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Abstract: The purpose of the current research is to examine the views of music teachers that
work in primary education, concerning the problems theyface in their work.In this context, a
quality research was designed and conducted in a sample of fifteen (15) music teachers in the
Achaia district. The research data was derived from semi-constructed interviews and the
results were analyzed with the method of thematic analysis. The sample music teachers
mentioned that the lack of a music classroom complicates their teaching, in the same way as
inefficient digital equipment of the school units and the non distribution of the music books to
the students by the Ministry of Education. Furthermore they reckon that, if they were given
more teaching time, they would correspond better with the variety of educational duties and
they would create more essential relationships both with students and colleagues.
Key words: music teachers, music teachers΄ problem
Πεξίιεςε: θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ Μνπζηθήο, πνπ εξγάδνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.ην πιαίζην απηφ
ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε πνηνηηθή έξεπλα ζε δείγκα δεθαπέληε (15) εθπαηδεπηηθψλ
κνπζηθήο αγσγήο ηνπ λνκνχ Αραΐαο. Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα αληιήζεθαλ κέζσ
εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηα απνηειέζκαηα αλαιχζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο ζεκαηηθήο
αλάιπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο ηνπ δείγκαηνο αλέθεξαλ φηη δπζθνιεχεη ηελ άζθεζε
ηεο εξγαζίαο ηνπο ε έιιεηςε αίζνπζαο κνπζηθήο, ν αλεπαξθήο ςεθηαθφο εμνπιηζκφο ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ε κε δηαλνκή απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζηνπο καζεηέο ησλ βηβιίσλ
κνπζηθήο ηνπ καζεηή. Δπηπιένλ ζεσξνχλ φηη εάλ είραλ πεξηζζφηεξν δηδαθηηθφ ρξφλν ζα
αληαπνθξίλνληαλ θαιχηεξα ζηηο πνιππνίθηιεο εθπαηδεπηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη ζα
δεκηνπξγνχζαλ πην νπζηαζηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο.
Λέμεηο θιεηδηά: εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο, πξνβιήκαηα εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο
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Δηζαγσγή
χκθσλα κε ηα δεδνκέλα παιαηφηεξσλ θαη ζχγρξνλσλ εξεπλψλ ε θαιιηέξγεηα ηεο
κνπζηθφηεηαο, ηεο έκθπηεο δπλαηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ γηα θαιιηηερληθή θαη δεκηνπξγηθή
έθθξαζε ζπκβάιιεη ζηελ ηζφξξνπε θαη αξκνληθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ
θαη ζπγρξφλσο ζηε δεκηνπξγία κηαο δηα βίνπ ζρέζεο κε ηελ ηέρλε ησλ ήρσλ.
Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αλαγλσξίδνληαο ηε ζπκβνιή ηνπ καζήκαηνο ηεο
Μνπζηθήο Αγσγήο ζηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ ην έρεη
εληάμεη ζην πξφγξακκα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο απηφλνκν θαη δηαθξηηφ δηδαθηηθφ
αληηθείκελν απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 πεξίπνπ. Παξφια απηά ε δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε
φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία δελ είλαη ελζαξξπληηθή. Οη
πξνζπάζεηεο,πνπ έγηλαλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ηε ζχληαμε θαη
έθδνζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ γηα ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο
Αγσγήο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δελ βνήζεζαλ γηα λα δηαθνξνπνηεζεί αηζζεηά ε
πθηζηάκελε θαηάζηαζε.
Πξνβιήκαηα φπσο, νη ειιηπείο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, νη ζπρλέο
κεηαθηλήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε κείσζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο θ.α. δπζρεξαίλνπλ ηηο
ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο θαη ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (ηαχξνπ, 2006 · Μνπζηάξδα &
Πελέθειεο, 2010 · Κεξακηδά &Βατνχιε, 2017 · αθθνχιεο & Βεξγίδεο, 2017).
Καηφπηλ κειέηεο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο αλαδείρηεθε ε αλάγθε δηεξεχλεζεο ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί Μνπζηθήο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο νη έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο ζηε ζπγθεθξηκέλε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ
θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζία (Βεξγίδεο, 2012). Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο δηεξεπλνχλ ηηο
δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή γεληθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνίπξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
(Γνχθαο, θ.α. 2008 · Αγγειίδνπ, 2016).
Δμαηηίαο ηεο αλάγθεο ζηήξημεο ηνπ απαηηεηηθνχ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ θαινχληαη λα είλαη ζπγρξφλσο θαη θαιιηηέρλεο θαη
παηδαγσγνί, επηιέρηεθε ε δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ
άζθεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη απνθαζίζηεθε ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο.

1. Ο ξόινο ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο ζηελ εθπαίδεπζε
Ζ κνπζηθή σο ηέρλε θαη επηζηήκε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ θαη σο
εθ ηνχηνπ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηε κέξα ηεο
γέλλεζήο ηνπ. Ωο κνξθή ηέρλεο απνηειεί κέζν απηφ-έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο θαη
εμσηεξίθεπζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε γλσζηηθή, ςπρνθηλεηηθή θαη
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ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ αλζξψπνπ (Shulkin&Raglam, 2014). Ωο
επηζηήκε, είλαη έλαο ηνκέαο γλψζεο, πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε ήρσλ κε ζθνπφ ηε ζχλζεζε,
εθηέιεζε θαη αθξφαζε ελφο έξγνπ θαη έρεη λα επηδείμεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ
δεκηνπξγίεο πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθέο θαηαθηήζεηο ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο.
ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ε κνπζηθή σο αγσγή πεξηιακβάλεη νξγαλσκέλεο εθπαηδεπηηθέο
εκπεηξίεο, πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ αλάπηπμε κνπζηθψλ δεμηνηήησλ θαη αληηιήςεσλ γηα ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο κνπζηθφηεηαο, ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ
καζεηψλ (Scripp, 2002).
Οη λεφηεξεο θηινζνθηθέο θαη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ηνπ 20νπ αηψλα αλέδεημαλ ην ξφιν ηεο
κνπζηθήο θαη ησλ ηερλψλ γεληθφηεξα θαη ηφληζαλ ηα πνιιαπιά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηε ελαζρφιεζε κε απηή γηα ην άηνκν σο κνλάδα θαη ην άηνκν σο κέινο ηνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ (Bruner, 1969 · Maslow, 1971).
Λίγν αξγφηεξα ν Gardner (1985), παξνπζίαζε ηε κνπζηθή λνεκνζχλε σο κηα απφ ηηο πνιιέο,
δηαθνξεηηθέο, απηφλνκεο θαη ην ίδην ζεκαληηθέο κνξθέο ηεο αλζξψπηλεο λνεκνζχλεο. Ο
Gardner ηφληζε φηη ην ζρνιείν νθείιεη λα ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα φισλ ησλ ηχπσλ
λνεκνζχλεο θαη φρη κφλν ηεο ινγηθφ - καζεκαηηθήο θαη γισζζηθήο, φπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη
(Μαηζαγγνχξαο, 2004).
