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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ

Αξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ, θ.
Παπαβαζηιείνπ Αιεμίνπ Ησάλλα, γηαηί ζπκκεξίζηεθε ην ελδηαθέξνλ κνπ γχξσ απφ
έλα ζέκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή κνπ ηδηφηεηα θαη άπηεηαη ησλ
πξνζσπηθψλ κνπ αλαδεηήζεσλ. Δπραξηζηψ ηελ θ. Παπαβαζηιείνπ κέζα απφ ηελ
θαξδηά κνπ γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε, γηα ηελ ππνκνλή πνπ δηέζεηε καδί
κνπ θαη γηαηί αληαπνθξίζεθε ζε θάζε βήκα δηεμαγσγήο ηεο παξνχζαο έξεπλαο,
παξέρνληάο κνπ ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ
απνηειέζκαηνο. Αθφκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θ. Καξαβάθνπ, ηελ νπνία
είρα ηελ ηχρε λα γλσξίζσ σο κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, παξαθνινπζψληαο ηα καζήκαηα «Γηά βίνπ κάζεζε:
Δπηζηεκνινγηθέο

θαη

εζηθέο

πξνυπνζέζεηο»

θαη

«Παγθνζκηνπνίεζε

θαη

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε», ε νπνία κε ηελ θξηηηθή εθπαηδεπηηθή ηεο «καηηά» κε
ελέπλεπζε θαη κε βνήζεζε λα δηεπξχλσ ηα επηζηεκνληθά κνπ ελδηαθέξνληα.
Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ζηνλ θ. Βνχβαξε Πέηξν, θαζεγεηή ηνπ
Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ηελ
ηηκή πνπ κνπ έθαλε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ηξηκειή εμεηαζηηθή Δπηηξνπή, αιιά θαη γηα
ηηο εχζηνρεο επηζεκάλζεηο ηνπ ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπγγξαθή ηεο εξκελείαο θαη
ζπδήηεζεο επί ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο.
Θεξκέο επραξηζηίεο απεπζχλσ ζηε ρνιηθή χκβνπιν κνπζηθψλ ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θ. Σζεξπέ Γεσξγία, θαη ζε φινπο φζνη ζπκκεηείραλ
ζηελ έξεπλα, θαζψο αγθάιηαζαλ ηελ πξνζπάζεηα απηή θαη ζπλεηέιεζαλ ζηε
ζπγθέληξσζε ελφο πινχζηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ ζρεηηθά κε ηελ επηινγή θαη πνξεία
ηεο κνπζηθήο ζηαδηνδξνκίαο. Ζ έξεπλα απηή δε ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί
ρσξίο ηε δηθή ηνπο ζπκβνιή.

Δπίζεο, επραξηζηψ ηνπο ζπλαδέιθνπο, Αλησλίνπ

Παλαγηψηα, Αξδφγινπ Αλαζηαζία θαη Υακπίδε Θεφδσξν γηα ηηο θηινινγηθέο
ππνδείμεηο ζηελ εξγαζία. Σέινο, επραξηζηψ απφ θαξδηάο ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη
πξσηίζησο ην ζχδπγφ κνπ, γηα ηελ ππνκνλή θαη ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ. Δίλαη ν
άλζξσπνο πνπ κνπ δίλεη ηε δχλακε λα πξνρσξψ θαη σο ειάρηζην αληίδσξν ηνπ
αθηεξψλσ απηήλ ηελ εξγαζία.
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ζ παξνχζα έξεπλα εμεηάδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή θαη
πνξεία ηεο κνπζηθήο ζηαδηνδξνκίαο, εζηηάδνληαο ηφζν ζην ξφιν ησλ εμσηεξηθψλ
πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ, φπσο είλαη ε νηθνγέλεηα, νη θίινη-ζπλνκήιηθνη θαη νη
δάζθαινη ηεο κνπζηθήο, φζν θαη ζε ζηνηρεία πξνζσπηθφηεηαο θαη επνκέλσο ζηα
ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο επηινγή θαη αλάπηπμε.

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε ηηο δηεξγαζίεο πνπ

ζπληεινχληαη ζηε δηάξθεηα κηαο εμειηθηηθήο κνπζηθήο πνξείαο απφ ηα πξψηα ζρνιηθά
ρξφληα κέρξη ηελ ψξηκε ειηθία, επηιέμακε ηελ πνηνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε θαη
ζπιιέμακε δεδνκέλα κε ηε βνήζεηα 20 εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θάλεθε
απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ηα άηνκα νδεγνχληαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ γχξσ απφ
ηα κνπζηθά επαγγέικαηα, κέζα απφ επηξξνέο πνπ δέρνληαη απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο
ηνπο ζρέζεηο (πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο θαη ππνζηεξηθηηθνί κεραληζκνί) θαη
αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε θαη απηναληίιεςε αλαθνξηθά κε ηηο
κνπζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο.

