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Περίληψη 
Η εργασία ασχολείται µε το µουσικό γραµµατισµό των ενηλίκων στα ξύλινα πνευστά 
µουσικά όργανα για τη  βελτίωση της µουσικής εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, 
στα πλαίσια της δια βίου µάθησης και επιµόρφωσης. Σκοπός της έρευνας είναι η 
σύνδεση της µουσικής εκπαίδευσης ενηλίκων µε τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Για τη διεξαγωγή της εµπειρικής έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση. 
Από την ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας τα βασικά ευρήµατα αναφέρονται στις 
ιδιαιτερότητες στη µάθηση των ενήλικων  µαθητών και στα οφέλη που αποκοµίζουν 
από τη σπουδή της µουσικής.  

Η ενασχόληση µε το ξύλινο πνευστό έχει θετικές επιδράσεις στην ψυχολογία 
και στην υγεία, λόγω των µεγάλων διαφραγµατικών αναπνοών για την παραγωγή του 
ήχου. Προτείνεται η επιµόρφωση των καθηγητών µουσικής στην εκπαίδευση ενηλίκων, 
για να µπορέσουν να µειωθούν εµπόδια, που αντιµετωπίζουν οι ενήλικες κατά την 
εκµάθηση του µουσικού οργάνου, δίνοντας βαρύτητα στις ιδιαίτερες ανάγκες του 
ενήλικα εκπαιδευόµενου. 
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Abstract 
The study deals with the musical literacy of adults in woodwind musical instruments 
for improving adult music education in Greece, as part of lifelong learning and 
training. The purpose of this research is to link adult music education with the 
principles of adult education. To conduct the empirical research a qualitative 
approach was chosen. From the data analysis of the survey key findings were 
reported to the particularities of learning of adult students and the benefits that 
derived from the study of music. Dealing with woodwinds has positive effects on 
psychology and health, because of the large diaphragm breathing to produce sound. It 
suggested the training of music teachers in adult education, in order to reduce 
difficulties faced by adults when learning a musical instrument, giving importance to 
the specific needs of the adult learner. 
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Εισαγωγή-θεωρητικό πλαίσιο 
Έπειτα από τη µελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας παρατηρήθηκε έλλειψη ερευνών 
που ασχολούνται µε τα πεδία εκπαίδευση ενηλίκων και µουσική εκπαίδευση και 
συγκεκριµένα στα ξύλινα πνευστά µουσικά όργανα. Δεν έχει αναφερθεί έρευνα που 
να ασχολείται µε τη µουσική εκπαίδευση ενηλίκων στα ξύλινα πνευστά µουσικά 
όργανα στην Ελλάδα και σε αυτό έγκειται η αναγκαιότητα και η πρωτοτυπία της 
συγκεκριµένης έρευνας.  

Στην εκπαίδευση ενηλίκων περιλαµβάνεται κάθε µορφή µάθησης που 
αποκτούν οι ενήλικες µετά τη βασική τους εκπαίδευση και κατάρτιση. H φύση της 
µάθησης στους ενήλικες µπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα: Η µάθηση είναι οι 
µόνιµες αλλαγές που προκαλούνται στα πρότυπα δράσης και σκέψης, καθώς και στα 
συναισθήµατά τους. Έχει προσωπικό, ατοµικό χαρακτήρα και κάθε άτοµο µαθαίνει 
µε το δικό του µοναδικό τρόπο, για προσωπικούς λόγους και δική του χρήση. 
Μαθαίνουν οι ενήλικες µέσω της προσαρµογής στις αλλαγές του κοινωνικού και του 
πολιτισµικού πλαισίου, στις αλλαγές των επαγγελµατικών τους και τέλος στην 
κάλυψη των εσωτερικών µαθησιακών διεργασιών. Η µάθηση ξεκινάει από τις 
διάφορες εµπειρίες που αποκτούν ως δρώντα πρόσωπα και από την άλλη προέρχεται 
από σχεδιασµένες µαθησιακές δραστηριότητες που οδηγούν στη συγκροτηµένη 
γνώση. Οι αλλαγές λόγω της µάθησης συντελούνται σε  επίπεδο γνώσεων δεξιοτήτων 
και στάσεων. Η µάθηση ξεκινάει και συνεχίζεται, αν υπάρχει υποκίνηση γι΄ αυτήν 
και εξαρτάται από εγγενείς και εξωγενείς παράγοντες (Kόκκος, 2008).   