Ζ κνπζηθή επίζεο είλαη κηα ηέρλε πνπ ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ
αλζξψπνπ απφ ηε κηθξή ηνπ ειηθία. Όπσο δηαπηζηψλεη ε Hallam (2010) ζε άξζξν ηεο κε ζέκα
ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε εξεπλψλ γηα ηελ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ζηελ θνηλσληθή θαη
πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, νκάδεο παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε νξγαλσκέλεο
κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξνπζίαζαλ απμεκέλε απηνεθηίκεζε θαη θνηλσληθέο
αιιειεπηδξάζεηο κε άιια παηδηά, κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο θαη ππεξείραλ
ζε ζρέζε κε νκάδεο παηδηψλ πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηηο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Σν 2002, ε Scripp, ζε κηα αλαζθφπεζε ησλ εξεπλψλ γηα ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο κνπζηθήο
αγσγήο ζηε ζρνιηθή επηηπρία ζπκπέξαλε φηη ε κνπζηθή αγσγή δξα σο θαηαιχηεο γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ, ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηε
ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ παηδηνχ.
χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ησλ παιαηφηεξσλ θαη ζχγρξνλσλ εξεπλψλ ε κνπζηθή ηθαλφηεηα
ελππάξρεη ζε θάζε αλζξψπηλν νλ θαη ε ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε άζθεζή ηεο κέζσ ηεο
κνπζηθήο αγσγήο δηακνξθψλεη νινθιεξσκέλα θαη πνιχπιεπξα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ
παηδηνχ. Ζ πνηνηηθή κνπζηθή αγσγή είλαη δηθαίσκα θάζε παηδηνχ θαη ππνρξέσζε θάζε
ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα εκπλεχζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηελ
αγάπε γηα αηζζεηηθέο εκπεηξίεο, ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο, ηε ζπλεξγαηηθφηεηα, ηε
δεκηνπξγηθφηεηα θαη ην θξηηηθφ πλεχκα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο πιηζηηθήο
θαη κεηαζρεκαηηδφκελεο θνηλσλίαο πνπ δνχκε.
ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κνπζηθήο πξνθχπηεη δηηηφο θαη
απαηηεηηθφο. Καιείηαη λα ηζνξξνπήζεη αλάκεζα ζηελ ηδηφηεηα ηνπ θαιιηηέρλε θαη ηνπ
παηδαγσγνχ, λα αλαπηχμεη ηε κνπζηθφηεηα ησλ παηδηψλ, λα εκθπζήζεη ηελ αγάπε ηνπο γηα ηηο
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ηέρλεο θαη λα πξνσζήζεη θαη παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο. Τπφ απηφ ην πξίζκα γελληνχληαη
εχινγνη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ θάησ ππφ ηηο νπνίεο ν
εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο δηεμάγεη ην έξγν ηνπ θαη αθνινχζσο θαηά πφζν απηέο ιεηηνπξγνχλ
ππνζηεξηθηηθά ζηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ απηνχ.

2. Τν δηδαθηηθό αληηθείκελν ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο ζηελ Πξσηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε
Ζ κνπζηθή αγσγή έρεη εληαρζεί σο απηφλνκν θαη δηαθξηηφ αληηθείκελν ζηελ πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε ηεο ρψξαο καο εδψ θαη ηξηάληα πεξίπνπ ρξφληα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχληνκεο
απηήο δηαδξνκήο ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη ε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο κνπζηθήο αγσγήο
έρεη ζαθψο αλαβαζκηζηεί ρσξίο φκσο λα έρεη θηάζεη λα έρεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ
εθπαίδεπζε.
Σν 2003 κέζα ζην πιαίζην ηνπ καζεηνθεληξηθνχ θαη βησκαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο
εληάζζεηαη θαη ε ζχληαμε Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε ηίηιν «Γηαζεκαηηθφ
Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ» (Γ.Δ.Π.Π..) θαη «Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα
πνπδψλ» (Α.Π..) Μνπζηθήο (Φ.Δ.Κ. 303-304/η. Β΄/13-3-2003). Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ
πξνγξάκκαηνο, πνπ πεξηέρνληαη θαη ζηελ νλνκαζία ηνπ, είλαη ε δηαζεκαηηθφηεηα θαη ην
εληαίν πιαίζην αλάπηπμεο ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ.
Σε ζχληαμε ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π. ηεο κνπζηθήο αθνινχζεζε ε ζπγγξαθή ησλ πξψησλ
ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, πνπ φκσο εηζήρζεζαλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα
σο εμήο:ην 2007 γηα ηηο Γ΄- Γ΄(έλα βηβιίν), Δ΄ θαη Σ΄,ην 2009 ην Αλζνιφγην Σξαγνπδηψλθαη
ην 2010 ηα βηβιία γηα ηηο Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.
Μηα δεθαεηία κεηά ηελ αξρηθή παξνπζίαζε ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π. ηεο κνπζηθήο,
ζπληάζζεηαη έλα λέν Πξφγξακκα πνπδψλ κε φξακα ην Νέν ρνιείν θαη ην ζηαδηαθφ
κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Παηδείαο (Τπνπξγηθή Απφθαζε 124462/Γ2/1-11-2011).
Ζ δεκηνπξγία ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Μνπζηθήο ζεσξήζεθε αλαγθαία ιφγσ ηεο
ιεηηνπξγίαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ
θαη ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ ρνιείσλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ
Πξφγξακκα (ΔΑΔΠ) ζχκθσλα κε ηε Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 Τπνπξγηθή Απφθαζε.
ηα 800 Γεκνηηθά ζρνιεία κε πξφγξακκα ΔΑΔΠ απμάλνληαη νη ψξεο δηδαζθαιίαο ηεο
κνπζηθήο ζηηο Α΄ θαη Β΄ δεκνηηθνχ απφ κηα ζε δπν εβδνκαδηαίσο ζηελ πξσηλή δψλε, ζηηο
ππφινηπεο ηάμεηο παξακέλεη κνλφσξε ε εβδνκαδηαία δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο, ελψ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο γίλνληαη επηπιένλ ψξεο κνπζηθήο αγσγήο απφ
εθπαηδεπηηθφ πάληα ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
Σν Νέν Πξφγξακκα Μνπζηθήο είλαη έλα εληαίν, αλνηθηφ θαη επέιηθην Π.. θαη πξνζθέξεη
ζηνλ εθπαηδεπηηθφ έλα νξγαλσκέλν πιαίζην, ψζηε λα «ελνξρεζηξψλεη» ην κάζεκά ηνπ
ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ κέζα απφ θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη
αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
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Σν 2014 ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Η.Δ.Π.) (πξψελ Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην)
παξνπζίαζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαζεσξεκέλε
έθδνζε ηνπ Π.. Μνπζηθήο ηνπ 2011. Σν Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην «Νέν ρνιείνρνιείν ηνπ 21νπ αηψλα» ζηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ 2014 γηα ηε Μνπζηθή –
Νεπηαγσγείν- Γεκνηηθφ - Γπκλάζην ρξεζηκνπνηεί ην ίδην ζεσξεηηθφ πιαίζην κε απηφ ηνπ
2011, αιιά είλαη πην αλαιπηηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη γηα θάζε νκάδα ηάμεσλ
αλαιπηηθνί πίλαθεο κε ηνπο αλάινγνπο ζηφρνπο ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν, πξνηεηλφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη παξαπνκπέο ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαζψο
θαη πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ηπρφλ δηαζέζηκνπ επνπηηθνχ πιηθνχ.