Καηά ηε δηάξθεηα κηαο καθξφρξνλεο εθπαηδεπηηθήο

κνπζηθήο πνξείαο ε νηθνγέλεηα, νη ζπλνκήιηθνη θαη νη δάζθαινη ηεο κνπζηθήο
(«ζεκαληηθνί άιινη») επηδξνχλ πνιχπιεπξα, αθνχ άιινηε εληζρχνπλ θαη άιινηε
δπζρεξαίλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ, ελψ ν ξφινο ηεο
πξνζσπηθφηεηαο

εκθαλίζηεθε

επαγγεικαηηθή εμέιημε.

θαζνξηζηηθφηεξνο

φζνλ

αθνξά

ηε

κεηέπεηηα

Γηαπηζηψλνληαο ηελ έιιεηςε νξγαλσκέλεο κνξθήο

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο θαηεχζπλζεο ζηε κνπζηθή,
ζεσξήζεθε φηη ζα ήηαλ ρξήζηκε ε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζε
ηειεηφθνηηνπο

ζπνπδαζηέο

Γεπηεξνβάζκηαο

θαη

Σξηηνβάζκηαο

Μνπζηθήο

Δθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηελ νκαιφηεξε έληαμε θαη πξνζαξκνγή ζε κνπζηθά
επαγγέικαηα, αιιά θαη ηε γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο κνπζηθήο παηδείαο
ζηε ρψξα καο.

Λέμεηο θιεηδηά: ηαδηνδξνκία, επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, κνπζηθνί, πεξηβαιινληηθνί
παξάγνληεο επηξξνήο, ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο.
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ABSTRACT
The present study examines the factors that influence career decision-making
and the course of professional musicians, emphasizing in external factors such as
family, peers and friends and music teachers. It also examines those aspects of
personality, the psychological characteristics of individuals which are related with
professional decisions and professional development.

In order to investigate the

process that take place in a life-long procedure from early childhood and going forth
the course of a life time, qualitative research has been chosen, with the conduction of
20 semi-structured interviews. The results have shown that professional musicians
have formed their career decisions, from influences exerted by their interpersonal
relationships (environmental factors and contextual support) as well as their personal
development and self perception regarding their musical skills. During a course of an
ongoing educational life, family, peers and music teachers (“significant others”) have
a multifaceted effect, since they reinforce or complicate the process of professional
decisions. The role of personality appeared more crucial to subsequent development
towards a music career. In conclusion, people involved professionally in music, did
not receive any formal Vocational Counseling. Therefore, we deem necessary to
implement career counseling services on graduate music students in both Secondary
and Higher Music Education in our country, aiming at efficient integration in musical
professions, and overall improvement of the provided music education.

Key words: Career, Professional development, musicians, environmental influences,
personality characteristics.
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Δηζαγσγή

Ζ επηινγή ζπνπδψλ θαη επαγγέικαηνο απνηειεί κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία,
απαηηεί επίγλσζε ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ
πξνζσπηθή θαηαμίσζε θαη επεξεάδεη ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε πνπ δηακνξθψλεη ν
άλζξσπνο γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ.

Σν θαηλφκελν ηεο «επαγγεικαηηθήο

αλάπηπμεο» θαη «επαγγεικαηηθήο επηινγήο» πεξηγξάθεηαη απφ έλαλ αξθεηά κεγάιν
αξηζκφ δηαηππσκέλσλ ζεσξηψλ, ζηηο νπνίεο πξνβάιινληαη νη ηδηαίηεξνη παξάγνληεο
πνπ επηδξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ
(Γεκεηξφπνπινο, 2002).

ηνπο παξάγνληεο απηνχο, εθηφο απφ ηα βηνινγηθά

ραξαθηεξηζηηθά θαη εξεζίζκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ζπκπεξηιακβάλνληαη
θαη επίθηεηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε πξνζσπηθφηεηα, ε απηνεθηίκεζε, ηα
θίλεηξα, νη ζηάζεηο θαη νη αμίεο πνπ δηακνξθψλεη ην άηνκν σο απνηέιεζκα ηεο
αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ην πεξηβάιινλ (Καληάο & Υαηδή, 1991).
Ζ εθαξκνγή ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζηαδηνδξνκίαο
απνηειεί αληηθείκελν ησλ λέσλ ζεσξηψλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο κεηαμχ ησλ
νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη ζπζηεκηθέο ζεσξίεο (System Theory Framework,
STF), πνπ εζηηάδνπλ ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ αηφκσλ κε ηα ζπζηήκαηα πνπ ηα
πιαηζηψλνπλ (Patton & Mc Mahon, 2012). Ζ νηθνγέλεηα, νη δάζθαινη, νη θίινηζπλνκήιηθνη, αιιά θαη ην ίδην ην άηνκν (ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη
ηδηαίηεξεο

κνπζηθέο

ηνπ

ηθαλφηεηεο)

