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Μέσα από εµπειρική µελέτη περίπτωσης της διεξαγωγής του προγράµµατος για την απόκτηση 
της παιδαγωγικής επάρκειας στο ΤΜΣ, ΕΚΠΑκατά το ακαδηµαϊκό έτος 2017-18, θα 
αναδείξουµε τις βασικότερες πτυχές για την εφαρµογή και ανάπτυξη της εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικών µουσικής στην τριτοβάθµια εκπ/ση: Tο πανεπιστηµιακό τµήµα, τα σχολεία/οι 
µέντορες-εκπαιδευτικοί και οι φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο της προσπάθειας, 
αναπτύσσοντας σηµαντικές δεξιότητες και γνώσεις. Τα νέα εµπειρικά δεδοµένα θα συγκριθούν 
µε παλαιότερη µελέτη (2009-10) που στόχο είχε τη χαρτογράφηση των εµπειριών των φοιτητών 
σε σχετικά προγράµµατα πρακτικής άσκησης σε ΤΜΣ σε όλη την Ελλάδα µε στόχο να 
αναδειχθούν τα σηµεία εκείνα, όπως είναι τα χαρακτηριστικά των φοιτητών που συµµετέχουν 
σε παρόµοια προγράµµατα παιδαγωγική επάρκειας, οι πτυχές της εξελισσόµενης κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους επαγγελµατικής τους ταυτότητας ή οι αντιλήψεις τους για την 
οργάνωση των προγραµµάτων, τα οποία θα µπορούσαν να αποτελέσουν έναυσµα για 
τροποποιήσεις και βελτιώσεις στα υπάρχοντα προγράµµατα σπουδών. 
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Through an empirical case study of the implementation of the placement for acquiring the 
music teacher qualification at the Department of Music Studies, University of Athens during 
the academic year 2017-18, we will highlight the importance of key stakeholders for the 
successful development and implementation of the programme: The university department, 
the schools/teacher-mentors and the students who are at the center of this effort, acquiring 
key skills and knowledge. The empirical data collected during the year will be compared with 
an earlier study (2009-10) aimed at mapping the experiences of students in relevant 
placements across HE in Greece (Triantafyllaki, 2011), with a view to explore the 
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characteristics of students participating in similar pedagogical qualifications, the aspects of 
their developing professional identity throughout their studies or their perceptions of the 
organization of the programme, which could trigger modifications and improvements to 
existing curricula. 

Keywords: Music teacher training, placement, knowledge, identity 

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών µουσικής και η διαµόρφωση της επαγγελµατικής 
τους ταυτότητας 

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να αναδειχθούν οι προβληµατισµοί µας 
σχετικά µε την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των προγραµµάτων 
αρχικής εκπαίδευσης των µελλοντικών εκπαιδευτικών Μουσικής, εστιάζοντας κυρίως 
στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, 
σε σχολεία κατά το 4ο και 5ο έτος των σπουδών τους. Αρχικά, θα µιλήσουµε για τη 
δοµή του µαθήµατος στην οποία εντάσσεται η πρακτική άσκηση και αξιολογείται. 
Στη συνέχεια, θα γίνει µια σύντοµη παρουσίαση ερευνητικών στοιχείων από δύο 
έρευνες που εκπονήθηκαν µε διαφορά οκταετίας (2010, 2018) µε στόχο τη 
διερεύνηση των εµπειριών και των απόψεων των ίδιων των φοιτητών για 
δραστηριότητες αρχικής παιδαγωγικής κατάρτισης στη διάρκεια των προπτυχιακών 
σπουδών τους και τις δεξιότητες/γνώσεις που αναπτύχθηκαν. Η τελευταία 
εκπονήθηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2017-18 και είχε κίνητρο να αξιολογηθεί το 
µάθηµα και να διερευνηθούν περαιτέρω κάποιες πτυχές στο περιεχόµενο και τη δοµή 
του, µε απώτερο στόχο τη βελτίωσή τους. 

