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Στην παρούσα δηµοσίευση µε αφετηρία την πολυετή διδασκαλία του µαθήµατος  
«Μουσικοκινητική Αγωγή» της ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόµου» στα Δηµόσια 
Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) θα γίνει κατ’ αρχήν παρουσίαση – αξιολόγηση - 
κριτική του οδηγού σπουδών του µαθήµατος «Μουσικοκινητική Αγωγή» σε σχέση µε τις αρχές 
εκπαίδευσης ενηλίκων, τα χαρακτηριστικά των ενήλικων σπουδαστών και το φάσµα των 
εµπειριών τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα έρευνας για τους παράγοντες 
που λειτουργούν είτε ως κίνητρο είτε ως εµπόδιο, στη διαδικασία µάθησης και για το ρόλο και 
τη συµβολή εκπαιδευτικών τεχνικών για ενήλικες στην άρση εµποδίων. Εξετάζεται, επίσης, αν η 
θεωρία της “Μετασχηµατίζουσας Μάθησης µέσα από την Αισθητική Εµπειρία” άµβλυνε 
εµπόδια µάθησης, βοήθησε να εντείνουν τη συµµετοχή τους στο µάθηµα και άλλαξε την άποψη 
των ενήλικων εκπαιδευόµενων για την κλασσική µουσική και µε αφορµή τη διδασκαλία της 
ενότητας «Μουσικά Παραµύθια Κλασσικών Συνθετών». Η έρευνα επικεντρώνεται 
αποκλειστικά στο µάθηµα Μουσικοκινητική Αγωγή, σαν να ήταν ένα αυτόνοµο πρόγραµµα 
εκπαίδευσης ενηλίκων. 
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In this study, starting from the multi-year teaching of the course "Preschool Music education" 
in Vocational Training, we will first attempt to evaluate and criticize «Preschool Music 
Education” course guide, according to principles of adult education, characteristics of adult 
students and the range of their experiences. Moreover, we will present the results of a 
research regarding the factors that act either as motivations or obstacles on adults and the 
role and contribution of Adult Teaching Techniques, as factors of adult learning efficiency 
improvement. We also investigate whether “Trasformative Learning through Aesthetic 
Experience” theory, diminished learning barriers, helped to enhance participation and 
changed adults’ view for classical music after teaching the unit “Musical Fairytales by 
Classic Composers”. The research focuses exclusively on “Preschool Music Education” 
course, as being an autonomous adult education program. 
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Εισαγωγή 

Αν και τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ως µεταλυκειακή 
εκπαίδευση και κατάρτιση κατατάσσονται στην µη τυπική εκπαίδευση, οι σπουδές σε 
αυτά εντάσσονται στη θεσµοθετηµένη εκπαίδευση ενηλίκων καθώς η κατάρτιση 
θεωρείται ότι ανήκει στην εκπαίδευση, ως υποκατηγορία αυτής και περιλαµβάνει 
µεγαλύτερα ή µικρότερα ποσοστά, εκπαιδευτικών στοιχείων. Αν και  υπάρχουν 
διαφωνίες για το διαχωρισµό της εκπαίδευσης από την κατάρτιση, η θέση του 
Κόκκου είναι ότι η εννοιολογική διχοτόµησή των εννοιών «κατάρτιση» και 
«εκπαίδευση» δεν είναι ορθή. (Κόκκος, 2005α). Το αν ένα άτοµο είναι ενήλικο ή όχι 
δεν καθορίζεται απλά από την ηλικία του, αλλά από την “ενηλικιότητα” δηλαδή ένα 
σύνολο ιδανικών και αξιών το οποίο σχετίζεται µε την ηλικία και τις εµπειρίες 
(Κόκκος, 2005α). 

Ο Κόκκος (2005β), υποστηρίζει ότι οι σπουδαστές των ΙΕΚ είναι µεν 
ηλικιακά ενήλικοι, αλλά θεωρεί ότι δεν βρίσκονται όλοι σε κατάσταση ενηλικιότητας. 
Κατατάσσει τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των ΙΕΚ σε µια µορφή προγραµµάτων 
“εκπαίδευσης ηλικιακά ενηλίκων” µε τις σπουδές σε αυτά να βρίσκονται ουσιαστικά 
στο µεταίχµιο της θεσµοθετηµένης εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα παραπάνω ενισχύονται 
από το γεγονός ότι από το 2014 η διδασκαλία µαθηµάτων των Δηµοσίων ΙΕΚ 
ανατίθεται σε πιστοποιηµένους εκπαιδευτές ενηλίκων. 

