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Περίληψη 
Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο τη διερεύνηση των προβληµάτων και των διδακτικών 
πρακτικών που χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί µουσικής Α/θµιας και Β/θµιας 
Εκπαίδευσης στη διδασκαλία τους στην σχολική τάξη, µε έµφαση στις νέες τεχνολογίες. 
Ως εργαλείο για την έρευνα επιλέχτηκε το ερωτηµατολόγιο λόγω του πλήθους των 
συµµετεχόντων και των υπό µελέτη δεδοµένων (ερωτήσεις κλειστού τύπου). Για τα 
δεδοµένα που δεν ήταν εφικτό να αναλυθούν µε ερωτήσεις κλειστού τύπου, 
συµπεριλήφθησαν και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Η έρευνα διεξήχθη µε την 
ηλεκτρονική διανοµή ερωτηµατολογίου σε εκπαιδευτικούς µουσικής, (ΠΕ 16). Για τα 
ερωτήµατα κλειστού τύπου παρατέθηκαν προτεινόµενες απαντήσεις που 
µορφοποιήθηκαν µετά από εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση. Το ερωτηµατολόγιο 
ελέγχθηκε ως προς τη µορφή, το περιεχόµενο, τη σαφήνεια, τη συντακτική και 
γραµµατική του δοµή, τη δυσκολία και την αξιοπιστία του σε µια πιλοτική έρευνα που 
προηγήθηκε της κύριας δειγµατοληψίας. Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν και 
συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο 162 εκπαιδευτικοί µουσικής. Σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί µουσικής πιστεύουν ότι το  κράτος δεν τους 
προσφέρει ούτε τα µέσα αλλά ούτε και την ουσιαστική και αναγκαία επιµόρφωση που 
χρειάζονται για να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξηµένες και µεταβαλλόµενες 
ανάγκες των µαθητών τους.  

Λέξεις κλειδιά: ποσοτική έρευνα, εκπαιδευτικοί µουσικής, εκπαιδευτικές πολιτικές, 
υλικοτεχνικός εξοπλισµός 
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Abstract 
The main aim of the present study was to investigate the teaching practices (routines) 
that music teachers use in the music classroom. A quantitative method was selected 
with the implemetation of a questionnaire due to the number of participants and 
because most questions were closed-ended. The questionnaire had three parts. The 
first part of the questionnaire explores respondents personal background/ 
demographic profile. The second part focused on the work conditions that music 
educators have. In the third part, seven questions focus on the use of digital databases 
and concludes with an open-ended question where participants state what they 
consider to be the most essential tool for effective teaching. In the survey 162 music 
teachers completed the questionnaire. What emerges from the data analysis is that the 
implemented economic policy affects music education. Teachers feel abandoned by 
the state, which does not offer neither the means nor the essential and necessary 
training to enable them to meet students’ needs and expectations. 

Keywords: quantitative research, music educators, educational policies, affordances 
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Εισαγωγή  
Το µάθηµα της µουσικής στο Δηµοτικό είναι υποχρεωτικό µάθηµα για τους µαθητές 
από την Α΄ έως και την ΣΤ΄ τάξη για µία ώρα την εβδοµάδα και διδάσκεται κατά 
προτεραιότητα από εκπαιδευτικό µουσικής, ή από τον εκπαιδευτικό της τάξης, 
εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιµος εκπαιδευτικός ειδικότητας. Το µάθηµα της µουσικής 
στο Γυµνάσιο µαζί µε τα εικαστικά αποτελούν τα µαθήµατα Αισθητικής Αγωγής. 
Σύµφωνα µε ισχύον Πρόγραµµα Σπουδών το µάθηµα είναι µονόωρο και 
υποχρεωτικό, δεν έχει εξετάσεις. Υπάρχουν βιβλία για κάθε τάξη, από την Α΄ 
Δηµοτικού µέχρι και την Γ΄ Γυµνασίου, τα οποία ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί 
παράλληλα µε το Πρόγραµµα Σπουδών, γεγονός που του δίνει ελευθερία να 
οργανώσει, να δοµήσει και να το προσαρµόσει το µάθηµά του σύµφωνα µε τις 
ανάγκες των µαθητών, τις δεξιότητές του και τα υλικοτεχνικά µέσα που υπάρχουν 
στη διάθεσή του σε κάθε σχολική µονάδα.  

Στόχος και Μεθοδολογία της έρευνας 
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των διδακτικών πρακτικών που 
χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί µουσικής Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης  στη 
διδασκαλία τους στην σχολική τάξη, µε έµφαση στις νέες τεχνολογίες καθώς και η 
ανάδειξη των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν και των εκπαιδευτικών και 
υλικοτεχνικών αναγκών τους.  

