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Περίληψη 
Η παρούσα έρευνα πραγµατεύεται τις διαδικασίες διαµόρφωσης της επαγγελµατικής 
ταυτότητας των εκπαιδευτικών µουσικής καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους αυτή 
επιδρά στη διδακτική πράξη. Για τη διερεύνηση του θέµατος επιλέχθηκε η ποιοτική 
ερευνητική προσέγγιση και ειδικότερα η βιογραφική αφηγηµατική έρευνα. Υποκείµενα 
της έρευνας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί που διδάσκουν µουσική σε γυµνάσια και 
δηµοτικά σχολεία -δηµόσια αλλά και ιδιωτικά- µιας πόλης του νοµού 
Αιτωλοακαρνανίας. Η συγκέντρωση των ποιοτικών δεδοµένων βασίστηκε στις 
αφηγηµατικές συνεντεύξεις µε τους/τις εκπαιδευτικούς, όπου κλήθηκαν να 
παρουσιάσουν την εκπαιδευτική και επαγγελµατική τους διαδροµή. Η έρευνα ανέδειξε 
τις πολλαπλές εκφάνσεις του ρόλου των εκπαιδευτικών της µουσικής 
(µουσικοπαιδαγωγοί, παιδαγωγοί, διοργανωτές πολιτιστικών εκδηλώσεων, συντονιστές 
µουσικών συνόλων) και τις διαφορετικές διδακτικές πρακτικές που τις συνοδεύουν. 
Τέλος, επισηµάνθηκε ο αγώνας των εκπαιδευτικών της µουσικής στο χώρο του 
σχολείου µε στόχο την οριοθέτηση του ρόλου τους και την αναγνώριση της 
επαγγελµατικής τους υπόστασης.  

Λέξεις κλειδιά: επαγγελµατική ταυτότητα, εκπαιδευτικός, ρόλος εκπαιδευτικού 
µουσικής, διδακτική πρακτική 

;560Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε.

Παπαγεωργίου, Κ. (2016). Η διαµόρφωση της επαγγελµατικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών και η 
επίδρασή της στη διδακτική πράξη. Μια ποιοτική έρευνα σε εκπαιδευτικούς µουσικής της 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο Μ. Κοκκίδου & Ζ. Διονυσίου (Επιµ.), 

Μουσικός Γραµµατισµός: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης (Πρακτικά 
7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση) (σσ. 560-570).  

Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε.

mailto:konstantina_papageorgiou@yahoo.com


The formation of music teachers' professional identity and its 
influences in teaching. A qualitative study on primary and secondary 

education music teachers 

Konstantina Papageorgiou 
Music teacher - Primary education 

konstantina_papageorgiou@yahoo.com 

Abstract 
This paper describes the formation processes of professional identity of music 
teachers and how it affects the teaching practice. To proceed with this project we have 
chosen the qualitative method approach and in particular the biographical narrative 
research. Teachers who teach music in primary and secondary schools - both in the 
public and private sector - in a city of the county Aitoloakarnania were the main 
participants of this research. Furthermore, the collection of qualitative data was 
based on narrative interviews with the teachers, who were asked to describe their 
educational and professional career. This project highlights the multiple facets of 
music teacher’s role (music educators, educators, organizers of cultural events and 
ensemble coordinators) and the different teaching practices used. Finally, it is pointed 
out the struggle of music teachers at school with the aim of defining their role and 
defining their professional status. 
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Εισαγωγή 
Τα τελευταία είκοσι χρόνια η επαγγελµατική ταυτότητα του εκπαιδευτικού 
προσελκύει το ενδιαφέρον των ερευνητών αποτελώντας ένα ξεχωριστό πεδίο έρευνας 
(Connelly & Clandinin, 1999· Bullough, 1997· Knowles, 1992). Η ερευνητική 
δραστηριότητα για την επαγγελµατική ταυτότητα του εκπαιδευτικού αποβλέπει στη 
µελέτη της επαγγελµατικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού και στην κατανόηση και 
ανάδειξη της εκπαίδευσης ως διακριτού επαγγελµατικού χώρου (Beijaard et al., 2004· 
Hamman et al., 2010). Η προσέγγιση της ταυτότητας του εκπαιδευτικού λειτουργεί 
ως µέσο για την καλύτερη κατανόηση του επαγγέλµατός του, της επαγγελµατικής του 
εξέλιξης, της πορείας και ανάπτυξης, των επαγγελµατικών του αποφάσεων και εν 
γένει στο τι σηµαίνει να είναι κάποιος εκπαιδευτικός και να λειτουργεί ενταγµένος 
µέσα σε διαφορετικά πλαίσια και χρονικές στιγµές (Hamman et al., 2010).  