Οδηγός σπουδών µαθήµατος «Μουσικοκινητική αγωγή» – Παρουσίαση, 
Κριτική   

Το µάθηµα «Μουσικοκινητική Αγωγή», της ειδικότητας Βοηθός 
Βρεφονηπιοκόµου στα Δηµόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ), διδάσκεται σε τρία εξάµηνα, 2 ώρες 
εβδοµαδιαίως. Το περιεχόµενο της προτεινόµενης διδακτέας ύλης όπως περιγράφεται 
στην έντυπη έκδοση του οδηγού σπουδών της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ανά εξάµηνο είναι: 

Στο Α΄ εξάµηνο, εισάγονται µουσικές έννοιες και όροι όπως: πεντάγραµµο, 
νότες, χρονικές αξίες φθογγοσήµων, µέτρο/ελλιπές, µέτρο/σύζευξη διαρκείας/ 
παρεστιγµένο /σηµεία αλλοιώσεως µέτρα (2/4, 3/4, 3/8, 7/8, C ή 4/4) µε πρακτική 
εκµάθηση τραγουδιών στη φλογέρα (περίπου 50). Τέλος, προτείνονται τραγούδια, 
ρίµες, ποιηµατάκια για παιδιά µε δυσλεξία. 

Στο Β΄ εξάµηνο, διδάσκονται η ιστορία των συνθετών F. Chopin και W. Α. 
Mozart και τα µουσικά παραµύθια «Πέτρος και λύκος» του S. Prokofiev, «Λίµνη των 
Κύκνων» και «Καρυοθραύστης» του P. I. Tchaikovsky, «Καρναβάλι των ζώων» του C. 
Saint-Saëns, «4 εποχές» του A. Vivaldi και «Ο χορός των σπαθιών» του A. 
Khachaturian. Επιπλέον προτείνονται για διδασκαλία οι ενότητες: «Ζωγραφίζω 
µουσική» και «Κατασκευάζω µουσικά όργανα χρησιµοποιώντας άχρηστο υλικό».   

Στο Γ΄ εξάµηνο, εντάσσονται ορισµοί εννοιών όπως της Μουσικοκινητικής 
Αγωγής και των µέσων έκφρασης της, και ενότητες που (σύµφωνα µε το οδηγό 
σπουδών) πρέπει να διδαχθούν, όπως η κατάλληλη επιλογή και εκµάθηση ενός 
τραγουδιού, η ρυθµική προσέγγισή του, τα µουσικά όργανα και η χρήση τους, η 
παιδική ορχήστρα, τα αυτοσχέδια τραγούδια, η αυτοσχέδια µελωδία και ρυθµική. 

Ο οδηγός σπουδών (Γ.Γ.Δ.Β.Μ. - Δηµόσια ΙΕΚ, 2018) του µαθήµατος, σε 
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αντίθεση µε τους οδηγούς σπουδών των άλλων µαθηµάτων του τµήµατος, έχει γραφεί 
πρόχειρα, είναι λιτός µε επιγραµµατικές αναφορές στις επιµέρους ενότητες. Επίσης 
δεν διακρίνει το θεωρητικό από το εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος ενώ δεν 
υπάρχουν αναφορές για βρέφη (0-3 ετών) όπως απαιτείται σε ένα τµήµα 
βρεφονηπιοκόµων.  

Ιδιαίτερα απαιτητική κρίνεται η διδακτέα ύλη βάσει του επιπέδου γνώσεων 
µουσικής των εκπαιδευοµένων, ειδικά στο Α΄ εξάµηνο. Εντύπωση τέλος, προκαλεί το 
γεγονός ότι απαιτείται η χρήση φλογέρας, ως υποχρεωτικού οργάνου εκµάθησης 
τραγουδιών, κάτι που προκαλεί άγχος και απογοήτευση στους εκπαιδευόµενους.  

Θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν θεωρίες σχετικά µε τον τρόπο που µαθαίνουν οι 
ενήλικοι. Θεωρίες που υπογραµµίζουν ότι ο ενήλικος έχει τη φυσική τάση να είναι 
αυτοκατευθυνόµενος και µε αυτόν τον τρόπο πρέπει να αντιµετωπίζεται στην 
εκπαίδευση (Θεωρία της ανδραγωγικής, Knowls, 1970). Θεωρίες, που εστιάζουν στον 
τρόπο ζωής και στο ρόλο του ενήλικου εκπαιδευόµενου (Knox, 1977) και θεωρίες 
που εξετάζουν τις συνειδησιακές (εσωτερικές) µεταβολές του ενήλικου 
εκπαιδευόµενου κυρίως από τους Mezirow και Freire  (Mezirow, 1991· Freire, 1977). 