3.Κξηηηθή απνηίκεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ παξακέηξσλ ηνπ καζήκαηνο ηεο
Μνπζηθήο Αγσγήο ζηελ Α/ζκηα εθπαίδεπζε
ηε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ην αληηθείκελν ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο έρεη απνηηκεζεί ζεηηθά
απφ ηελ πιεηνλφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (ΗΠΔΜ-ΓΟΔ, 2011, ζ.277-278). Σν
κάζεκα ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο κέζσ ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ηέρλεο ηεο κνπζηθήο
βνεζάεη ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. πλεπψο ε νξγαλσκέλε
θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ παηδαγσγηθψλ
θαη καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ σξνινγίνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. εκαληηθή πεγή
απνηχπσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη εμέιημεο ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηε ζρνιηθή δσή
είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ην δηδάζθνπλ.
ε έξεπλα ηεο Αγγειίδνπ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ
κνπζηθήο απάληεζαλ φηη ν μερσξηζηφο εηδηθά εμνπιηζκέλνο ρψξνο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ
καζήκαηφο ηνπο ζα ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία ηνπ. Μηα
αίζνπζα κνπζηθήο γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο πξέπεη
λα πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ζχλδεζε ζην internet, βηληενπξνβνιέα,
δηαδξαζηηθφ πίλαθα, εληζρπκέλα ερεία, αξκφλην, θξνπζηά φξγαλα θ.α. (Αγγειίδνπ, 2016). Ζ
εξγαζηεξηαθή θχζε ηνπ καζήκαηνο δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί κέζα ζε απιέο ζρνιηθέο
αίζνπζεο, πνπ γίλνληαη ηα ππφινηπα ζεσξεηηθά καζήκαηα (ηαχξνπ, 2006). Ζ έιιεηςε
αίζνπζαο κνπζηθήο ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κνπζηθήο, θαζψο είλαη ππνρξεσκέλνη ζε θάζε δηδαθηηθή ψξα λα
κεηαθέξνπλ ην πιηθφ ηνπο (π.ρ. βηβιία, αξκφλην, ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, θξνπζηά φξγαλα
θ.ά.) απφ αίζνπζα ζε αίζνπζα ρσξίο λα κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ έηζη θαηάιιεια επηιεγκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο γηα ην κάζεκά ηνπο (Μνπζηάξδα & Πελέθειεο, 2010). Οη αλεπαξθείο
πιηθνηερληθέο ππνδνκέο θαηαγξάθνληαη σο ην θπξίαξρν πξφβιεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ
εηδηθνηήησλ ζηε πνζνηηθή έξεπλα ησλ αθθνχιε θαη Βεξγίδε (2017) θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αηζζεηηθήο αγσγήο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα ηεο θνληνχξε (2019).
Δπηπιένλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ηνπ ηαχξνπ (2006) (429 ζπλνιηθά)
δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη ζε πνζνζηφ πνπ θηάλεη θαη ην 90% απφ ηα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο. Πξνηείλνπλ φηη πξέπεη λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο
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αιιαγέο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα σο πξνο ηνπο ζθνπνχο, ηηο επηδηψμεηο θαη ηηο κεζφδνπο
δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο. Ζ γεληθή δηαηχπσζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ ΓΔΠΠΑΠ Μνπζηθήο δεκηνπξγνχλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πξνβιεκαηηζκφ θαη ζχγρπζε. Ζ πξνψζεζε
ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο πξνυπνζέηεη άιιε ζρέζε ρξφλνπ-χιεο,
απμεκέλεο απαηηήζεηο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο, επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
θαη ζπγθεθξηκέλεο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, πνπ απνπζηάδνπλ απφ ηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο
(Γηψηε, Υαηδεδεκεηξίνπ & Παπισκαηάο, 2005).
ρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο
απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε έξεπλα ηεο Αλδξεάθνπ (2015) πξνζθέξεη ζεκαληηθά
επξήκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο
απάληεζαλ φηη ηα βηβιία κνπζηθήο δελ έρνπλ αθνινπζία πεξηερφκελνπ απφ ην απιφ ζην
ζχλζεην θαη απφ ην ζηνηρεηψδεο ζην πξνρσξεκέλν νχηε δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπο απφ ηάμε ζε ηάμε θαη απφ επίπεδν ζε επίπεδν. Οη αζαθείο δηαηππσκέλνη
δηδαθηηθνί ζηφρνη θαίλεηαη λα απνηεινχλ επίζεο κεηνλέθηεκα ησλ βηβιίσλ κνπζηθήο.
ηελ έξεπλα ηνπ ΗΠΔΜ-ΓΟΔ (2011) νη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο απνηηκνχλ ζεηηθά ηα ζρνιηθά
εγρεηξίδηα, αιιά εληνπίδνπλ ζηε ζπγγξαθή ηνπο ζηνηρεία πξνρεηξφηεηαο αλαθεξφκελνη
θπξίσο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Α΄ θαη Β΄ δεκνηηθνχ.
Πξνβιεκαηηζκφ δεκηνπξγεί ε έξεπλα ηεο Αγγειίδνπ (2016), απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη
κφλν ην 11% ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο ηεο έξεπλάο ηεο ρξεζηκνπνηεί ηα βηβιία ζε
θαζεκεξηλή βάζε, ελψ νη ππφινηπνη επηιεθηηθά ζε δεθαπελζήκεξε βάζε ή ζπάληα. Δπίζεο
φζνη έρνπλ πξνυπεξεζία κεγαιχηεξε απφ 16 έηε πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ δηθφ ηνπο
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (Αλδξεάθνπ, 2015).
Όζνλ αθνξά ην εβδνκαδηαίν σξάξην ζηα πιαίζηα ηνπ «Δληαίνπ Σχπνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ» (ΦΔΚ 1324/11-5-2016, η. Β) νη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο δηδάζθνπλ ζε φια ηα
δεκνηηθά ζρνιεία (ηεηξαζέζηα θαη άλσ) απφ κία ψξα ηελ εβδνκάδα θαη ζηηο έμη ηάμεηο. Ζ
κείσζε απηή ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο (ζην πξνεγνχκελν
σξνιφγην πξφγξακκα πξνβιέπνληαλ δπν ψξεο ηελ εβδνκάδα γηα Α΄ θαη Β΄ δεκνηηθνχ θαη κηα
ψξα ηελ εβδνκάδα γηα ηηο ππφινηπεο ηάμεηο) έξρεηαη ζε αληίζεζε κε θαηαγεγξακκέλεο κέζσ
εξεπλψλ απφςεηο ησλ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθψλ.
