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Περίληψη 
Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε βρετανικό σχολείο της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης στο Λονδίνο το 2014, και µελέτησε 35 µαθητές 11-12 χρονών, µέλη της 
χορωδίας για την Α΄ Γυµνασίου. Η χορωδία πραγµατοποιούνταν εκτός υποχρεωτικού 
σχολικού ωραρίου και η συµµετοχή σε αυτήν ήταν εθελοντική. Η έρευνα εστιάζει στον 
τρόπο µε τον οποίο οι συσσωρευµένες τυπικές και άτυπες εµπειρίες των µαθητών 
διαµορφώνουν τη µουσική τους ταυτότητα, καθώς και την αντίληψή τους για τη 
µουσική-στο-σπίτι και τη µουσική-στο-σχολείο. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, κατά 
την εφηβεία, υπάρχει διάσταση µεταξύ αυτών των δύο. Ωστόσο, στο συγκεκριµένο 
δείγµα οι µαθητές εκφράζουν µια ισχυρή µουσική ταυτότητα, και οι περισσότεροι από 
αυτούς τείνουν να ταυτίζουν τη µουσική-στο-σχολείο µε τη µουσική-στο-σπίτι. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, η σχολική µουσική εκπαίδευση θα όφειλε να 
ενσωµατώσει αρκετά από τα ενδιαφέροντα των µαθητών ώστε η δική τους µουσική να 
γίνει µέρος της µουσικής-στο-σχολείο. Η έρευνα υποστηρίζει ότι οι µουσικές 
δραστηριότητες εκτός του υποχρεωτικού σχολικού ωραρίου συµβάλλουν προς αυτή την 
κατεύθυνση. 

Λέξεις κλειδιά: µουσική ταυτότητα, µουσική-στο-σπίτι, µουσική-στο-σχολείο, 
µουσικότητα 
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Abstract 
This survey was conducted at a secondary school in London in 2014, and studied 35 
volunteer members of an extra-curriculum Year 7 (11-12 years old) choir. It focused 
on the way students’ accumulated formal and informal musical experiences formed 
their musical identity, as well as their perception of music-at-home and music-at-
school. Literature suggests that during adolescence there is a discrepancy between 
the two. However, in this specific sample, students express a strong musical identity 
and most of them seem to identify music-at-home with music-at-school. The survey 
suggests that school musical activities should focus on students’ musical needs and 
interests so that their music becomes part of school music. The survey also suggests 
that incorporating extra curriculum musical activities in school life contributes 
towards this direction.  
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Εισαγωγή: η µουσική στην εφηβεία 
Σύµφωνα µε την πρόσφατη έρευνα και βιβλιογραφία, η µουσική βρίσκεται παντού 
και είναι συνδεδεµένη µε πολλές πτυχές της καθηµερινής µας ζωής, όπως µουσική 
στην τηλεόραση, στο αυτοκίνητο, στον κινηµατογράφο, στα µπαρ, στο κινητό 
τηλέφωνο, αλλά και φυσικά στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή και τις συναυλίες 
(DeNora, 2000). Ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, η µουσική αποτελεί 
αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής τους, κι αυτό συνδέεται µε τις συναισθηµατικές 
αλλαγές που βιώνουν κατά την εφηβεία. Η µουσική για αυτούς είναι ένα καταφύγιο 
από την ανία και την πίεση που βιώνουν σε κοινωνικό επίπεδο (North et al., 2000). 
Επίσης, µπορεί να αποτελέσει ένα όριο µεταξύ του δικού τους κόσµου και «των 
άλλων». Η Green (1999/2006, 168) σηµειώνει ότι «η µουσική είναι σαν ένα ρούχο 
που µπορεί να φορεθεί δηµοσίως (στο σχολείο) ή ιδιωτικά (στο σπίτι) και το οποίο 
αποκαλύπτει ή κρύβει κάτι για την προσωπικότητα, µε άλλα λόγια, συνιστά ένα 
πολιτιστικό σύµβολο µέσω του οποίου οι έφηβοι προσπαθούν να επιβεβαιώσουν την 
ταυτότητά τους».  

