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Η διαδικτυακή εκπαίδευση έχει εξελιχθεί σε ένα πολυσυζητηµένο θέµα. Ενώ κάποιοι 
εκπαιδευτικοί τη βλέπουν ως µία εµπορική και προσυσκευασµένη µορφή εκπαίδευσης, η οποία 
περιορίζει τις λεκτικές ικανότητες των φοιτητών, άλλοι τη βλέπουν ως κατακερµατισµό των 
γεωγραφικών και οικονοµικών φραγµών που πολλοί φοιτητές αντιµετωπίζουν. Η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση άλλαξε την εκπαίδευση µε διάφορους τρόπους διότι αύξησε την 
ταχύτητα της επικοινωνίας παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε πλήθος ερευνητικού υλικού και 
ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή ιδεών. Καθώς η εξ αποστάσεως µάθηση έχει ισχυροποιήσει τη 
θέση της και θεωρείται πλέον καταλυτικός παράγοντας στα εκπαιδευτικά συστήµατα 
παγκοσµίως, είναι σηµαντικό να διερευνήσουµε τον ρόλο της και στον τοµέα της µουσικής, 
έναν τοµέα που στηρίζεται κατεξοχήν στη διά ζώσης µάθηση. Στόχος, συνεπώς, είναι η µελέτη 
της διαδικτυακής µάθησης στη µουσική στην τριτοβάθµια εκπαίδευση της Βόρειας Αµερικής, 
καθώς και η παρουσίαση προγραµµάτων που προσφέρονται από µεγάλα πανεπιστήµια σε ΗΠΑ 
και Καναδά.  
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Online education has become a highly debated topic. While some educators see it as a 
commercialized and prepackaged form of education, one that limits the verbal skills of 
students, others see it as breaking down the geographical and financial barriers that many 
students face. Online learning has changed education in a number of ways, increasing the 
speed of communication, providing easy access to research materials and encouraging the 
exchange of ideas. As distance learning has strengthened its position and is now considered 
as a catalyst factor in educational systems worldwide, it is important to explore its role on the 
field of music, a field that is primarily based on learning in the classroom. The aim is, 
therefore, to study the online music learning in North American higher education and to 
present programs offered by large universities in the USA and Canada. 

Keywords: distance learning, music, North America, universities 

Αρχοντοπούλου, Α., & Μυράλης, Γ. (2019). Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη µουσική στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση της Βόρειας Αµερικής. Στο Θ. Ράπτης & Δ. Κόνιαρη (Επιµ.), Μουσική 
Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισµοί. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της 

Ε.Ε.Μ.Ε. (σσ. 576–582). Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε.



Round table ΙV: Transnational music teaching experiences 
Στρογγυλή τράπεζα IV: Διατλαντικές εµπειρίες διδασκαλίας της µουσικής

Μυράλης (επιµ)

Εισαγωγή 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από αµεσότητα και γρήγορους ρυθµούς, 
καθώς η προηγµένη πλέον τεχνολογία προσφέρει ολοένα και περισσότερα οφέλη 
στην καθηµερινότητα των ανθρώπων. Αυτή η εξέλιξη απαιτεί έµµεσα και έναν 
διαφορετικό τύπο εκπαίδευσης, κάποιον που θα δίνει έµφαση σε υψηλή εξειδίκευση 
και ευελιξία, ανοιχτή µάθηση που µπορεί να πραγµατοποιηθεί οπουδήποτε και ανά 
πάσα στιγµή, δεν κάνει διακρίσεις, και στοχεύει στην απόκτηση πολλαπλών 
δεξιοτήτων και την αυτοβελτίωση (Tschang & Senta, 2001). 