Ως εργαλείο για την έρευνα επιλέχτηκε το ερωτηµατολόγιο καθώς 
συλλέχθηκαν δεδοµένα από µεγάλο πλήθος ατόµων (Javeau, 2000: 50). Οι ποσοτικές 
έρευνες µε ερωτηµατολόγιο συγκεντρώνουν στοιχεία που προκύπτουν από τη στάση 
των ατόµων που συµµετέχουν, τις προσδοκίες, τη συµπεριφορά τους και τις 
πρακτικές τους. Έτσι, το ερωτηµατολόγιο επιλέχθηκε ως το πιο κατάλληλο 
µεθοδολογικό εργαλείο προκειµένου να µελετηθούν πρακτικές των εκπαιδευτικών 
µουσικής, µε επίκεντρο τη χρήση Νέων Τεχνολογιών, και τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν µέσα στη σχολική τάξη. Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει 26 
ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Για τα ερωτήµατα κλειστού τύπου 
παρατέθηκαν προτεινόµενες απαντήσεις που µορφοποιήθηκαν µετά από εκτενή 
βιβλιογραφική επισκόπηση.  

Η έρευνα διεξήχθη µε την ηλεκτρονική δηµοσίευση και διανοµή 
ερωτηµατολογίου που αφορούσε σε εκπαιδευτικούς Μουσικής, ΠΕ 16. Το 
ερωτηµατολόγιο ελέγχθηκε ως προς τη µορφή, το περιεχόµενο, τη σαφήνεια, τη 
συντακτική και γραµµατική του δοµή, τη δυσκολία και την αξιοπιστία του σε µια 
πιλοτική έρευνα που προηγήθηκε της κύριας δειγµατοληψίας. Με την δοκιµαστική 
διανοµή του ερωτηµατολογίου σε 15 εκπαιδευτικούς, ελέγχθηκε ότι οι ερωτήσεις 
γίνονται κατανοητές, δίνουν τις απαιτούµενες πληροφορίες και εξασφαλίζουν το 
ενδιαφέρον των ερωτώµενων (Oppenheim, 1992: 8). Κατόπιν, το ερωτηµατολόγιο 
διορθώθηκε σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις τους και διανεµήθηκε µέσω διαδικτύου σε 
οµάδες εκπαιδευτικών µουσικής τόσο σε κοινωνικά δίκτυα όσο και σε fora στον 
δεσµό https://docs.google.com/forms/d/1CkyLtlqr-EEvbSdrFUXbBCq51a69NzHgo 
0Ukheqv3Xs/viewform?c=0&w=1      

Το ερωτηµατολόγιο δηµιουργήθηκε µε το Google Docs και δοµήθηκε σε τρία 
µέρη. Το πρώτο µέρος αφορά σε ατοµικά στοιχεία των ερωτηθέντων. Συγκεκριµένα 
ζητείται το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, η σχέση εργασίας τους, η βαθµίδα 
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στην οποία εργάζονται και το επίπεδο σπουδών. Το δεύτερο µέρος αφορά στις 
συνθήκες µέσα στις οποίες ο εκπαιδευτικοί µουσικοί καλούνται να διδάξουν το 
αντικείµενό τους, όπως είναι ο χώρος που πραγµατοποιείται το µάθηµα, το 
περιεχόµενο της διδασκαλίας τους, η υλικοτεχνική υποδοµή των σχολείων µε 
ιδιαίτερη έµφαση στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, την χρήση των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και την εκπαίδευση που έχουν λάβει επ’ αυτού. Στο τρίτο µέρος, επτά 
ερωτήσεις επικεντρώνονται στη χρήση των ψηφιακών αποθετηρίων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ το ερωτηµατολόγιο κλείνει µε µια ερώτηση ανοιχτού 
τύπου όπου οι συµµετέχοντες µπορούν να σηµειώσουν ό,τι θεωρούν ότι χρειάζονται 
για την αποτελεσµατικότερη διδασκαλία του µαθήµατός τους.  

Αποτελέσµατα της έρευνας και Συζήτηση  
Η επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων των ερωτήσεων κλειστού τύπου της 
έρευνας έγινε µε το πρόγραµµα Excel, ενώ στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, η 
επεξεργασία έγινε µε τη µέθοδο της ποιοτικής θεµατικής ανάλυσης περιεχοµένου.  

Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν και συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο 162 
εκπαιδευτικοί µουσικής, 38 άντρες και 124 γυναίκες (Πίνακας και Διάγραµµα 1). Η 
ηλικία των συµµετεχόντων κυµαινόταν από 25 έως πάνω από 56 έτη, µε την 
πλειοψηφία τους (Ν=79) να είναι µεταξύ 36 και 45 ετών (Πίνακας και Διάγραµµα 2). 
Το 92% των συµµετεχόντων είναι κάτω από 45 ετών και µόνον ένας πάνω από 56. 
Όσον αφορά στην προϋπηρεσία των συµµετεχόντων στην εκπαίδευση, 59 εξ αυτών 
είχαν 6 έως 10 έτη προϋπηρεσίας, 53 είχαν 11 έως 15 έτη, 26 είχαν 1 έως 5 έτη, ενώ 
µικρός αριθµός εκπαιδευτικών (Ν=24) είχαν πάνω από 16 χρόνια υπηρεσίας 
(Πίνακας και Διάγραµµα 3). Είναι αναµενόµενο οι περισσότεροι ερωτηθέντες να 
έχουν λίγα χρόνια υπηρεσίας µιας και το µάθηµα της µουσικής ανατέθηκε σε ειδικούς 
εκπαιδευτικούς µουσικής στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση µε το Νόµο 1566 του 1985. 
Πριν από αυτόν, στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση το µάθηµα διδάσκονταν από τον 
εκπαιδευτικό της τάξης, ενώ πολύ λίγοι εκπαιδευτικοί ήταν διορισµένοι στην 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  

Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανοµή των συµµετεχόντων στην έρευνα κατά φύλο 
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Φύλο Ν 	  	  	  	  	  	  	  	  	  %

Άντρες 
Γυναίκες 
Σύνολο

38 
124 
162

        23,5 
        76,5 
      100,00



Πίνακας 2: Ποσοστιαία κατανοµή των συµµετεχόντων στην έρευνα κατά ηλικία 

Πίνακας 3: Ποσοστιαία κατανοµή των συµµετεχόντων στην έρευνα κατά χρόνια 
υπηρεσίας 
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Χρόνια Υπηρεσίας 	  	  Ν %

 1-5  
 6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
25 και άνω 
Σύνολο

	  	  26 
  59 
  53 
  16 
    6 
    2 
162

	  	  	  16% 
   36.5% 
   32.7% 
     9.9% 
     3.7% 
     1.2% 
100,0

Ηλικία Ν 	  	  %

25-35 
36-45 
45-55 
56 και άνω 
Σύνολο

	  	  70 
  79 
  12 
    1 
162

	  	  43,2 
  48,8 
    7,4 
    0,6 
 100,0



Από τους 162 εκπαιδευτικούς µουσικής που συµµετείχαν στην έρευνα, οι 104 
διδάσκουν σε Δηµοτικά σχολεία και οι 58 σε Γυµνάσια (Πίνακας και Διάγραµµα 4). Και 
αυτό το αυξηµένο ποσοστό συµµετεχόντων από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση δεν 
προκαλεί εντύπωση, µιας και αυτή η βαθµίδα εκπαίδευσης απορροφά µεγάλο µέρος 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών µέσω του ευρωπαϊκού προγράµµατος ΕΣΠΑ. Η 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών µουσικής που συµµετείχαν στην έρευνα (Ν=8, 60.5%) 
είναι µόνιµοι, ενώ 56 είναι ωροµίσθιοι/ αναπληρωτές (Πίνακας και Διάγραµµα 5).  

Πίνακας 4: Ποσοστιαία κατανοµή των συµµετεχόντων στην έρευνα κατά βαθµίδα 
εκπαίδευσης που διδάσκουν 

Πίνακας 5: Ποσοστιαία κατανοµή των συµµετεχόντων στην έρευνα σύµφωνα µε τη 
σχέση εργασίας τους 
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Βαθµίδα Ν %

Πρωτοβάθµια 
Δευτεροβάθµια 
Σύνολο

104 
 58 
162

     36% 
     64% 
  100,0

Σχέση εργασίας Ν %

Μόνιµα διορισµένος 
Ωροµίσθιος/Αναπληρωτής 
Ιδιωτικός υπάλληλος 
Άλλο 
Σύνολο

	  98 
 56 
   5 
   3 
162

     34,6% 
     60,4% 
       3,1% 
       1,9% 
      100,0



Από τα αποτελέσµατα της έρευνας καταδεικνύεται ότι οι εκπαιδευτικοί µουσικής 
έχουν αυξηµένα προσόντα. Σ’ αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί ότι στη δηµόσια 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση µπορούν να διορίζονται ως 
εκπαιδευτικοί και µουσικοί που δεν έχουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά 
κατέχουν ένα πτυχίο ωδείου. Ένας µεγάλος αριθµός από τους µουσικούς που 
συµµετείχαν στην έρευνα είναι απόφοιτοι τόσο των Μουσικών Τµηµάτων (Ν=99, 
61.1%) όσο και άλλων πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων (Ν=11, 6.8%). Ιδιαίτερα υψηλός 
είναι ο αριθµός των κατόχων µεταπτυχιακών (Ν=57) και διδακτορικών τίτλων (Ν=8). 
29 άτοµα συνεχίζουν τις σπουδές τους (22 υποψήφιοι διδάκτορες και 7 (13.6%) 
µεταπτυχιακοί φοιτητές). Τέλος, 70 συµµετέχοντες κατέχουν πτυχία ωδείων, ενώ 
µόνον το 8,4% (Ν=14) δηλώνουν απόφοιτοι λυκείου. Εντύπωση προκαλεί λοιπόν το 
γεγονός ότι από τους 110 πτυχιούχους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης οι 94 επέλεξαν να 
συνεχίσουν σε µεταπτυχιακές σπουδές χωρίς αυτό να είναι προαπαιτούµενο του 
διορισµού τους.  