Στην παρούσα έρευνα στηριχθήκαµε κατ’ αρχήν στη θεωρία της 
«Μετασχηµατίζουσας Μάθησης» του Mezirow (2007) όπου η κριτική 
επαναξιολόγηση των ιδεών είναι το συστατικό στοιχείο της εκπαίδευσης ενηλίκων 
Σύµφωνα µε αυτήν, ο ενήλικος επανεξετάζει κριτικά εµπειρίες που έχει κατακτήσει 
κατά την παιδική ηλικία ή αργότερα, κατακτά νέα γνώση και µαθαίνει να 
µετασχηµατίζει τα δεδοµένα πλαίσια αναφοράς ή της συνολική θεώρηση που έχει για 
τον εαυτό του και τον κόσµο (Λιντζέρης,2010· Rogers,2002). Η Μετασχηµατίζουσα 
Μάθηση µέσα από την Αισθητική Εµπειρία είναι µια θεωρία που παρουσιάστηκε από 
τον Α. Κόκκο (2009, 2011) και αναφέρεται στη συστηµατική παρατήρηση έργων 
τέχνης που ενσωµατώνεται στη µαθησιακή διεργασία µε σκοπό την κριτική 
αποτίµηση αλλά και το µετασχηµατισµό παγιωµένων παραδοχών. Μέσω αυτής της 
µεθόδου, επιχειρείται να προσφερθεί στους εκπαιδευτές ενηλίκων ένα εργαλείο, το 
οποίο να επιτρέπει την κριτική προσέγγιση µέσα από την αξιοποίηση της αισθητικής 
εµπειρίας (Κόκκος, 2009). 

Επιπλέον, η έρευνα στηρίχθηκε και σε θεωρίες για τα κίνητρα, εµπόδια και 
υποκίνηση συµµετοχής ενηλίκων στη διαδικασία µάθησης. 

Οι ενήλικοι προσέρχονται σε προγράµµατα εκπαίδευσης έχοντας 
συγκεκριµένα κίνητρα που τους κατευθύνουν (επιστηµονικά, κοινωνικό-
συναισθηµατικά, επαγγελµατικά κλπ) (Pires, 2009· Καραλής, 2013). Η προσπάθεια 
αυτή επηρεάζεται και από εµπόδια τα οποία τους αναγκάζουν είτε να εγκαταλείπουν 
ή να περιορίζουν την αποτελεσµατικότητα της µάθησής τους. Τα εµπόδια αυτά 
κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες (Cross, 1981· Rogers, 2002): 
 α) Εµπόδια λόγω κατάστασης εκπαιδευόµενων όπως η µειωµένη απόδοση 
λόγω ηλικίας (αδυνατισµένη µνήµη, διάσπαση προσοχής κ.α.), οι περιβαλλοντικοί 
παράγοντες, (κούραση, προβλήµατα υγείας, ακατάλληλο µαθησιακά περιβάλλον 
λόγω έλλειψης κατάλληλου εποπτικού υλικού κ.α.) αλλά και κοινωνικές-
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επαγγελµατικές  υποχρεώσεις (ανατροφή τέκνων, οικιακές εργασίες κ.α.), που συχνά 
δυσχεραίνουν και παρακωλύουν την εκπαιδευτική πορεία του εκπαιδευόµενου. 
 β) Εσωτερικά εµπόδια: Οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι έχουν διαµορφώσει σε 
σηµαντικό βαθµό την προσωπικότητά τους. Προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες είναι 
βαθιά ριζωµένες, αρνούνται να τις επανεξετάσουν ή να τις ανασκευάσουν µε 
αποτέλεσµα να παρατηρείται πρόβληµα στην απόκτηση νέας γνώσης ή και 
περιορισµένη αυτοεκτίµηση. 
 γ) Εµπόδια από κακή οργάνωση της µαθησιακής διαδικασίας: Ένα πρόγραµµα 
σπουδών πρόχειρα σχεδιασµένο, χωρίς ουσιαστικούς στόχους και σαφή οργάνωση, 
µε χαµηλή µορφωτική αξία, µε ελλείψεις  υποδοµών και ακατάλληλα 
προετοιµασµένο εκπαιδευτικό προσωπικό, προκαλεί έντονη αντίδραση των ενήλικων 
εκπαιδευόµενων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα και έχουν στόχους, 
όραµα και υψηλές προσδοκίες από την εκπαιδευτική διαδικασία (Κόκκος,2005α). 

Βασική υποχρέωση των εκπαιδευτών ενηλίκων είναι η παρακίνηση των 
εκπαιδευόµενων ως µια διαδικασία που λαµβάνει χώρα καθ` όλη τη διάρκεια ενός 
εκπαιδευτικού προγράµµατος. Οι ενήλικες για να ολοκληρώσουν επιτυχώς ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα, είναι απαραίτητο να νιώσουν ότι αντιλαµβάνονται αυτά 
που λέει ο εκπαιδευτής, ότι είναι διασφαλισµένοι και µπορούν να ανταποκριθούν στο 
επίπεδο της διδακτέας ύλης και ότι ανήκουν σε µία οµάδα στο πλαίσιο της οποίας 
νιώθουν οικεία, είναι αποδεκτοί και αναγνωρίσιµοι (Aspell, 2003· Rogers,2002). 