Σύµφωνα µε τους Carp, Peterson και Roelfs (1974, στο Cross, 1981), οι 
λόγοι για τους οποίους οι ενήλικοι συµµετέχουν σε µια µαθησιακή διεργασία, είναι οι 
παρακάτω: για να αποκτήσουν νέες γνώσεις, για να γίνουν καλύτεροι γονείς, για να 
αποκτήσουν ένα πτυχίο, για πνευµατική αναζήτηση, για να ξεφύγουν από κάτι, για να 
ανταποκριθούν στις εργασιακές απαιτήσεις, για προσωπική ευχαρίστηση. Οι 
προθέσεις των ενηλίκων εκπαιδευοµένων επηρεάζουν τον προσανατολισµό της 
µάθησης και σχετίζονται: α) µε την αντιµετώπιση ενός προβλήµατος, β) µε το 
ενδιαφέρον προς το γνωστικό αντικείµενο, γ) µε τις κοινωνικές ή προσωπικές 
ανάγκες (Rogers, 1999). Από την άλλη, οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι υιοθετούν 
διάφορους προσανατολισµούς απέναντι στην εκπαίδευση: α) άλλοι δίνουν έµφαση 
στον σκοπό, όπως είναι για παράδειγµα η απόκτηση ενός πτυχίου, β) άλλοι βρίσκουν 
νόηµα στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, καθώς τους αρέσει η ατµόσφαιρα της 
τάξης, και γ) άλλοι θεωρούν αυτοσκοπό την απόκτηση γνώσεων ή ικανοτήτων. 

Η Ανδραγωγική, η οποία αναπτύχθηκε ως θεωρία στα τέλη της δεκαετίας 
του 1960 και επικράτησε περίπου έως το τέλος της δεκαετίας του ΄80, ορίζεται ως η 
τέχνη και η επιστήµη που βοηθά τους ενηλίκους να µαθαίνουν. Η θεωρία αυτή 
αναπτύχθηκε από τον Malcolm Knowles (1913-1997) ο οποίος τη θεωρεί 
«ολοκληρωµένη θεωρία της µάθησης των ενηλίκων» και την εντάσσει στη σφαίρα 
των ανθρωπιστικών προσεγγίσεων της εκπαίδευσης ενηλίκων (Knowles, 1978 στο 
Cross, 1981). Η θεωρία της Ανδραγωγικής υποστηρίζει ότι η µάθηση είναι µία 
διαδραστική διεργασία ερµηνείας, η οποία οδηγεί στον συνεχή µετασχηµατισµό των 
βιωµάτων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων. Το άτοµο, στην πορεία προς την ωρίµανσή 
του, συσσωρεύει έναν σηµαντικό αριθµό εµπειριών οι οποίες αποκτούν νόηµα δια 
µέσου της διεργασίας της µάθησης. Η θεωρία της Ανδραγωγικής αναφέρεται στην 
ανάγκη των ενηλίκων εκπαιδευοµένων για αυτο-πραγµάτωση δηλαδή για 
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αναγνώριση και ανάπτυξη όλου του δυναµικού τους. Δίνει δε ιδιαίτερη έµφαση στον 
τρόπο µε τον οποίο οι εκπαιδευτές µπορούν να διευκολύνουν τους εκπαιδευόµενους 
ώστε να επιτύχουν αυτόν τον στόχο (Kolb, 1984). Η Ανδραγωγική υποστηρίζει, 
επίσης, ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι έχουν ορισµένα χαρακτηριστικά που τους 
διαφοροποιούν από τα παιδιά. Για αυτόν το λόγο, χρειάζονται διαφορετικού τύπου 
εκπαίδευση από αυτήν των παιδιών και των εφήβων (Knowles, 1998 στο Κόκκος, 
2005). 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόµενων 
προσδιορίζονται ως εξής: α) Έρχονται στην εκπαίδευση µε συγκεκριµένους στόχους, 
β) έχουν ευρύτερο και διαφορετικό φάσµα εµπειριών, γ) έχουν αποκρυσταλλώσει 
τους προτιµώµενους τρόπους µάθησης, δ) έχουν τάση για ενεργητική συµµετοχή και 
ε) αντιµετωπίζουν εµπόδια στη µάθηση. Τα εµπόδια στη µάθηση κατατάσσονται σε 
τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία υπάρχουν τα εµπόδια  που οφείλονται στην 
κακή οργάνωση της µαθησιακής διαδικασίας. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα 
εµπόδια που απορρέουν από τις κοινωνικές υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των 
ενηλίκων, που τους εµποδίζουν στην πορεία των σπουδών τους. Η τρίτη κατηγορία 
περιλαµβάνει τα εσωτερικά εµπόδια που εµπεριέχουν τα εµπόδια που σχετίζονται µε 
προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες, τα εµπόδια που απορρέουν από ψυχολογικούς 
παράγοντες και τους µηχανισµούς άµυνας και παραίτησης. (Κόκκος, 2008) 