Προκειµένου να διερευνηθεί η εκπαιδευτική ρουτίνα των µουσικών της 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι συµµετέχοντες ρωτήθηκαν 
σχετικά µε τις εκπαιδευτικές/διδακτικές επιλογές τους σχετικά µε το περιεχόµενο του 
µαθήµατος. Πιο αναλυτικά, σχετικά µε τη χρήση των αντίστοιχων βιβλίων στο 
µάθηµα της µουσικής οι περισσότεροι συµµετέχοντες (Ν=77) αναφέρουν ότι τα 
χρησιµοποιούν επιλεκτικά, 42 σε δεκαπενθήµερη βάση, 27 σε κάθε µάθηµα, 7 
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σπάνια, ενώ ένας πολύ µικρός αριθµός συµµετεχόντων (Ν=5) δεν τα έχουν 
χρησιµοποιήσει ποτέ (Πίνακας και Διάγραµµα 7). Όσον αφορά στο παίξιµο/χρήση 
µουσικών οργάνων (φλογέρα, µεταλλόφωνο, κ.ά.), 43 εκπαιδευτικοί τα διδάσκουν 
πολύ συχνά στο µάθηµα της µουσικής, ενώ σχεδόν ίσως αριθµός (Ν=42) τα 
χρησιµοποιεί επιλεκτικά. 36 εκπαιδευτικοί τα διδάσκουν σπάνια, ενώ σχεδόν ίδιος 
είναι και ο αριθµός των εκπαιδευτικών που τα διδάσκουν σε κάθε µάθηµα (Ν=19) ή 
δεν τα διδάσκουν καθόλου (Ν=21) (Πίνακας και Διάγραµµα 8). Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών δεν προβλέπεται η διδασκαλία µουσικών 
οργάνων στα δηµοτικά και γενικά γυµνάσια, παρόλα αυτά, πολλοί εκπαιδευτικοί 
επιλέγουν να διδάξουν σε οµαδικό επίπεδο κάποιο όργανο προκειµένου να 
υποστηρίξουν καλύτερα το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών.   

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι µουσικά όργανα δεν διαθέτει 
πάντα το κάθε σχολείο ή και όταν υπάρχουν δεν επαρκούν πάντα για κάθε µαθητή, 
στοιχείο που επιβεβαιώνει η ανάλυση των στοιχείων της έρευνας, µε τους 96 
εκπαιδευτικούς µουσικής  να αναφέρουν ότι δεν έχουν επαρκή αριθµό οργάνων για 
όλους τους µαθητές της τάξης. Αλλά και οι εκπαιδευτικοί µουσικής της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σπανιότερα χρησιµοποιούν στο µάθηµα της µουσικής 
τα µουσικά όργανα της τάξης (Orff), καθώς γίνεται σε µία πιο θεωρητική βάση σε 
σχέση µε το Δηµοτικό (Katsochi & Aggelidou, 2013· Κατσώχη 2014).  

Πίνακας 7: Ποσοστιαία κατανοµή κατά συχνότητα χρήσης σχολικών εγχειριδίων 

Πίνακας 8: Ποσοστιαία κατανοµή κατά συχνότητα διδασκαλίας µουσικού οργάνου    
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Ν %

Πάντα 
Συχνά 
Επιλεκτικά 
Σπάνια 
Ποτέ 
Σύνολο

27 
42 
77 
 7 
 5 
158

 11,8% 
 26,6% 
 26,1% 
 22,4% 
 13,0% 
100,0

Ν %

Πάντα 
Συχνά 
Επιλεκτικά 
Σπάνια 
Ποτέ 
Σύνολο

19 
43 
42 
36 
21 
161

 17,1% 
 26,7% 
 48,7% 
   4,4% 
   3,2% 
 100,0



Η αίθουσα µουσικής θεωρείται απαραίτητη για την αποτελεσµατική διεξαγωγή του 
µαθήµατος, όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί στις δύο βαθµίδες εκπαίδευσης 
(Katsochi & Aggelidou, 2013). Ωστόσο, σύµφωνα µε τα στοιχεία της παρούσας 
έρευνας η πλειοψηφία των συµµετεχόντων (Ν=96) αναφέρει ότι στις σχολικές τους 
µονάδες δεν υπάρχει αίθουσα µουσικής παρότι έχει αναγνωριστεί το µάθηµα ως 
εργαστηριακό και που συνεπώς χρειάζεται κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισµό και 
µικρό αριθµό µαθητών, και που, ωστόσο, δεν έχει εφαρµοστεί (Πίνακας και 
Διάγραµµα 9). Σε έρευνα της Κοκκίδου (2002) το ποσοστό των µουσικών που δεν 
έχουν αίθουσα µουσικής στο σχολείο τους άγγιζε το 81,5%, σαφώς υψηλότερο από 
αυτό που καταδεικνύεται στην παρούσα έρευνα, γεγονός που ίσως αφήνει µια ελπίδα 
ότι οι εκπαιδευτικοί µουσικής καταφέρνουν σιγά σιγά να αποκτήσουν τον δικό τους 
χώρο µέσα στο δηµόσιο σχολείο.  

Πίνακας 9: Ποσοστιαία κατανοµή των συµµετεχόντων µε βάση την ύπαρξη αίθουσας 
µουσικής 
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Ν %

Ναι 
Όχι 
Σύνολο

 62 
 99 
161

 38,5% 
 61,5%                         
100,0



Οι συµµετέχοντες ρωτήθηκαν σχετικά µε τη χρήση τεχνολογίας στο µάθηµα της 
µουσικής (Πίνακας και Διάγραµµα 10). Πιο αναλυτικά, 65 αναφέρουν ότι 
χρησιµοποιούν πολύ συχνά την τεχνολογία στο µάθηµα της µουσικής, 52 επιλεκτικά, 
32 σε κάθε µάθηµα, ενώ ένα πολύ µικρό ποσοστό (Ν=11) δεν τη χρησιµοποιεί 
καθόλου στο µάθηµα. Τα στοιχεία µελετών υποδεικνύουν ότι µε τη βοήθεια της 
τεχνολογίας µπορεί να δοθούν κίνητρα στους µαθητές για ενεργή µουσική συµµετοχή 
(Reimer, 1989· Savage, 2007) και να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για εφαρµογή νέων 
εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, όπως της σύνθεσης και του αυτοσχεδιασµού, που θα 
βοηθήσουν στην εκδήλωση θετικότερων συµπεριφορών για το µάθηµα της µουσικής, 
ειδικά στο Γυµνάσιο (Κατσώχη, 2014). Είναι λοιπόν ελπιδοφόρο το γεγονός ότι 
περίπου το 60% των ερωτηθέντων χρησιµοποιεί συστηµατικά ή συχνά νέες 
τεχνολογίες στο µάθηµα της µουσικής.    
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Ν %

