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Η συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης ακολουθεί ποιοτική φαινοµενολογική προσέγγιση. Στόχο 
έχει τη διερεύνηση των υποκειµενικών διαστάσεων της µαθησιακής διαδικασίας και την 
αποτύπωση της βιωµένης εµπειρίας εφήβων µαθητών Μουσικού Σχολείου στο µάθηµα 
µουσικού οργάνου. Οι µεταβαλλόµενες συνθήκες που χαρακτηρίζουν το έµψυχο δυναµικό του 
σχολείου έχουν ως αποτέλεσµα τη συχνή αλλαγή καθηγητών και τη συνδιδασκαλία στο ατοµικό 
µάθηµα µουσικού οργάνου. Κατά συνέπεια, εγείρονται ερωτήµατα που σχετίζονται µε τη σχέση 
µαθητή και εκπαιδευτικού, τα κίνητρα µάθησης, και τη συµβολή του µαθήµατος στη µουσική, 
ακαδηµαϊκή και προσωπική εξέλιξη του εφήβου. Η έρευνα διεξήχθη σε Μουσικό Σχολείο της 
περιφέρειας και συµµετείχαν οχτώ µαθητές της τάξης φλάουτου. Οι ευρύτερες θεµατικές 
κατηγορίες που αναγνωρίστηκαν µέσω της ανάλυσης των ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων ήταν: 
(α) Μαθησιακές προσδοκίες, (β) Μαθησιακή διαδικασία, (γ) Σχέση µαθητή – καθηγητή, (δ) 
Κίνητρα που επηρεάζουν τη µάθηση, (ε) Συναισθηµατική εµπλοκή στη µουσική εκπαίδευση και 
(στ) Συµβολή της µουσικής στην προσωπική εξέλιξη των µαθητών. 
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This case study follows a qualitative phenomenological approach and investigates the 
subjective dimensions of the learning process and the adolescents’ lived experience at a 
Music High School, in the musical instrument lesson. The changing conditions that 
characterize the school’s human resources result in frequent teacher replacements as well as 
co-teaching in the individual musical instrument lesson. As a result, questions arise 
concerning student and teacher relationship, the learning motivations, and the contribution of 
the lesson to the musical, academic and personal development of the adolescent. The research 
was conducted at a Regional Music High School and eight senior students of the flute class 
participated. The principal themes identified through the analysis of semi-structured 
interviews were: (a) learning expectations, (b) learning process, (c) relationship between 
teacher and student, (d) motivations affecting learning, (e) emotional involvement in music 
education and (f) contribution of music to the personal development of students. 
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Εισαγωγή 

Στο µαθητοκεντρικό σύστηµα διδασκαλίας, οι στόχοι της εκπαίδευσης διακρίνονται, 
σύµφωνα µε την Μαλικιώση-Λοΐζου (2001), σε γνωστικούς, που εστιάζουν «στην 
απόκτηση γνώσεων, εννοιών και αρχών που οδηγούν στη µάθηση», σε θυµικούς, που 
επικεντρώνονται «στην ανάπτυξη και ενίσχυση των θετικών συναισθηµάτων και 
αξιών των µαθητών» και σε ψυχοκινητικούς, που αποβλέπουν «στην απόκτηση 
φυσικο-σωµατικών ικανοτήτων» (σσ. 71–73). Η εκµάθηση µουσικού οργάνου, µέσα 
από τη συστηµατική άσκηση, συνδυάζει και τους τρεις στόχους της εκπαίδευσης 
καθώς καλλιεργούνται οι πνευµατικές ικανότητες των µαθητών, εµπλουτίζεται και 
ενδυναµώνεται ο συναισθηµατικός τους κόσµος, αναπτύσσονται οι κιναισθητικές 
δεξιότητες, βελτιώνεται ο συντονισµός της σωµατικής κίνησης και δηµιουργούνται οι 
ευκαιρίες να αναπτυχθεί το προσωπικό δυναµικό του µαθητή.	  	  

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών, στα Μουσικά Σχολεία προβλέπεται η 
διδασκαλία τριών ατοµικών µουσικών οργάνων, ενός επιλογής και δύο 
υποχρεωτικών. Ωστόσο, η ελλιπής στελέχωση εκπαιδευτικών µουσικής όλων των 
ειδικοτήτων έχει ως αποτέλεσµα τη συχνή εναλλαγή καθηγητών, αλλά και τη 
συνδιδασκαλία στο µάθηµα ατοµικού οργάνου. Οι ευµετάβλητες συνθήκες που 
χαρακτηρίζουν την εκµάθηση µουσικών οργάνων στα Μουσικά Σχολεία, οδήγησαν 
στη διεξαγωγή της παρούσας µελέτης περίπτωσης. 