Μεθοδολογία έρευνας 

Προβληµατική 
Στην έρευνα στοχεύουµε στο µάθηµα Μουσικοκινητική αγωγή όχι ως µάθηµα του 
τµήµατος Βοθ. Βρεφονηπιοκόµου αλλά ως πρόγραµµα εκπαίδευσης ενηλίκων. 
Θεωρώντας ότι η «Μουσικοκινητική αγωγή» δεν πρέπει να διδάσκεται ως µάθηµα 
µεταλυκειακής εκπαίδευσης αλλά βάσει των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων, 
εξετάζουµε αν τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών που παρακολουθούν, 
προσοµοιάζουν µε τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων όπως περιγράφονται στη διεθνή 
βιβλιογραφία και σε προγενέστερες παρόµοιες έρευνες (Καραλής, 2013). Ελέγχουµε 
τι εµποδίζει τους ενήλικους σπουδαστές να παρακολουθήσουν και αν οι 
εκπαιδευτικές τεχνικές για ενήλικες βοηθούν/υποκινούν τους ενήλικους στην 
αποτελεσµατική µάθηση. Τέλος εξετάζουµε αν η θεωρία της Μετασχηµατίζουσας 
µάθησης µέσα από την αισθητική εµπειρία µετασχηµάτισε παγιωµένες παραδοχές για 
την κλασσική δυτικοευρωπαϊκή µουσική, εφαρµοζόµενη στην εκπαιδευτική 
διαδικασία . 

Ερευνητικά ερωτήµατα/Υποθέσεις 
Για την έρευνα τέθηκαν και εξετάστηκαν ερευνητικά ερωτήµατα και υποθέσεις: 
 Ερώτηση 1: Η διδασκαλία της ενότητας «Μουσικά Παραµύθια» άλλαξε τις 
πεποιθήσεις, απόψεις και στάσεις εκπαιδευοµένων απέναντι στην κλασσική µουσική 
ως µουσικό είδος αλλά και ως αντικείµενο αποτελεσµατικής διδασκαλίας; 
(Μετασχηµατίζουσα µάθηση) 
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 Ερώτηση 2: Τα κίνητρα για συµµετοχή στο µάθηµα Μουσικοκινητική αγωγή 
σε συνδυασµό µε την εφαρµογή διαδικασιών υποκίνησης από την πλευρά του 
εκπαιδευτή, µπορούν να ξεπεράσουν εµπόδια µάθησης; (Κίνητρα / Υποκίνηση) 
 Ερώτηση 3: Σε τι βαθµό οι παγιωµένες θέσεις απόψεις εκπαιδευόµενων, η 
κακή οργάνωση του µαθήµατος και τα προσωπικά προβλήµατα των ενήλικων 
σπουδαστών αποτελούν εµπόδιο στην παρακολούθηση του µαθήµατος 
Μουσικοκινητική αγωγή; (Εµπόδια) 
 Υπόθεση Η1: Ελλιπείς γνώσεις µουσικής, άγχος, φόβος για το µάθηµα, 
µπορούν να ξεπεραστούν µε την εφαρµογή εκπαιδευτικών τεχνικών για ενήλικες 
υποκινώντας τους ενήλικες να ανταποκριθούν στο επίπεδο της διδακτέας ύλης. 
 Υπόθεση Η2: Η διδασκαλία του µαθήµατος µουσικοκινητική αγωγή µπορεί να 
βοηθήσει τους εκπαιδευόµενους στην κριτική σκέψη, να συµβάλει στην αλλαγή 
στάσης απέναντι στην κλασσική δυτικοευρωπαϊκή µουσική και να εµπλουτίσει εν 
γένει την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ερωτηµατολόγιο 
Η έρευνα διεξήχθη µε ποσοτική προσέγγιση και ως ερευνητικό εργαλείο επελέγη το 
ερωτηµατολόγιο (µε τη βοήθεια εργαλείων της Google) µε τυποποιηµένες ερωτήσεις 
κλειστού τύπου. Στηριχθήκαµε σε προγενέστερη, αξιόπιστη και έγκυρη έρευνα του 
Καραλή (2013), η οποία αφορά τη µελέτη των κινήτρων και των εµποδίων 
συµµετοχής των ενηλίκων στη δια βίου εκπαίδευση. 