Πάντα 
Συχνά 
Επιλεκτικά 
Σπάνια 
Ποτέ 
Σύνολο

32 
65 
52 
11 
 1 
161

 19,9% 
 40,4% 
 32,3% 
   6,8% 
   0,6% 
100,0

Πίνακας 10: Ποσοστιαία κατανοµή των  
συµµετεχόντων στη συχνότητα χρήσης  
νέων τεχνολογιών στο µάθηµα της µουσικής



Οι συµµετέχοντες απάντησαν στη συνέχεια σε ερώτηµα που αφορά στη χρήση 
υπολογιστή και τη δυνατότητα που έχουν στις σχολικές τους κοινότητες για σύνδεση 
µε βιντεοπροβολέα στην τάξη. Πιο αναλυτικά, οι 107 εξ αυτών αναφέρουν ότι 
χρησιµοποιούν και τα δύο µέσα στο µάθηµα της µουσικής και οι 55 δήλωσαν ότι δεν 
έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιµοποιείται συχνότερα 
από τους για την προβολή βίντεο, για τη µουσική ακρόαση, για προβολή εικόνων, για 
την πληροφόρηση σε σχετικά µε το µάθηµα της µουσικής θέµατα, για τη χρήση 
εκπαιδευτικών λογισµικών, αλλά και για µουσικά παιχνίδια (αναλυτικά Πίνακας και 
Διάγραµµα 11). Ιδιαίτερα σηµαντικό θεωρείται το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών µουσικής (Ν=113) που συµµετείχαν στην παρούσα έρευνα έχει τη 
δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο στις αίθουσες διδασκαλίας του µαθήµατος της 
µουσικής, ενώ µόνον το 30% των συµµετεχόντων δεν έχει αυτή τη δυνατότητα που 
αναµφισβήτητα δεν διευκολύνει τη αποτελεσµατική και ολοκληρωµένη διεξαγωγή 
του µαθήµατος (Katsochi & Aggelidou, 2013).  

Πίνακας 11: Κατανοµή των λόγων για τους οποίους γίνεται χρήση του υπολογιστή 
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Ν %

Για µουσική 
Για βίντεο 
Για εικόνες 
Για πληροφορίες 
Για εκπαιδευτικά 
λογισµικά 
Για παιχνίδια 
Άλλο 

126 
134 
  85  
  75 

  67 
  19 
    8 

 77,8% 
 82,7% 
 52,5% 
46,3% 
    
41,4% 
11,7% 
  4,9%      



Όπως αναφέρεται στην πρότασή του το Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2009) η 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών θεωρείται ως η βασική προϋπόθεση υποστήριξης, 
ανατροφοδότησης και βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου και, κατά συνέπεια, του 
εκσυγχρονισµού του εκπαιδευτικού συστήµατος. Με την επιµόρφωση ο 
εκπαιδευτικός εξελίσσεται επαγγελµατικά µέσα από την απόκτηση γνώσεων, την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων του και της ικανότητας που αναπτύσσει για αναστοχασµό 
των διδακτικών πρακτικών που εφαρµόζει στην τάξη (Π.Ι., 2009). Ωστόσο, οι 
εκπαιδευτικοί µουσικής στη χώρα µας δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερες ευκαιρίες για 
εξέλιξη των µουσικών τους δεξιοτήτων και γνώσεων ειδικά στη χρήση νέων 
τεχνολογιών για το µάθηµα (Katsochi & Aggelidou, 2013). Οι συµµετέχοντες 
εκπαιδευτικοί µουσικής στην πλειοψηφία τους (Ν=134) αναφέρουν ότι δεν είχαν τη 
δυνατότητα επιµόρφωσης στη χρήση νέων τεχνολογιών για το µάθηµα της µουσικής 
από κρατικό φορέα τα τελευταία χρόνια (Πίνακας και Διάγραµµα 12), αλλά και το 
µεγαλύτερο ποσοστό (72,4%) όσων δηλώνουν ότι επιµορφώθηκαν από κρατικό 
φορέα, δηλώνουν ότι αυτό έγινε πριν το 2010. Παλαιότερη έρευνα της Κοκκίδου 
(2002: 167) αναδεικνύει το ίδιο κενό στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών µουσικής 
από κρατικό φορέα.  Επιπρόσθετα, αυτό που προβληµατίζει ιδιαίτερα, είναι ότι η 
πλειοψηφία των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών (Ν=125) δεν επέδειξαν και 
ενδιαφέρον για επιµόρφωση σε θέµατα νέων τεχνολογιών για το µάθηµα (Πίνακας  
και Διάγραµµα 13).  