Θεωρητικό πλαίσιο 
Οι έννοιες του εαυτού και της ταυτότητας αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι της 
ερευνητικής δραστηριότητας που αφορά στον εκπαιδευτικό και συχνά στη 
βιβλιογραφία χρησιµοποιούνται κατά εναλλαγή (Day et al., 2006). Ο εαυτός αποτελεί 
την αντανακλώµενη εκτίµηση «σηµαντικών άλλων» (γονείς, αδέλφια, φίλοι, 
δάσκαλοι), δηλαδή το άτοµο δηµιουργεί µία εικόνα για τον εαυτό του ανάλογα µε τον 
τρόπο που οι άλλοι τον αντιλαµβάνονται (Cooley, 1902). Ο Mead (1934) 
χρησιµοποιεί την έννοια της ταυτότητας σε σχέση µε την έννοια του εαυτού και 
περιγράφει λεπτοµερώς πώς ο εαυτός αναπτύσσεται σε διάδραση µε το περιβάλλον, 
όπου υπάρχει κοινωνική επικοινωνία. H ταυτότητα είναι µία διαδικασία ορισµού του 
ατόµου σχετικά µε τα κοινά χαρακτηριστικά µε τους άλλους και δεν δηλώνει κάτι που 
έχουµε, αλλά κάτι που εξελίσσεται και αναπτύσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
του ατόµου (Erikson, 1968). 

Ο Jenkins (2007) αναφέρει ότι ο νους και ο εαυτός λειτουργούν/υφίστανται 
εντός και µεταξύ ατόµων. Η µεµονωµένη ατοµικότητα του ανθρώπου αρχικά 
συνειδητοποιείται ως προς τους Άλλους: οι Άλλοι είναι το απαραίτητο φόντο ως προς 
το οποίο µαθαίνουµε τον εαυτό µας. Αυτή η διαδικασία διαρκεί όλη µας τη ζωή 
καθώς η ταυτότητά µας (και η σκέψη µας) ως ατόµων προσαρµόζεται και αλλάζει. Η 
παρουσίαση και η τελειοποίηση του αυτοκαθορισµού αντλείται από ένα φάσµα 
παρελκόµενων από τον κόσµο των ανθρώπων και συνήθως είναι άλλοι άνθρωποι: 
οικογένεια, παιδιά, φίλοι, συνάδελφοι κ.ά. (Jenknis, 2007). 

Η έννοια της ταυτότητας του εκπαιδευτικού παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 
το 1971 από τον Bernstein. Ως ιδιαίτερο γνώρισµα των ταυτοτήτων αναφέρει την 
πίστη στο γνωστικό αντικείµενο, που κατακτάται µε την ανοδική πορεία στην 
εκπαιδευτική σταδιοδροµία και κατ’ επέκταση στην εκπαιδευτική ζωή και οδηγεί 
στην ανάδειξη της διαφορετικότητας από τον άλλον (Bernstein, 1971). Σε κάποιες 
έρευνες, η επαγγελµατική ταυτότητα συνδέεται µε τον ρόλο των εκπαιδευτικών ή την 
εικόνα του εαυτού (Knowles, 1992· Nias, 1989). Αυτές οι έννοιες ή οι εικόνες του 
εαυτού καθορίζουν τον τρόπο που διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί, τον τρόπο που 
αναπτύσσονται ως δάσκαλοι και τις απόψεις τους απέναντι στις εκπαιδευτικές 
αλλαγές (Beijaard et al., 2004). Οι Beijaard et al. (2004) επισηµαίνουν τα βασικά 
χαρακτηριστικά της επαγγελµατικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού: 
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• Η επαγγελµατική ταυτότητα είναι µία συνεχόµενη διαδικασία ερµηνείας και 
επανερµηνείας των εµπειριών (Kerby, 1991), µία έννοια που συµφωνεί µε την ιδέα 
ότι η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού δεν σταµατά, αλλά είναι µία διαδικασία δια βίου 
µάθησης (Day, 1999). Αυτό συνεπάγεται ότι είναι δυναµική και όχι σταθερή και 
αµετάβλητη. 

• Η έννοια της επαγγελµατικής ταυτότητας περιλαµβάνει το άτοµο και το περιβάλλον 
και δεν είναι εντελώς µοναδική.  

• Η επαγγελµατική ταυτότητα αποτελείται από υποταυτότητες, οι οποίες 
αλληλοσυγκρούονται ή ευθυγραµµίζονται αρµονικά (Mishler, 1999).  

• Η δράση είναι ένα σηµαντικό στοιχείο της επαγγελµατικής ταυτότητας, µε την 
έννοια ότι οι εκπαιδευτικοί µετέχουν ενεργά στη διαδικασία της επαγγελµατικής 
ανάπτυξης (Coldron & Smith, 1999). Η επαγγελµατική ταυτότητα δεν είναι κάτι 
που οι δάσκαλοι έχουν, αλλά κάτι που χρησιµοποιούν προκειµένου να βγάλουν 
κάποιο συµπέρασµα για τον εαυτό τους ως εκπαιδευτικοί. 