Η µουσική στη ζωή του εφήβου 

Όπως δείχνουν αρκετές έρευνες, τα µαθήµατα µουσικής φαίνεται να ωφελούν σε 
ποικίλα επίπεδα (Degé, Wehrum, Stark & Schwarser, 2014). Η συνεργατική 
συµπεριφορά, η επιµήκυνση της συγκέντρωσης προσοχής και ο συντονισµός της 
κίνησης ενισχύονται από τις πολλαπλές λειτουργίες της µουσικής (Ter Bogt, Soitos & 
Delsing, 2011). Μέσα από την ενεργή ενασχόληση του εφήβου µε τη µουσική, 
διαµορφώνεται και η εικόνα του «προς τα έξω», καθώς σηµαντικό ρόλο παίζει η 
συναισθηµατική του εµπλοκή µε τη µουσική, που µε το δικό της τρόπο µπορεί να 
καθορίσει τη µουσική του ταυτότητα (McFerran, 2011), η οποία δηµιουργείται και 
ενισχύεται µέσα από τις σχέσεις του µε συνοµηλίκους και τις µουσικές τους 
συνοµιλίες. Οι συναισθηµατικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο έφηβος (Leipold & 
Loepthien, 2015) αποτελούν εµπειρίες µε νόηµα (StGeorge, Holbrook & Cantwell, 
2013) και η µουσική αποκτά κεντρικό ρόλο στον κοινωνικό προσδιορισµό και 
αυτοπροσδιορισµό της ζωής των µαθητών που σπουδάζουν µουσική (Pitts, 2002). 

Σηµαντική φαίνεται ότι είναι και η σχέση και διάδραση δασκάλου µε µαθητή 
στη µουσική µάθηση µέσα από την οποία ενισχύονται σε µεγάλο βαθµό η αυτονοµία, 
η πρόοδος, αλλά και οι προσδοκίες του µαθητή (Kupers, van Dijk, van Geert & 
McPherson, 2015). Η µουσική αποτελεί ένα πλαίσιο µάθησης στο οποίο ο µουσικός 
επιδεικνύει φυσική, πνευµατική και συναισθηµατική προσπάθεια (McPherson & 
McCormick, 2006). Πρόκειται για µία επαναλαµβανόµενη διαδικασία που όµως δεν 
έχει πάντα ξεκάθαρη πρόοδο και απαιτεί ανθεκτικότητα και επιµονή από τους 
µαθητές, ικανότητες που, ωστόσο, δεν κατέχουν όλοι. Η εκµάθηση µουσικού 
οργάνου είναι µια δύσκολη και χρονοβόρος εργασία που επιτάσσει την αυτορρύθµιση 
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των µαθητών, καθώς εκείνοι επιλέγουν πώς και πότε θα εξασκηθούν. Φαίνεται ότι «η 
ποιότητα και η φύση της υποκειµενικής εµπειρίας µάθησης ενός µουσικού οργάνου 
είναι στενά συνδεδεµένη µε την αφοσίωση και δέσµευση του ατόµου στην 
µάθηση» (StGeorge et al., 2013, σελ. 273).  

Αυτοαποτελεσµατικότητα, άγχος και ανθεκτικότητα: σηµαντικοί παράγοντες 
στη µαθησιακή διαδικασία των εφήβων 

Ο Bandura (1993) επισηµαίνει ότι οι προσωπικοί στόχοι επηρεάζονται από την 
αυτοεκτίµηση των δυνατοτήτων και η προσωπική επιτυχία εξαρτάται από τη χρήση 
της εµπιστοσύνης που έχει το άτοµο στην αποτελεσµατικότητά του και όχι µόνο στις 
δεξιότητές του. Ο Schunk (2010) ορίζει την αυτοαποτελεσµατικότητα ως «µια 
πεποίθηση του ατόµου για το αν είναι ικανό να κάνει κάτι, δεν είναι συνώνυµη της 
γνώσης, ή της δεξιότητας» (σελ. 112). Και οι δύο συµφωνούν ότι τα άτοµα, όταν 
έχουν την πεποίθηση ότι µπορούν αποτελεσµατικά να αξιοποιήσουν τις ικανότητές 
τους, προχωρούν σε αντίστοιχες ενέργειες που, κατ’ επέκταση, επηρεάζουν την 
προσπάθεια για µάθηση. 