Πίνακας 12: Ποσοστιαία κατανοµή των συµµετεχόντων στην επιµόρφωση από κρατικό 
φορέα 

Πίνακας 13: Ποσοστιαία κατανοµή των συµµετεχόντων στην επιµόρφωση από ιδιωτικό 
φορέα 
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Ν %

Ναι 
Όχι 
Σύνολο

28 
134 
162

        17,3 
        82,7 
      100,00

Ν %

Ναι 
Όχι 
Σύνολο

32 
125 
162

        20,4 
        76,9 
      100,00



Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων χρησιµοποιεί, έστω και επιλεκτικά, 
ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσα στη τάξη, σχεδόν οι µισοί (51%) δήλωσαν ότι δεν 
γνωρίζουν κάποιο ψηφιακό αποθετήριο. Ελπιδοφόρο είναι όµως το γεγονός ότι 
σχεδόν όσοι τα γνωρίζουν, τα χρησιµοποιούν στο µάθηµά τους. Η «Ευτέρπη» το 
ψηφιακό αποθετήριο που δηµιούργησαν η Ελληνική Ένωση για τη Μουσική 
Εκπαίδευση και η Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» αναφέρθηκε ως 
το αποθετήριο που χρησιµοποιούν συχνότερα οι εκπαιδευτικοί µουσικής. Άλλα 
αποθετήρια µε συχνές αναφορές είναι αυτό του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης, το 
Ψηφιακό Σχολικό Βιβλίο, το πρόγραµµα Μελίνα, τα Φωτόδεντρα, η Ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου, η ψηφιακή συλλογή της ΕΡΤ κ.ά.   

Όπως αναφέρει η Χρυσοστόµου (2015: 75), η χρήση της τεχνολογίας στόχο 
έχει τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, την αποµάκρυνση από τη 
δασκαλοκεντρική µορφή και γνωσιοκεντρική διδασκαλία. Η «Ευτέρπη» φαίνεται να 
καλύπτει σε µεγάλο βαθµό τις ανάγκες των εκπαιδευτικών µουσικής. Όπως προκύπτει 
από τις απαντήσεις που δόθηκαν, οι ιδέες διδασκαλίας, το ακουστικό υλικό και οι 
παρτιτούρες είναι τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται περισσότερο οι εκπαιδευτικοί 
προκειµένου να εµπλουτίσουν το µάθηµά τους και να χρησιµοποιήσουν σωστά και 
επαρκώς τις νέες τεχνολογίες. Το ψηφιακό αποθετήριο «Ευτέρπη» που επιχειρεί να 
ενδυναµώσει τον εκπαιδευτικό στο έργο του προσφέρει όλα τα παραπάνω καθώς επίσης 
και νέο ρεπερτόριο µε διαθεµατικές συνδέσεις και προτεινόµενους κοινωνικο-
συναισθηµατικούς και παιδαγωγικούς στόχους (Διονυσίου, 2015: 9).  

Στην τελευταία ερώτηση ανοιχτού τύπου, οι συµµετέχοντες στην έρευνα 
κλήθηκαν να απαντήσουν στο τι χρειάζεται να υπάρχει στο σχολείο τους για την 
αποτελεσµατικότερη διδασκαλία του µαθήµατός τους. Ο ξεχωριστός ειδικά εξοπλισµένος 
χώρος για τη διδασκαλία του µαθήµατος ήταν η απάντηση που δόθηκε από την 
συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων. Στον απαραίτητο εξοπλισµό περιλαµβάνεται 
ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και ο βιντεοπροβολέας, ο διαδραστκός πίνακας, η σύνδεση 
στο internet, ένα ηχοσύστηµα, εγκαταστηµένο λογισµικό πρόγραµµα δηµιουργίας 
παρτιτούρας (π.χ. Finale ή musescore), ενισχυµένα ηχεία, ένα καλής ποιότητας αρµόνιο ή 
ηλεκτρικό πιάνο, µεταλλόφωνα, διαθέσιµος χώρος καλυµµένος µε µοκέτα (όπου οι 
µαθητές θα είναι χωρίς παπούτσια), κρουστά όργανα κ.ά. Από τις απαντήσεις προκύπτει 
και η ανάγκη για περισσότερες ώρες διδασκαλίας, για διάθεση επιπλέον διδακτικών ωρών 
για δηµιουργία χορωδίας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και επιπλέον ώρες και στις δυο 
βαθµίδες για δηµιουργία σχολικής ορχήστρας.   
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Συµπεράσµατα  
Η παρούσα έρευνα είχε ως βασικό σκοπό να διερευνήσει τα προβλήµατα και τις 
διδακτικές πρακτικές που χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί µουσικής Α/θµιας και Β/
θµιας Εκπαίδευσης  στη διδασκαλία τους στην σχολική τάξη, µε έµφαση στις νέες 
τεχνολογίες. Αυτό που προκύπτει από τις απαντήσεις των συµµετεχόντων είναι πως η 
οικονοµική-εκπαιδευτική πολιτική που εφαρµόζεται στη χώρα φαίνεται ότι επηρεάζει 
το µάθηµα µουσικής περισσότερο από ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Η πλειονότητα 
των αναπληρωτών/ωροµισθίων εκπαιδευτικών που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο  
εργάζονται χωρίς τη δυνατότητα µακρόπνοου σχεδιασµού του διδακτικού τους έργου. 
Επιπλέον, ενώ πρόκειται για νέους, ως επί το πλείστον, εκπαιδευτικούς, επαρκώς 
καταρτισµένους και ενώ είναι σε ισχύ ένα ανοιχτό πρόγραµµα σπουδών που τους 
επιτρέπει να αξιοποιήσουν τη δηµιουργικότητα και τις γνώσεις τους, ο υλικοτεχνικός 
εξοπλισµός στα σχολεία είναι ανεπαρκής. Η εργαστηριακή φύση του µαθήµατος 
καταστρατηγείται καθηµερινά σε σχολικές αίθουσες που δεν είναι ούτε σχεδιασµένες, 
ούτε οργανωµένες ώστε να φιλοξενήσουν το µάθηµα µουσικής.  