Ήδη από πολύ νωρίς η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών συνδέθηκε µε 
τρεις επιδιώξεις: την απόκτηση της ικανότητας από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς 
να κατανοούν τους εκπαιδευτικούς θεσµούς και τις διαδικασίες, την ενίσχυση της 
ικανότητας του κριτικού στοχασµού τους για τους θεσµούς και τις διαδικασίες και, 
τέλος, την απόκτηση ερευνητικών ικανοτήτων για την κατανόηση της εκπαιδευτικής 
πράξης και την ανάπτυξη του αναστοχασµού, ως βάση για τη συνεχή βελτίωση σε 
όλη την εκπαιδευτική τους σταδιοδροµία (Day, 1995). Αρκετά µοντέλα έχουν κατά 
καιρούς προταθεί για την αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών, όπως εκείνο του 
αναστοχαζόµενου εκπαιδευτικού, που στοχεύει στην απόκτηση ερευνητικών, 
στοχαστικών και συνεργατικών ικανοτήτων των υποψηφίων εκπαιδευτικών 
(Zeichner, 2005). Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, στόχος της αρχικής εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικών είναι όχι µόνο να τους εξοπλίσει µε την αναγκαία θεωρητική υποδοµή 
για να κατανοούν και να αναλύουν τα δεδοµένα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά 
και να τους εµπλέξει σε επαγγελµατικές δραστηριότητες που τους βοηθούν να 
αναπτύξουν την στοχαστική τους κρίση, τις διερευνητικές τους δεξιότητες, την 
ικανότητα να διαλέγονται, να συνθέτουν, να συνεργάζονται και να συµµετέχουν σε 
συλλογικές δράσεις. Μια τέτοια δραστηριότητα αποτελεί και η πρακτική άσκηση 
(Π.Α.) που συγκροτεί  για την πλειοψηφία των εµπλεκόµενων φοιτητών όχι µόνο την 
πρώτη τους επαφή µε την σύγχρονη σχολική εκπαιδευτική πραγµατικότητα αλλά και 
ένα χώρο για την εν δυνάµει πολύτιµη διασύνδεση της θεωρητικής γνώσης που 
αποκτούν στη διάρκεια των πανεπιστηµιακών διαλέξεων και της πρακτικής 
εφαρµογής αυτής. Όπως αναφέρει ο Καψάλης (1994) η σύνδεση θεωρίας και πράξης 
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παραµένει µία σηµαντική επιδίωξη της αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, καθώς 
«οι αρχάριοι εκπαιδευτικοί συχνά αντιµετωπίζουν το λεγόµενο ‘σοκ της πράξης’, 
όταν έρχονται για πρώτη φορά αντιµέτωποι µε την πολύπλοκη και για αυτό σκληρή 
πραγµατικότητα της διδασκαλίας» (σελ. 95). O σκοπός της Π.Α. δεν περιορίζεται 
στην απόκτηση πρακτικής εµπειρίας στο χώρο εργασίας, αλλά συνδέεται και µε την 
απόκτηση και αξιοποίηση θεωρητικών ερευνητικών και στοχαστικών ικανοτήτων, 
επιδιώκοντας την κριτική προσέγγιση, τόσο της προσωπικής εκπαιδευτικής πράξης, 
όσο και του τρόπου εργασίας άλλων εκπαιδευτικών. 

Επιπρόσθετα, όταν ξεκινούν οι φοιτητές την πρακτική τους άσκηση, 
µπαίνουν σε µια διαδικασία να σκεφτούν τη προσωπική τους πορεία, τον εαυτό τους 
σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς που αρχικά παρακολουθούν στις τάξεις, και σε 
σχέση µε έναν επαγγελµατικό (µουσικό) εαυτό που αρχικά είχαν οραµατιστεί 
εισερχόµενοι στην ανώτατη σχολή της επιλογής τους, τα Τµήµατα Μουσικών 
Σπουδών. Ο σχηµατισµός µιας εκπαιδευτικής ταυτότητας σχετίζεται άµεσα µε τις 
πρώτες εµπειρίες τους ως εκπαιδευτικοί Μουσικής, δηλ. εντός των σχολικών 
πλαισίων κατά την πρακτική άσκηση (Ballantyne, 2007). Από την πρώτη εκείνη 
έρευνα του Roberts (1991) ως σήµερα, µια ευρεία γκάµα ερευνών έχουν εστιάσει 
στην διαµόρφωση της ταυτότητας του εκπαιδευτικού µουσικής (Pellegrino, 2009; 
Bernard, 2004) παρουσιάζοντας συνήθως τις δυσκολίες των προσώπων να 
συγκεράσουν δύο φαινοµενικά αντιθετικές επαγγελµατικές ταυτότητες, εκείνη του 
εκπαιδευτικού και εκείνη του µουσικού. 