Βέβαια, στην εφηβεία, περίοδο κατά την οποία η ανησυχία για τα κοινωνικά 
πρότυπα και η ανασφάλεια συνυπάρχουν σε µεγάλο βαθµό, οι αναπτυξιακές αλλαγές 
που συντελούνται καθιστούν τους έφηβους µαθητές επιρρεπείς στα σχόλια και τις 
προσδοκίες επίτευξης που έχουν άλλοι γι’ αυτούς. Δείκτης αυτής της 
συναισθηµατικής αναστάτωσης είναι το άγχος. Οι µαθητές µε χαµηλή αίσθηση 
αποτελεσµατικότητας δυσκολεύονται να µειώσουν και να ρυθµίσουν τις 
ανεπιθύµητες σκέψεις και συµπεριφορές που γεννάει το στρες. Το άγχος της επιτυχίας 
φαίνεται να είναι πιο έντονο στους µαθητές που αν αποτύχουν θα αποδυναµωθεί η 
αποτελεσµατικότητά τους, παρά σε εκείνους που οι ενδεχόµενες αποτυχίες δεν θα 
τους επηρεάσουν και θα παραµείνουν αλώβητοι (Bandura, 1993). 
 Ωστόσο, η συµπεριφορά που ενθαρρύνει και κινητοποιεί το άτοµο, ώστε να 
αντιµετωπίσει αγχογόνες καταστάσεις και να τις αναστρέψει σε ευκαιρίες για εξέλιξη 
ορίζεται από τον Maddi (2006) ως ανθεκτικότητα (hardiness), ενώ η ικανότητα των 
µαθητών να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά την πίεση των σπουδών, το στρες και 
τις σχολικές ατυχίες αναφέρεται από τον Martin (2002) ως ακαδηµαϊκή 
ανθεκτικότητα (academic resilience). 

Μία µελέτη περίπτωσης 

Η συγκεκριµένη φαινοµενολογική έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε Μουσικό Σχολείο 
της περιφέρειας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018. Σκοπός της 
έρευνας είναι να αποτυπώσει τη βιωµένη εµπειρία του µαθητή (Mapp, 2008), να 
εξακριβώσει αν η εξατοµικευµένη διδασκαλία δίνει χώρο στην προσωπική έκφραση 
του µαθητή και να διερευνηθούν η επίδραση της µάθησης του µουσικού οργάνου 
στην εξελικτική πορεία του µαθητή και η συµβολή του εκπαιδευτικού στην διδακτική 
διαδικασία. Για το λόγο αυτό, επτά τελειόφοιτοι µαθητές και ένας απόφοιτος της 
τάξης φλάουτου, γεγονός που αναδεικνύει την µοναδικότητα των ατόµων που 
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συµµετείχαν στην έρευνα, µοιράστηκαν την εµπειρία τους µέσα από τα προσωπικά 
τους ηµερολόγια και τη διαδικασία ατοµικών ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων. Οι 
κατηγορίες που προέκυψαν από τη θεµατική ανάλυση των συνεντεύξεων (Braun & 
Clarke, 2006) και αφορούν στο µάθηµα µουσικού οργάνου είναι οι µαθησιακές 
προσδοκίες, η µαθησιακή διαδικασία, η σχέση µαθητή – καθηγητή, τα κίνητρα που 
επηρεάζουν τη µάθηση, η συναισθηµατική εµπλοκή στη µουσική εκπαίδευση και η 
συµβολή της µουσικής στην προσωπική εξέλιξη των µαθητών. 

Μαθησιακές προσδοκίες 

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων φάνηκε ότι κάποιοι µαθητές επιλέγουν να 
φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο επιδιώκοντας να µάθουν ένα µουσικό όργανο και να 
αποκτήσουν ευρύτερη πνευµατική καλλιέργεια µέσω της µουσικής: «όταν είχα 
ακούσει για το Μουσικό, νόµιζα ότι θα µάθω κάποιο όργανο, δεν ήξερα ότι θα 
ασχοληθώ ας πούµε µε χορωδίες, αρµονίες… όχι, στόχο µε τη µουσική δεν είχα… 
κάποιο συγκεκριµένο» (Γιώργος, απόφοιτος). Αντίθετα, οι µαθητές που έχουν 
ξεκινήσει τη µουσική τους εκπαίδευση σε ωδείο, τείνουν να εστιάζουν στην εξέλιξή 
τους στο µουσικό όργανο: «στόχος µου είναι η εισαγωγή στο πανεπιστήµιο και 
συγκεκριµένα στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών, γιατί είναι κάτι που θέλω από µικρή και 
θέλω να ειδικευτώ πάνω στο όργανο» (Καλλιόπη, Γ’ Λυκείου).  