Πραγµατοποιήθηκε την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2018 και πληθυσµό-στόχο 
της έρευνας αποτέλεσαν τελειόφοιτοι του τµήµατος Βοηθ. Βρεφονηπιοκόµου του 
έτους κατάρτισης 2017-2018 του ΔΙΕΚ Πάτρας και απόφοιτοι από τα ΔΙΕΚ Πάτρας, 
Αιγίου, Κ. Αχαΐας, Ναυπάκτου και Αµαλιάδας. Σταλθήκαν 67 emails µε το 
ερωτηµατολόγιο σε ηλεκτρονική µορφή και καταχωρήθηκαν 61 απαντήσεις. 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το εργαλείο SPSS ver. 23 
και επικεντρώνεται στην ανάλυση συχνοτήτων και στην ανάλυση µεταβλητών µε τη 
µέθοδο περιγραφικής στατιστικής. Στους συγκεντρωτικούς πίνακες κατανοµής 
συχνοτήτων αναγράφεται η συχνότητα (Frequency), η σχετική συχνότητα (Percent), η 
πραγµατική συχνότητα (Valid Percent) και η αθροιστική συχνότητα (Cumulative 
Percent). (Παρατίθεται ένας ενδεικτικός πίνακας). 

Μεταβλητές 
Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τρία µέρη: Στο Α‘ Μέρος καταγράφονται τα  
δηµογραφικά στοιχεία –προφίλ των συµµετεχόντων (Ηλικία, Σπουδές, Γνώσεις 
µουσικής (πριν το µάθηµα), φόβος για τη µουσική (πριν το µάθηµα) και η άποψη για 
τη κλασσική µουσική, ως ανεξάρτητες µεταβλητές. Στο Β’ Μέρος εξετάζονται 
εµπόδια (εσωτερικά, από κακή οργάνωση µαθήµατος, λόγω κατάστασης 
εκπαιδευόµενων), κίνητρα συµµετοχής (επιστηµονικά, κοινωνικό-συναισθηµατικά, 
επαγγελµατικά), η υποκίνηση συµµετοχής στο µάθηµα µετά την εφαρµογή 
εκπαιδευτικών τεχνικών για ενήλικες ως εξαρτηµένες µεταβλητές. Τέλος, στο Γ’ 
Μέρος, ερευνάται η θεωρία της «Μετασχηµατίζουσας Μάθησης µέσα από την 
Αισθητική Εµπειρία» ως µέθοδος για την αλλαγή στάσεων / πεποιθήσεων ενηλίκων 
για την κλασσική µουσική και τον τρόπο διδασκαλίας επίσης ως εξαρτηµένες 
µεταβλητές. 
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Χρησιµοποιήθηκαν 4-βαθµιες κλίµακες τύπου Likert (Ελάχιστα, Αρκετά, 
Πολύ, Πάρα πολύ). Οι τέσσερις βαθµίδες επιλέχθηκαν ώστε να αποφευχθεί η 
απάντηση στο ουδέτερο - µεσαίο σηµείο που ενώ διευκολύνει τον ερωτώµενο, 
δυσχεραίνει την αντικειµενική αξιολόγηση των απαντήσεων. 

Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου είναι δύο ειδών α) επιλογής µιας απάντησης 
µεταξύ δύο ή περισσοτέρων αλληλοαποκλειόµενων απαντήσεων και β) ποσοτικής 
διαβαθµιστικής επιλογής, ζητώντας από τους ερωτώµενους να δηλώσουν το βαθµό 
συµφωνίας για ένα γεγονός. 

Εξετάστηκε και η δυνατότητα εφαρµογής του κριτηρίου x2 (chi square) ως 
µέτρο του βαθµού συσχέτισης ή συνδέσµου µεταξύ δύο µεταβλητών (Crosstabulation 
Analysis), και ο βαθµός σηµαντικότητάς ώστε να επαληθευτούν ή όχι οι υποθέσεις. 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι το δείγµα του πληθυσµού δεν ήταν µεγάλο (61 άτοµα) και 
αφορούσε συγκεκριµένα ΔΙΕΚ στα οποία η ερευνήτρια έχει διδάξει, κρίθηκε ότι ο 
έλεγχος x2 δεν ήταν κατάλληλος. 