Η διαδικτυακή εκπαίδευση είναι σε θέση να καλύψει όλες τις παραπάνω 
απαιτήσεις και να διατηρήσει τα πλεονεκτήµατα της ανοικτής µάθησης έναντι της 
παραδοσιακής εκπαίδευσης στην τάξη. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενσωµατώνει 
τη χρήση της τεχνολογίας του διαδικτύου, ακόµα και µέσα στο περιβάλλον της τάξης. 
Συγκεκριµένα, συµπεριλαµβάνει τη χρήση ιστοσελίδων σε παραδοσιακές αίθουσες 
διδασκαλίας, τη χρήση λογισµικού που επιτρέπει τη δηµοσίευση µηνυµάτων σχετικά 
µε τα µαθήµατα στο διαδίκτυο, τη χρήση συζητήσεων σε διαδικτυακούς ιστότοπους 
για περαιτέρω συζητήσεις στην τάξη (web chats), καθώς και την πραγµατική 
προσφορά εικονικών µαθηµάτων αποκλειστικά στο διαδίκτυο (Artino, 2007).  Ο 
στόχος της ηλεκτρονικής µάθησης, όπως και κάθε µορφής εκπαίδευσης, είναι η 
ενίσχυση της µαθησιακής διαδικασίας και η ανάπτυξη της γνώσης µεταξύ των 
µαθητών (Bollinger & Halupa, 2012). 

Στάδια ανάπτυξης 

Η διαδικτυακή εκπαίδευση είναι πράγµατι µία επέκταση της εξ αποστάσεως 
εκµάθησης, και µε τη χρήση του δικτύου και της τεχνολογίας είµαστε πλέον σε θέση 
να προσεγγίσουµε νέους µαθητές και µεγαλύτερο αριθµό φοιτητών όσο ποτέ άλλοτε. 
Η εξ αποστάσεως µάθηση έχει χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν και προσφέρεται εδώ 
και πολλά χρόνια. 

Αναλυτικότερα, µία πρώιµη µορφή της εξ αποστάσεως µάθησης εµφανίστηκε 
το 1840, µε µία σειρά µαθηµάτων που προσέφεραν στενογραφία µέσω 
αλληλογραφίας (Brewer, Dejonge & Stout, 2001). Εν συνεχεία, η παγκόσµια ιστορία 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συνεχίστηκε κατά τον 19o αιώνα, όταν οι κοινωνίες 
της Βόρειας Αµερικής, της Νότιας Αφρικής και της Αυστραλίας εφάρµοσαν τον 
θεσµό της εκπαιδευτικής µερικής απασχόλησης (Λιοναράκης, 1998). Η πιο 
σηµαντική και ολοκληρωµένη κίνηση για την ανάπτυξη της εξ αποστάσεως µάθησης 
έγινε µε την ίδρυση του Βρετανικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου το 1969 (Willis, 1993). 

Στο µέσο της δεκαετίας του 1980 εµφανίστηκαν οι αλληλεπιδραστικές 
τεχνολογίες, όπως ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), χώρος συζήτησης (discussion 
forum), τηλεδιάσκεψη (teleconferencing) κτλ. (Simοnson et. al., 2006). Έτσι, κατά τα 
τέλη της δεκαετίας του 1990, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελούσε ήδη 
σηµαντικό στοιχείο πολλών εκπαιδευτικών συστηµάτων, ενώ παράλληλα είχε 
αποδείξει τη χρησιµότητά της σε τοµείς όπου τα παραδοσιακά σχολεία, κολέγια και 
πανεπιστήµια αδυνατούσαν να ανταποκριθούν (Keegan, 2001). 
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Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα τρία στάδια της ανάπτυξης της 
διαδικτυακής εκπαίδευσης σε αυτό το σηµείο. Το πρώτο στάδιο, «πρώιµη 
υιοθέτηση», αφορούσε τη χρήση λογισµικού από τους µαθητές στην τάξη µε σκοπό 
την υποβοήθησή τους στην εκµάθηση ενός γενικευµένου µαθήµατος. Κατά το 
επόµενο στάδιο, «εισαγωγή», εκπαιδευτές και µαθητές άρχισαν να χρησιµοποιούν το 
διαδίκτυο για έρευνα και επικοινωνία. Τέλος, το στάδιο «ανάπτυξη» παρουσίασε 
αυξηµένη αλληλεπίδραση και λειτουργικότητα του διαδικτύου, χρησιµοποιώντας 
αίθουσες συνοµιλίας, πίνακες συζητήσεων και ηλεκτρονικές δηµοσιεύσεις υλικού 
µαθηµάτων (Lancaster, Yen & Wang, 2003). 