Η διαµόρφωση της ταυτότητας του εκπαιδευτικού µουσικής αποτελεί µια 
µακροχρόνια διαδικασία στην οποία επιδρούν πολλές διαφορετικές καταστάσεις και 
εµπειρίες (Lorenzino & Dos Santos Cunha, 2014). Σύµφωνα µε τη σχετική 
βιβλιογραφία, η πρακτική διδασκαλία και άσκηση στη διάρκεια των µουσικών 
σπουδών αποτελεί το πλέον κρίσιµο χρονικό διάστηµα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και εξειδικευµένων γνώσεων που θα ‘προδιαγράψουν’ ως ένα βαθµό την επιτυχηµένη 
πορεία αυτών των µελλοντικών εκπαιδευτικών (Βallantyne & Packer, 2010). Στη 
διάρκεια της στοχευµένης αυτής πρακτικής διδασκαλίας αναµένεται οι φοιτητές να 
συνδέσουν τη θεωρία µε την πράξη, να γνωρίσουν εµπειρικά τεχνικές διδασκαλίας, 
να εξασκηθούν στην οργάνωση και τον σχεδιασµό της διδασκαλίας, να έρθουν σε 
επαφή µε την καθηµερινή, σχολική πραγµατικότητα και να συνεργαστούν µε 
έµπειρους εκπαιδευτικούς-µέντορες στα συνεργαζόµενα σχολεία. Το χτίσιµο µιας 
δυνατής εκπαιδευτικής ταυτότητας κατά τις πρώτες αυτές διδακτικές εµπειρίες 
αποτελεί σηµαντικό βήµα προς τη µετέπειτα παραµονή των αποφοίτων στο 
επάγγελµα του εκπαιδευτικού.  

Η Μουσική Παιδαγωγική στο ΤΜΣ Αθηνών 

Η Μουσική Παιδαγωγική µε όλα τα µαθήµατα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγµή 
στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ (καθώς και 
µε όσα κατά καιρούς έχουν διδαχθεί ή προγραµµατίζονται για το µέλλον), µπορεί να 
γίνει αντιληπτή ως ένας κεντρικός πυλώνας ο οποίος διατρέχει ολόκληρο το 
πρόγραµµα σπουδών, προκειµένου να καλύψει όλες τις διαστάσεις των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών (δες Σχήµα 1) 
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Σχήµα 1. Μοντέλο-Σχηµατική Απεικόνιση της Μουσικής Παιδαγωγικής στο ΤΜΣ, ΕΚΠΑ 

Όλα τα µαθήµατα που εντάσσονται κάτω από αυτή την «οµπρέλα» είναι υποχρεωτικά 
προκειµένου για την απόκτηση της Παιδαγωγικής Επάρκειας, η οποία µε πρόσφατη 
νοµοθεσία έγινε υποχρεωτική για όλους τους αποφοίτους (µη-Παιδαγωγικών σχολών) 
από το ακαδηµαϊκό έτος 2013-14 και έπειτα. Για την απόκτησή της στη διάρκεια του 
προγράµµατος σπουδών απαιτούνται µαθήµατα τα οποία καλύπτουν τρείς άξονες: 

➢ Θέµατα εκπαίδευσης και αγωγής  
➢ Θέµατα µάθησης και διδασκαλίας  
➢ Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση 

Ειδικότερα η «Πρακτική Διδασκαλία και Άσκηση Ι και ΙΙ», που αποτελεί τη µοναδική 
ευκαιρία για τους µελλοντικούς εκπαιδευτικούς µουσικής να έρθουν σε επαφή µε την 
σχολική πραγµατικότητα, καλύπτει δύο εξάµηνα διδασκαλίας και περιλαµβάνει 30 
ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης και διδασκαλίας. Οι φοιτητές παρακολουθούν 9 
ώρες διδασκαλίας µουσικής και διδάσκουν µία ώρα σε ένα δηµοτικό σχολείο, σε ένα 
γυµνάσιο και σε ένα Μουσικό Σχολείο (3 διαφορετικοί τύποι σχολείων).  