Αποτελέσµατα έρευνας 

Στο πρώτο µέρος της έρευνας, που αφορά τα ατοµικά χαρακτηριστικά των 
εκπαιδευοµένων περίπου οι µισοί (55%) ενήλικοι σπουδαστές είναι 18-20 ετών 
κυρίως απόφοιτοι Λυκείου (73%) µε τους αποφοίτους ΙΕΚ και ΑΕΙ-ΤΕΙ να 
αποτελούν το 14% και 13% αντίστοιχα. Στο ερώτηµα ποιες οι γνώσεις µουσικής πριν 
το µάθηµα απάντησαν κυρίως από το σχολείο (62%) ενώ στο ερώτηµα για το φόβο / 
άγχος για τη µουσική πριν το µάθηµα της µουσικοκινητικής το 17.5% απάντησε 
Καθόλου, το 13,2% Λίγο-Αρκετά ενώ Πάρα πολύ το 69.3%. Τέλος, όσον αφορά  τη 
γνώµη που είχαν για την κλασσική µουσική πριν τη διδασκαλία της ενότητας 
«Μουσικά Παραµύθια» απάντησαν ότι δεν την γνώριζαν ή ότι είχαν µια µάλλον 
αδιάφορη στάση (50%) αν και το 46% την χαρακτήρισε ως ενδιαφέρων είδος 
µουσικής. 

Στο δεύτερο µέρος της έρευνας και στην ενότητα κίνητρα παρατηρήθηκε ότι 
στα επιστηµονικά κίνητρα που τους κατευθύνουν, η βελτίωση των γνώσεων (Πολύ 
80%) και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων (Πολύ 79%) κυριαρχούν ως 
απαντήσεις. Στην ενότητα κοινωνικό - συναισθηµατικά κίνητρα, η θετική διάθεση & 
συναισθήµατα από τη µουσική κατά τη διάρκεια του µαθήµατος (πολύ 85%) και η 
διάθεση ότι θα ασχοληθούν µε ένα ευχάριστο αντικείµενο (Πολύ και Πάρα πολύ 
91%) ήταν µεγάλα κίνητρα. Τέλος, στα επαγγελµατικά κίνητρα η εύρεση εργασίας 
(Πάρα πολύ 94 %) φαίνεται ως το επικρατέστερο κίνητρο. Η µουσικοκινητική αγωγή 
ως δηµοφιλές αντικείµενο για µια Βοηθ. Βρεφ/κόµου δεν φαίνεται να θεωρείται 
κίνητρο αφού µόνο το 59 % απάντησε θετικά. Οι απαντήσεις στα επιστηµονικά 
κίνητρα διαµορφώνονται από την αναγκαιότητα των ενηλίκων σπουδαστών για 
κατάρτιση που είναι και ο βασικός στόχος των ΔΙΕΚ. 

Όσον αφορά τα εµπόδια, στην κατηγορία εσωτερικά εµπόδια τέθηκαν 
απόψεις και ζητήθηκε ο βαθµός συµφωνίας µε τις εξής προτάσεις: «Κατά τη διάρκεια 
του µαθήµατος µουσικοκινητικής αγωγής, σκέφτηκα ότι δεν το καταλαβαίνω και δεν 
θα τα καταφέρω», και «Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, σκέφτηκα ότι τόσο λόγω 
της κούρασης, των συνθηκών διδασκαλίας και υποδοµών δεν θα τα καταφέρω». Εδώ 
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καταγράφεται η χαµηλή αυτοεκτίµηση (Αρκετά - Πολύ 71% για το πρώτο ερώτηµα 
και 73% για το δεύτερο ερώτηµα). Το υψηλό ποσοστό δικαιολογείται καθώς στο Α’ 
µέρος σε σχετική ερώτηση καταγράφεται φόβος και άγχος για την µουσική ως ένα 
δύσκολο αντικείµενο µε προϋπάρχουσες γνώσεις να περιορίζονται σε αυτές των 
σχολικών χρόνων. 

Στην κατηγορία «εµπόδια από κακή οργάνωση», η άποψη ότι το µάθηµα  
ήταν πρόχειρα σχεδιασµένο, δίχως στόχους και οργάνωση δεν βρήκε σύµφωνους 
τους ενήλικες (84%) ούτε ότι το µάθηµα χαρακτηρίστηκε από ακατάλληλα 
προετοιµασµένο εκπαιδευτικό προσωπικό (το 90%  απάντησαν Ελάχιστα- Καθόλου). 
Τέλος, δεν κρίθηκε ως εµπόδιο ότι το µάθηµα ήταν χαµηλής, µορφωτικής και 
επιστηµονικής αξίας (Ελάχιστα- Καθόλου 89%). Η προχειρότητα θα µπορούσε να 
δικαιολογηθεί κυρίως από την έλλειψη εργαστηρίου και υλικοτεχνικής υποδοµής σε 
µουσικά όργανα. Οι απαντήσεις όµως για την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού 
προσωπικού, και την επιστηµονική αξία του µαθήµατος ίσως να µην µπορούν να 
κριθούν αξιόλογες καθώς η ερευνήτρια έχει διδάξει στο παρελθόν στα ΔΙΕΚ απ’ όπου 
προέρχεται το στατιστικό δείγµα. Στην κατηγορία «εµπόδια λόγω κατάστασης 
εκπαιδευόµενων», το ακατάλληλο µαθησιακά περιβάλλον παίζει σηµαντικό ρόλο 
(Αρκετά – Πολύ 76%) ενώ οι υποχρεώσεις που σχετίζονται µε οικογενειακά 
ζητήµατα (Ελάχιστα 67%) και η µειωµένη απόδοση λόγω ηλικίας (Ελάχιστα 72%), 
δεν αποτελούν σοβαρά εµπόδια. 