Το Νέο Σχολείο, για το οποίο γίνεται πολύς λόγος τα τελευταία χρόνια, είναι 
το σχολείο που κάνει χρήση των Νέων Τεχνολογιών, αλλά η παρούσα έρευνα 
αποδεικνύει πως για ακόµη µια φορά οι εκπαιδευτικοί δεν υποστηρίζονται από τον 
κρατικό µηχανισµό ο οποίος δεν τους προσφέρει ούτε τα µέσα αλλά ούτε και την 
ουσιαστική και αναγκαία επιµόρφωση που χρειάζονται για να µπορέσουν να 
ανταποκριθούν στις αυξηµένες και µεταβαλλόµενες ανάγκες των µαθητών τους. Στην 
παρούσα έρευνα φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί ήδη χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και όπου είναι δυνατόν έχουν εντάξει το βίντεο και άλλες πληροφορίες 
προσφέρει, κατά τη διδασκαλία τους. Η πολυµεσικότητα που προσφέρει ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής στην τάξη βελτιώνει και ολοκληρώνει την µουσική 
εµπειρία των µαθητών συµβάλλοντας στην µουσική τους αντίληψη. Ενώ λοιπόν, 
κάθε χρόνο προσφέρονται επιµορφώσεις στη διδασκαλία µέσω νέων τεχνολογιών για 
τους εκπαιδευτικούς του βασικού κορµού, όπως φιλόλογοι, µαθηµατικοί, δάσκαλοι 
κ.ά., δεν συµβαίνει το ίδιο µε τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και δη τους 
µουσικούς, οι οποίοι δεν είχαν την δυνατότητα να επιµορφωθούν από το Υπουργείο 
Παιδείας παρά µόνον το 2004. Το συγκεκριµένο στοιχείο δείχνει την έλλειψη 
ολοκληρωµένου σχεδιασµού από την πλευρά του αρµόδιου Υπουργείου για την 
αναβάθµιση της δηµόσιας µουσικής εκπαίδευσης και µία χρόνια απουσία 
συγκροτηµένης πολιτικής για την επαγγελµατική εξέλιξη του εκπαιδευτικού 
µουσικής στην Ελλάδα. 

Οι εκπαιδευτικοί µουσικής χρειάζονται συγκεκριµένο υλικοτεχνικό 
εξοπλισµό ώστε να µπορέσουν να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα και τις γνώσεις τους, 
χρειάζονται επιµορφώσεις που να έχουν διάρκεια και στόχο για να καταφέρουν να 
είναι αποτελεσµατικοί στον σκοπό της διδασκαλίας τους.  
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Παράρτηµα 

Ερωτηµατολόγιο για εκπαιδευτικούς ΠΕ 16. 

Το ερωτηµατολόγιο αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς µουσικής πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και είναι µέρος µιας έρευνας που διεξάγω στο πλαίσιο του 
µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών «Σηµειωτική και Επικοινωνία» του 
Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας. Επιθυµώ να διερευνήσω κάποιες από τις 
διδακτικές ρουτίνες των εκπαιδευτικών µουσικής στη σχολική τάξη. Σας παρακαλώ να 
το συµπληρώσετε µε ειλικρίνεια και σας διαβεβαιώνω πως το περιεχόµενο των 
απαντήσεών σας δεν θα χρησιµοποιηθεί πέραν της έρευνας. Εάν επιθυµείτε, µπορείτε 
να σηµειώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδροµείου ώστε να σας 
ενηµερώσω για τα αποτελέσµατα της µελέτης.  

Σας ευχαριστώ πολύ 
Σοφία Αγγελίδου  

Εκπαιδευτικός ΠΕ 16 ( saggelidou@gmail.com ) 

Φύλο:  
> Άνδρας  
> Γυναίκα  

Ηλικία:  
> 25-35  
> 36-45  
> 46-55  
> 56 και άνω  

Πόσα χρόνια υπηρεσίας έχετε στη σχολική µουσική εκπαίδευση;  
> 1-5  
> 6-10  
> 11-15  
> 16-20  
> 21-25  
> 26-30  

Ποια είναι η σχέση εργασίας σας ως εκπαιδευτικός µουσικής;  
> Ωροµίσθιος/Αναπληρωτής  
> Μόνιµα διορισµένος  
> Ιδιωτικός υπάλληλος  
> Άλλο  