ηελ έξεπλα ηεο Αγγειίδνπ (2016) νη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο δειψλνπλ ηελ αλάγθε γηα
δηάζεζε πεξηζζφηεξσλ σξψλ δηδαζθαιίαο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο
ππνρξεψζεηο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, φπσο ε δεκηνπξγία ζρνιηθήο ρνξσδίαο θαη νξρήζηξαο. Ζ
αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο γηα αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηνπο
έρεη θαηαγξαθεί ήδε απφ ηελ έξεπλα ηνπ ηαχξνπ ην 2006, ελψ θαη ζηελ έξεπλα ησλ
Κεξακίδα θαη Βατνχιε (2017) νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη κηα ψξα ηελ εβδνκάδα είλαη
αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εμέιημε ηνπ καζήκαηφο ηνπο. Οη πεξηνξηζκέλεο ψξεο
δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο ζεκαίλνπλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηη
γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πιήξνπο σξαξίνπ ηνπο ζα κεηαθηλνχληαη ζε δχν έσο θαη ζε πέληε
ζρνιεία ηελ εβδνκάδα. Ζ ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο ζε πνιιά
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ζρνιεία δελ δηεπθνιχλεη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν θαη δελ επλνεί ηελ αλάπηπμε θιίκαηνο
ζπλεξγαζίαο θαη ζπλαδειθηθφηεηαο κεηαμχ ησλ κνπζηθψλ θαη ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηηθψλ
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Ηνξδαλίδνπ, 2016 · αθθνχιεο & Βεξγίδεο, 2017). Δπηπξφζζεηα ην
γεγνλφο απηφ δπζρεξαίλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κνπζηθήο λα δεκηνπξγήζεη
πξνζσπηθέο επαθέο κε ηνπο καζεηέο ηνπ θαη λα θαηαλνήζεη νπζηαζηηθά ηηο εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ θαζελφο (VanWeelden&Whipple, 2014 · Κεξακίδα &Βατνχιε
2017).
Μηα εμίζνπ ζεκαληηθή παξάκεηξνο, πνπ είλαη κέξνο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο ζρνιηθήο
πξαγκαηηθφηεηαο θαη απφξξνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία
ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο είλαη νη πνιιαπιέο ζρέζεηο εξγαζίαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο θαη νη θαζπζηεξεκέλεο ηνπνζεηήζεηο ηνπο. Ζ κε έγθαηξε πξφζιεςε
αλαπιεξσηψλ, πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ε θαζπζηεξεκέλε θαη θάζε ρξφλν ζε
δηαθνξεηηθά ζρνιεία ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ησλ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ δπζρεξαίλεη ηελ
θαζεκεξηλή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία ζηαζεξψλ θαη
παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ απηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο
(αθθνχιεο & Βεξγίδεο, 2017). Οη επηινγέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο δελ επλννχλ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ ελ γέλεη θαη ηνπο κνπζηθνχο εηδηθφηεξα θαη ηνπο ζηεξεί ηε
δπλαηφηεηα κηαο κφληκεο εθπαηδεπηηθήο βάζεο θαη καθξφπλννπ ζρεδηαζκνχ ηνπ δηδαθηηθνχ
ηνπο έξγνπ (Αγγειίδνπ, 2016).
Οη ειιηπείο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ησλ ειιεληθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε αξλεηηθή θξηηηθή
ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε κε γεληθεπκέλε ρξήζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ν
πεξηνξηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο ζε κηα ψξα
ηελ εβδνκάδα θαη νη ζπρλέο αιιαγέο ησλ ζρνιείσλ πνπ δηδάζθνπλ θάζε ρξφλν νη
εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο ζπλζέηνπλ κηα θαηάζηαζε πνπ δελ είλαη ελζαξξπληηθή γηα ηε
δηδαζθαιία ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ο ξφινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ κνπζηθήο δηαγξάθεηαη δχζθνινο, θαζψο πξνζπαζεί παξά ηηο φπνηεο
αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηφο
ηνπ.ηε ζχγρξνλε θνηλσλία ε Πνιηηεία νθείιεη λα δεκηνπξγεί θαη λα ζσξαθίδεη ην πιαίζην
γηα κηα Μνπζηθή Αγσγή, ηθαλή λα εκπλέεη ζηε λέα γεληά δεκηνπξγηθφηεηα, θξηηηθή ζθέςε
θαη αηζζεηηθή απφιαπζε.

4.Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ δηαηππψζεθε είλαη ην εμήο:Πνηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί Μνπζηθήο πνπ εξγάδνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαηά ηελ άζθεζε
ηεο εξγαζίαο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ δείγκαηνο;
Ο ηχπνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ελφο
επέιηθηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο. Ωο
εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ αμηνπνηήζεθε ν ηχπνο ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο πνπ
είλαη έλαο πξνζθηιήο ηξφπνο ζπιινγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, γηαηί εληζρχεη ηελ
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αιιειεπίδξαζε, λνεκαηνδνηεί ηε ιεθηηθή θαη κε επηθνηλσλία θαη ζπληειεί ζηελ αλαθάιπςε
λέσλ πηπρψλ ηνπ ππφ κειέηε εξεπλεηηθνχ πεδίνπ (Flick, 2017).
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην δηάζηεκα Μαξηίνπ-Απξηιίνπ 2020 ζην
λνκφ Αραΐαο.Σν δηαζέζηκν δείγκα απνηέιεζαλ 15 εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, δψδεθα γπλαίθεο θαη ηξεηο άλδξεο εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο, ειηθίαο 38-55 εηψλ
κε δηδαθηηθή εκπεηξία απφ 14 έσο 29 ρξφληα. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο πξνζέθεξαλ
ελδηαθέξνληα δεδνκέλα, σζηφζν δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ, γηαηί βαζίδνληαη ζηηο απφςεηο
κεξίδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο πνπ εξγάδνληαη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λ. Αραΐαο.
Γηα ηελ απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ επηιέρηεθε ε
κέζνδνο ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο, ε νπνίαδηεπθφιπλε ηε ζπκπχθλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
ζπλεληεχμεσλ θαη κέζσ ζπζρεηίζεσλ θαη ζπγθξίζεσλ νδήγεζε ζηελ εξκελεία ησλ απφςεσλ
ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζηελ ηειηθή έθζεζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ
(Creswell, 2011).

5. Απνηειέζκαηα
ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.
5.1 Πξνβιήκαηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο
Αξρηθά δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαθέξνπλ πνην είλαη ην ζεκαληηθφηεξν
πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ σο πξνο ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε
ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ καζήκαηφο ηνπο.
Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εξσηψκελσλ, δέθα (10) ζηνπο δεθαπέληε (15), δήισζε φηη ην
ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ είλαη ε έιιεηςε αίζνπζαο κνπζηθήο ιφγσ
θπξίσο θηεξηαθψλ πξνβιεκάησλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ δηδάζθνπλ. Οη εθπαηδεπηηθνί
απηνί αλαθέξνπλ φηη δπζθνιεχνληαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηφο ηνπο, φηαλ ζε θάζε
δηδαθηηθή ψξα αιιάδνπλ αίζνπζα θαη κεηαθέξνπλ θαη φιν ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο, κνπζηθά
φξγαλα, laptop, θσηνηππίεο θαη πξνζσπηθά αληηθείκελα:
Σ3.1:«…Όιε ηε κέξα ζηα δηαιείκκαηα πεγαηλνέξρνκαη θαη αλεβνθαηεβαίλσ ζθάιεο
θνπβαιώληαο πξάγκαηα…».