Πίνακας: Κατανοµή Υποκειµένων ως προς τη Μειωµένη απόδοση λόγω ηλικίας 

Το ακατάλληλο µαθησιακό περιβάλλον φαίνεται να είναι παράγοντας που σχετίζεται 
µε την έλλειψη κατάλληλης αίθουσας και εποπτικού – εκπαιδευτικού  υλικού καθώς 
τα ΔΙΕΚ φιλοξενούνται σε σχολικές µονάδες. Αντίθετα, οι οικογενειακές υποχρεώσεις 
και η µειωµένη απόδοση λόγω ηλικίας δεν αποτελούν εµπόδια στο στατιστικό δείγµα 
µας κυρίως λόγω της µέσης ηλικίας. 

Για την «υποκίνηση των ενήλικων» εξετάστηκε το αν η εφαρµογή 
εκπαιδευτικών τεχνικών για ενήλικες (οµάδες εργασίας, παιχνίδι ρόλων, 
προσοµοίωση κ.α.) τους βοήθησε να αισθανθούν διασφαλισµένοι και να 
ανταποκριθούν στο επίπεδο της διδακτέας ύλης (Ελάχιστα - Λίγο 71%).  Το ποσοστό 
αυτό θα µπορούσε να δικαιολογηθεί λόγω της διδασκαλίας στο Α’ εξάµηνο ενοτήτων 
µουσικής σηµειογραφίας µε την οποία δεν είχαν ίσως ποτέ έρθει σε επαφή. Στο 

Εµπόδια λόγω κατάστασης εκπαιδευόµενων:  
Μειωµένη απόδοση λόγω ηλικίας

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid Ελάχιστα 44 72,1 72,1 72,1

Αρκετά 11 18,0 18,0 90,2

Πολύ 4 6,6 6,6 96,7

Πάρα πολύ 2 3,3 3,3 100,0

Total 61 100,0 100,0
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ερώτηµα αν αισθανθήκαν ότι ανήκαν σε µία οµάδα στο πλαίσιο της οποίας ένιωσαν 
οικειότητα απάντησαν Αρκετά 64%. Το ποσοστό ίσως να οφείλεται ότι οι 
εκπαιδευτικές τεχνικές που ακολουθήθηκαν εξ ορισµού ενθαρρύνουν τις οµάδες. 

Τέλος, στο τρίτο µέρος της έρευνας και στην ενότητα για τη 
Μετασχηµατίζουσα µάθηση µέσα από την αισθητική εµπειρία, οι ερωτηθέντες 
απάντησαν ότι άλλαξαν πεποιθήσεις, άποψη και στάσεις απέναντι στην κλασσική 
µουσική µετά την ολοκλήρωση των µαθηµάτων (Πάρα πολύ 88 %). Επιπροσθέτως, 
θεωρούν ότι τα «µουσικά παραµύθια κλασικών συνθετών» µπορούν να εφαρµοστούν 
αποτελεσµατικά στην µαθησιακή διδασκαλία (Πάρα πολύ 86 %). Παρατηρούν, 
επίσης, ότι βοήθησε την ενεργή συµµετοχή τους στο µάθηµα (Αρκετά 78 %). Να 
σηµειωθεί ότι το ενδιαφέρον των ενηλίκων για τη συγκεκριµένη ενότητα εκφράστηκε 
µε την απαίτηση τους να τα διδαχθούν και στο Γ’ εξάµηνο, γεγονός που βοήθησε 
ώστε να ενισχυθεί η συστηµατική παρατήρηση που αναφέρεται στη θεωρία. Γενικά, 
οι ενήλικοι σπουδαστές έδειξαν, παρά την αρχική καταγεγραµµένη αδιάφορη στάση 
τους, να αλλάζουν άποψη για την κλασσική µουσική και να αποδέχονται ότι µπορεί 
να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρουσίαση της 
ζωής και του έργου κλασσικών συνθετών (συνοδευόµενη από µουσική ακρόαση 
έργων τους)  φαίνεται να ενήργησε θετικά προς την κατεύθυνση αυτή. 