Η µουσική ταυτότητα στην εφηβεία: οι συσσωρευµένες τυπικές και άτυπες 
µουσικές εµπειρίες  
Η µουσική ταυτότητα των εφήβων αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για τους 
µουσικοπαιδαγωγούς. Μία από τις προϋποθέσεις για να κατανοήσουµε καλύτερα τη 
µουσική ταυτότητα των µαθητών είναι να συνειδητοποιήσουµε ότι εισέρχονται στην 
τάξη έχοντας ήδη ένα διαµορφωµένο µουσικό υπόβαθρο. Αυτό αφορά τόσο στις 
προτιµήσεις τους όσο και στις αντιπάθειές τους για τα διάφορα είδη µουσικής. Είναι 
µάλιστα συχνό το φαινόµενο να σχηµατίζονται παρέες στη βάση της προτίµησης του 
ίδιου είδους µουσικής, κάτι το οποίο παρέχει το έντονο αίσθηµα του «ανήκειν» στην 
ίδια οµάδα, το οποίο µε τη σειρά του αυξάνει την αυτοεκτίµηση και την 
αυτοπεποίθηση (Coleman, 2011). Έτσι, η µουσική γίνεται το µέσο για να 
κατανοήσουν τον εαυτό τους, να εξερευνήσουν και να ισχυροποιήσουν την 
ταυτότητά τους (Hallam, 2001· Hargreaves et al., 2002). 

Το µουσικό υπόβαθρο των µαθητών διαµορφώνεται µε βάση τις µουσικές 
εµπειρίες που έχουν αποκτηθεί καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. Πώς συνδέεται 
αυτό µε το µάθηµα της µουσικής; Ήδη πολύ πριν οι µαθητές εισέλθουν στην τάξη, οι 
συσσωρευµένες εµπειρίες τους (accumulated experiences) έχουν παίξει σηµαντικό 
ρόλο στη διαµόρφωση της µουσικής τους ταυτότητας καθώς και την εικόνα που 
έχουν για τον εαυτό τους και τις ικανότητές τους, δηλαδή την «αυτοεικόνα» τους 
(self-belief), και αυτό επιδρά καταλυτικά στα κίνητρα που έχουν για µάθηση 
(Bandura, 1997· Dweck, 2000). Οι εµπειρίες αυτές έχουν θετικό ή αρνητικό πρόσηµο 
και προέρχονται από τον εκάστοτε κυρίαρχο πολιτισµό, τα διάφορα τεχνολογικά 
µέσα, την οικογένεια, και σε µεγαλύτερη ηλικία, το σχολικό περιβάλλον και τους 
φίλους. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι συνιστούν τη µουσική βιογραφία ενός ατόµου 
(Welch & McPherson, 2012). H µουσική βιογραφία είναι δυνατό να αποκαλύψει 
πολλά στοιχεία σχετικά µε την αντίληψη του εαυτού ως µουσικού ατόµου. Εµπειρίες 
που έχουν αποκτηθεί σε ένα υποστηρικτικό και ενθαρρυντικό περιβάλλον µπορούν να 
παρέχουν τη δυνατότητα έκφρασης της µουσικότητας (Welch, 2000). Αντίστοιχα, 
όπου υπάρχουν δυσκολίες ή άνθρωποι µε αρνητική µουσική επιρροή, και εφόσον 
αυτά τα εµπόδια δεν ξεπεραστούν, µπορούν να οδηγήσουν στην αντίληψη του εαυτού 
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ως µη µουσικού ατόµου αποδίδοντας µάλιστα στον εαυτό την ταµπέλα του «ανίκανου 
µουσικά» ή του «άµουσου».  

Η έρευνα: στόχοι και µεθοδολογία  
Το ενδιαφέρον για τη διεξαγωγή της έρευνας προέκυψε από την αναζήτηση των 
κινήτρων των µαθητών να συµµετέχουν εθελοντικά στη χορωδία εκτός υποχρεωτικού 
σχολικού ωραρίου για την Α΄ Γυµνασίου, κατά τη διάρκεια του µεσηµεριανού τους 
διαλείµµατος. Διερευνήθηκε ο τρόπος µε τον οποίο έβλεπαν τον εαυτό τους σε σχέση 
µε τη µουσική (ή τις διάφορες µουσικές), και η θέση που είχε η µουσική στη ζωή 
τους. Με βάση την παραπάνω βιβλιογραφική ανασκόπηση, τέθηκαν οι παρακάτω 
στόχοι: Πώς αντιλαµβάνονται οι µαθητές τον εαυτό τους όσον αφορά τη µουσικότητά 
τους; Υπάρχει για αυτούς ο διαχωρισµός µεταξύ της µουσικής-στο-σπίτι και της 
µουσικής-στο-σχολείο, και αν ναι, πώς τον αντιλαµβάνονται; Τι ρόλο έχουν παίξει 
και συνεχίζουν να παίζουν στη διαµόρφωση της µουσικής τους ταυτότητας οι τυπικές 
και άτυπες εµπειρίες εντός και εκτός σχολείου µέχρι τώρα, καθώς και οι άνθρωποι 
που τους επηρέασαν σηµαντικά, θετικά ή αρνητικά;  