Η εκπαίδευση ενηλίκων είχε αλµατώδη ανάπτυξη στην Ελλάδα από το 1981 
και έπειτα. Από τη µελέτη της βιβλιογραφίας και την καταγραφή και ταξινόµηση των 
δραστηριοτήτων των φορέων της εκπαίδευσης ενηλίκων κατασκευάστηκε µια 
τυπολογία στρατηγικών δράσης στις οποίες κατατάσσονται οι δραστηριότητες της 
εκπαίδευσης ενηλίκων (Βεργίδης, 2008). Η µουσική εκπαίδευση ενηλίκων µπορεί να 
ενταχθεί στη στρατηγική της συµπληρωµατικής εκπαίδευσης και της επιστηµονικής 
εξειδίκευσης, στην περίπτωση που η σπουδή της µουσικής βοηθάει τον ενήλικα στην 
επαγγελµατική του δραστηριότητα. Είναι ακόµη δυνατό να ενταχθεί στη στρατηγική 
της προσωπικής και κοινωνικο- πολιτιστικής ανάπτυξης, διότι η µουσική εξελίσσει 
τον άνθρωπο κοινωνικά, πολιτιστικά και βελτιώνει γενικότερα την προσωπικότητά 
του. Στη στρατηγική της κοινωνικής, επαγγελµατικής ένταξης και άρσης του 
αποκλεισµού, επειδή δίνει κίνητρα για δηµιουργική απασχόληση και ένταξης στην 
οµάδα και τέλος στην στρατηγική της ολοκληρωµένης τοπικής ανάπτυξης στην 
περίπτωση που η πολιτεία δηµιουργήσει φορείς που θα ασχολούνται µε τη µουσική 
εκπαίδευση ενηλίκων και θα υπάρχει ενεργή συµµετοχή και προσφορά στην κοινωνία 
µε τη µορφή συναυλιών και διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων.  

