτιώσεις το εξής: να συνδυάζεις τη δική σου εκφραστικότητα και δυναµική µάυτήν των άλλων; 

Απάντηση Ποσοστό (%)

Καθόλου 5,5

Λίγο 14,5

Μέτρια 25,5

Πολύ 32,4

Πάρα πολύ 22,1

Σύνολο: 100

Ερωτ. 12.14: Πόσο σε βοήθησε η Διασχολική Συνεργασία (εκδροµή και συναυλία) ν΄αναπτύξεις ή 
να βελτιώσεις το εξής: να νιώθεις ευχαρίστηση όταν παίζεις/τραγουδάς µουσική µε άλλους ή 
συµµετέχεις και µε άλλο τρόπο (π.χ. χορό);

Απάντηση Ποσοστό (%)

Καθόλου 3,4

Λίγο 8,3

Μέτρια 13,1

Πολύ 31,0

Πάρα πολύ 44,1

Σύνολο: 100
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Οι µαθητές θεωρούν κυρίως ότι οι Διασχολικές Συνεργασίες ενισχύουν 
«Πολύ» (44,1%) την ένταξη µαθητών µε δυσκολίες, π.χ. προβλήµατα όρασης. 
Πίνακας 7: Ποσοστά και Έλεγχος χ² καλής προσαρµογής-ερώτηση 15.3 

χ²=108,759    df:4    Asymp. Sig.: 0,000   Expected N= 29,0 

Οι µαθητές θεωρούν κυρίως ότι είναι «Πάρα Πολύ» σηµαντικό (64,8%) να µπορεί ο 
κάθε µαθητής ενός Μουσικού Σχολείου να συµµετάσχει τουλάχιστον µία φορά σε 
επίσκεψη-συναυλία σε Μουσικό Σχολείο άλλης περιοχής της Ελλάδας ή ακόµα και 
του εξωτερικού (Πίνακας 8). 
Πίνακας 8: Ποσοστά και Έλεγχος χ² καλής προσαρµογής-ερώτηση 15.4 

Ερωτ. 15.3: Κατά πόσο οι Διασχολικές Συνεργασίες ενισχύουν την ένταξη µαθητών µε δυσκολίες, 
π.χ. προβλήµατα όρασης; 

Απάντηση Ποσοστό (%)

Καθόλου 2,1

Λίγο 4,8

Μέτρια 11,7

Πολύ 44,1

Πάρα πολύ 37,2

Σύνολο: 100

Ερωτ. 15.4: Πόση σηµασία έχει να µπορεί ο κάθε µαθητής ενός Μουσικού Σχολείου να συµµετάσχει 
τουλάχιστον µία φορά σε επίσκεψη-συναυλία σε Μουσικό Σχολείο άλλης περιοχής της Ελλάδας ή 
ακόµα και του εξωτερικού; 

Απάντηση Ποσοστό (%)

Καθόλου 0,7

Λίγο 1,4

Μέτρια 2,8

Πολύ 30,3

Πάρα πολύ 64,8

Σύνολο: 100

χ²=227,172    df:4    Asymp. Sig.: 0,000   Expected N= 29,0
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Οι µαθητές θεωρούν κυρίως ότι είναι «Πάρα Πολύ» σηµαντικό (73,8%) το κράτος να 
στηρίξει οικονοµικά και θεσµικά µε συστηµατικό τρόπο την υλοποίηση των 
Διασχολικών Συνεργασιών µεταξύ Μουσικών Σχολείων. 
Πίνακας 9: Ποσοστά και Έλεγχος χ² καλής προσαρµογής-ερώτηση 15.5 