Η διαδικασία διαµόρφωσης της επαγγελµατικής ταυτότητας του 
εκπαιδευτικού ξεκινά πολύ νωρίς, από την πρώτη επαφή των µαθητών/τριών µε το 
σχολείο, στην ηλικία περίπου των 5 ετών. Η άτυπη δωδεκάχρονη «µαθητεία» στο 
επάγγελµα εκθέτει τους µελλοντικούς εκπαιδευτικούς στο κυρίαρχο παράδειγµα 
εκπαιδευτικού και θεµελιώνει την επαγγελµατική τους ανάπτυξη (Γκολφινοπούλου, 
2009). «Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν όπως έχουν διδαχθεί οι ίδιοι και όχι όπως 
διδάχθηκαν να διδάξουν» (Schratz, 2008: 88). Επίσης, οι «µέντορες», οι παλαιότεροι 
δηλαδή εκπαιδευτικοί του σχολείου παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της 
επαγγελµατικής ταυτότητας των νεοδιοριζόµενων. Καθώς οι τελευταίοι προχωρούν 
σε αναπτυξιακά στάδια, οι αντιδράσεις και οι προσεγγίσεις των παλαιοτέρων 
αλλάζουν ώστε να προσαρµόζονται στα στάδια αυτά. Παράλληλα, ο πρώτος χρόνος 
δουλειάς και η ένταση αυτής της εµπειρίας θεωρείται ότι έχει ισχυρή επίδραση στην 
εξέλιξη της πρακτικής και της ταυτότητας ενός εκπαιδευτικού (Smith, 2007). 

Στην µουσική εκπαίδευση, η ταυτότητα του εκπαιδευτικού συνδέεται µε 
πολλαπλές υποταυτότητες, οι οποίες σχετίζονται µε τις µουσικές προτιµήσεις, τις 
δεξιότητες των εκπαιδευτικών και την εναλλαγή των ρόλων του µουσικού και του 
παιδαγωγού (Hargreaves et al., 2007). Η διαπραγµάτευση και η συνδιαλλαγή αυτών 
των ταυτοτήτων-εαυτών µπορεί να επηρεάσει την ποιότητα διδασκαλίας των 
εκπαιδευτικών στην µουσική τάξη (Hallam, 2006). Συνεπώς, η σχέση ανάµεσα στην 
εκπαιδευτική ταυτότητα και την πρακτική στην τάξη συνοψίζεται στο εξής: «παρέχει 
στους εκπαιδευτικούς έναν σκελετό για να δοµήσουν τις ιδέες τους για το «πώς θα 
είναι», «πώς να ενεργήσουν» και «πώς να κατανοήσουν» το έργο και τη θέση τους 
στην κοινωνία. 

Είναι πιθανό, οι δεξιότητες και οι ικανότητες του εκπαιδευτικού να 
διαφέρουν ανάλογα µε τον τρόπο που αντιλαµβάνεται τον εαυτό του (Ballantyne et 
al., 2012). Δηλαδή, η ταυτότητα που αντιλαµβάνεται ο εκπαιδευτικός είναι πιθανόν 
να έχει µεγάλη επίδραση στον τρόπο που οι δεξιότητές τους µεταφράζονται σε πράξη: 
«η ανάπτυξη µιας προσωπικής παιδαγωγικής προκύπτει από την αλληλεπίδραση 
ανάµεσα στις αντιλήψεις και τις δεξιότητες του ατόµου» (Dollof, 1999: 193 στους 
Ballantyne et al., 2012). Σύµφωνα µε την Ballantyne (2005) η µουσική 
αυτοαποτελεσµατικότητα (το πώς ένας εκπαιδευτικός αντιλαµβάνεται τις δικές του 
µουσικές ικανότητες) επηρεάζει την επαγγελµατική ταυτότητα του εκπαιδευτικού. 
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Δηλαδή, όσο καλύτερα αισθάνονται ως εκτελεστές είναι πιθανότερο να θεωρούν το 
εαυτό τους σαν «µουσικό». Όταν αντιλαµβάνονται ότι χάνουν τις µουσικές τους 
ικανότητες, είναι πιθανό να θεωρούν τον εαυτό τους δάσκαλο µουσικής. 