Οι προϋποθέσεις αποτελεσµατικής µάθησης στους ενήλικες είναι οι 
ακόλουθες: Η εκπαίδευση χρειάζεται να έχει εθελοντικό χαρακτήρα και οι ενήλικες 
δεν πρέπει να πιέζονται σε µια εκπαιδευτική διαδικασία. Αποσαφηνίζονται οι 
εκπαιδευτικοί στόχοι, οι οποίοι πρέπει να είναι σαφείς, ρεαλιστικοί συνδεδεµένοι µε 
τις πραγµατικές ανάγκες των εκπαιδευόµενων και γι΄ αυτό έχει σηµασία η διάγνωση 
των εκπαιδευτικών αναγκών κατά την εναρκτήρια συνάντηση µε τον εκπαιδευτή 
ενηλίκων. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα χρειάζεται να είναι άψογα οργανωµένο σε όλα 
τα επίπεδα (υποδοµή, εκπαιδευτικό υλικό, γραµµατειακή υποστήριξη, εκπλήρωση 
των οικονοµικών και άλλων υποχρεώσεων προς τους συµµετέχοντες). Το περιεχόµενο 
των σπουδών να έχει άµεση σχέση µε τις ανάγκες και τις εµπειρίες των 
εκπαιδευόµενων και να λαµβάνονται υπόψη οι προτιµώµενοι τρόποι µάθησης. Είναι 
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απαραίτητο να ενθαρρύνεται σταδιακά η ενεργητική συµµετοχή στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και να δηµιουργηθεί ένα µαθησιακό κλίµα που να χαρακτηρίζεται από 
ουσιαστική επικοινωνία, συνεργατικό πνεύµα και αµοιβαίο σεβασµό. Ωφέλιµη είναι 
και η διερεύνηση των εµποδίων στη µάθηση που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευόµενοι 
(Κόκκος, 2008).  

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι τα µουσικά σύνολα 
προσφέρουν στους ηλικιωµένους µια δίοδο για την απόκτηση νέων φίλων, ενώ 
παράλληλα οι µουσικές δραστηριότητες στις οποίες λαµβάνουν µέρος άνθρωποι 
όλων των ηλικιών έχουν ιδιαίτερη κοινωνική αξία (Bowers, 1998· Darrow et al., 
1994· Leitner, 1982). Επιπλέον η µουσική δηµιουργία βοηθάει στη διατήρηση της 
καλής υγείας, στη βελτίωση της ψυχικής υγείας και στην απόκτηση ποιότητας στη 
ζωή του ενήλικα (Coffman & Adamek, 1999· Vanderark et al, 1983· Wise et al., 
1992· Kahn, 1998· Kokatsaki, 2007).  

Μεθοδολογία έρευνας 
Ο σκοπός της έρευνας, που ολοκληρώθηκε το Σεπτέµβριο του 2014, ήταν η σύνδεση 
της εκπαίδευσης ενηλίκων µε τη µουσική εκπαίδευση ενηλίκων, η περίπτωση των 
ξύλινων πνευστών µουσικών οργάνων (φλάουτο, όµποε, κλαρινέτο, φαγκότο, 
σαξόφωνο, φλογέρα). Οι στόχοι της  επικεντρώνονται στο: α) να µελετηθεί η µουσική 
εκπαίδευση των ενηλίκων στα ξύλινα πνευστά µουσικά όργανα από την οπτική των 
εκπαιδευόµενων. β) να διευκρινιστούν οι λόγοι για τους οποίους οι ενήλικες επέλεξαν 
τα ξύλινα πνευστά µουσικά όργανα και τα οφέλη που αποκτούν από αυτή τους την 
ενασχόληση, γ) να αποκαλυφθούν οι µουσικές και οι µη µουσικές δυσκολίες που 
αντιµετωπίζουν οι ενήλικες που µαθαίνουν ξύλινα πνευστά και τέλος δ) να 
καταγραφούν οι προτάσεις των εκπαιδευόµενων για τη βελτίωση της µουσικής 
εκπαίδευσης των ενηλίκων στα ξύλινα πνευστά στην Ελλάδα.  