Στην εφηβεία, οι µαθητές µε προσωπικούς στόχους µάθησης είναι σε θέση 
να επικεντρωθούν στην επίτευξη του στόχου τους και να επιλύσουν τυχόν 
προβλήµατα, εφόσον έχουν ξεπεράσει το αρχάριο στάδιο εκµάθησης του µουσικού 
οργάνου. Έχουν υψηλές προσδοκίες και επιθυµούν την ενθάρρυνση από τους 
εκπαιδευτικούς, ώστε να πιστέψουν στις δυνατότητές τους, να υπερνικήσουν εµπόδια 
και να εξελιχθούν ως προς τις µουσικές τους δεξιότητες. Φαίνεται ότι θέλουν να 
ανταποκρίνονται τόσο στις δικές τους προσδοκίες, όσο και στις προσδοκίες των 
άλλων. 

Μαθησιακή διαδικασία 

Κατά τη διάρκεια σπουδών στο Μουσικό Σχολείο, οι µαθητές διδάσκονται ένα 
όργανο δικής τους επιλογής, στη συγκεκριµένη περίπτωση φλάουτο, και δύο 
υποχρεωτικά, πιάνο και ταµπουρά. Η εκµάθηση τριών διαφορετικών µουσικών 
οργάνων απαιτεί από τους µαθητές να προσαρµόζουν την ποσότητα και την ποιότητα 
του χρόνου που αφιερώνουν για την εξάσκησή τους:  

«στο όργανο επιλογής σαφώς έδινα περισσότερη σηµασία… αφιέρωνα ας πούµε όσο 
χρόνο περισσότερο µπορούσα» (Νικολέτα, Β’ Λυκείου).  

Στον ταµπουρά, το παραδοσιακό έγχορδο, είτε λόγω έλλειψης καθηγητών, ή πιθανόν 
σε κάποιες περιπτώσεις να ενδείκνυται, το µάθηµα διδάσκεται σε οµαδικό πλαίσιο: 
«ο ταµπουράς δεν υπήρξε ποτέ ατοµικό, εννοείται πάντα σε µεγάλες οµάδες… µέχρι και 
δέκα άτοµα» (Ευρυδίκη, Β’ Λυκείου). Από την άλλη µεριά, στο µάθηµα του πιάνου η 
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δυσαναλογία µεταξύ µαθητών και καθηγητή, καθώς και η διαρκής εναλλαγή 
καθηγητών ανά νέο διδακτικό έτος, φαίνεται ότι επηρεάζει τη µαθησιακή εξέλιξη των 
µαθητών που δεν βιώνουν ένα συνεχές και σταθερό πλαίσιο διδασκαλίας:  

«και στο πιάνο κάθε χρόνο άλλαζα …κάθε χρόνο µε ξεκινούσαν από λίγο πιο πίσω, γιατί 
δεν ήξεραν ακριβώς σε ποιο επίπεδο είµαι» (Μαρίνα, Β’ Λυκείου).  

Αντίστοιχα και στο οµαδικό µάθηµα φλάουτου, οι µαθητές δηλώνουν ότι δεν 
πετυχαίνουν τους επιδιωκόµενους µαθησιακούς τους στόχους. Επισηµαίνουν ότι όταν 
το γνωστικό επίπεδο ανάµεσα σε δύο, τρεις ή και τέσσερις µαθητές που συνυπάρχουν 
διδακτικά στα 40 λεπτά µαθήµατος του µουσικού οργάνου είναι διαφορετικό και ο 
καθηγητής αναγκάζεται να µοιράζει αυτό το χρόνο ώστε να καλύπτει, έστω και εν 
µέρει, τις µαθησιακές ανάγκες του κάθε µαθητή, τότε το αποτέλεσµα δεν είναι πάντα 
το αναµενόµενο. Παράλληλα, φαίνεται ότι η συναισθηµατική φόρτιση και πίεση που 
αισθάνεται ένας µαθητής µέσα στο πλαίσιο ενός οµαδικού µαθήµατος µπορεί  να 
επηρεάζει την εξέλιξή του:  

«…αργότερα [στο σχολείο] έκανα και µόνη µου [ατοµικό µάθηµα φλάουτου] και 
κατάλαβα ότι υπάρχει πολύ µεγάλη διαφορά, δεν χρειαζόταν να πιέζοµαι για να 
συµβαδίζω µε τους άλλους, ήµουν εγώ και µόνο εγώ οπότε πήγαινα µε τους ρυθµούς µου 
και αυτό είχε καλύτερα αποτελέσµατα» (Νικολέτα, Β’ Λυκείου).  