χ²=281,862    df:4    Asymp. Sig.: 0,000   Expected N= 29,0 

Στις ερωτήσεις πεντάβαθµης κλίµακας κυριαρχούν απαντήσεις στις δύο ψηλότερες 
βαθµίδες, δηλαδή το «Πολύ» και το «Πάρα Πολύ». Μάλιστα στα παρουσιαζόµενα 
αποτελέσµατα, τα αθροιζόµενα ποσοστά αυτών των δύο βαθµίδων κυµαίνονται από 
54,5% έως 95,1% ενώ τα αντίστοιχα των τριών χαµηλότερων βαθµίδων κυµαίνονται 
από 45,4% έως 4,9%. Οι µαθητές αποδίδουν κυρίως τις βαθµίδες «Πολύ» και «Πάρα 
Πολύ» στη σηµασία ή το όφελος της Διασχολικής Συνεργασίας ως προς ζητήµατα που 
αφορούν µουσικές δεξιότητες και µουσική εκτέλεση, αισθητική απόλαυση, κοινωνικές 
και συνεργατικές δεξιότητες, καθώς και κοινωνικά ζητήµατα που σχετίζονται µε την 
εκπαίδευση και την αποδοχή ατόµων µε αναπηρία, σε σχέση µε τα Μουσικά Σχολεία. 

Συζήτηση - Συµπεράσµατα 

Ο Christopher Small το 2010 διακρίνει τρεις κατηγορίες δηµιουργούµενων από τη 
µουσική σχέσεων, ανάµεσα: α) στους συµµετέχοντες στη µουσική πράξη και το 
φυσικό περιβάλλον, β) στους συµµετέχοντες στη µουσική πράξη και γ) στους ήχους 
που δηµιουργούνται (Ράπτης, 2015). Τα ερωτήµατα της Ερ.Δι.Σ.Μουσ.Αλίµ. 
συνάδουν µε τo πλαίσιο αυτό.  

Τα συµπεράσµατα από τα αποτελέσµατα στην παρούσα εισήγηση είναι κυρίως 
διαπιστωτικού χαρακτήρα. Συµπεραίνεται ότι οι Διασχολικές Συνεργασίες έχουν 
οφέλη για τους µαθητές και την εκπαιδευτική διαδικασία διότι συνολικά στα 
αποτελέσµατα των εννέα παρουσιαζόµενων ερωτήσεων η πλειοψηφία των µαθητών 
βαθµονοµούν τα οφέλη αυτά είτε µε «Πολύ» είτε µε «Πάρα Πολύ».  

Συµπεραίνεται επίσης, ότι τα οφέλη µε «Πολύ» ή «Πάρα πολύ» σηµασία 
εντοπίζονται περισσότερο σε κοινωνικά ζητήµατα και κοινωνικοποιητικές 
διαδικασίες (ερωτήσεις 15.4, 15.5, 5 και 15.3) παρά σε θέµατα προσωπικών 
µουσικών δεξιοτήτων και µουσικής εκτέλεσης (ερωτήσεις 12.7, 6, 12.4, 12,3 και 
12.11) καθώς έχουµε συντριπτικές ή µεγαλύτερες πλειοψηφίες αθροιζόµενων 
ποσοστών των δύο ανώτερων βαθµίδων στην πρώτη κατηγορία ερωτήσεων. 

Ερωτ. 15.5: Πόση σηµασία έχει το κράτος να στηρίξει οικονοµικά και θεσµικά µε συστηµατικό 
τρόπο την υλοποίηση των Διασχολικών Συνεργασιών µεταξύ Μουσικών Σχολείων; 

Απάντηση Ποσοστό (%)

Καθόλου 1,4

Λίγο 0.7

Μέτρια 3,4

Πολύ 20,7

Πάρα πολύ 73,8

Σύνολο: 100
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Κορυφαίο ζήτηµα (95,1%) είναι η δυνατότητα συµµετοχής κάθε µαθητή τουλάχιστον 
µία φορά σε Διασχολική Συνεργασία ακολουθούµενο από την ανάγκη το κράτος να 
είναι αρωγός των Διασχολικών Συνεργασιών µεταξύ Μουσικών Σχολείων (94,5%). 
Οι µαθητές µέσα από την έρευνα αναδεικνύουν την ανάγκη για ισότιµες 
εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές ευκαιρίες για όλους τους µαθητές. Αυτό πιθανόν 
συνδέεται µε το γεγονός ότι οι µαθητές επωµίστηκαν το κόστος συµµετοχής στις 
εκδροµές των Διασχολικών Συνεργασιών και ότι άλλοι µαθητές-µέλη των Μουσικών 
Συνόλων δεν συµµετείχαν λόγω οικονοµικής στενότητας. Συµπεραίνεται εποµένως 
ότι οι µαθητές αντιλαµβάνονται την κοινωνική και πολιτική διάσταση της µουσικής 
αγωγής, διάσταση που έχουν διαπραγµατευτεί ο Πλάτωνας και άλλοι φιλόσοφοι και 
παιδαγωγοί (Ράπτης, 2015).    