Τα ερευνητικά ερωτήµατα που προέκυψαν προς απάντηση ήταν τα 
ακόλουθα: α) Για ποιούς λόγους επέλεξαν οι ενήλικες να ασχοληθούν µε τα ξύλινα 
πνευστά µουσικά όργανα; β) Ποιά ήταν τα οφέλη από την ενασχόληση των ενηλίκων 
µε τα ξύλινα πνευστά; γ) Ποιές ήταν οι µουσικές και οι µη µουσικές δυσκολίες των 
ενηλίκων που µαθαίνουν ξύλινα πνευστά; δ) Ποιές ήταν οι προτάσεις των 
εκπαιδευόµενων στα ξύλινα πνευστά µουσικά όργανα για µια καλύτερη µουσική 
εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα; 

Τα υποκείµενα της έρευνας ήταν 17 ενήλικες εκπαιδευόµενοι στα ξύλινα 
πνευστά µουσικά όργανα. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε ατοµικές συνεντεύξεις, 
µε ηµιδοµηµένη µορφή και µε την παρατήρηση συναυλίας ενήλικων σπουδαστών της 
φλογέρας. Η αξιοπιστία της έρευνας επιτεύχθηκε µέσω της τριγωνοποίησης των 
µεθόδων συλλογής των δεδοµένων, την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, την εµπειρία 
της ερευνήτριας στη µουσική εκπαίδευση και στην προσπάθεια περιορισµού της 
υποκειµενικότητάς της στην εξαγωγή συµπερασµάτων. Τα αποτελέσµατα της µελέτης 
επιβεβαιώθηκαν από τους ίδιους τους συµµετέχοντες στην έρευνα. Προσφέρθηκε η 
δυνατότητα στους συµµετέχοντες να παραµείνουν ανώνυµοι και όλες οι πληροφορίες 
χρησιµοποιήθηκαν µε απόλυτη εµπιστευτικότητα.    

Αποτελέσµατα της έρευνας 
Τα ευρήµατα της έρευνας δείχνουν ότι το ηχόχρωµα είναι ο κυριότερος λόγος για την 
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επιλογή του πνευστού οργάνου από τους ενήλικες. Σε αυτόν προστίθενται το σχήµα 
και το µέγεθος του οργάνου, το ρεπερτόριό του, οι οικογενειακές, σχολικές και 
κοινωνικές επιρροές, η µουσική έκφραση και η χαρά της δηµιουργίας µέσα από το 
πνευστό µουσικό όργανο, η συνέχιση των µουσικών σπουδών που είχαν ξεκινήσει σε 
νεότερη ηλικία, η χρησιµότητά του στην εργασία (οι νηπιαγωγοί µαθαίνουν φλογέρα 
για να τη χρησιµοποιήσουν στο µάθηµα της µουσικοκινητικής αγωγής), η εκµάθηση 
ενός διαφορετικού µουσικού οργάνου από αυτό που ήδη γνωρίζουν και από αυτό που 
σπουδάζουν τα παιδιά τους. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε την ανταµοιβή των ενηλίκων από 
την ενασχόληση µε τα ξύλινα πνευστά σχετίζονται µε: τη δηµιουργική απασχόληση 
στον ελεύθερο χρόνο και την καλύτερη ποιότητα ζωής, την καλλιέργεια της µουσικής 
αντίληψης, την ψυχική ισορροπία και την καλή υγεία, τη σωστή στάση του σώµατος, 
τη νοητική εξάσκηση, τη βελτίωση της διαφραγµατικής αναπνοής και της 
ψυχολογίας. Η εκµάθηση του ξύλινου πνευστού προσφέρει χαλάρωση, εσωτερική 
γαλήνη, θετική σκέψη και ηρεµία, εξωτερίκευση συναισθηµάτων, συντροφιά, 
κοινωνικοποίηση. Η µουσική βοηθάει στην καλή λειτουργία της µνήµης, στη 
συγκέντρωση, στην αποφασιστικότητα, ο άνθρωπος γίνεται πλούσιος πνευµατικά και 
συναισθηµατικά. Δηµιουργείται το αίσθηµα της ικανοποίησης όταν παράγεται ο 
επιθυµητός ήχος, διότι στο πνευστό επεξεργάζεται τον ήχο ο ίδιος ο εκτελεστής, το 
πνευστό ζωντανεύει µέσω της πνοής και υπάρχει ιδιαίτερο δέσιµο µε τον 
οργανοπαίκτη. Κίνητρο για την εκµάθηση του πνευστού οργάνου αποτελεί η 
συµµετοχή σε διάφορες ορχήστρες, σε σύνολα µουσικής δωµατίου και είναι πιθανό 
να συντελεί στον περιορισµό του καπνίσµατος και της κατανάλωσης του αλκοόλ. 