Σχέση µαθητή-καθηγητή 

Οι µαθητές του µουσικού σχολείου προσδοκούν να αναπτύξουν καλή διαπροσωπική 
σχέση µε τον καθηγητή µουσικού οργάνου, εκδηλώνοντας µε αυτό τον τρόπο την 
έντονη ανάγκη για αλληλοκατανόηση και υποστήριξη στο µαθησιακό περιβάλλον. Η 
ποιότητα της σχέσης που έχει ένας µαθητής µε τον καθηγητή του στο µουσικό 
όργανο µπορεί να επηρεάσει όχι µόνο τους γνωστικούς στόχους αλλά και την 
ψυχοσύνθεσή του:  

«την επόµενη χρονιά άλλαξα πάλι καθηγητή και αυτό µε έριξε ψυχολογικά, οφείλω να 
παραδεχτώ. Από το πρώτο κιόλας µάθηµα κατάλαβα πως δεν είχα χηµεία ούτε µε τον 
καθηγητή, ούτε µε τον τρόπο του… µου έκανε τόσες παρατηρήσεις και πολλές φορές 
έβαζε την προσωπική του άποψη για πράγµατα που θεωρούσε λάθος που έχουν κάνει οι 
προηγούµενοι καθηγητές µου…  εκείνη τη χρονιά δεν έκανα καθόλου δουλειά και το 
χειρότερο ήταν πως όση δουλειά κι αν είχα κάνει τα προηγούµενα χρόνια πήγε χαµένη. 
Είχα απελπιστεί και τα παράτησα» (Νικολέτα, Β’ Λυκείου).  

Σε αντίθεση µε την παραπάνω εµπειρία, ένας µαθητής που βίωσε υποστήριξη από το 
εκπαιδευτικό περιβάλλον, αναδεικνύει τη σχέση µαθητή - εκπαιδευτικού εστιάζοντας 
στην έντονη συναισθηµατική της απόχρωση, σε σηµείο που να αποκαλεί το σχολείο 
«οικογένεια»:  

«… εδώ στο µουσικό είναι πολύ φιλικό το περιβάλλον, είναι οικογένεια… συγκεκριµένοι 
καθηγητές, που δε θα τους ξεχάσω ποτέ γιατί …ήταν αυτοί που µε βοήθησαν και στη ζωή 
µου και µέσα στο σχολείο και … έχω να κρατήσω πολλά από αυτούς» (Γιώργος, 
απόφοιτος).  
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Οι καθηγητές µουσικού οργάνου φαίνεται να ασκούν µεγάλη επιρροή στους µαθητές, 
των οποίων η κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη συντελείται στην σχολική 
αίθουσα µε τρόπο τόσο οικείο, σχεδόν οικογενειακό. Σε αυτή την περίπτωση, η 
αλληλεπίδραση «χαρακτηρίζεται από ζεστές διαπροσωπικές σχέσεις και χαµηλά 
επίπεδα κριτικής» (Henderson & Milstein, 2008). Κατά συνέπεια, οι σχέσεις 
εκπαιδευτικών – µαθητών δύνανται να είναι αποτελεσµατικές, συντελώντας στη 
µαθησιακή εξέλιξη. 

Κίνητρα που επηρεάζουν τη µάθηση 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι ο τρόπος προσέγγισης και η σχέση που αναπτύσσεται 
µεταξύ µαθητή και καθηγητή κινητοποιεί τον µαθητή ώστε να είναι φιλικά ή 
αρνητικά προσκείµενος στο µάθηµα. Ωστόσο, τα κίνητρα που επηρεάζουν τη µάθηση 
είναι ποικίλα και µπορεί να διαφέρουν από µαθητή σε µαθητή όπως οι βαθµοί: «…
µέχρι και τη Γ’ Γυµνασίου µεγαλύτερη ικανοποίηση µπορώ να πω ότι έπαιρνα από τους 
βαθµούς…» (Ελένη, Β’ Λυκείου) αλλά και ο υγιής ανταγωνισµός: «…ήθελα να είµαι 
πιο µπροστά στις σπουδές από το άλλο άτοµο όταν κάναµε µάθηµα…» (Πηνελόπη, Β’ 
Λυκείου).  