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το 2014 σε ένα βρετανικό, µεικτό, δηµόσιο 
σχολείο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, µε πάνω από 
1000 µαθητές από διάφορα κοινωνικο-οικονοµικά στρώµατα, εθνικότητες, και 
πολιτισµούς. Στην έρευνα πήραν µέρος 35 µαθητές 11-12 χρονών. 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, αρχικά διενεµήθηκε από την ερευνήτρια 
ένα διάγραµµα δύο σελίδων µε κουτάκια προς συµπλήρωση µε θέµα τις 
σηµαντικότερες αναµνήσεις από την ενασχόληση µε τη µουσική από τα πρώτα 
παιδικά τους χρόνια µε τις εξής υποενότητες: τις θετικές εµπειρίες, τις αρνητικές, και 
τους ανθρώπους µε σηµαντική επιρροή στη µουσική τους εξέλιξη, στο σχολείο, στο 
σπίτι και αλλού. Τα διαγράµµατα συµπληρώθηκαν ατοµικά από τους µαθητές µε τις 
σχετικές πληροφορίες στο σχολείο (10 λεπτά) και στη συνέχεια συλλέχτηκαν και 
επιστράφηκαν στην ερευνήτρια.  

Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε συζήτηση σε µικρές οµάδες αρχικά των 
µαθητών µεταξύ τους, και έπειτα των µαθητών µε την ερευνήτρια. Η συζήτηση 
βασίστηκε σε µια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες µοιράστηκαν σε µορφή φωτοτυπίας σε 
οµάδες των 3-4 µαθητών, και αφορούσαν την αγαπηµένη τους ενασχόληση µε τη 
µουσική, την ενασχόλησή τους µε τη µουσική εκτός σχολείου (αν υπάρχει) µε όποιον 
τρόπο αυτή εκφράζεται, τυπικά ή άτυπα, την αγαπηµένη τους και λιγότερο 
αγαπηµένη τους ανάµνηση από την ενασχόλησή τους µε τη µουσική, το άτοµο που 
τους έχει επηρεάσει πιο πολύ στην ενασχόλησή τους µε τη µουσική (αν υπάρχει) και 
πώς, και τέλος, τους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν να συµµετάσχουν στη 
χορωδία. Οι συζητήσεις ηχογραφήθηκαν και αναλύθηκαν. 

Στο τελικό στάδιο της έρευνας, πραγµατοποιήθηκαν ηµι-δοµηµένες 
συνεντεύξεις µε τους µαθητές ανά δύο µε κυρίως σχεδιασµένες αλλά και αυθόρµητες 
ερωτήσεις που µπορεί να προέκυπταν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Οι 
ερωτήσεις στόχευαν στη διερεύνηση του ορισµού του µουσικού ατόµου, στο κατά 
πόσο οι συµµετέχοντες θεωρούν εαυτούς µουσικά άτοµα, των διαφορών µεταξύ της 
χορωδίας -αλλά και της µουσικής δραστηριότητας συνολικά- στο γυµνάσιο και το 
δηµοτικό, των έντονων αρνητικών εµπειριών και πώς έχουν επιδράσει στη µουσική 
τους εξέλιξη, των διαφορών µεταξύ της µουσικής στο σπίτι και της µουσικής στο 
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σχολείο, και τέλος, της επιθυµίας τους (αν υπάρχει) να επιλέξουν το µάθηµα της 
µουσικής στις GCSE  εξετάσεις. Οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν και η διάρκεια της 1

καθεµιάς δεν ξεπέρασε τα 15 λεπτά.  