Οι µουσικές δυσκολίες κατά την εκµάθηση των ξύλινων πνευστών 
(σύµφωνα µε τη γνώµη των εκπαιδευόµενων) είναι οι παρακάτω: Έλλειψη χρόνου 
για εξάσκηση και διάβασµα µε αποτέλεσµα την κακή ποιότητα του ήχου, δυσκολία 
στην παραγωγή ήχου και στον τρόπο φυσήµατος στο επιστόµιο. Η διαφραγµατική 
αναπνοή φαίνεται να δυσκολεύει στην αρχή τους εκπαιδευόµενους, καθώς και η 
µεγάλη ποσότητα αέρα που χρειάζεται για το παίξιµο ενός κοµµατιού.  Απαιτείται 
υποµονή και πειθαρχία για να καταφέρει κάποιος να δηµιουργήσει έναν ωραίο ήχο. 
Παρατηρείται δυσκολία γρήγορης ανάγνωσης των νοτών, δυσκολία στο συγχρονισµό 
αναπνοής-φυσήµατος-γλώσσας-δαχτύλων, στη σωστή στάση του σώµατος κατά το 
παίξιµο του οργάνου και στο συγχρονισµό των δακτύλων µε τη γλώσσα για τη σωστή 
άρθρωση των νοτών.  Άλλες τεχνικές δυσκολίες που εµφανίστηκαν έχουν σχέση µε 
το κράτηµα του οργάνου, τη δυσκινησία των δαχτύλων, τις ιδιαίτερες δυσκολίες σε 
σύνθετους και γρήγορους ρυθµούς, στην εκτέλεση των µουσικών κλιµάκων. 
Αναφέρθηκαν προβλήµατα στη σωστή ερµηνεία των µουσικών κοµµατιών, στην 
ανάγνωση της παρτιτούρας και στην καλλιέργεια της αντίληψης του τονικού ύψους. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχει άρνηση από τους ενήλικες για την εκµάθηση της 
µουσικής σηµειογραφίας.              

Ειδικότερα στο φαγκότο επισηµάνθηκε ως εµπόδιο η χρονοβόρα διαδικασία 
της κατασκευής των καλαµιών που τοποθετούνται στο στόµα για να διοχετευθεί ο 
αέρας µέσα στο όργανο, και στο φλάουτο η εύρεση της σωστής γωνίας φυσήµατος 
στο επιστόµιο και η σωστή εκτέλεση της τρίτης οκτάβας. Ιδιαίτερες τεχνικές 
δυσκολίες επισηµάνθηκαν στο φαγκότο και στο όµποε, καθώς και το µεγάλο 
οικονοµικό κόστος απόκτησής τους. Αντίθετα στη φλογέρα υπάρχει ευκολία στην 
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παραγωγή ήχου και πρόκειται για ένα οικονοµικό όργανο µε αποτέλεσµα να 
παρατηρείται αύξηση του αριθµού των ενηλίκων που ασχολούνται µε αυτό.  