Σ8.1:«…Όηαλ ν εθπαηδεπηηθόο κνπζηθήο όκσο δελ έρεη ην δηθό ηνπ ρώξν νξγαλσκέλν θαη θάζε
ώξα κεηαθηλείηαη θαη ζε άιιε αίζνπζα ην κάζεκα ράλεη ζε έκπλεπζε, δεκηνπξγία θαη
απνηειεζκαηηθόηεηα…».
Πέληε (5) εθπαηδεπηηθνί δελ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα σο πξνο ηελ αίζνπζα, γηαηί έρνπλ ζην
ζρνιείν ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο δηθή ηνπο αίζνπζα γηα ην κάζεκά ηνπο, πνπ ηελ έρνπλ
νξγαλψζεη ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ καζήκαηνο. Αμίδεη
λα ηνληζηεί φηη νη πέληε απηνί εθπαηδεπηηθνί είλαη κφληκνη κε πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο (θαηά κέζν φξν 16 ρξφληα):
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Σ1.1: «Δγώ πξνζσπηθά είκαη από ηηο πην ηπρεξέο λνκίδσ πνπ ππάξρνπλ ζην ρώξν, γηαηί έρσ
δηθή κνπ αίζνπζα κνπζηθήο, έρσ θξνπζηά όξγαλα, έρσ ππνινγηζηή ζηελ ηάμε κνπ, έρσ cd θαη
γεληθώο είκαη ηθαλνπνηεκέλε….».
Ωο επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ πνπ δηδάζθνπλ αλάδεημαλ νρηψ (8) απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κνπζηθήο πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηελ έιιεηςε ςεθηαθνχ εμνπιηζκνχ:
Σ4.1 : «Τν κεγαιύηεξν πξόβιεκα είλαη ε ζύλδεζε κε ην Internet θαη όηη δελ έρσ ζηελ αίζνπζά
κνπ ππνινγηζηή. Θα επηζπκνύζα θαη έλαλ δηαδξαζηηθό πίλαθα, γηαηί έρσ επηκνξθσζεί ζηε
ρξήζε ηνπ θαη ζηελ αμηνπνίεζή ηνπ».
5.2 Πξνβιήκαηα σο πξνο ην δηδαθηηθό θαη ππνζηεξηθηηθό πιηθό
ηε ζπλέρεηα νη εθπαηδεπηηθνί ξσηήζεθαλ πνην είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ
αληηκεησπίδνπλ σο πξνο ην δηδαθηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Με
εμαίξεζε κηα (1) εθπαηδεπηηθφ πνπ απάληεζε φηη δελ αληηκεησπίδεη θάπνην πξφβιεκα
αλαθνξηθά κε απηφ ην ζέκα νη ππφινηπνη δεθαηέζζεξεηο (14) δηαηχπσζαλ ηα εμήο
πξνβιήκαηα:
Γέθα (10) εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα εθδήισζαλ έληνλα ηε
δπζαξέζθεηά ηνπο θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο κε ην γεγνλφο φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηα
ηειεπηαία 4 πεξίπνπ ρξφληα δίλεη ζηνπο καζεηέο φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ κφλν ην
ηεηξάδην εξγαζηψλ γηα ηε κνπζηθή θαη φρη ην βηβιίν καζεηή:
Σ12.2 : «Πξόβιεκα επίζεο ζνβαξό έρσ πνπ δελ κνηξάδεη ην Υπνπξγείν ηα βηβιία καζεηή. Απηό
είλαη απαξάδεθην ελ έηε 2020, λα δηδάζθσ κνπζηθή αγσγή κόλν κέζα από έλα βηβιίν
εξγαζηώλ, ρσξίο νη καζεηέο λα έρνπλ εηθόλα ηνπ ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ γηα ην θάζε θεθάιαην».
Ορηψ (8) εθπαηδεπηηθνί δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε φηη ηα ζρνιηθά βηβιία ρξεηάδνληαη αιιαγή,
γηαηί έρνπλ πεξάζεη αξθεηά ρξφληα απφ ηελ έθδνζή ηνπο θαη πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
ζχγρξνλέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, λα αθνινπζνχλ ηηο ηξέρνπζεο
κνπζηθνπαηδαγσγηθέο ηάζεηο θαη λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο:
Σ8.2 :«…Βέβαηα κε ηα ησξηλά δεδνκέλα ηα βηβιία πξέπεη λα αιιάμνπλ. Να βγεη έλα θαηλνύξγην
δηδαθηηθό παθέην ζπλδεδεκέλν κε ζύγρξνλεο ειεθηξνληθέο κνπζηθέο πεγέο πνπ λα κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε».
Δπηζεκαίλεηαη επίζεο απφ έμη (6) εθπαηδεπηηθνχο ε δπζιεηηνπξγία πνπ ππάξρεη ζε ζρέζε κε
ηα ζρνιηθά cd πνπ ζπλνδεχνπλ ηα βηβιία γηα ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο. ε θάπνηα ζρνιεία δελ
ππάξρνπλ πηα απηά ηα cd, ζε θάπνηα είλαη ραιαζκέλα θαη ζε φζα ππάξρνπλ δηαηππψλεηαη ε
άπνςε φηη πξέπεη λα επαλαθπθινθνξήζνπλ γηα λα είλαη πην εχρξεζηα θαη πην νπζηαζηηθά ζην
πεξηερφκελφ ηνπο:
Σ9.2 : «…Τώξα ζε ζρέζε κε ηα cd πνπ ζπλνδεύνπλ ηα βηβιία ζην ζρνιείν πνπ είκαη νξγαληθά
ηα έρσ θπιάμεη, ζηα ππόινηπα ζρνιεία πνπ πεγαίλσ δελ ππάξρεη ηίπνηα».
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5.3 Πξνβιήκαηα σο πξνο ην σο πξνο ην ηζρύνλ (Γ.Δ.Π.Π.Σ.) θαη (Α.Π.Σ.) Μνπζηθήο
ηελ επφκελε εξψηεζε νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ πνην είλαη ην
ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ σο πξνο ην ηζρχνλ «Γηαζεκαηηθφ Δληαίν
Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ» (Γ.Δ.Π.Π..) θαη «Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ»
(Α.Π..) γηα ηε Μνπζηθή.
Γέθα (10) εθπαηδεπηηθνί εμέθξαζαλ σο ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ηελ έιιεηςε ξεαιηζκνχ θαη
πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη πξνηάζεσλ ησλ Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π.. ζε
ζρέζε κε ην δηαζέζηκν δηδαθηηθφ ρξφλν ηνπ καζήκαηνο:
Σ4.3: «…Σε έλα κνλόσξν κάζεκα δελ κπνξείο λα πεηύρεηο όινπο απηνύο ηνπο ζηόρνπο.…».