Πιο πρόσφατα, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση 
ανάµεσα στον εκτελεστή και τις µουσικές ταυτότητες. Οι συµµετέχοντες στην µελέτη 
των Haston και Russell’s (2012) ανέφεραν σηµαντικούς παραλληλισµούς ανάµεσα 
στους εκπαιδευτικούς και τους µουσικούς τους ρόλους, και ήταν ικανοί να βασιστούν 
στο έναν για να διαφωτίσουν τον άλλον. Παρόµοια, η έρευνα του Garnett (2014) 
εισηγείται ότι υπάρχει µία στενή σύνδεση ανάµεσα στην ταυτότητα του 
εκπαιδευτικού και στην ταυτότητα του µουσικού. Το να είναι κάποιος εκπαιδευτικός 
είναι µέρος του τι σηµαίνει να είναι κάποιος µουσικός και αντιθέτως, το να είναι 
κάποιος µουσικός συµπεριλαµβάνει τη µετάδοση της µουσικότητας στους άλλους 
(Garnett, 2014).  

Τέλος, η έρευνα των Austin et al. (2012) σε δευτεροβάθµιους εκπαιδευτικούς 
µουσικής υπέδειξε µία πολυδιάστατη επαγγελµατική ταυτότητα µε έξι 
επαγγελµατικούς ρόλους: παιδαγωγός, αρχηγός συνόλου, δηµιουργικός 
επιχειρηµατίας, εµψυχωτής και ταυτόχρονα µία εσωτερική και µία εξωτερική 
µουσική ταυτότητα. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι το πώς αντιλαµβάνονται οι ίδιοι 
τον εαυτό τους ως µουσικό, διαφέρει από το πώς τους βλέπουν οι άλλοι. Η απόκλιση 
ανάµεσα στην εσωτερική και εξωτερική µουσική ταυτότητα µπορεί να οφείλεται 
στην αντίληψη των εκπαιδευτικών ότι οι άλλοι τους θεωρούν ανενεργούς µουσικούς 
(Russell, 2012). 

Σκοπός και Ερευνητικά Ερωτήµατα 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να µελετήσουµε πώς διαµορφώνεται η 
επαγγελµατική ταυτότητα των εκπαιδευτικών µουσικής καθώς και πώς αυτή επιδρά 
στη διδακτική πράξη. Συγκεκριµένα, αναλύοντας τον λόγο των µουσικών 
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θα µελετήσουµε πώς κατανοούν τον 
εαυτό τους ως εκπαιδευτικοί και πώς βάσει αυτής της επαγγελµατικής τους 
αυτοκατανόησης λειτουργούν στην τάξη κατά την καθηµερινή τους εκπαιδευτική 
πρακτική. 

Ο σκοπός της έρευνάς µας συγκεκριµενοποιείται στα παρακάτω ερευνητικά 
ερωτήµατα και υποερωτήµατα, που αποτελούν τις κατευθυντήριες γραµµές της 
µελέτης µας: 

1. Πώς διαµορφώνεται επαγγελµατικά ο εκπαιδευτικός µουσικής; 
2. Πώς κατανοεί και υλοποιεί τον εκπαιδευτικό του ρόλο στην καθηµερινή ζωή 
της τάξης; 

3. Πώς επιδρά η επαγγελµατική του αυτοκατανόηση στους τρόπους που 
οργανώνει και διδάσκει το µάθηµα της µουσικής; Ποιες είναι οι βασικές 
δράσεις του ως µουσικοπαιδαγωγός; 

  
Μεθοδολογικό πλαίσιο 
Στην παρούσα έρευνα προκειµένου να µελετηθούν οι διαδικασίες διαµόρφωσης της 
επαγγελµατικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών µουσικής εκπονήθηκε ένα ευέλικτο 
ερευνητικό σχέδιο (Robson, 2000). Επιλέχθηκε η ποιοτική µέθοδος, όπου ο 
ερευνητής βασίζεται στις απόψεις των συµµετεχόντων, θέτει και διερευνά το ζήτηµα 
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σε βάθος (Creswell, 2011). Προκειµένου να γίνουν κατανοητές οι αλλαγές που 
επέρχονται στην επαγγελµατική πορεία του εκπαιδευτικού µε το πέρασµα του χρόνου 
και οι οποίες αποτυπώνονται στην επαγγελµατική του αυτοκατανόηση, επιλέχθηκε η 
βιογραφική αφηγηµατική προσέγγιση. Ως βιογραφική προσέγγιση κατανοούµε εκείνη 
την ειδική ερευνητική κατεύθυνση στο χώρο της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας, η 
οποία χρησιµοποιεί ως υψηλής πυκνότητας κοινωνιολογικό υλικό τις βιογραφικές 
αφηγήσεις (Τσιώλης, 2006). Οι προκύπτουσες αφηγήσεις ζωής λογίζονται ως 
προνοµιακός «τόπος» για τη διερεύνηση της ανθρώπινης βιωµένης εµπειρίας, της 
διαλεκτικής σχέσης του ατοµικού µε το κοινωνικό, της συγκρότησης της ταυτότητας 
(Τσιώλης, 2014).  