Αποτελέσµατα  
Όπως έδειξε η ανάγνωση του διαγράµµατος µετά τη συµπλήρωσή του από τους 
µαθητές, οι αναµνήσεις τους από τη µικρή ηλικία προέρχονταν κυρίως από το σπίτι, 
για παράδειγµα νανουρίσµατα, τραγούδι µε µουσική από την τηλεόραση, χτύπηµα 
κατσαρολικών, αλλά ακόµη κάποιοι ανέφεραν την παρακολούθηση προσχολικής 
µουσικής αγωγής. Όσον αφορά στις εµπειρίες τους, αυτές προέρχονταν από την 
τυπική µάθηση, κυρίως το σχολείο ή το ωδείο. Οι θετικές περιλάµβαναν συνήθως τη 
σολιστική εκτέλεση σε κάποια σχολική µουσική παράσταση, τη συµµετοχή σε 
σχολική παράσταση σε κάποιον από τους µεγάλους συναυλιακούς χώρους του 
Λονδίνου, αλλά και τις επιτυχείς εξετάσεις στο όργανο. Οι αρνητικές εµπειρίες 
περιλάµβαναν κυρίως «βαρετά» ή «πολύ απαιτητικά» µαθήµατα µουσικής ή 
οργάνου, αποτυχίες στις εξετάσεις, και δασκάλους, τους οποίους χαρακτήρισαν 
«βαρετούς», «χάλια», «κακούς». Στους ανθρώπους που τους επηρέασαν θετικά ή 
αρνητικά συγκαταλέγονταν η οικογένεια και οι δάσκαλοι µουσικής. Όπως θα φανεί 
αργότερα κατά την πορεία της έρευνας, οι επιρροές τους προέρχονταν και από τους 
φίλους τους αλλά εδώ οι µαθητές δεν τους ανέφεραν. Αυτό ίσως εξηγείται από το 
γεγονός ότι σε αυτό το στάδιο οι µαθητές αναφέρονται κυρίως στην τυπική µάθηση 
(σχολείο, µαθήµατα) και τους ανθρώπους γύρω από αυτή. 

Η συζήτηση σε µικρές οµάδες τους έδωσε τη δυνατότητα να περιγράψουν 
και να εκφράσουν µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τις πληροφορίες που έδωσαν στο 
διάγραµµα. Έµφαση δόθηκε σε δύο ερωτήσεις: (1) στην αγαπηµένη τους µουσική 
ασχολία, όπου όλοι οι µαθητές απάντησαν καταρχήν «η ακρόαση», αλλά και το 
τραγούδι κατά την ακρόαση ή το παίξιµο κάποιου οργάνου, και (2) τους λόγους για 
τους οποίους αποφάσισαν να συµµετάσχουν στη χορωδία, όπου οι µαθητές 
απάντησαν ότι τους αρέσει να τραγουδούν, ότι τους το πρότειναν οι φίλοι τους, ότι 
συµµετείχαν και στη χορωδία του δηµοτικού και ήθελαν να συνεχίσουν και στο 
γυµνάσιο, ή ότι αναζητούσαν µια ασχολία για την ώρα του µεσηµεριανού 
διαλείµµατος.  

Στις απαντήσεις που έδωσαν κατά τις συνεντεύξεις, οι περισσότεροι µαθητές 
είπαν ότι προτιµούσαν τη χορωδία στο γυµνάσιο γιατί ήταν πιο ώριµη, πιο 
απαιτητική και µε περισσότερες δυνατότητες από αυτή του δηµοτικού, και στο 
γυµνάσιο είχαν τη δυνατότητα να παίξουν διάφορα όργανα και να κάνουν «διάφορες 
µουσικές» (διάφορα είδη µουσικής) σε αντίθεση µε το δηµοτικό όπου το εύρος των 
µουσικών ειδών είναι πιο περιορισµένο. Όσον αφορά στη µουσικότητα, περισσότεροι 
από τους µισούς µαθητές έδωσαν τον ορισµό του µουσικού ατόµου ως αυτού που 
τραγουδάει και/ή παίζει κάποιο όργανο, και όσον αφορά τον εαυτό τους, σχεδόν όλοι 
είπαν ότι είναι µουσικά άτοµα γιατί είτε τους αρέσει η µουσική γενικά, ή πιο 
συγκεκριµένα παίζουν κάποιο όργανο ή τραγουδούν στο σχολείο ή στο σπίτι. Όσον 
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 Οι GCSE εξετάσεις πραγµατοποιούνται στο 5ο και τελευταίο έτος της υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας 1

εκπαίδευσης στο Ηνωµένο Βασίλειο. Οι µαθητές εξετάζονται σε παν-βρετανικό επίπεδο σε µια σειρά 
από υποχρεωτικά και ελεύθερης επιλογής µαθήµατα.