Η µάθηση κινητοποιείται επίσης, από την κατοχή καλού µουσικού οργάνου, 
τις εξετάσεις, τους βαθµούς και τις συναυλίες (εξωτερικά κίνητρα) που ανήκουν στα 
προαπαιτούµενα του εκπαιδευτικού πλαισίου. Ωστόσο, εσωτερικό κίνητρο για τους 
εφήβους δείχνει να αποτελεί η αυτοκαθοδηγούµενη µάθηση (Doll, Zucker & Brehm, 
2009˙ Zimmerman, 1990). Οι µαθητές, όπως φάνηκε από τις απαντήσεις τους, 
επιθυµούν να επιλέγουν οι ίδιοι το µουσικό ρεπερτόριο και αισθάνονται µεγαλύτερη 
ικανοποίηση όταν πετυχαίνουν έναν υψηλό στόχο, όπως για παράδειγµα, ένα 
απαιτητικό µουσικό έργο. Η επιτυχία δηµιουργεί ευχάριστα συναισθήµατα τα οποία 
λειτουργούν ως κίνητρα για να προσπαθήσουν και για άλλες επιτυχίες, ώστε να 
βιώσουν ανάλογα συναισθήµατα (Ζαφειροπούλου, 2000), όπως εξέφρασε µια 
µαθήτρια τονίζοντας ότι αποτέλεσε για την ίδια αποκορύφωµα των προσπαθειών της 
η επιβράβευση που δέχθηκε στις εξετάσεις.	    Σε αυτή την περίπτωση η αυτοεπίγνωσή 
της ενισχύθηκε θετικά και οι προσδοκίες για επιτυχή αποτελέσµατα συνεχίστηκαν. 

Συναισθηµατική εµπλοκή στη µουσική εκπαίδευση 

Η µουσική, σηµαντικός παράγοντας στη ζωή των εφήβων και µε ποικίλες λειτουργίες 
σε κοινωνικό, ψυχολογικό και συναισθηµατικό επίπεδο, αποτελεί µέσο εξωστρέφειας: 
«…η µουσική για µένα είναι ένας τρόπος έκφρασης να εξωτερικεύω τα συναισθήµατα 
µου…» (Καλλιόπη, Γ’ Λυκείου), αλλά και εκτόνωσης: « …µπορώ να πω ότι µε 
ευχαριστεί δηλαδή, εννοείται πως θα προτιµούσα να παίζω φλάουτο από το να διαβάζω 
έκθεση, ή από το να κάνω µαθηµατικά… µε απελευθερώνει από την 
ρουτίνα» (Ευρυδίκη, Β΄ Λυκείου). 
 Επίσης το µάθηµα του µουσικού οργάνου και το ευρύτερο περιβάλλον του 
Μουσικού Σχολείου µε τις ποικίλες δραστηριότητες φαίνεται να βοηθά στην 
αποσυµπίεση της καθηµερινότητας των εφήβων µαθητών:  
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«…µου άρεσε που µέσα στο µάθηµα… έµπαινα µέσα και ξεχνιόµουν µε τα πάντα, που 
δεν φοβόµουν τίποτα… ναι, µε βοηθούσε πάρα πολύ το όργανο… όσο ήµουν στη γ’ 
λυκείου και β’ λυκείου… και ψυχολογικά µε βοήθησαν… στο Μουσικό κάνεις πολύ 
περισσότερες δραστηριότητες οπότε νοµίζω ότι µπορείς να ξεχαστείς πολύ περισσότερο 
και να ηρεµήσεις, να φύγεις από το άγχος της καθηµερινότητας… από την πίεση και 
νοµίζω ότι το Μουσικό βοήθησε πάρα πολύ, δηλαδή άµα ήµουν σε άλλο σχολείο, δεν 
ξέρω αν θα ήταν έτσι…» (Γιώργος, απόφοιτος). 

Συµβολή της µουσικής στην προσωπική εξέλιξη 

Οι τελειόφοιτοι µαθητές, κάνοντας ένα σύντοµο απολογισµό της µαθητικής τους 
πορείας, φαίνεται ότι συνειδητοποιούν µε ωριµότητα την εξέλιξή τους και εκφράζουν 
την πεποίθηση ότι η µουσική έχει συµβάλλει σηµαντικά στη διαµόρφωση της 
προσωπικότητάς τους:  

«δεν είναι ακριβώς όπως τα φανταζόµουν αλλά… δεν ήταν χειρότερα, καλύτερα µπορώ 
να πω ότι ήτανε, έµαθα περισσότερα πράγµατα και έχτισα και προσωπικότητα µέσα από 
αυτό, όχι απλά έµαθα όργανο» (Νικολέτα, Β’ Λυκείου).  