Πίνακας 1.  
Στάδια ανάπτυξης της διαδικτυακής εκπαίδευσης 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη Βόρεια Αµερική  

Μέσα από την έρευνα των Seaman et al. (2018) προκύπτει πως από το φθινόπωρο του 
2016, 6.359.112 φοιτητές έλαβαν τουλάχιστον ένα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα, το οποίο περιλάµβανε το 31,6% όλων των εγγραφών στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση. Το µερίδιο αυτό αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθµό φοιτητών που 
λαµβάνουν όλα τα µαθήµατά τους εξ αποστάσεως, καθώς και όσους λαµβάνουν 
συνδυασµό διδασκόντων εξ αποστάσεως και µη. Το ποσοστό του φοιτητικού 
σώµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που επωφελείται από µαθήµατα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης έχει αυξηθεί σε καθένα από τα τέσσερα τελευταία χρόνια, έχοντας 
ανέλθει σε 25,9% το 2012, 27,1% το 2013, 28,3% το 2014 και 29,7% το 2015.  

Γράφηµα: Ποσοστό µαθητών που συµµετείχαν σε εξ αποστάσεως µαθήµατα  
το διάστηµα 2012-2016 

Στάδιο Μέθοδος Λειτουργία

1. Πρώιµη υιοθέτηση Πρώιµη υιοθέτηση Χρήση υπολογιστών από τους 
φοιτητές

2. Εισαγωγή Στατικές ιστοσελίδες,  
e-mail

Αξιολόγηση ιστότοπων για 
έρευνα, ηλεκτρονική 
παρουσίαση του αναλυτικού 
προγράµµατος, επικοινωνία

3. Ανάπτυξη Διαδραστικά προγράµµατα, 
discussion boards, web chats

Αλληλεπίδραση του φοιτητή µε 
τον εκπαιδευτή και τους 
άλλους σε πραγµατικό χρόνο
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Όσον αφορά τον τοµέα της µουσικής, διακρίνουµε πως αν και τα παραδοσιακά 
προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα που πραγµατοποιούνται διά ζώσης θα 
συνεχίσουν να ασκούν επιρροή στην αµερικανική µουσική εκπαίδευση και την 
εκπαίδευση των δασκάλων µουσικής, τα διαδικτυακά µαθήµατα και τα προγράµµατα 
σπουδών µουσικής είναι πιθανό να αυξήσουν την επιρροή τους στην πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση (Κ-12) και την εκπαίδευση µουσικών εκπαιδευτικών στο µέλλον, 
παρέχοντας µία ισχυρή ένδειξη για την εξέλιξη της διαδικτυακής µάθησης στη 
δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση (Archambault & Crippen, 2009; Lane, 
2013), την επαγγελµατική εξέλιξη των εκπαιδευτικών µουσικής (Ruthmann & 
Hebert, 2012), τον αυξανόµενο αριθµό ιδρυµάτων που προσφέρουν προγράµµατα 
σπουδών µουσικής στο διαδίκτυο (Ruthmann & Hebert, 2009) 2012), και τον 
αυξανόµενο αριθµό φοιτητών που εγγράφονται σε ηλεκτρονικά προγράµµατα 
σπουδών µουσικής (Ruthmann & Hebert, 2012).  

Αρκετοί συγγραφείς πρότειναν την ευελιξία και την ευκολία του 
προγραµµατισµού ως τους πρωταρχικούς λόγους για την εγγραφή σε διαδικτυακά 
προγράµµατα (Mansour & Mupinga, 2007, Sherbon & Kish, 2005), καθώς και ότι η 
διαδικτυακή µεταπτυχιακή εκπαίδευση µπορεί να αποτελέσει αποτελεσµατική µορφή 
επαγγελµατικής εξέλιξης (Kos & Goodrich, 2012; Walls, 2008). Ωστόσο, οι 
συγγραφείς παρουσιάζουν και κάποιες πιθανές επιζήµιες πτυχές των µαθηµάτων στο 
διαδίκτυο, όπως την έλλειψη προσωπικής αλληλεπίδρασης πρόσωπο µε πρόσωπο και 
τη µειωµένη πρόσβαση σε καθηγητές (Fung, 2004, Mansour & Mupinga, 2007, 
Walls, 2008), την έλλειψη αξιοπιστίας του πτυχίου (Adams & DeFleur, 2006, Hebert, 
2007), και την έλλειψη εµπιστοσύνης των εργοδοτών σε ένα διαδικτυακό πτυχίο 
(Adams & DeFleur, 2006). 