Τον πληθυσµό της έρευνας αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί µουσικής του 
Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. Χρησιµοποιήθηκε η σκόπιµη δειγµατοληψία, επιλέγοντας 
πλούσιες σε πληροφορίες περιπτώσεις βάσει γνωστών τους χαρακτηριστικών, που 
εξυπηρετούν τους σκοπούς της έρευνας µας (Τσιώλης, 2014). Το δείγµα επελέγη από 
πληθυσµό ατόµων µε δύο βασικά κριτήρια: 1) τη βαθµίδα εκπαίδευσης -
Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια- και 2) την κατηγορία εκπαίδευσης -δηµόσια και 
ιδιωτική- όπου διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί µουσικής: 2 εκπαιδευτικοί της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 2 εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 1 
εκπαιδευτικός της ιδιωτικής εκπαίδευσης. 

Η συγκέντρωση των ποιοτικών δεδοµένων βασίστηκε στις αφηγηµατικές 
συνεντεύξεις µε τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι αφηγήθηκαν προσωπικές εµπειρίες 
από την καθηµερινή διδασκαλία της µουσικής στην τάξη. «Η βιογραφική 
αφηγηµατική συνέντευξη είναι ένα είδος ανοικτής (µη δοµηµένης) συνέντευξης, στην 
οποία ο ερωτώµενος καλείται απροσχεδίαστα να αφηγηθεί την ιστορία της ζωής του 
συνολικά, ή µια περίοδό της, ανακαλώντας στη µνήµη του προσωπικές εµπειρίες και 
βιώµατα, γεγονότα στα οποία είχε ο ίδιος ανάµειξη» (Τσιώλης, 2014: 248). Κατά τη 
βιογραφική αφηγηµατική συνέντευξη ο ερωτώµενος ενεργοποίησε ως κύριο τρόπο 
παρουσίασης την αφήγηση. Οι ερωτώµενοι εκπαιδευτικοί αφηγηθήκαν την ιστορία 
της επαγγελµατικής τους διαδροµής από τη στιγµή που ξεκίνησαν να ασχολούνται µε 
τη µουσική. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο 
2015 και στην αρχή της συνέντευξης δόθηκε ένα έναυσµα στον ερωτώµενο για να 
αρχίσει η αφήγηση. Η εναρκτήρια προτροπή ήταν σύµφωνη µε τα ερευνητικά 
ερωτήµατα για να εξυπηρετεί το σκοπό της έρευνας, εγείροντας όµως 
απροσχεδίαστες αφηγήσεις σχετικά µε συµβάντα και βιώµατα του αφηγητή (Τσιώλης, 
2006). Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις κρίθηκε απαραίτητη η συµµετοχή του 
ερευνητή µε κατευθυντήριες βοηθητικές ερωτήσεις. 

Ευρήµατα 
Ο αγώνας των εκπαιδευτικών µουσικής για την επαγγελµατική τους ταυτότητα 
Το στοιχείο του «προσδοκώµενου» του ταξινοµικού προτύπου που απέδειξε η έρευνα 
των Rosenthal & Jacobsen (1968) ώθησε τον Jenkins (2007) στη διάκριση µεταξύ 
«ονοµαστικού» και «πραγµατικού». Το ονοµαστικό σε αυτό το πλαίσιο είναι η 
ταξινόµηση µε την οποία ταυτίζεται το άτοµο (Jenkins, 2007). Η πραγµατική 
ταυτότητα είναι η εµπειρική (βιωµατική) και η πρακτική σηµασία που έχει για το 
φορέα της στην πάροδο του χρόνου µια ονοµαστική ταυτότητα (Jenkins, 2007). 
Μέσα από τις βιογραφικές αφηγήσεις των εκπαιδευτικών της µουσικής αναδύθηκε ο 
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αγώνας τους για την κατοχύρωση και κυρίως την αναγνώριση του ρόλου τους. Η 
θέσπιση του ρόλου τους, δηλαδή η δηµιουργία µιας ονοµαστικής ταυτότητας πρέπει 
να αποκτήσει ένα συγκεκριµένο περιεχόµενο στο δυναµικό περιβάλλον του σχολείου, 
δηλαδή πρέπει να γίνει πραγµατική καθώς και αντικείµενο ιδιοποίησης από τους 
ίδιους τους εκπαιδευτικούς.  