Η ενασχόληση µε τη µουσική και ειδικότερα µε το µουσικό όργανο, δίνει τη 
δυνατότητα στους εφήβους να έρθουν σε βαθύτερη γνώση του εαυτού τους, να 
εντοπίσουν τις αδυναµίες τους, να εστιάσουν στις δεξιότητές τους και να 
παρατηρήσουν αλλαγές στην ενδοπροσωπική τους προσαρµογή όπως αυτή 
εξελίσσεται µέσα στο χρόνο. Κατ’ επέκταση, αυτή η διαδικασία φαίνεται να ενισχύει 
την ανάπτυξη ικανοτήτων και στο πεδίο της διαπροσωπικής επικοινωνίας. Η 
συνειδητή εµπλοκή µε το µουσικό όργανο που µαθαίνει να παίζει, βοηθά τον έφηβο 
να γνωρίσει τον εαυτό του και να συνειδητοποιήσει το εύρος των δυνατοτήτων του, 
µε αποτέλεσµα να υποστηρίζονται θετικά η προσωπική και η διαπροσωπική του 
εξέλιξη.  

Συµπεράσµατα 

Όσοι επιλέγουν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο, παρωθούνται από την αγάπη 
τους για τη µουσική. Μία από τις αλλαγές που έχουν υποστεί τα µουσικά σχολεία 
εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης και τη δυσκολία του κράτους να προσλαµβάνει 
ικανό αριθµό καθηγητών µουσικών οργάνων, είναι είτε η αδυναµία να προσφέρει 
στους µαθητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το µουσικό όργανο της επιλογής 
τους, ή ακόµα και η προσαρµογή ενός ατοµικού µαθήµατος σε οµαδικό. Το γεγονός 
ότι διδάσκονται τρία διαφορετικά µουσικά όργανα, αντιµετωπίζεται ως µαθησιακή 
πρόκληση, αν και έχουν την τάση να εστιάζουν περισσότερο στο µουσικό όργανο της 
επιλογής τους. Η εκµάθηση του εκάστοτε οργάνου προσαρµόζεται στις επικρατούσες 
συνθήκες του σχολείου µε αποτέλεσµα η µέθοδος διδασκαλίας στο παραδοσιακό 
όργανο, τον ταµπουρά, να προσεγγίζει τη άτυπη µάθηση (Διονυσίου, 2002), εφόσον 
διδάσκεται σε οµάδες έως και δέκα ατόµων, ενώ στο πιάνο και στο φλάουτο 
παρατηρείται στοχευόµενη διδασκαλία στις προσωπικές δυνατότητες του µαθητή. 
Ωστόσο, σύµφωνα µε όσα ειπώθηκαν, η συνδιδασκαλία στο πιάνο και στο φλάουτο, 
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φαίνεται ότι αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα µάθησης, ιδιαίτερα όταν το επίπεδο 
των µαθητών στο µουσικό όργανο είναι εµφανώς διαφορετικό. Επιπλέον, σε 
περιπτώσεις µαθητών που η συµβατική µάθηση λόγω µαθησιακών δυσκολιών δεν 
τους βοηθά και απαιτούν περισσότερο χρόνο για την ανάγνωση και την εκτέλεση της 
παρτιτούρας, τότε η συνδιδασκαλία προσθέτει ακόµα µία δυσκολία. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις το ενδιαφέρον των παιδιών µειώνεται, το µάθηµα χαρακτηρίζεται 
πιεστικό και µη αποδοτικό, τα παιδιά νιώθουν ότι δεν υπάρχει προσωπική εξέλιξη και 
οι µαθησιακές τους προσδοκίες δεν ικανοποιούνται. Είναι µία κατάσταση που, 
σύµφωνα µε τους ίδιους, θα επιθυµούσαν ν’ αλλάξει.  