Το µοντέλο που ακολουθεί (Σχήµα 2) απεικονίζει τη δοµή και τις εσωτερικές 
συνδέσεις ανάµεσα στα ενδιαφερόµενα µέρη, ιδιαίτερα κατά την εφαρµογή της 
Πρακτικής Διδασκαλίας και Άσκησης.  

P4388th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018



Oral presentation - Εισηγήσεις Τριανταφυλλάκη & Χρυσοστόµου

 
Σχήµα 2. Μοντέλο διασύνδεσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος και Σχολείου 

Τα δύο βασικά µέρη της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, το σχολείο και το 
Πανεπιστήµιο, αποτελούν ένα συνεχές του οποίου η ισορροπία στηρίζεται στη 
διαρκή ανατροφοδότηση. Το σύστηµα αποτελείται από τέσσερεις  πυλώνες : 

➢ Πανεπιστηµιακός Δάσκαλος  
➢ οι φοιτητές µε την ιδιότητα του µελλοντικού εκπαιδευτικού µουσικής  
➢ οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί  
➢ και οι µαθητές  

Το σύστηµα αυτό παράγει διαρκώς ενέργεια µε τη µορφή της γνώσης προκειµένου να 
αναπτύσσεται και να εξελίσσεται οργανικά. Βασίζεται δηλαδή στη διαρκή 
ανατροφοδότηση και ανάδραση µεταξύ των τεσσάρων πυλώνων ως ενός συστήµατος 
συγκοινωνούντων δοχείων (Πανεπιστήµιο – Σχολείο) όπου όλα τα µέρη του 
τροφοδοτούν και τροφοδοτούνται διαρκώς µε ερεθίσµατα, γνώση, εµπειρία και 
αξιολόγηση. Έτσι  

• εµπλουτίζονται οι πανεπιστηµιακές διαλέξεις 
• οι φοιτητές ως µελλοντικοί εκπαιδευτικοί αποκτούν αξιόλογες και 
συνδεδεµένες µε την πράξη γνώσεις και δεξιότητες  

• οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία επαναξιολογούν τις µεθόδους τους και 
ανανεώνουν τις διδακτικές προσεγγίσεις και το εποπτικό υλικό τους σε ένα 
πλαίσιο επαγγελµατικής ανάπτυξης  

• ενώ οι µαθητές στη σχολική τάξη βελτιώνουν τις γνώσεις τους και εκτίθενται 
σε νέα ερεθίσµατα και φρέσκες ιδέες. 

Ατοµικός Φάκελος Πρακτικής Άσκησης  (Portfolio) 

Ο ΑΦΠΑ αποτελεί το µέσο για την αξιολόγηση (και βαθµολόγηση) του µαθήµατος 
της Πρακτικής Διδασκαλίας και Άσκησης. Ο ΑΦΠΑ θα περιέχει: 
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Ατοµικό Παρουσιολόγιο. Για κάθε ώρα παρακολούθησης και διδασκαλίας υπογράφει 
ο υπεύθυνος καθηγητής/µέντορας.  

Φύλλα παρατήρησης για κάθε διδασκαλία που παρακολούθησαν οι φοιτητές, µε 
κλειστού τύπου και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. 

Αναστοχαστικό ηµερολόγιο. Συµπληρώνεται για κάθε ώρα παρακολούθησης. 
Σχέδιο Μαθήµατος για κάθε µία από τις τρεις διδασκαλίες. 
Αυτό-αξιολόγηση για κάθε µία από τις τρεις ατοµικές διδασκαλίες. 