Στην παρούσα έρευνα, οι µουσικοί, στον αγώνα για την αναγνώριση του 
ρόλου τους, έχουν ως εφόδια τις σπουδές τους (ΠΕ, ΤΕ, εµπειροτέχνες). Οι 
εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην έρευνα προέρχονταν από ωδεία και από 
Πανεπιστηµιακά Τµήµατα Μουσικών Σπουδών γεγονός που επιβεβαιώνει τους δύο 
τρόπους προετοιµασίας για τη διδασκαλία της µουσικής. Προκειµένου να δώσουν 
περιεχόµενο στο ρόλο τους καταφεύγουν στους «µέντορες» (παλαιότεροι συνάδελφοι 
που διδάσκουν στα σχολεία) και στην άτυπη 12χρονη «µαθητεία». Σε αυτή τη 
διαδικασία όµως, συχνά ξεπροβάλλουν δυσκολίες, που λειτουργούν ανασταλτικά. 
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που συνάντησαν κατά τον 
πρώτο χρόνο δουλειάς, στο γεγονός ότι στις αρχές της επαγγελµατικής τους 
σταδιοδροµίας ήταν αδρανής ο ρόλος του Συµβούλου Μουσικής και δεν υπήρχαν 
παλαιότεροι συνάδελφοι µουσικής που να λειτουργήσουν ως «µέντορες», αλλά και 
στην περιοριστική αντίληψη περί µουσικής παιδείας των δασκάλων - οι περισσότεροι 
δάσκαλοι θεωρούν ότι µουσική αγωγή είναι µόνο το τραγούδι. Επίσης, οι 
εκπαιδευτικοί ανακαλώντας στη µνήµη τους εµπειρίες από όταν ήταν οι ίδιοι µαθητές 
επισήµαναν ότι παλαιότερα δεν υπήρχε το µάθηµα της µουσικής αλλά και στην 
περίπτωση που υπήρχε το µάθηµα της µουσικής περιοριζόταν στο να µάθουν οι 
µαθητές τις νότες, να τραγουδήσουν σολφέζ και να αποστηθίσουν τις σηµαντικές 
παραγράφους από το βιβλίο της µουσικής. Έτσι, η «άτυπη µαθητεία» αποτέλεσε 
κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς ώστε να βελτιώσουν τη διδακτική τους πρακτική 
εµπλουτίζοντας την µε βιωµατικές δραστηριότητες. 

Εξαιτίας αυτού του αγώνα της επαγγελµατικής αναγνώρισης βλέπουν τον 
εαυτό τους ως «σκαπανείς», διεκδικώντας το ρόλο του εκπαιδευτικού µουσικής στο 
δυναµικό περιβάλλον του σχολείου, όπου ο ρόλος αυτός δεν είναι αυτονόητος και 
κατοχυρωµένος. Επαφίεται δηλαδή στους ίδιους να δώσουν περιεχόµενο στο ρόλο 
του εκπαιδευτικού µουσικής αλλά και να επινοήσουν στρατηγικές για το πώς θα τον 
επιτελέσουν.  

Στην αρχή τα πράγµατα ήταν λίγο δύσκολα γιατί δεν ήξερα και τι ακριβώς να 
κάνω δηλαδή µέχρι να βρω τον τρόπο µου, να βρω ας πούµε τι να κάνω, τι να 
διδάξω, δεν είχε κάποιος να µε συµβουλεύσει, να µου πει, η συµβουλή τα πρώτα 
χρόνια ήταν ανύπαρκτη, σιγά, σιγά, βρήκα το δρόµο µου και σήµερα έχω φτάσει 
σε ένα σηµείο που µπορώ να πω ότι είµαι πολύ ευχαριστηµένη από αυτό που 
κάνω (Σ5). 

Η ονοµαστική ταυτότητα δεν συµφωνεί µε την πραγµατική ταυτότητα 
Λαµβάνοντας υπόψη τη διάκριση της ταυτότητας σε ονοµαστική και πραγµατική, 
παρατηρήσαµε ότι υπάρχει περίπτωση που το πραγµατικό και το ονοµαστικό δεν 
συµφωνούν. Για παράδειγµα, ονοµαστικά, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι ο ρόλος 
τους ως µουσικοπαιδαγωγοί είναι η διδασκαλία των µουσικών εννοιών µέσα από 
βιωµατικές δραστηριότητες. Από την άλλη µεριά, σε κάποιες περιπτώσεις ο 
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διευθυντής του σχολείου και οι συνάδελφοι θεωρούν ότι κύριο έργο του µουσικού 
είναι να διδάσκει τραγούδια στους µαθητές. Τα άτοµα αυτά είναι ονοµαστικά 
µουσικοπαιδαγωγοί, αλλά πραγµατικά αντιµετωπίζονται συνεχώς διαφορετικά. Οι 
εκπαιδευτικοί στις αφηγήσεις τους αναφέρουν τα εξής: 

Οι δάσκαλοι οι περισσότεροι θεωρούνε ότι η µουσική είναι τραγούδι. ΄Εχουν 
έρθει κατά καιρούς πάρα πολλοί και µου λένε κάν’ τους τραγούδι…υπήρχε 
καθοδήγηση κυρίως από Διευθυντές, το τι να κάνω, το τι να κάνω και όταν 
εξηγούσα ότι δεν είναι µόνο τραγούδι η µουσική είναι κι άλλα πράγµατα, -δεν 
πειράζει βρε παιδί µου καν’ τους εκεί πέρα ένα τραγούδι να περνάει και η ώρα 
τους (Σ2). 