Η παρούσα εισήγηση συµβάλλει -µε την παρουσίαση του µεθοδολογικού 
πλαισίου και των ευρηµάτων της πρωτότυπης έρευνας Ερ.Δι.Σ.Μουσ.Αλίµ.- στην 
τεκµηρίωση της σηµασίας και του καινοτόµου χαρακτήρα των Διασχολικών 
Συνεργασιών Μουσικών Σχολείων µε τη µορφή εκδροµής-συναυλίας Μουσικών 
Συνόλων για τη µουσικοπαιδαγωγική πράξη. Η έρευνα παρέχει ένα σώµα δεδοµένων, 
αξιοποιήσιµων από τους συµµετέχοντες καθηγητές, ώστε να εντοπίσουν αδυναµίες, 
να ενισχύσουν τις διδακτικές ενέργειές τους και να βελτιώσουν παράγοντες της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας στο µάθηµα των Μουσικών Συνόλων, π.χ. µεγαλύτερη 
έµφαση στο να συνδυάσουν οι µαθητές τη δική τους εκφραστικότητα και δυναµική 
µ΄αυτήν των άλλων κ.ά.  

Περαιτέρω, η έρευνα µπορεί να δώσει ευρήµατα για το πώς διαφοροποιούνται 
ή σχετίζονται οι ερευνούµενες µεταβλητές ανάλογα µε το φύλο, µεταξύ των τριών 
προορισµών (διασχολικών συνεργασιών) κ.ά. καθώς συνεχίζεται η στατιστική 
ανάλυση. Επίσης, η Ερ.Δι.Σ.Μουσ.Αλίµ. και το ερωτηµατολόγιό της µπορούν να 
αποτελέσουν πρότυπο ή βάση, που ευλέκτικα µπορεί να αξιοποιηθεί για υλοποίηση 
παρόµοιας έρευνας από άλλα Μουσικά Σχολεία. Τα ευρήµατα της έρευνας-δράσης 
Ερ.Δι.Σ.Μουσ.Αλίµ. µπορούν να συγκριθούν µε ευρήµατα άλλων συναφών ερευνών.  

Η Ερ.Δι.Σ.Μουσ.Αλίµ. συµβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας µε αντικείµενο τα 
Μουσικά Σχολεία, τα Μουσικά Σύνολα και τη σχέση τους µε την κοινωνία. Με βάση 
τα πολλαπλά µουσικά, παιδαγωγικά και κοινωνικοποιητικά οφέλη που 
διαπιστώνονται, οι ερευνητές προτείνουν το σχεδιασµό και υλοποίηση Πράξεων (π.χ. 
ΕΣΠΑ) για την ανάπτυξη Διασχολικών Συνεργασιών µεταξύ Μουσικών Σχολείων της 
Ελλάδας αλλά και µε αυτά του εξωτερικού. Έτσι οι µαθητές δεν θα επιβαρύνονται εξ 
ολοκλήρου το κόστος των εκδροµών-συναυλιών των Διασχολικών Συνεργασιών και 
θα παρέχονται ισότιµες ευκαιρίες συµµετοχής για όλους τους µαθητές. 

Επισηµαίνεται, επίσης, η ανάγκη επαναφοράς της παραγράφου 3 του άρθρου ΙΓ 
«Άλλες Διατάξεις» της υπ΄ αρ. 64379/Δ2/18-4-2017 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών 
Σχολείων» (ΦΕΚ 1405/τ. Β΄/25-4-2017) για την µετακίνηση Μουσικών Συνόλων ή 
συγκεκριµένων µαθητών ή οµάδων µαθητών των Μουσικών Συνόλων για συµµετοχή 
σε ποικίλα είδη µουσικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, η οποία καταργήθηκε µε 
την υπ΄ αρ. 58167/Δ2/13-4-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (ΦΕΚ 
1371/τ. Β΄/24-4-2018).  
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