αφορά στις διαφορές µεταξύ της µουσικής-στο-σπίτι και της µουσικής-στο-σχολείο, 
οι περισσότεροι µαθητές ταύτισαν την πρώτη µε την ακρόαση µουσικής, κάτι που, 
όπως είπαν, δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν στο σχολείο. Κάποιοι µαθητές είπαν 
ότι δεν υπάρχει κάποια σηµαντική διαφορά γιατί στο σχολείο κάνουν και τη µουσική 
που τους αρέσει. Μερικοί χαρακτήρισαν τη µουσική στο σπίτι άτυπη (informal) και 
την ταύτισαν µε την ποπ, ενώ τη µουσική στο σχολείο τυπική (formal) και την 
ταύτισαν µε την κλασσική. Τέλος, σχεδόν οι µισοί µαθητές απάντησαν ότι θα 
επέλεγαν το µάθηµα της µουσικής στις GCSE εξετάσεις.  

Συζήτηση 
Η έρευνα δείχνει ότι η µουσική είναι σηµαντική στη ζωή τους, και ιδιαίτερα η 
ακρόαση αποτελεί την αγαπηµένη τους µουσική ασχολία, κάτι που συµφωνεί και µε 
τη βιβλιογραφία (Zillmann & Gan, 1997· North et al., 2000). Επίσης, η συζήτηση σε 
οµάδες και οι συνεντεύξεις φανέρωσαν τη θετική ή αρνητική επιρροή των 
«σηµαντικών άλλων», δηλαδή των φίλων, των δασκάλων και της οικογένειας, στη 
µουσική τους εξέλιξη και την αυτοεκτίµησή τους, αλλά και των µουσικών 
ινδαλµάτων τους, ιδιαίτερα στην αύξηση των κινήτρων για µάθηση (Welch et al., 
2014· Ivaldi & O’ Neill, 2010).  

Ο διαχωρισµός της µουσικής-στο-σπίτι ως της µουσικής που «είναι ωραία», 
της «δικής µου» µουσικής, και της µουσικής-στο-σχολείο ως της «άλλης µουσικής», 
της «επίσηµης», υφίσταται και σε αυτό το δείγµα µαθητών, όπως υποστηρίζει η 
σχετική έρευνα (Saunders, 2010· Saunders & Welch, 2012· Lamont et al., 2003· 
Boal-Palheiros & Hargreaves, 2001· Green, 2002). Ωστόσο, κάποιοι µαθητές 
αναγνωρίζουν την αξία της µουσικής στο γυµνάσιο καθώς είπαν ότι το σχολείο τους 
έδωσε τη δυνατότητα να µάθουν διάφορα είδη µουσικής και να παίξουν διάφορα 
όργανα, κάτι που δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν στο σπίτι. Επίσης, µερικές 
φορές είχαν την ευκαιρία να τραγουδήσουν στη χορωδία κάποια από τα αγαπηµένα 
τους τραγούδια/κοµµάτια. Αντίθετα µε τη βιβλιογραφία (O’ Neill et al., 2002· 
Sloboda, 2001), οι συγκεκριµένοι µαθητές δεν εγκαταλείπουν την ενασχόληση µε τη 
µουσική, κάτι που παρατηρείται πιο έντονα κατά το πέρασµα του δηµοτικού στο 
γυµνάσιο, αλλά αυτή συνεχίζεται τουλάχιστον µε τη συµµετοχή στη χορωδία. Το 
ενδιαφέρον τους για τη µουσική στο γυµνάσιο αυξάνεται εκφράζοντας την πεποίθηση 
ότι εξελίσσονται καθώς µαθαίνουν περισσότερα όργανα και ρεπερτόριο που είναι 
«για µεγάλους», και πετυχαίνουν δύσκολους στόχους. Αυτό ίσως συµβαίνει γιατί οι 
µαθητές του δείγµατος ήταν µαθητές A΄ γυµνασίου, ενώ πιθανόν σε µεγαλύτερες 
τάξεις του γυµνασίου το αποτέλεσµα να µην ήταν το ίδιο. 