Σέζζεξεηο (4) εθπαηδεπηηθνί δηαηχπσζαλ φηη ε εθαξκνγή ησλ πξνηάζεσλ δηδαζθαιίαο ησλ
αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνυπνζέηεη ζρνιεία κε άξηζηεο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο:
Σ12.3: «…Δπίζεο νη πξνηάζεηο απηέο απεπζύλνληαη ζε ζνύπεξ εμνπιηζκέλα ζρνιεία, κε
κνπζηθά όξγαλα, κνπζηθή βηβιηνζήθε, αξρεία ήρνπ θαη αίζνπζα θαηάιιεια δηακνξθσκέλε
κόλν γηα κνπζηθέο δξάζεηο. Δγώ κέρξηο ζηηγκήο ζηα 18 ρξόληα πνπ δηδάζθσ ζηελ πξσηνβάζκηα
δελ έρσ βξεη ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο».
Δπίζεο ηξεηο (3) εθπαηδεπηηθνί δηαηχπσζαλ ηελ αλάγθε αλαλέσζεο, επηθαηξνπνίεζεο θαη
πξνζαξκνγήο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο ζπλζήθεο ηνπ ζχγρξνλνπ δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ δηαηχπσζαλ:
Σ10.3: «Τν ζεσξεηηθό ηνπο πιαίζην δελ έρεη επηθαηξνπνηεζεί, πνπ ζεκαίλεη όηη δελ
παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζην ρώξν καο».
Σέινο, δχν (2) εθπαηδεπηηθνί επηζεκαίλνπλ φηη δελ αλαθέξνληαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα
ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ:
Σ7.3: «… Καη σο πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ γίλεηαη αλαθνξά δελ αλαθέξνληαη νη ηξόπνη
ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα ηηο αμηνπνηήζνπλ ζηε κνπζηθή».
5.4 Πξνβιήκαηα σο πξνο ην δηαζέζηκν δηδαθηηθό ρξόλν
ηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε πνην είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί ζε ζρέζε κε ην δηδαθηηθφ ρξφλν, φια ηα εξεπλεηηθά ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο
απάληεζαλ αβίαζηα φηη ν δηδαθηηθφο ρξφλνο ηνπ καζήκαηνο ηνπο πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα ψξα
ηελ εβδνκάδα αλά ηκήκα δελ επαξθεί. Ζ κε επάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ νθείιεηαη ζε
έλα κηθξφ κέξνο ζηε θπζηνινγηθή απψιεηα δηδαθηηθψλ σξψλ ιφγσ εθδξνκψλ, αξγηψλ θ.ιπ.,
αιιά θαηά θχξην ιφγν ζηηο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπο, φπσο είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 3
έσο 5 ζρνιηθέο γηνξηέο ην ρξφλν, ν εξγαζηεξηαθφο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο θαη ε θάιπςε
ηεο χιεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ. χκθσλα κε κηα ραξαθηεξηζηηθή αλαθνξά:
Σ9.4: «Δίλαη πάξα πνιύ ιίγνο, γηαηί έρνπκε λα δηαρεηξηζηνύκε ην παηδαγσγηθό θνκκάηη, ην
ςπρνπαηδαγσγηθό, είλαη ην κνπζηθνθηλεηηθό, νη θαηαζθεπέο, ε ειεθηξνληθή επαθή ησλ
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παηδηώλ, ε νπζηαζηηθή επηθνηλσλία ησλ παηδηώλ, νη γηνξηέο θαη πνιιά άιια. Μαο δεηάλε ηα
πάληα θαη ρξνληθά καο δίλνπλ ην κεδέλ….».
5.5 Πξνβιήκαηα σο πξνο ηε ζύλζεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο
ηε ζπλέρεηα νη εθπαηδεπηηθνί ξσηήζεθαλ πνην είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ζε ζρέζε
κε ηε ζχλζεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο.
Σξία είλαη ηα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ εληφπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε ζρέζε κε ηε ζχλζεζε ηνπ
σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο.
Ζ έιιεηςε πξφβιεςεο σξψλ γηα ζρνιηθή ρνξσδία ζην σξνιφγην ζρνιηθφ πξφγξακκα είλαη
κηα παξάκεηξνο πνπ δπζθνιεχεη ηε δηαρείξηζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
γηαηί φπσο αλαθέξνπλ αθηεξψλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο πνιιέο ψξεο γηα
πξφβεο κε ηε ζρνιηθή ρνξσδία πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο γηνξηέο ηνπ ζρνιείνπ, κε
ζπλέπεηα λα κέλνπλ πίζσ ζηελ θάιπςε ηεο χιεο ηνπο:
Σ2.5: «…Δπηπιένλ, πνιύ ρξήζηκε ζα ήηαλ ε δηάζεζε κηαο ή δύν επηπιένλ σξώλ εβδνκαδηαίσο
γηα ηελ πην ζσζηή πξνεηνηκαζία ησλ ζρνιηθώλ γηνξηώλ, εθόζνλ ζαλ εηδηθόηεηα ζπκκεηέρνπκε
επηθνπξηθά ζε όιεο…».
Σελ θνχξαζε απφ ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηε δηδαζθαιία ζε δχν θαη ηξεηο ζρνιηθέο κνλάδεο εθθξάδνπλ σο πξφβιεκα επίζεο πέληε (5)
εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο:
Σ3.5 : «Γηδάζθσ ζε ηξία ζρνιεία ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα. Απηό βέβαηα δε ζεκαίλεη όηη δελ έρσ
θνπξαζηεί ηόζα ρξόληα λα κεηαθηλνύκαη ζε 3 ζρνιηθέο κνλάδεο εβδνκαδηαίσο θαη λα ζθέθηνκαη
όια επί ηξία: ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ «ηξέρνπλ», ηηο γηνξηέο ηνπο, ηηο ζπδεηήζεηοζπλελλνήζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηα ελ γέλεη πξνβιήκαηα κε ηνπο καζεηέο θ.α.….».
Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί εληνπίδνπλ ζε ζρέζε κε ηε δηακφξθσζε ηνπ σξνινγίνπ
πξνγξάκκαηνο σο πξφβιεκα φηη ην κάζεκα είλαη κνλφσξν θαη δελ έρνπλ ηα ρξνληθά
πεξηζψξηα λα «ρηίζνπλ» κηα πην νπζηαζηηθή ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ηε κνπζηθή. Θεσξνχλ φηη
πξέπεη λα απμεζεί ην σξάξην δηδαζθαιίαο αλ φρη γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπιάρηζηνλ λα γίλεη π.ρ.
2 ψξεο εβδνκαδηαίσο γηα ηηο Α-Β είηε γηα ηηο Γ-Γ είηε γηα ηηο Δ-Σ:
Σ15.5: «…Τν κόλν πξόβιεκα πνπ πξνθύπηεη είλαη όηη ζε θάπνηεο ηάμεηο ζα ήζεια
πεξηζζόηεξεο ώξεο. Δγώ βαζηθά ζα ήζεια ζηηο κηθξέο ηάμεηο, δειαδή ζηελ Πξώηε θαη Γεπηέξα,
πεξηζζόηεξεο ώξεο κε ηα παηδηά. Απηά ηα παηδάθηα έρνπλ πην πνιύ αλάγθε απηό ην κάζεκα.