Παρόλα αυτά, οι µαθητές φαίνεται να δέχονται ευκολότερα την αλλαγή του 
δασκάλου ή την οµαδικότητα της διδασκαλίας, όταν συνειδητά εµπλέκονται οι ίδιοι 
στη µάθησή τους, όταν δηλαδή διαθέτουν ακαδηµαϊκό αυτοπροσδιορισµό (Doll, 
Zucker & Brehm, 2009), γεγονός που είναι πιθανόν να συµβεί σε µεγαλύτερο βαθµό 
στο λύκειο από ότι στο γυµνάσιο.  
 Η αλλαγή καθηγητών ενδεχοµένως να µην ευνοεί τους µαθησιακούς στόχους 
των µαθητών, ιδιαίτερα στην αρχή της εκµάθησης του µουσικού οργάνου που οι 
τεχνικές δυσκολίες είναι πιο έκδηλες. Επιπλέον, ο ρόλος του καθηγητή είναι 
καθοριστικός για τη γνωστική εξέλιξη ή στασιµότητα του µαθητή. Μέσα από την 
εµπειρία των µαθητών που συµµετείχαν στην παρούσα µελέτη, θα µπορούσε να 
ειπωθεί ότι οι καθηγητές µουσικής στο σχολείο διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, κάτι 
που συµβαδίζει µε τα ευρήµατα των Campbell, Connell και Beegle (2007). Η µία 
κατηγορία αφορά εκείνους που εµπνέουν, στηρίζουν και ενθαρρύνουν τους µαθητές, 
που λειτουργούν ως παράδειγµα προς µίµηση, αλλά διακρίνονται και για τη φιλική 
τους διάθεση, ώστε οι µαθητές να µπορούν να εµπιστευτούν, να µιλήσουν και να 
λάβουν συµβουλές. Αυτοί είναι οι καθηγητές που ενισχύουν την αποτελεσµατικότητα 
των µαθητών τους. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι καθηγητές που αδυνατούν να 
πράξουν το ανάλογο. 

Προτεραιότητα για τους έφηβους µαθητές είναι η συναισθηµατική εκτόνωση 
µέσω της µουσικής προκειµένου να διαχειριστούν το άγχος που προκαλούν οι 
αυξηµένες ακαδηµαϊκές απαιτήσεις, όπως ήδη έχει διαπιστωθεί από τους Feld και 
Shusterman (2015). Το στρες στους τελειόφοιτους µαθητές είναι πάρα πολύ µεγάλο 
και αφορά το µέλλον τους. Η τελειοµανία, η πίεση χρόνου, οι εξετάσεις, η έκθεση 
του εαυτού σε κοινό, ο φόβος του λάθους και η αµφισβήτηση που ενδεχοµένως 
δέχεται ένας µαθητής είναι εξίσου επιβαρυντικοί παράγοντες του άγχους. Οι ίδιοι οι 
µαθητές προσδιορίζουν το άγχος ως µία κατάσταση µε ψυχοσωµατικά συµπτώµατα 
που δεν µπορούν να ελέγξουν και καταφεύγουν σε διάφορους τρόπους εκτόνωσής 
του, όπως η δηµιουργική γραφή, η σκέψη θετικών συναισθηµάτων, η µουσική 
ακρόαση. Σε κάθε περίπτωση η ενασχόληση µε το µουσικό όργανο φαίνεται να 
λειτουργεί αγχολυτικά και το µάθηµα του µουσικού οργάνου στο σχολείο να 
υποστηρίζει την ψυχοσύνθεση των εφήβων, δίχως να επιβαρύνει τη µαθησιακή 
διαδικασία, καθώς τα παιδιά «αφήνουν τον εαυτό τους ελεύθερο». Είναι µέσο 
εξωστρέφειας και εξωτερίκευσης των συναισθηµάτων.  
 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Καλλιόπη (Γ’ Λυκείου), «η µουσική είναι 
κάτι που δεν έχουν όλοι την πολυτέλεια να το γευτούν και να το καταλάβουν». Μέσα 
από τις ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις οι µαθητές µοιράστηκαν τη βιωµένη εµπειρία 
τους και τα πιστεύω τους για τη µουσική τους εκπαίδευση στο σχολείο. Όπως 
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φάνηκε, αντιλαµβάνονται την µαθησιακή τους εξέλιξη και εκφράζουν την άποψη ότι 
η µουσική και κατ’ επέκταση το µάθηµα µουσικού οργάνου, λειτουργεί ως αρωγός 
στη διάπλαση του χαρακτήρα, αλλά και της προσωπικότητά τους, γεγονός που 
συµφωνεί µε την έρευνα των Campbell και συνεργατών (2007), όπου η µουσική 
περιγράφεται ως η κινητήριος δύναµη «για να χτίσει κάποιος χαρακτήρα» (σελ. 230). 
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