Η κυριότερη µη µουσική δυσκολία είναι η έλλειψη χρόνου εξαιτίας των 
κοινωνικών, οικογενειακών, των επαγγελµατικών και των λοιπών εκπαιδευτικών 
υποχρεώσεων του ενήλικα εκπαιδευόµενου. Τα προβλήµατα υγείας, η κακή 
κατάσταση της στοµατικής κοιλότητας, της οδοντοστοιχίας, τα µυοσκελετικά 
προβλήµατα, η µείωση της όρασης και της ακοής, της µνήµης και η σωµατική 
κόπωση που αισθάνονται οι ενήλικες δυσκολεύουν την εκµάθηση της µουσικής. 
Επιπλέον η κακή ψυχολογία ενός ενήλικα, το άγχος, η έλλειψη συγκέντρωσης και 
πειθαρχίας, το απαιτητικό εκπαιδευτικό πλαίσιο σπουδών του οργάνου, το αυστηρό 
πρόγραµµα µελέτης, η έλλειψη οικονοµικών πόρων για να τη συνέχιση των σπουδών 
εµποδίζουν τη µάθηση. Ο αρνητισµός για την ενασχόλησή τους µε τα ξύλινα πνευστά 
µουσικά όργανα, που προέρχεται από τον κοινωνικό περίγυρο, διάφοροι 
οικογενειακοί λόγοι, η έλλειψη χρόνου επηρεάζουν τη µάθηση, αλλά αν υπάρχει η 
αποφασιστικότητα από τον ενήλικα για να ασχοληθεί µε το ξύλινο πνευστό, οι τρεις 
τελευταίες δυσκολίες ξεπερνιούνται. 

Οι ενήλικες εκπαιδευόµενοι στα ξύλινα πνευστά µουσικά όργανα προτείνουν 
τα ακόλουθα για τη βελτίωση της µουσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα:  
1. Συναντήσεις και οµιλίες καθηγητών και ενήλικων µαθητών µε τη συµµετοχή 

ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σχετικές µε τα οφέλη της µουσικής 
εκπαίδευσης ενηλίκων.  

2. Ύπαρξη πρακτικής παιδαγωγικής προσέγγισης των µουσικών οργάνων για όσους 
δεν µπορούν να διαβάσουν τις παρτιτούρες και δυσκολεύονται στην εκµάθηση 
της µουσικής σηµειογραφίας.  

3. Διοργάνωση συναυλιών ενήλικων µαθητών.  
4. Να γραφούν βιβλία µουσικής για ενήλικες. 
5. Προσαρµογή του προγράµµατος σπουδών στις απαιτήσεις των ενηλίκων, όσον 

αφορά στην εκµάθηση κάποιου µουσικού οργάνου στην τυπική εκπαίδευση. Θα 
µπορούσε  να διαφοροποιηθεί η ύλη των µουσικών µαθηµάτων για την απόκτηση 
ενός πτυχίου από έναν ενήλικα και να συσταθεί µουσική σχολή για ενήλικες. 

6. Να υπάρχει η δυνατότητα κοινωνικής προσφοράς. Η συµµετοχή των ενηλίκων 
που παίζουν µουσική σε µουσικά σχήµατα µε σκοπό την προσφορά συναυλιών σε 
νοσοκοµεία και σε γηροκοµεία.   

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων, µε βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, 
χρειάζεται να έχει πολλές γνώσεις και µουσική εµπειρία, να είναι µια ισχυρή και 
δυναµική προσωπικότητα, να σέβεται και να εµπνέει τον ενήλικα µαθητή του, ο 
ρόλος του να είναι καθοδηγητικός, συµβουλευτικός, διευκολυντικός, εµψυχωτικός 
και να έχει επιµορφωθεί στην εκπαίδευση ενηλίκων.  

Οι περισσότεροι από τους ενήλικες που συµµετείχαν στην έρευνα πιστεύουν 
ότι η συσσωρευµένη εµπειρία του ενήλικα βοηθάει στο να µαθαίνει ευκολότερα, 
πολύ γρήγορα και µε λίγη µελέτη νέα αντικείµενα. Οι εµπειρίες από τη ζωή ενός 
ενήλικα τον βοηθούν και στη µουσική έκφραση, µε την προϋπόθεση ότι έχουν 
ξεπεραστεί οι τεχνικές δυσκολίες στο παίξιµο του µουσικού οργάνου.  

Συµπεράσµατα 
Η επίδρασή της µουσικής είναι θετική σε όλους τους ανθρώπους, ξεκινώντας από 
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τους απλούς ακροατές της. Η συγκεκριµένη έρευνα έδειξε ότι η ενασχόληση µε τη 
µουσική έχει πολλά θετικά αποτελέσµατα για τους ενήλικες που µαθαίνουν να 
παίζουν ξύλινα πνευστά µουσικά όργανα.  