Μεθοδολογία 

Στις δύο έρευνες (2010, 2018) έγινε χρήση µικτής µεθοδολογίας προκειµένου να 
εξεταστούν σε µεγαλύτερο βάθος οι γνώσεις και δεξιότητες που αναπτύσσουν οι 
συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και εκείνες που τους είναι τελικά 
χρήσιµες στην αγορά εργασίας. Παρόλο που οι δύο έρευνες διέφεραν ως προς τον 
αρχικό τους στόχο και σχεδιασµό, θα µπορούσαµε να πούµε ότι έγινε χρήση της 
ποσοτικής µεθοδολογίας γενικά για  να χαρτογραφήσουµε κάποια χαρακτηριστικά 
του πληθυσµού, της πρακτικής άσκησης, και της πρόσληψης γνώσεων και 
δεξιοτήτων στη διάρκεια της πρακτικής. Η ποιοτική µεθοδολογία χρησιµοποιήθηκε 
για να εστιάσουµε περισσότερο στη βιωµένη εµπειρία των φοιτητών στη διάρκεια 
αλλά και µετά το πέρας της πρακτικής και των σπουδών τους γενικότερα. Σε κάθε 
περίπτωση εφαρµόστηκαν τα εξής ερευνητικά στάδια: 

1. Έρευνα του 2010:  
α) Ποιοτική µεθοδολογία – Κατά το πρώτο αυτό στάδιο πραγµατοποιήθηκαν 18 
συνεντεύξεις µε µικρό αριθµό αποφοίτων και τελειόφοιτων από τα τέσσερα 
τµήµατα Μουσικών Σπουδών (Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, Ιονίου). 

β) Ποσοτική µεθοδολογία – Στο δεύτερο στάδιο συλλογής εµπειρικών δεδοµένων 
σχεδιάστηκε σύντοµο ερωτηµατολόγιο έπειτα από ανάλυση των συνεντεύξεων, το 
οποίο δόθηκε σε όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές από τα τέσσερα 
πανεπιστηµιακά Τµήµατα Μουσικών Σπουδών στην Ελλάδα. Τελικά, συλλέχθηκαν 
139 ερωτηµατολόγια. 

2. Έρευνα του 2018: 
α) Ποσοτική µεθοδολογία – Συγκεντρώθηκαν 19 ερωτηµατολόγια από τους 
συµµετέχοντες στο µάθηµα στο ΤΜΣ, ΕΚΠΑ. 

β) Ποιοτική µεθοδολογία – διενεργήθηκαν 2 οµάδες εστίασης όπου οι φοιτητές σε 
οµάδες των 6-7 ατόµων προσήλθαν σε συνέντευξη για να µοιραστούν τις εµπειρίες 
τους από το µάθηµα. Στο τέλος του έτους οργανώθηκε µια άτυπη συζήτηση µε 
τους εκπαιδευτικούς για την πρακτική άσκηση των φοιτητών στο Πανεπιστήµιο.   