…. Ο αγώνας µας λοιπόν να επικρατήσουµε και να πείσουµε ότι δεν είµαστε 
ελέφαντες ξεκινάει από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς-συναδέλφους…. Όταν 
φτάνει η ώρα των γιορτών, διαλέγουν εκείνοι τραγούδια. Μα δε µπορούν τα 
τραγούδια αυτά να τα πουν παιδιά, γιατί ο Ν. έχει µεγάλη έκταση φωνής και δεν 
µπορούν αυτά να φτάσουν από το χαµηλό λα, στο ψηλό ντο. ΄Οχι, όχι, αυτό θα 
πούµε γιατί είναι χαρούµενο. Για να µην τσακωθείς κάνεις Ν. στην Τετάρτη 
Δηµοτικού. Βλέπουν ότι δεν το λένε. Θες την υπογραφή σου να τη βάλεις σε 
κάποια καλή ποιότητα στη δουλειά σου. Αναγκάζεσαι να υποβιβάσεις την 
ποιότητα, προκειµένου να µην τα χαλάσεις µε τον συνάδελφο. Πόσες φορές θα 
γίνει αυτό όµως (Σ3); 

Η ονοµαστική ταυτότητα δεν συµφωνεί µε την πραγµατική για τρεις λόγους. Πρώτον, 
γιατί στην καθηµερινή πράξη η ταυτότητα του εκπαιδευτικού συνδέεται µε 
πολλαπλές υποταυτότητες, οι οποίες σχετίζονται µε τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών 
και την εναλλαγή των ρόλων τους. Οι κύριοι ρόλοι που προέκυψαν από τις 
βιογραφικές αφηγήσεις είναι ο ρόλος του µουσικοπαιδαγωγού, ο ρόλος του 
παιδαγωγού, ο ρόλος του διοργανωτή πολιτιστικών εκδηλώσεων και τέλος, ο ρόλος 
του µαέστρου - συντονιστή µουσικών συνόλων. Ο δεύτερος λόγος που η ονοµαστική 
και η πραγµατική ταυτότητα δεν συµφωνούν είναι γιατί ο µουσικός έχει να 
διαχειριστεί τη διττή ταυτότητα του παιδαγωγού και σολίστα. Ο µουσικός που 
διδάσκει σε σχολείο εγκαταλείπει την σολιστική καριέρα. Οι µουσικοί στο σχολείο 
αναλαµβάνουν το ρόλο του µουσικοπαιδαγωγού, του διοργανωτή εκδηλώσεων και 
του µαέστρου και όχι το ρόλο του σολίστα που δίνει συναυλίες. Η σύγχυση των 
ρόλων στο πλαίσιο του σχολείου δεν είναι ανεκτή και αποδεικνύεται δυσλειτουργική.  

Στο παρακάτω απόσπασµα της δεύτερης συνέντευξης τονίζεται ότι η 
αποπλαισιοποίηση του ρόλου του σολίστα τον ευτελίζει και τον γελοιοποιεί:  

…σου ζητάνε ξέρω ’γω σε ώρες βαθµολογίας ή σε ώρες εκδηλώσεων, «α! κάτσε 
στο πιάνο και παίξε πέντε έξι κοµµάτια» να ευχαριστήσω όλους αυτούς που 
προσέρχονται στο χώρο. Μα εµένα η δουλειά µου δεν είναι να είµαι σολίστ εδώ. 
Μου το είχανε πει κι αυτό Διευθυντές, δεν είµαι σολίστ εδώ πέρα, γιατί αυτό 
πρέπει να το προετοιµάσω, θέλει κάποιες ώρες προετοιµασίας, έτσι να καθίσω να 
παίξω, ή και σε κάποια συνάντηση που είχαµε µεταξύ µας, µεταξύ µας οι 
συνάδελφοι, γύρισαν και µου είπαν, «α! παίξε αυτό το τραγούδι τώρα στο πιάνο»  
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δηλαδή σε αντιµετωπίζουνε ξέρω ’γω λες και είσαι ο κλόουν που έρχεται και 
µπορείς να προσαρµοστείς ανά πάσα στιγµή σε οτιδήποτε…(Σ2). 