Σε ποιά βαθµίδα εκπαίδευσης διδάξατε την προηγούµενη σχολική χρονιά;  
> Πρωτοβάθµια  
> Δευτεροβάθµια 
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Ποια είναι το µορφωτικό σας επίπεδο;  
(µπορείτε να δηλώσετε παραπάνω από µια απάντηση) 
> Απόφοιτος Λυκείου  
> Απόφοιτος Μουσικού ΑΕΙ  
> Απόφοιτος άλλου ΑΕΙ  
> Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώµατος  
> Κάτοχος Διδακτορικού διπλώµατος  
> Φοιτητής µεταπτυχιακού  
> Υποψήφιος Διδάκτωρ  
> Πτυχιούχος Ωδείου 

Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε τα σχολικά εγχειρίδια στο µάθηµά σας;  
> Πάντα, σε κάθε µάθηµα  
> Πολύ συχνά, σε δεκαπενθήµερη βάση  
> Επιλεκτικά  
> Σπάνια  
> Ποτέ  

Πόσο συχνά διδάσκετε κάποιο ατοµικό µουσικό όργανο στο µάθηµά σας 
(φλογέρα, µεταλλόφωνο, κ.ά.);  
> Πάντα, σε κάθε µάθηµα  
> Πολύ συχνά, σε δεκαπενθήµερη βάση  
> Επιλεκτικά  
> Σπάνια  
> Ποτέ  

Στο σχολείο που υπηρετείτε υπάρχει αίθουσα µουσικής;  
> Ναι  
> Όχι  

Στο σχολείο που υπηρετείτε υπάρχουν µουσικά όργανα, όπως όργανα Orff, 
επαρκή για όλους τους µαθητές µιας σχολικής τάξης;  
> Ναι  
> Όχι  

Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε νέες τεχνολογίες κατά τη διδασκαλία σας;  
> Πάντα, σε κάθε µάθηµα  
> Πολύ συχνά, σε δεκαπενθήµερη βάση  
> Επιλεκτικά  
> Σπάνια  
> Ποτέ  
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Αν χρησιµοποιείτε ηλεκτρονικό υπολογιστή στη διδασκαλία σας, είναι 
συνδεδεµένος µε βιντεοπροβολέα;  
> Ναι  
> Όχι  

Για ποιο λόγο χρησιµοποιείτε συχνότερα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσα στην 
αίθουσα διδασκαλίας:  
(µπορείτε να δηλώσετε παραπάνω από µια απάντηση) 
> Για µουσική  
> Για βίντεο  
> Για εικόνες  
> Για πληροφορίες  
> Για εκπαιδευτικά λογισµικά  
> Για παιχνίδια  
> Άλλο  

Στις αίθουσες που διδάσκετε υπάρχει δυνατότητα για σύνδεση στο διαδίκτυο;  
> Ναι  
> Όχι  

Επιµορφωθήκατε από κρατικό φορέα, χωρίς δική σας οικονοµική επιβάρυνση, 
για τη χρήση νέων τεχνολογιών για το µάθηµα της µουσικής;  
> Ναι  
> Όχι  

Αν ναι, διευκρινίστε πότε.  

>  

Επιµορφωθήκατε από ιδιωτικό φορέα, µε δική σας οικονοµική επιβάρυνση, για 
τη χρήση νέων τεχνολογιών για το µάθηµα της µουσικής;  
> Ναι  
> Όχι  

Αν ναι, διευκρινίστε πότε.  

>  

Γνωρίζετε ψηφιακά αποθετήρια;  
> Ναι  
> Όχι  

Αν ναι, ποια γνωρίζετε;  

>  
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Χρησιµοποιείτε ψηφιακά αποθετήρια για να εµπλουτίσετε το µάθηµά σας;  
> Ναι  
> Όχι  

Τι θεωρείτε ότι πρέπει να περιέχει ένα ψηφιακό αποθετήριο για εκπαιδευτικούς 
µουσικής,ώστε να είναι χρήσιµο;  
Επιλέξτε δύο από αυτά που θεωρείτε σπουδαιότερα 
> Παρτιτούρες  
> Ακουστικό υλικό  
> Πληροφορίες για το µουσικό έργο  
> Ψυχοπαιδαγωγικούς στόχους  
> Μουσικούς στόχους  
> Ιδέες διδασκαλίας  
> Διαθεµατικές έννοιες  

Τι άλλο θεωρείτε ότι θα ήταν χρήσιµο να περιέχει ένα ψηφιακό αποθετήριο;  

Γνωρίζετε το ψηφιακό αποθετήριο «Ευτέρπη»; ( http://euterpe.mmb.org.gr/ 
euterpe/ )  
> Ναι  
> Όχι  

Αν ναι, πώς το πληροφορηθήκατε;  
> Από συναδέλφους  
> Από τη/τον Σχολική/ό Σύµβουλο Μουσικής  
> Από ενηµερωτικό υλικό που στάλθηκε στο σχολείο  
> Από το διαδίκτυο  
> Από συνέδρια, ηµερίδες κ.ά.  
> Άλλο  

Τι θεωρείτε ότι χρειάζεται να υπάρχει στο σχολείο σας, για την 
αποτελεσµατικότερη διδασκαλία του µαθήµατός σας;  

Σας ευχαριστώ πολύ  
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