Γείρλνπλ κεγαιύηεξε ραξά θαη ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ηα πην κεγάια».
5.6 Πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο
ηελ επφκελε εξψηεζε νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο θιήζεθαλ λα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο
ηνπο ζρεηηθά κε ην πνην είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε ζρέζε κε
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ηνπο καζεηέο ηνπο. Σξεηο (3) εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ νξγαληθά πνιιά ρξφληα ζηα
ζρνιεία ηνπο δήισζαλφηη δελ αληηκεησπίδνπλ θαλέλα πξφβιεκα κε ηνπο καζεηέο ηνπο:
Σ15.6: «Δπεηδή είκαη πνιιά ρξόληα ζε απηό ην ζρνιείν ηα παηδηά ηα γλσξίδσ θαη κε γλσξίδνπλ
πάξα πνιύ θαιά θαη δελ έρσ θαλέλα πξόβιεκα».
Απφ ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο αξθεηνί (5) απάληεζαλ φηη εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ
αξηζκνχ καζεηψλ πνπ έρνπλ θάζε ρξφλν δπζθνιεχνληαη ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ παηδηψλ
κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή εηδηθέο αλάγθεο:
Σ3.6: «…Παξόια απηά πξνβιεκαηίδνκαη ζην ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ παηδηώλ ηνπ ηκήκαηνο
έληαμεο…Γελ μέξσ αλ ηνπο ζπκπεξηθέξνκαη κε ην ζσζηό παηδαγσγηθό ηξόπν….».
Δπίζεο θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί (3) αλαθέξζεθαλ ζε πξνβιήκαηα ιφγσ άζρεκεο ζπκπεξηθνξάο
κεξηθψλ καζεηψλ:
Σ5.6: «Κάπνηνη ειάρηζηνη δεκηνπξγνύλ αλαζηάησζε ζηελ ηάμε θαη ραιάλε ην θιίκα».
Σελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο
απφ ηε κεξηά ησλ καζεηψλ αλαθέξνπλ σο πξφβιεκα δχν (2) εθπαηδεπηηθνί θαηαινγίδνληαο
σο θχξηα αηηία ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο ην γεγνλφο φηη ην κάζεκα είλαη κνλφσξν:
Σ6.6: «Τν πξόβιεκα σο πξνο απηό πεγάδεη επεηδή ην κάζεκα είλαη κνλόσξν…».
Ζ δηδαζθαιία ζε πνιιέο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ε δηαρείξηζε κεγάινπ αξηζκνχ καζεηψλ θάζε
ρξφλν δπζθνιεχεη ηελ εμνηθείσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο αθφκε θαη ζε πην απιά
ζέκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ δχν (2) εθπαηδεπηηθνί δπζθνιεχνληαη λα κάζνπλ ηα
νλφκαηα ησλ καζεηψλ ηνπο, γεγνλφο φκσο πνπ ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο ζηε ηάμε ηεο κνπζηθήο:
Σ13.6: «Πην πνιύ κε απαζρνιεί όηη ζε 3 ζρνιεία κε ηελ ελαιιαγή ησλ ηάμεσλ δελ κπνξώ λα
ζπγθξαηήζσ ηα νλόκαηα ησλ παηδηώλ. Θέιεηο λα απεπζπλζείο ζε έλα παηδάθη θαη πξέπεη λα
θνηηάμεηο ην πιάλν ή ηνλ θαηάινγν. Δίλαη θάηη πνπ κε ελνριεί…».
5.7 Λνηπά πξνβιήκαηα
Οινθιεξψλνληαο ηελ έξεπλα,δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο λα
αλαθέξνπλ θάπνην άιιν πξφβιεκα πνπ δελ έρεη επηζεκαλζεί θαη ελδερνκέλσο δπζθνιεχεη ην
έξγν ηνπο.
Σέζζεξεηο (4) εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο αλαθέξνπλ φηη δελ έρνπλ λα πξνζζέζνπλ θάπνην άιιν
πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηνπο, ζεκεηψλνληαο, βέβαηα, θάπνηνη φηη ίζσο απηφ λα
νθείιεηαη ζηελ νιηγφσξή παξακνλή ηνπο ζην θάζε ζρνιείν:
Σ11.7: «…Δίκαζηε ιίγν απνζηαζηνπνηεκέλνη, γηαηί έηζη είλαη ε θύζε ηεο δνπιεηάο καο, αθνύ
πεγαίλνπκε ζε ηόζα ζρνιεία».
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Πέληε (5) εθπαηδεπηηθνί επαλήιζαλ θαηά θάπνην ηξφπν ζην πξφβιεκα ηνπ ιηγνζηνχ ηνπο
δηδαθηηθνχ ρξφλνπ θαη ζηηο κεηαθηλήζεηο ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ απηφ
ζπλεπάγεηαη. Πηζηεχνπλ φηη ην γεγνλφο απηφ έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ εδξαίσζε ηεο
ζέζεο ηνπο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ καζήκαηφο ηνπο ζην ζρνιείν, ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο
καζεηέο ηνπο, ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαη ζηελ
νινθιήξσζε θαη θαηαλφεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο:
Σ5.7 : «Λνηπόλ…Θεσξώ όηη ην κνλόσξν ηνπ καζήκαηνο εκπνδίδεη ηελ γλσξηκία κε ηνπο
καζεηέο θαη ηνπο γνλείο ηνπο θαη ην ρηίζηκν κηαο ζρέζεο καδί ηνπο πνπ ζα βνεζνύζε ζηε
κάζεζε. Δπίζεο νη κεηαθηλήζεηο από ζρνιείν ζε ζρνιείν δεκηνπξγνύλ άγρνο ζηνλ
εθπαηδεπηηθό…».
Γχν (2) εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο
δαζθάινπο ζηελ επηινγή ηνπ κνπζηθνχ κέξνπο ζηηο ζρνιηθέο γηνξηέο:
Σ6.7: «Σηηο γηνξηέο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο αλαγθαδόκαζηε λα αθνινπζήζνπκε ηηο ππνδείμεηο
ησλ δαζθάισλ γηα ην ηη ζα θάλνπκε…. Λίγεο είλαη νη θνξέο πνπ καο αθήλνπλε λα επηιέμνπκε ηη
ζα θάλνπκε ζην κνπζηθό κέξνο».
Άιινη δχν (2) εθπαηδεπηηθνί εληνπίδνπλ έλα θνηλφ ηνπο πξφβιεκα, πνπ αθνξά ηε κε
δεκηνπξγία λέσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ γηα ηελ εηδηθφηεηά ηνπο:
Σ14.7: «Πξόβιεκα γηα κέλα πξνζσπηθά είλαη όηη δελ αλνίγνπλ ζέζεηο νξγαληθέο ζην λνκό καο
παξόηη είλαη αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο ζηε δηάζεζε, κε απνηέιεζκα εγώ λα έρσ ρξόληα
νξγαληθή ζέζε ζε έλα ζρνιείν εθηόο πόιεο, πνπ δελ κε βνιεύεη ιόγσ απόζηαζεο».