Η διδασκαλία της µουσικής στους ενήλικες στη χώρα µας, δε 
διαφοροποιείται από τη διδασκαλία των ανηλίκων. Οι ιδιαιτερότητες του ενήλικα 
αντιµετωπίζονται µε βάση την εµπειρία και την εφευρετικότητα του εκάστοτε 
εκπαιδευτικού και δεν υπάρχει το θεωρητικό υπόβαθρο των αρχών της εκπαίδευσης 
ενηλίκων στο οποίο χρειάζεται να βασιστούν για να γίνει αποτελεσµατικότερη η 
διδασκαλία της µουσικής στον ενήλικα. Τα οφέλη από τη µουσική εκπαίδευση των 
ενηλίκων είναι ποικίλα, αλλά κρίνεται απαραίτητη η επιµόρφωση των καθηγητών 
µουσικής στην εκπαίδευση ενηλίκων, για να µπορέσουν να µειωθούν τα µουσικά και 
µη µουσικά εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι ενήλικες κατά την εκµάθηση του 
µουσικού οργάνου, δίνοντας βαρύτητα στις ιδιαίτερες ανάγκες του ενήλικα 
εκπαιδευόµενου µε βάση τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων (Rogers, 1999· 
Κόκκος, 2005). Θα χρειαστεί να πραγµατοποιηθεί σχεδιασµός των προγραµµάτων 
επιµόρφωσης των καθηγητών µουσικής στη µουσική εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι 
επιβεβληµένο να διεξαχθούν έρευνες σχετικά µε το πλαίσιο, τη δοµή και τη 
λειτουργία της µουσικής σχολής ενηλίκων, που προτείνεται από τα υποκείµενα της 
έρευνας να δηµιουργηθεί στην Ελλάδα, καθώς και για το πρόγραµµα διδασκαλίας και 
την ύλη των µαθηµάτων που θα διδάσκονται οι ενήλικες σπουδαστές. Μελέτες πρέπει 
να πραγµατοποιηθούν και για τα βιβλία µουσικής που θα γραφούν για τους ενήλικες 
σπουδαστές ως προς τη δοµή, το περιεχόµενο, την εµφάνισή τους και τον τρόπο 
διδασκαλίας τους.  

Η δια βίου µάθηση περιλαµβάνει την τυπική, µη τυπική εκπαίδευση και την 
άτυπη µάθηση. Ο ενήλικος θα επιλέξει το είδος της µουσικής εκπαίδευσης ή µάθησης 
που προτιµά και χρειάζεται να γίνουν προτάσεις για τον κατάλληλο σχεδιασµό τους 
µε βάση τις θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Από την παρούσα έρευνα δίνεται το έναυσµα για περαιτέρω µελέτη της 
σχέσης της διακοπής ή µείωσης του καπνίσµατος µε την εκµάθηση των ξύλινων και 
γενικότερα των πνευστών µουσικών οργάνων, καθώς και για τη θεραπεία του 
άσθµατος και άλλων αναπνευστικών παθήσεων. Τα οφέλη της διαφραγµατικής 
αναπνοής είναι απαραίτητο να διερευνηθούν σε βάθος. Ακόµη θα ήταν ωφέλιµο να 
µελετηθεί η χρήση του πνευστού οργάνου στη µουσικοθεραπεία και στην 
ψυχοθεραπεία και να πραγµατοποιηθεί µια έρευνα που να µελετάει ενήλικες µε 
ειδικές ανάγκες που ασχολούνται µε τα ξύλινα πνευστά. Τα αποτελέσµατα θα είναι 
σίγουρα πολύτιµα και  χρήσιµα για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και για το 
σχηµατισµό µιας κοινωνίας περισσότερο ωφέλιµης και δηµιουργικής, στηριζόµενη 
στα οφέλη της δια βίου µάθησης και επιµόρφωσης.  
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