Ευρήµατα  

Εστιάζοντας σε αυτό το άρθρο στα ευρήµατα που προκύπτουν από τα 
ερωτηµατολόγια που συλλέχτηκαν, έχει ενδιαφέρον αρχικά να δούµε κάποια 
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χαρακτηριστικά του πληθυσµού που επιλέγει να παρακολουθήσει την πρακτική 
άσκηση. Στην έρευνα του 2010, τα ποσοστά διδακτικής εµπειρίας των φοιτητών 
είναι αρκετά υψηλά (64%) όταν ξεκινούν την πρακτική άσκηση (από το 3ο έτος και 
µετά) και υποδεικνύουν την επιτακτική πλέον ανάγκη για υποχρεωτική παιδαγωγική 
κατάρτιση των φοιτητών ήδη από τα πρώτα έτη. Το µεγαλύτερο ποσοστό των 
φοιτητών που απάντησαν ότι είχαν διδακτική προϋπηρεσία την είχαν αποκτήσει 
κάνοντας ιδιαίτερα µαθήµατα στο όργανο της επιλογής τους (38.1%). Ακολουθούν 
φοιτητές που κάνουν θεωρητικά µαθήµατα σε Ωδεία (24.5%) και ιδιαίτερα µαθήµατα 
θεωρητικών (22.3%), καθώς και φοιτητές που έχουν διδάξει όργανα ή χορωδίες σε 
Ωδεία (21.6%). Μεγαλύτερη έκπληξη προκαλεί η απορρόφηση φοιτητών σε 
διδακτικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε την Ειδική Αγωγή (7.2%) και µε την 
Εθελοντική Εργασία (12.9%), τοµείς που ελάχιστα στο παρελθόν θεωρούνταν 
σχετικοί µε την παιδαγωγική προετοιµασία φοιτητών. Για παράδειγµα, η εθελοντική 
εργασία στο πλαίσιο ενός προγράµµατος µουσικής µε ευπαθείς πληθυσµούς 
(µετανάστες, νοσηλευόµενους σε ψυχιατρικά κέντρα, νέους σε προγράµµατα 
απεξάρτησης) µπορεί να προσφέρει στους φοιτητές ποικίλες γνώσεις και δεξιότητες 
που σχετίζονται µε τη σχολική διδασκαλία, όπως δηµιουργική χρήση της µουσικής, 
δεξιότητες επικοινωνίας, οµαδικό πνεύµα, υποµονή, ευελιξία, προσαρµοστικότητα, 
κ.α.  (Triantafyllaki, Melissari & Anagnostopoulou, 2011). Αντίστοιχα, το 2018, αν 
και πολύ µικρότερο το δείγµα των φοιτητών που συµµετείχε στην έρευνα, το 79% 
των φοιτητών είχε ήδη αποκτήσει διδακτική εµπειρία στο ξεκίνηµα της πρακτικής 
άσκησης. Το 72% είχε διδακτική προϋπηρεσία σε ιδιαίτερα µαθήµατα, το 26% σε 
ωδεία/µουσικές σχολές και ένα µικρό ποσοστό φοιτητών (15%) είχε διδάξει σε 
σχολεία. Ξανά εντύπωση προκαλεί ένα ποσοστό φοιτητών που απασχολείται είτε σε 
ΜΚΟ/πολιτιστικούς φορείς (26%), είτε σε εθελοντική εργασία που σχετίζεται µε τη 
µουσική (21%). Στα στοιχεία αυτά διαφάνηκε η ανάγκη τοποθέτησης της πρακτικής 
άσκησης νωρίς στη διάρκεια των σπουδών τους, προκειµένου οι φοιτητές να έρθουν 
από νωρίς σε επαφή µε τη διδακτική πράξη. Έχοντας ολοκληρώσει µια σειρά 
παιδαγωγικών µαθηµάτων τα πρώτα δύο χρόνια των σπουδών τους στο ΤΜΣ, ΕΚΠΑ, 
µπορούν πλέον οι φοιτητές να δηλώσουν στο µάθηµα της πρακτικής άσκησης στο 3ο 
έτος σπουδών.  