6. Σπκπεξάζκαηα
ηελ παξνχζα έξεπλα ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο επηβεβαηψλεη επξήκαηα
πξφηεξσλ κειεηψλ (ηαχξνπ, 2006 · Μνπζηάξδα & Πελέθειεο, 2010) θαη εληνπίδεη σο
ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηελ απνπζία ρψξνπ εηδηθά
δηακνξθσκέλνπ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηφο ηνπο. Ωζηφζν, εθπαηδεπηηθνί κε πνιπεηή
εξγαζία ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηνπο δηαζέηνπλ αίζνπζα κνπζηθήο πιήξσο εμνπιηζκέλε.
πκπεξαίλεηαη φηη ε πνιπεηήο παξακνλή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κνπζηθήο ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα
ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηφο ηνπ. Ο
αλεπαξθήο ςεθηαθφο εμνπιηζκφο αλαδεηθλχεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο έξεπλαο σο
αλαζηαιηηθφ ζηνηρείν γηα ηε ζχλδεζε θαη αμηνπνίεζε ζηελ ηάμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε ηε
κνπζηθή (Αγγειίδνπ,2016).
εκαληηθφ εχξεκα απνηειεί ε θαηαγεγξακκέλε δπζαξέζθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ
επαλαιακβαλφκελε ηαθηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο λα κελ δηαλέκεη ηα βηβιία Μαζεηή ηεο
Μνπζηθήο ζηνπο καζεηέο φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ. Απηφ ζεσξνχλ φηη ζπκίδεη ηα
ρξφληα πνπ δελ ππήξραλ ζρνιηθά βηβιία γηα ηε κνπζηθή αγσγή θαη φηη εκπνδίδεη ηελ εμέιημε
θαη νπζηαζηηθή παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Απφ ηηο απφςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δηαθαίλεηαη ε ζεηηθή ηνπο ζηάζε γηα ηα ζρνιηθά βηβιία (ΗΠΔΜ-ΓΟΔ, 2011),
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επηζπκνχλ φκσο ηελ αλαλέσζή ηνπο γηα λα ζπκπνξεπηνχλ κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη
αλάγθεο ησλ καζεηψλ.
Αξλεηηθή είλαη ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο έξεπλαο γηα ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαη
αμηνπνίεζεο ησλ ηζρπφλησλ Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π.. Μνπζηθήο, γηαηί, κε βάζε ην ιηγνζηφ
δηδαθηηθφ ρξφλν ηνπ καζήκαηνο, είλαη αλέθηθηνη θαη κε ξεαιηζηηθνί νη πξνηεηλφκελνη ζηφρνη
ηνπο. Δπηζεκαίλνπλ επηπιένλ φηη ε νινθιεξσκέλε αμηνπνίεζε ησλ αλαιπηηθψλ
πξνγξακκάησλ απαηηεί άξηζηεο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, πνπ ζπαλίδνπλ, φπσο, ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο, θαζψο θαη αχμεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ(Γηψηε, Υαηδεδεκεηξίνπ & Παπισκαηάο,
2005).
Ζ κφιηο κηα ψξα ηελ εβδνκάδα γηα θάζε ηάμε, πνπ πξνβιέπεηαη σο δηδαθηηθφο ρξφλνο γηα ην
κάζεκα ηεο κνπζηθήο αγσγήο, απνηειεί ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο έξεπλαο
ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ καζήκαηνο ζε φια ηα επίπεδα(ηαχξνπ, 2006 · Αγγειίδνπ,
2016 · Κεξακίδα &Βατνχιε, 2017). Οη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο δελ πξνιαβαίλνπλ λα
αληαπνθξηζνχλ επαξθψο ζηηο πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο θαη
λα ζπκκεηέρνπλ παξάιιεια κε ηε ρνξσδία ζε ηξεηο έσο πέληε ζρνιηθέο γηνξηέο ην ρξφλν.
Γηδαθηηθέο ψξεο ζην σξνιφγην πξφγξακκα γηα πξφβεο ηεο ζρνιηθήο ρνξσδίαο δελ
πξνβιέπνληαη θαη νη πξφβεο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηαρξεζηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
καζήκαηνο (Αγγειίδνπ, 2016). Οη εθπαηδεπηηθνί πξνηείλνπλ γηα ηε ρξνληθή απνζπκπίεζε ηνπ
βεβαξπκκέλνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο ηελ αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ζε ηνπιάρηζηνλ έλα
ειηθηαθφ επίπεδν.
Ζ κεηαθίλεζε ζε παξαπάλσ απφ κηα ζρνιηθέο κνλάδεο εμαηηίαο ηνπ κνλφσξνπ καζήκαηνο
θνπξάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κνπζηθήο ηνπ δείγκαηνο ζσκαηηθά θαη ςπρηθά, θαζψο δελ
έρνπλ ηα ρξνληθά πεξηζψξηα λα γλσξίζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο
θαη λα θαιιηεξγήζνπλ νπζηαζηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο κε
απνηέιεζκα πεξηζηαζηαθά λα εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο εηδηθά ζηελ νξγάλσζε
ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ(Ηνξδαλίδνπ 2016 · αθθνχιεο & Βεξγίδεο, 2017 · Κεξακίδα
&Βατνχιε, 2017). Καηαδεηθλχεηαη γηα άιιε κηα θνξά φηη νη πνηθίιεο απαηηήζεηο ηνπ
ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κνπζηθήο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο απφ ην
δηδαθηηθφ ρξφλν πνπ ηνπ δηαηίζεηαη.
Δθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ πνιιά ρξφληα ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα θαη έρνπλ ην
πιενλέθηεκα έηζη λα έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο
δηαηεξνχλ πνιχ θαιέο ζρέζεηο καδί ηνπο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο
αληηκεησπίδεη φκσο πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο, φπσο ε έληαμε ησλ καζεηψλ
εηδηθήο αγσγήο ζηε γεληθή ηάμε (VanWeelden&Whipple, 2014 · Κεξακίδα &Βατνχιε, 2017)
θαη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ην κάζεκα (αθθνχιεο & Βεξγίδεο, 2017), ηα νπνία ηα
ζπλδένπλ αηηηαθά πάιη κε ην ιηγνζηφ ρξφλν δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηνπο.
Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, επεηδή πξνέξρνληαη απφ απφςεηο κεξίδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
κνπζηθήο πνπ εξγάδνληαη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λ. Αραΐαο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ.
Γηα ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζθφπηκν είλαη λα πξαγκαηνπνηεζεί παξφκνηα πνηνηηθή
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έξεπλα θαη ζε άιινπο λνκνχο ή Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο καο θαη λα ζπλδπαζηεί ελδερνκέλσο
θαη κε πνζνηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ψζηε λα γίλεη πεξαηηέξσ δηαζηαχξσζε θαη
ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε επξχηεξν γεσγξαθηθά δείγκα.
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