Σε επίπεδο σχολείου, η εξ αποστάσεως µάθηση χρησιµεύει ως συµπλήρωµα 
για τον εµπλουτισµό των συµβατικών µεθόδων διδασκαλίας και µάθησης, ενώ στην 
ανώτερη και συνεχή εκπαίδευση υπάρχει µεγάλη ποικιλία προγραµµάτων. Τα 
πανεπιστήµια χρησιµοποιούν σήµερα προγράµµατα εξ αποστάσεως µάθησης µέσω 
µεικτών τρόπων παρακολούθησης, οι οποίοι µπορούν να πραγµατοποιούνται τόσο σε 
απευθείας σύνδεση, όσο και στην πανεπιστηµιακή προσφορά κάποιων ενοτήτων 
ηλεκτρονικά και άλλων στις συνεδριάσεις της πανεπιστηµιούπολης. Μετά από 
διαδικτυακή έρευνα (www.guidetoonlineschools.com/degrees/music), διαπιστώθηκε 
ότι σήµερα υπάρχουν στη Βόρεια Αµερική 60 πανεπιστήµια που προσφέρουν εξ 
αποστάσεως προγράµµατα µουσικής. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά 
τα ονόµατα αυτών των πανεπιστηµίων. 

Ένα εξ αποστάσεως προπτυχιακό πρόγραµµα στη µουσική συνήθως 
περιλαµβάνει διαφορετικές ενότητες που σχετίζονται µε τη µουσική θεωρία, τη 
µουσική ιστορία, την οργανική απόδοση και τη µουσική παιδαγωγική. Σε 
µεταπτυχιακό επίπεδο, υπάρχει µία ευρύτερη ποικιλία θεµάτων, όπως Μουσική 
Εκπαίδευση, Μουσική Ψυχολογία και Μουσική Τεχνολογία. Τα διαδικτυακά 
µαθήµατα προσφέρουν στους σπουδαστές την ευκαιρία να ολοκληρώσουν ένα 
µάθηµα χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία (Koutsoupidou, 2014). Σε 
ορισµένες περιπτώσεις, απαιτούνται ορισµένες ετήσιες συναντήσεις για την 
ολοκλήρωση ενός µαθήµατος. Ωστόσο, σύµφωνα µε τους Sherbon & Kish (2005), η 
προϋπόθεση για ένα πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συνίσταται στο ότι «η 
πιο γνήσια µορφή εξ αποστάσεως µάθησης παρέχει στους σπουδαστές ευκαιρίες να 
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εκπληρώσουν τις απαιτήσεις των σπουδών τους οπουδήποτε µπορούν να αξιολογήσουν 
τις κατάλληλες τεχνικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό» (σ. 36). 

Πίνακας 2. 
Online προγράµµατα µουσικής σε 60 πανεπιστήµια 

Πέραν τούτου, ορισµένα πανεπιστήµια προσφέρουν τα λεγόµενα MOOCs. Πρόκειται 
για µαζικά ανοικτά ηλεκτρονικά µαθήµατα, που ξεκίνησαν το 2008. Θεωρούνται τα 
πιο καινοτόµα online µαθήµατα που πραγµατοποιούνται σήµερα, και επιτρέπουν 
απεριόριστη συµµετοχή και ανοιχτή πρόσβαση στη µάθηση. Ένα διαδικτυακό 
µάθηµα MOOC χρησιµοποιεί συνήθως βίντεο και κείµενο για να παρουσιάσει το 
περιεχόµενο του µαθήµατος, όπως επίσης και βιβλία και άρθρα από το διαδίκτυο 
(https://media.readthedocs.org). Τα MOOCs προσφέρονται παγκοσµίως σε 
διαφορετικά στάδια, από το σχολικό επίπεδο µέχρι την τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί το Julliard University School (https://
www.juilliard.edu), το οποίο προσφέρει έξι (6) ανοικτά διαδικτυακά µαθήµατα στον 
τοµέα της µουσικής, ενώ η διδασκαλία αυτών διεξάγεται δωρεάν. 