Ο τρίτος λόγος που το ονοµαστικό και το πραγµατικό δεν συµφωνούν είναι γιατί οι 
«Σηµαντικοί Άλλοι» ορίζουν µε διαφορετικό τρόπο το ρόλο του εκπαιδευτικού 
µουσικής απ’ ό,τι ο ίδιος. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στην απαξίωση 
που βιώνουν κάποιες φορές από τη Διεύθυνση του σχολείου, στο πνεύµα 
ανταγωνισµού που αναπτύσσεται και στη συνεχή προσπάθεια προβολής και 
καταξίωσης του σχολείου στην κοινωνία, στο τρόπο που οι συνάδελφοι 
παρεµβαίνουν στη διδασκαλία της µουσικής, στην επικριτική στάση των γονιών και 
τέλος στο γεγονός ότι η διοργάνωση εκδηλώσεων γίνεται πολλές φορές καταχρηστικά 
µε στόχο την προβολή του σχολείου, χωρίς παιδαγωγικό αντίκρισµα. Πολλές φορές, 
επιφορτίζονται µε το ρόλο του διοργανωτή εκδηλώσεων προβάλλοντας το σχολείο 
και το έργο του στην τοπική κοινωνία, χωρίς να τους παρέχονται τα απαραίτητα µέσα 
ούτε να αναγνωρίζεται η συνεισφορά τους σε αυτό. Αυτό το σηµείο αποτελεί σηµείο 
τριβής στη σχέση των εκπαιδευτικών µουσικής µε τη διεύθυνση του σχολείου και 
τους άλλους εκπαιδευτικούς. Από την άλλη µεριά, τόνισαν ότι υπάρχουν σχολεία στα 
οποία υπάρχει αποδοχή του µαθήµατος από τους διευθυντές, αγαστή συνεργασία 
µεταξύ των συναδέλφων και γονείς που υποστηρίζουν το έργο των µουσικών. Οι 
θετικές σχέσεις βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να νιώσουν επαγγελµατική επιτυχία, 
αυξηµένη αυτοπεποίθηση και να αποκτήσουν θετική εικόνα για την επαγγελµατική 
τους ταυτότητα. 

Επαγγελµατική ταυτότητα και διδακτική πρακτική 
Μελετώντας τις βιογραφικές συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών µουσικής 
διαπιστώσαµε ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα στην αυτοεικόνα και τη διδακτική 
πρακτική. Δηλαδή ο εκπαιδευτικός οργανώνει το µάθηµα του στην τάξη ανάλογα µε 
το πώς αντιλαµβάνεται τον ρόλο του στο σχολείο. Οι υποταυτότητες των µουσικών 
συνδέονται µε τη διδακτική πρακτική στην τάξη. Αυτές οι διαφορετικές εκδοχές της 
ταυτότητας αλλά και οι πολλαπλοί ρόλοι επιβάλλουν προσαρµογή και στη διδακτική 
πράξη. Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός όταν είναι µουσικοπαιδαγωγός διδάσκει τις 
µουσικές έννοιες µε βιωµατικές δραστηριότητες και όταν αναλαµβάνει τον ρόλο του 
διοργανωτή εκδηλώσεων, οργανώνει ανάλογα και το µάθηµά του, διδάσκοντας 
περισσότερα τραγούδια και αφιερώνοντας περισσότερο τις διδακτικές ώρες σε 
πρόβες των µουσικών συνόλων. Έτσι, οι µουσικοί έχοντας αυτές τις υποταυτότητες 
καλούνται να επινοήσουν τις στρατηγικές διδασκαλίας. Είναι βέβαια προφανές ότι οι 
στρατηγικές αυτές είναι άµεσα συνδεδεµένες µε το πώς αντιλαµβάνονται τους ρόλους 
τους και βιώνουν την ταυτότητά τους. 

Επίλογος 
Η επαγγελµατική ταυτότητα είναι µία ρευστή και διαρκώς υπό διαπραγµάτευση 
κατασκευή µέσα στο δυναµικό πεδίο του σχολείου. Αυτό υποστηρίζει και η σύγχρονη 
βιβλιογραφία. Η επαγγελµατική ταυτότητα είναι ένα πεδίο διεκδίκησης, ένας αγώνας 
για το ποιο νόηµα θα λάβει και ποιου εκδοχή θα επικρατήσει. Η εργασία ανέδειξε τον 
αγώνα αναγνώρισης των εκπαιδευτικών µουσικής σε σχέση µε την επαγγελµατική 
τους θέση. Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα φανούν χρήσιµα και θα αποτελέσουν 
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ένα εργαλείο επαγγελµατικού αναστοχασµού τόσο για τους συναδέλφους 
εκπαιδευτικούς µουσικής που συµµετείχαν στην έρευνα όσο και για εµένα την ίδια. 
Θα λειτουργήσουν, δε, ως µέσο για την καλύτερη κατανόηση του επαγγέλµατός µας. 
Επίσης, θα συνεισφέρουν στην εκπαιδευτική έρευνα µε αξιοποιήσιµα δεδοµένα για 
την επαγγελµατική κατάσταση των µουσικών στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση στην Ελλάδα και θα συµβάλλουν στην διαµόρφωση αυτόνοµων 
εκπαιδευτικών µε υψηλές επαγγελµατικές ικανότητες. 
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