Συµπεράσµατα    

Από την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδοµένων, προέκυψε το συµπέρασµα ότι 
ένας σηµαντικός αριθµός σπουδαστών του τµήµατος Βοηθ. Βρεφονηπιοκόµου των 
ΔΙΕΚ έχουν χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευόµενων. Όσον αφορά τη µαθησιακή 
διεργασία, έρχονται στο µάθηµα µε δεδοµένες προθέσεις, προσδοκίες και στάσεις και 
διαµορφωµένες παγιωµένες αντιλήψεις (για το µάθηµα της µουσικής  αγωγής). Έτσι, 
θεωρώντας ότι τα ΙΕΚ, παρά την υποχρεωτική παρουσία των σπουδαστών (π.χ. όριο 
απουσιών) ανήκουν στην εκπαίδευση ενηλίκων, οι εκπαιδευτές πρέπει να 
ακολουθούν κανόνες ενήλικης µάθησης µε την κατάλληλη προσαρµογή στην 
εκπαίδευση, κατάρτιση ενηλίκων και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στο ίδιο 
πλαίσιο, η χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών για ενήλικες, κρίνεται αναγκαία, 
συνδυάζοντας τις µε παραδοσιακές τεχνικές µάθησης στοχευµένες στην συνεχιζόµενη 
εκπαίδευση και κατάρτιση. Να σηµειωθεί ότι από το 2015 η ανάθεση µαθηµάτων 
γίνεται µόνο σε πιστοποιηµένους από τον ΕΟΠΕΠ εκπαιδευτές  ενηλίκων. 

Στην έρευνα, έγινε µια πρώτη απόπειρα να ελεγχθεί το αν και κατά πόσο οι 
ενήλικοι είναι σε θέση να µετασχηµατίσουν παγιωµένες αντιλήψεις για µια µορφή 
τέχνης όπως αυτή της κλασσικής µουσικής αλλά και το µετασχηµατισµό απόψεων 
για τον τρόπο µάθησης παιδιών – βρεφών. 

Βέβαια η συστηµατική παρατήρηση (αναφέρονται ως διαδικασίες ρουτίνας 
για την παρατήρηση έργων τέχνης), στοιχείο απαραίτητο για να έχει εφαρµογή η 
µέθοδος, απαιτεί δεδοµένα µιας χρονικά εκτεταµένης περιόδου (Λιντζέρης,2007), 
που στην περίπτωσή µας δεν υπάρχουν, παρότι η συγκεκριµένη ενότητα 
επαναλήφθηκε στο επόµενο εξάµηνο. Επιπλέον η έρευνα για τη µετασχηµατίζουσα, 
λόγω της φύσης του αντικειµένου, δεν θα πρέπει  να γίνει µε ποσοτικές, αλλά µε 
ποιοτικές µεθόδους και τεχνικές (συνέντευξη), καθώς στοχεύει στη διερεύνηση µη 
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µετρήσιµων, κοινωνικών φαινοµένων, διαδικασιών και τάσεων (Ιωσηφίδης,2003). 
Όµως το γεγονός ότι υπήρξε µετασχηµατισµός απόψεων για µια µορφή τέχνης είναι 
µια πρώτη ένδειξη για την ανάγκη περαιτέρω έρευνας. 

Τα κίνητρα – εµπόδια συµµετοχής στο µάθηµα είναι κοινά µε αυτά των 
ενήλικων. Η υποκίνηση των εκπαιδευοµένων για την ουσιαστική συµµετοχή στο 
µάθηµα πρέπει να συνδυάζεται µε βελτιστοποίηση της επικοινωνίας ανάµεσα στους 
εκπαιδευόµενους και τον εκπαιδευτή. Άρση των εµποδίων µάθησης και της 
υποκίνησης θα προκύψει από την βελτίωση των υποδοµών (κυρίως των 
εργαστηριακών) και την εφαρµογή εκπαιδευτικών τεχνικών για ενήλικες.   

Όσον αφορά το πρόγραµµα σπουδών απαιτείται η προσθήκη του 
µεταλλόφωνου (µε αναφορά στις χρωµατικές µεταλλικές ράβδους) και η προαιρετική 
χρήση φλογέρας. Απαιτείται, προσθήκη θεµατολογίας τραγουδιών για την 
καθηµερινή εκπαιδευτική διαδικασία (ετήσιες γιορτές – εκδηλώσεις) και, φυσικά, 
κατάργηση των ενοτήτων που αφορούν βρέφη µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
(τοµέας της ε ιδ ικής αγωγής ) . Τέλος , απαιτε ί τα ι δ ιδασκαλία των 
µουσικοπαιδαγωγικών συστηµάτων C. Orff, Z. Kodály, E. J. Dalcroze κ.ά. Γενικά, 
απαιτείται βελτίωση του προγράµµατος, ώστε να υπηρετεί τις αρχές µάθησης 
ενηλίκων και να είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τους στόχους που αναφέρονται. 
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