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρουµε και την ηλεκτρονική σελίδα του edX. Ο 
δικτυακός τόπος edx.org διαθέτει µαζικά ανοιχτά διαδικτυακά µαθήµατα (MOOCs) 
που σχεδιάζονται και διευθύνονται από µεγάλες οργανώσεις που συνεργάζονται µε 
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τον ιστότοπο edX. Ιδρύθηκε το 2012 από το Harvard University και το MIT, και 
προσφέρει υψηλής ποιότητας µαθήµατα από τα µεγαλύτερα πανεπιστήµια του 
κόσµου (https://www.edx.org). Ο συγκεκριµένος ιστότοπος απαριθµεί όλα τα 
διαθέσιµα µαθήµατα που προσφέρονται δηµοσίως, και εκπαιδευόµενοι από όλο τον 
κόσµο µπορούν να τα εντοπίσουν και να εγγραφούν σε αυτά (https://
media.readthedocs.org). Στον τοµέα της µουσικής, ο ιστότοπος edX προσφέρει 17 
µαθήµατα. Ενδεικτικά, θα ήθελα να αναφερθώ στο µάθηµα «Εισαγωγή στη 
γερµανική όπερα» σε συνεργασία µε το πανεπιστήµιο Dartmouth, όπως επίσης και το 
µάθηµα «Jazz: Μουσική, Ιστορίες, Μουσικοί» σε συνεργασία µε το πανεπιστήµιο του 
Hamilton (https://www.edx.org/course/subject/music). 

Η εξ αποστάσεως µάθηση αναπτύσσεται συνεχώς και επεκτείνεται σε πολλά 
και διαφορετικά εκπαιδευτικά πεδία. Το µέλλον της για τη µουσική εκπαίδευση 
περιλαµβάνει την ανάγκη για υψηλότερες ταχύτητες στο διαδίκτυο και εποµένως 
υψηλότερη ακρίβεια σε σύγχρονες συνεδρίες, που απαιτούν µουσική απόδοση. 
Μπορεί επίσης να περιλαµβάνει καλύτερα κατασκευασµένα εικονικά περιβάλλοντα, 
που θα µειώσουν τα κοινωνικοψυχολογικά κενά που µπορεί να προκαλέσει η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ οι επαρκώς εκπαιδευµένοι εκπαιδευτές θα είναι σε 
θέση να εξασφαλίσουν την παράδοση ποιοτικών προγραµµάτων. Ενθαρρυντικό είναι 
το γεγονός ότι υπάρχουν πόροι και εγχειρίδια που θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν 
στην επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών µουσικής (Salmon, 2013). 

Συµπερασµατικά, θεωρούµε ότι θα µπορούσαν να αναπτυχθούν περισσότερες 
εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της διαδικτυακής µάθησης για τη 
µουσική. Παρά το γεγονός ότι µεµονωµένοι δάσκαλοι µουσικής καταβάλλουν 
σηµαντικές προσπάθειες για να συµπεριλάβουν τις ηλεκτρονικές συνεδρίες στη 
διδασκαλία τους, τα διαδικτυακά µαθήµατα µουσικής δεν επαρκούν σήµερα. Πρέπει 
να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες, τόσο στην επίσηµη όσο και στην ανεπίσηµη 
ηλεκτρονική µάθηση στη µουσική, δεδοµένου ότι υπάρχει αυξανόµενη ζήτηση για 
ηλεκτρονικά µουσικά προγράµµατα. Η οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών 
οδήγησε σε αυστηρές περικοπές του προϋπολογισµού για τη µουσική εκπαίδευση στα 
δηµόσια σχολεία (Pergola & Ober, 2012) και ταυτόχρονα µείωσε την ικανότητα των 
µαθητών να παρακολουθήσουν µουσικές δραστηριότητες εκτός προγράµµατος 
σπουδών. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν προωθήσει την ανάγκη για ευκαιρίες 
εξ αποστάσεως µάθησης της µουσικής, ειδικά σε αποµακρυσµένες κοινότητες. 
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