Όπως φάνηκε από τις απαντήσεις, πέρα από την επιρροή των φίλων ή την 
καταπολέµηση της ανίας κατά το µεσηµεριανό διάλλειµα, στην επιλογή να 
συµµετάσχουν στη χορωδία συνέβαλε και η συµµετοχή τους στη χορωδία του 
δηµοτικού. Αυτό αποτελεί µια προηγούµενη εµπειρία σηµαντική για τη διαµόρφωση 
της µουσικής τους ταυτότητας και εξέλιξης. Όπως έχουν δείξει έρευνες, η συµµετοχή 
σε σχολικά σύνολα, όπως χορωδίες, µπάντες, ορχήστρες, σύνολα, γκρουπ κ.ά., 
αυξάνει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίµηση (Adderley et al., 2003· Lamont, 
2002· Morrison, 2001), και δηµιουργεί µια κουλτούρα «αυτών που συµµετέχουν στα 
σχολικά σύνολα», οι οποίοι πολλές φορές γίνονται διακριτοί στη σχολική κοινότητα 
και αντικείµενο θαυµασµού από τους υπόλοιπους που δε συµµετέχουν.  
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Τα παραπάνω δείχνουν ότι το συγκεκριµένο δείγµα µαθητών παρουσιάζει 
µια ισχυρή θετική µουσική ταυτότητα, και ο ορισµός που δίνουν οι ίδιοι στη 
µουσικότητα εµπεριέχει µια πιο ευρεία έννοια από αυτή της «µουσικής 
ικανότητας» (Hallam & Prince, 2003). Αντίθετα µε αυτόν που συναντάµε στη 
βιβλιογραφία, ο ορισµός που έδωσαν περιλαµβάνει και αντιληπτικές ικανότητες 
(receptive skills), όπως ακρόαση, εκτίµηση της µουσικής (music appreciation) και 
αντίδραση σε αυτή (reaction). Αυτό σχετίζεται και µε το γεγονός ότι όλοι οι µαθητές 
εκτός από έναν θεωρούν εαυτούς µουσικά άτοµα, όχι µόνο γιατί παίζουν κάποιο 
όργανο ή τραγουδούν στη χορωδία, αλλά γιατί τους αρέσει η µουσική γενικά, όπως 
να ακούν µουσική στο σπίτι. Σχεδόν όλοι οι συµµετέχοντες τόνισαν τη σηµασία της 
ευχαρίστησης της ενασχόλησης µε τη µουσική, γιατί αλλιώς «τι νόηµα έχει να λες ότι 
είσαι µουσικό άτοµο µόνο και µόνο επειδή παίζεις ένα όργανο αν δε σ’ αρέσει 
κιόλας;» (από συνέντευξη µε µαθήτρια).  

Σηµαντικό στοιχείο για την καλύτερη κατανόηση της έκφρασης της ισχυρής 
θετικής µουσικής ταυτότητας των συµµετεχόντων είναι το γεγονός ότι ήταν τακτικά 
µέλη της χορωδίας για την Α΄ Γυµνασίου, η οποία πραγµατοποιούνταν εκτός 
υποχρεωτικού σχολικού ωραρίου και η συµµετοχή σε αυτή ήταν εθελοντική. Οι 
σχολικές χορωδίες εκτός υποχρεωτικού προγράµµατος στο Ηνωµένο Βασίλειο έχουν 
ιδιαίτερη σηµασία. Οι ρίζες τους µπορούν να αναζητηθούν στην πλούσια ιστορία της 
χώρας στο τραγούδι εντός της κοινότητας, όπως χορωδίες σε εκκλησίες, χορωδίες µε 
µέλη οµάδας επαγγελµατιών ή ασθενείς µε συγκεκριµένη ασθένεια (Durrant, 2003· 
Menehan, 2013). Σήµερα, όλο και περισσότερα εκπαιδευτικά προγράµµατα σχετικά 
µε το χορωδιακό τραγούδι εφαρµόζονται στα σχολεία και λαµβάνουν χώρα εκτός 
υποχρεωτικού προγράµµατος. Έρευνες έχουν δείξει τα οφέλη από τη συµµετοχή σε 
τέτοια εγχειρήµατα. Πιο συγκεκριµένα για τους έφηβους, οι χορωδίες αποτελούν 
έναν τρόπο συναισθηµατικής έκφρασης, κοινωνικοποίησης, ή απλώς άντλησης 
ευχαρίστησης. Ωστόσο, λόγω της ιδιαιτερότητας της περιόδου που διανύουν, οι 
έφηβοι προτιµούν να ακούν και να τραγουδούν τα αγαπηµένα τους τραγούδια όταν 
είναι µόνοι τους. Είναι όµως πιο πιθανό να ενδιαφερθούν να συµµετάσχουν σε µια 
χορωδία όταν το ρεπερτόριο είναι πιο κοντά στα µουσικά τους ενδιαφέροντα 
(Kennedy, 2002). 