 Το 2010 η διάρκεια της άσκησης, σύµφωνα µε τα συµπληρωµένα 
ερωτηµατολόγια από τα τέσσερα τµήµατα Μουσικών Σπουδών, κυµαίνεται από 2-3 
ώρες έως περισσότερες από 12 βδοµάδες. Ωστόσο, η πλειοψηφία των φοιτητών που 
συµµετείχαν σε πρακτική άσκηση παρακολουθούν και διδάσκουν µαθήµατα 
µουσικής για λιγότερο από 4 εβδοµάδες, ενώ ένα ποσοστό 62% δεν διδάσκει 
καθόλου κατά την πρακτική άσκηση. Κρίνεται ότι η διάρκεια της πρακτικής άσκησης 
σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα οφείλει να ξεπερνά το ένα εξάµηνο κατά το οποίο 
δύναται απλά και µόνο να πάρει µια γεύση ο φοιτητής από την διδακτική πράξη και 
δεν προλαβαίνει να γνωρίσει σε µεγαλύτερο βάθος την εκπαιδευτική διαδικασία. Ενώ 
σήµερα το ΤΜΣ ΕΚΠΑ οργανώνει την πρακτική άσκηση σε τρία δεκάωρα 
παραµονής σε κάθε είδος σχολείο, όπως περιγράφεται στην προηγούµενη ενότητα, 
και η πρακτική άσκηση διαρκεί τυπικά 2 εξάµηνα, οι µισοί (50%) φοιτητές που 
συµµετείχαν στην έρευνα του 2018 ζητούσαν περισσότερες ώρες διδασκαλίας σε 
κάθε είδος σχολείου. Αυτό, όπως µας είπαν, θα τους επέτρεπε να οργανωθεί η 
διδακτική τους πρακτική ως «σειρά µαθηµάτων» από την οποία θα αποκόµιζαν 
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µεγαλύτερα οφέλη από ότι οι 9 (παρακολούθηση) + 1 (διδακτική) ώρες και έπειτα η 
αλλαγή εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για την ολοκλήρωση των ωρών της πρακτικής 
τους. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν το 2018 από φοιτητές που είχαν ολοκληρώσει την 
πρακτική άσκηση στο ΤΜΣ, ΕΚΠΑ µας γνωστοποιούν και τους αρχικούς τους 
ενδοιασµούς που είναι η ολοκλήρωση των παρακολουθήσεων, η ανταπόκριση στις 
διδακτικές απαιτήσεις και η συγκέντρωση όλου του υλικού για τον ΑΦΠΑ Όσον 
αφορά τη βελτίωση του µαθήµατος όπου εντάσσεται η πρακτική άσκηση, οι φοιτητές 
ζητούσαν να προστεθούν σεµινάρια και θεωρητικές ενότητες ως προς α) τη 
διαχείριση και αντιµετώπιση του άγχους πριν τις διδασκαλίες και β) γνώση 
αναγνώρισης και αντιµετώπισης µαθησιακών δυσκολιών. 

 Μια σειρά γνώσεων και δεξιοτήτων αναφέρθηκαν από τους φοιτητές στην 
έρευνα του 2010 ότι αποκόµισαν στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Γνώσεις και δεξιότητες που αναπτύχθηκαν κατά την πρακτική άσκηση (έρευνα του 
2010) 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παραπάνω αποτελέσµατα καθώς παρατηρούµε 
ότι αυξηµένες τιµές συγκεντρώνονται γύρω από δύο βασικούς άξονες (α) ειδικές 
γνώσεις διδασκαλίας της µουσικής και (β) γενικότερες δεξιότητες γύρω από την 
ενασχόληση µε τη διδασκαλία ως πρακτική. Στην πρώτη κατηγορία δεδοµένων 
παρατηρούµε υψηλότατα ποσοστά όσον αφορά την προετοιµασία 
µουσικοπαιδαγωγικού υλικού (28.8%) και τη γνώση των στόχων του µαθήµατος της 
µουσικής (21.6%). Στη δεύτερη κατηγορία υψηλά ποσοστά εµφανίζουν µια σειρά 
δεξιοτήτων, όπως η µεταδοτικότητα/επικοινωνία (23.7%), ο χειρισµός της τάξης 
(20.9%), η υπευθυνότητα (18.0%), η υποµονή (16.5%) και η ευελιξία/
προσαρµοστικότητα (15.8%). Πάλι σε  σύγκριση µε τα ποιοτικά δεδοµένα (Α’ Στάδιο) 
αναφέρουµε ότι τόσο η µεταδοτικότητα/επικοινωνία όσο και ο χειρισµός της τάξης 
αποτελούσαν έγνοια των αποφοίτων και τελειόφοιτων που συµµετείχαν στην έρευνα. 
Μια σειρά ανάπτυξης παρόµοιων δεξιοτήτων αναφέρονται και στην έρευνα του 2018, 
όπως: 
• Γνωριµία µε διαφορετικά µεταξύ τους εκπ/κα πλαίσια (δηµοτικό, γυµνάσιο, 

µουσικά σχολεία)  