Συµπεράσµατα και προεκτάσεις για τη διδασκαλία του µαθήµατος της µουσικής 
στο σχολείο 
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας θα µπορούσαν να εξαχθούν περαιτέρω 
συµπεράσµατα για τη µουσική εκπαίδευση και να γίνουν κάποιες προτάσεις για τη 
διδασκαλία του µαθήµατος της µουσικής στη δευτεροβάθµια.  

Ο σχηµατισµός της ισχυρής θετικής µουσικής ταυτότητας στην εφηβεία 
τείνει να συνδέεται µε το βαθµό στον οποίο τους παρέχεται ένα εύρος µουσικών 
δραστηριοτήτων και ειδών µουσικής συµπεριλαµβανοµένων και των δικών τους, 
καθώς και µε τη µέθοδο διδασκαλίας. Προκειµένου να διαρρηχτεί η ταύτιση της 
δικής τους µουσικής µε την πράξη και της µουσικής-στο-σχολείο µε τη θεωρία, είναι 
απαραίτητο να πραγµατοποιούνται στη µουσική τάξη περισσότερες πρακτικές 
δραστηριότητες, οι οποίες θα περιλαµβάνουν ποικίλο µουσικό υλικό µε στόχο τις 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Όσον αφορά στη διδασκαλία, η χρήση άτυπων 
παιδαγωγικών µεθόδων καθώς και δραστηριοτήτων όπου ο µαθητής είναι υπεύθυνος 
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(student-led activities) επιτρέπουν την εξερεύνηση της µουσικής και τον 
αυτοσχεδιασµό (Green, 2002· Jaffurs, 2004). Ένα ακόµη µέσο που θα µπορούσε να 
συνεισφέρει προς την κατεύθυνση της µάθησης µε νόηµα για τους µαθητές 
(meaningful learning) είναι η τεχνολογία, η οποία µπορεί να διεγείρει το ενδιαφέρον 
και το κίνητρο των µαθητών για µάθηση (Ruthman & Dillon, 2012).  

Μία πολύ σηµαντική πρακτική για τη συνεισφορά του σχολείου στη 
διαµόρφωση της ταυτότητας των εφήβων είναι οι µουσικές δραστηριότητες εκτός 
υποχρεωτικού σχολικού ωραρίου, όπου οι µαθητές εντρυφούν σε µια ολοήµερη και 
ποικίλη ενασχόληση µε τη µουσική. Η σηµασία τέτοιων δραστηριοτήτων έχει επίσης 
αποδειχτεί στο γεγονός ότι µαθητές που συµµετέχουν σε αυτές εκφράζουν την 
επιθυµία και είναι πιο πιθανό να επιλέξουν το µάθηµα της µουσικής στις GCSE 
εξετάσεις (Saunders, 2010).  

Για την καλύτερη κατανόηση των εφήβων, της µουσικής τους ταυτότητας 
και των κινήτρων τους για µάθηση, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη 
τους µια σειρά παραγόντων µε κύριο το ήδη διαµορφωµένο µουσικό υπόβαθρο µε το 
οποίο εισέρχονται στην τάξη στη βάση των συσσωρευµένων µουσικών τους 
εµπειριών. Οι µαθητές έχουν έντονη άποψη όχι µόνο για τη µουσική που τους αρέσει 
αλλά και τη µουσική που δεν τους αρέσει, κάτι που οφείλουµε να αφουγκραζόµαστε 
στη σχολική µουσική τάξη.  

Συµπερασµατικά, η µουσική στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και ο τρόπος µε 
τον οποίο οι έφηβοι βλέπουν τον εαυτό τους σε σχέση µε αυτή είναι ένα ευρύ ζήτηµα 
στη µουσική εκπαίδευση. Όπως ανέδειξε το κείµενο, η σύγχρονη έρευνα έχει 
συνεισφέρει στη δηµιουργία νέων παιδαγωγικών µεθόδων µε έµφαση στις ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντα των µαθητών. Ωστόσο, το πόσο κοντά µπορούν να έρθουν οι 
δύο µουσικοί κόσµοι των µαθητών παραµένει ένα ζήτηµα προς περαιτέρω 
διερεύνηση για το πεδίο της έρευνας της µουσικής εκπαίδευσης.  
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