Χειρισµός τάξης 21% Ανάληψη 
πρωτοβουλιών

14% Διαχείριση χρόνου 15.8

Μεταδοτικότητα / 
επικοινωνία

24% Υπευθυνότητα 18% Προετοιµασία 
µουσικοπαιδαγωγικού 
υλικού

28.8

Ευελιξία / 
προσαρµοστικότη
τα

16% Αυτοπεποίθηση 11% Γνώση στόχων του 
µαθήµατος µουσικής

21.6

Γνωριµία µε 
εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα

13% Γνώση 
αναλυτικού 
προγράµµα-τος

6.5 Γνώση σχολικών 
βιβλίων

4.3

Ανάγκες διαφόρων 
ηλικιακών οµάδων

15% Υποµονή 16.5 Ειδικές γνώσεις 
αντικειµένου της 
µουσικής

9.4
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• Διαχείριση χρόνου  
• Χειρισµός τάξης 
• Ευελιξία /προσαρµοστικότητα 
• Αυτοπεποίθηση 

Όταν τους ζητήθηκε να αναφερθούν στις προκλήσεις που αντιµετώπισαν στη 
διάρκεια της άσκησης, οι φοιτητές αναφέρθηκαν στην αδυναµία διαχείρισης της 
συµπεριφοράς των µαθητών στις τάξεις του δηµοτικού όπου δίδαξαν, όπως και σε 
δυσκολίες διαχείρισης και οργάνωσης του χρόνου τους κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας σε κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη µνεία έγινε ως προς την εύρεση 
τρόπων να κρατήσουν τους µαθητές σε εγρήγορση στις τάξεις του Γυµνασίου, στην 
ανάγκη βελτίωσης της µεταδοτικότητάς τους, αλλά και στην ανάγκη ύπαρξης 
εναλλακτικής πρότασης, σε περίπτωση που ο αρχικός τρόπος µετάδοσης της γνώσης 
δεν είχε απόδοση στην πλειοψηφία των µαθητών. 

Επίλογος 

Η συνεχής αξιολόγηση της πρακτικής διδασκαλίας και άσκησης στο ΤΜΣ, ΕΚΠΑ 
αλλά και η ενδυνάµωση της ταυτότητας του «εκπαιδευτικού» παράλληλα µε εκείνης 
του «µουσικού», µας καθοδηγεί στην αναδιαµόρφωση της αρχικής αυτής εµπειρίας 
των φοιτητών ως προς τους τρεις άξονες που διαφαίνονται στο Σχήµα 3.  

P  

Σχήµα 3. Ενδυνάµωση της ταυτότητας του εκπαιδευτικού 

Ο πρώτος άξονας αφορά την ενίσχυση των πρακτικών µουσικών δεξιοτήτων των 
φοιτητών, όπως τη γνωριµία και εµπέδωση µουσικοπαιδαγωγικού υλικού (ρεπερτόριο 
παιδικών τραγουδιών), τη µεγαλύτερη εξάσκηση της χρήσης οργάνων ORFF, τη 
γνωριµία µε τεχνολογικά εργαλεία (λογισµικά σύνθεσης, αυτοσχεδιασµού, 
φωτόδεντρο, κ.α.). Ο δεύτερος άξονας αφορά την ενίσχυση του ρόλου του µέντορα-
εκπαιδευτικού που αφορά την τακτική επικοινωνία µε το Πανεπιστήµιο, την εποπτεία 
σε φοιτητές την ώρα της διδασκαλίας τους αλλά και ευκαιρίες για συζήτηση µε τους 
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µέντορες πριν/µετά τη διδασκαλία του φοιτητή. Τέλος, υπάρχει επιτακτική ανάγκη 
για αναπροσαρµογή των ωρών παρακολούθησης και διδασκαλίας, προσφέροντας 
στους φοιτητές τη δυνατότητα για 2-3 ώρες διδασκαλίας στην ίδια τάξη, στο ίδιο 
σχολείο, προκειµένου για την ανάπτυξη ευκαιριών για αναστοχασµό και βελτίωσης 
των διδακτικών πρακτικών του φοιτητή έπειτα από ανατροφοδότηση του 
εκπαιδευτικού-µέντορα, ενισχύοντας επιπρόσθετα τον ρόλο του ίδιου του µέντορα.  
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