αλήθνπλ ζηνπο

ραξαθηεξηζηηθφηεξνπο

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα εμειηθηηθά ζηάδηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ
κνπζηθψλ, θαηέρνληαο θεληξηθή ζέζε ζηηο ζρεηηθέο επί ηνπ ζέκαηνο ζεσξίεο
(Manturzewska, 1990· Bloom, 1985· Ericsson et al., 1993, 1995).
Ζ παξνχζα εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε δχν βαζηθά κέξε: α) ην ζεσξεηηθφ κέξνο,
ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη ε έλλνηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο θαη νη ζεσξίεο επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο πνπ θξίζεθε απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζνχλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
έξεπλαο, αθνινπζνχκελεο απφ ηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε ζηαδηνδξνκία θαη
ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή επαγγεικαηηθήο ελαζρφιεζεο κε ηε
κνπζηθή· β) ην εξεπλεηηθφ κέξνο, πνπ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπδήηεζε ησλ
απνηειεζκάησλ θαη ηελ εξκελεία ηνπο.
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Αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο
Ζ αμία ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο έρεη ζπρλά ζπδεηεζεί. Ζ κνπζηθή απνηειεί
πλεπκαηηθή ηξνθή, αλαπηχζζεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ εγθεθάινπ, νμχλεη ην λνπ θαη
θαιιηεξγεί ηηο ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Hargreaves, 1986·
Swanwick, 1988). Καηά θαηξνχο θπξηάξρεζαλ απφςεηο πνπ «έζηγαλ» ην θχξνο ηεο
κνπζηθήο δηδαζθαιίαο, θαζψο απηή αληηκεησπηδφηαλ σο άζθνπε ελαζρφιεζε·
αληηιήςεηο γηα ηε κνπζηθή σο κε

αλαγθαία θαη απφςεηο πνπ πεξηέγξαθαλ ηηο

κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο σο αλνχζηεο θαη αδηάθνξεο ππνζηεξίρζεθαλ θαη απφ
εθπαηδεπηηθνχο (Rainbow, 1989).
Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή θαη πνξεία ηεο κνπζηθήο
ζηαδηνδξνκίαο απνηεινχλ γηα ηε ρψξα καο αραξηνγξάθεηε εξεπλεηηθή πεξηνρή θαη
ζπλδένληαη κε κηα καθξνρξφληα, εμειηθηηθή, εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα παηδηά
καζαίλνπλ αξρηθά κέζα απφ ηε κνπζηθή λα ζπλεξγάδνληαη, λα εθθξάδνληαη
δεκηνπξγηθά θαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ρηίδνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο. Έηζη, ελψ
ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα επηδηψθνπλ εχζηνρα κέζα απφ παηδαγσγηθέο δηαδηθαζίεο,
πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζεσξία θαη πξάμε, λα εηζάγνπλ ηα παηδηά ζηνλ θφζκν ηεο
κνπζηθήο, δελ ππάξρεη ζηε ζπλέρεηα ζαθήο θαζνδήγεζε γηα πεξαηηέξσ κνπζηθή
επαγγεικαηηθή εμέιημε, δνκέο ζπκβνπιεπηηθήο ή «κνπζηθφο πξνζαλαηνιηζκφο» πνπ
λα ζηνρεχεη ζηελ νκαιή κεηάβαζε ζηελ επαγγεικαηηθή δσή.
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ
αμηνπνηήζηκε πεγή πιεξνθφξεζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο, αλαθνξηθά κε ηνλ
ηξφπν θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν επεξεάδνπλ ηε ιήςε επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ.
ζνλ αθνξά ηνπο ζπνπδαζηέο, θξίλνπκε αλαγθαίν λα ζηξαθεί ε πξνζνρή ζε
δεηήκαηα ζρεδηαζκνχ θαξηέξαο, κε εζηίαζε ζηνπο πξνζσπηθνχο εζσηεξηθνχο
κεραληζκνχο πνπ «ππξνδνηνχλ» επαγγεικαηηθέο επηινγέο.

Έηζη, ιακβάλνληαο

ππφςε φηη νη ζεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο απνηεινχλ έλα ζπλδπαζκφ
πεξηβαιινληηθψλ θαη αηνκηθψλ παξαγφλησλ, ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα κειεηεζεί ε
επίδξαζε εξεζηζκάησλ ζηνπο κνπζηθνχο, φρη κφλν ηνπ εμσηεξηθνχ, αιιά θαη ηνπ
«εζσηεξηθνχ» πεξηβάιινληφο ηνπο, πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη βηψκαηα.
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ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ
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1. ηαδηνδξνκία θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε: ελλνηνινγηθέο
απνζαθελίζεηο

Οη φξνη Σηαδηνδξνκία θαη Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα
πεξηγξάςνπλ ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία
ηνπ αηφκνπ θαη εμεηάδνληαη απφ ηνλ θιάδν ηεο Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο. Ζ
ηειεπηαία ραξαθηεξίδεηαη σο ν «αθξνγσληαίνο ιίζνο» ηεο πκβνπιεπηηθήο θαη
απνηειεί κηα δπλακηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν ζχκβνπινο βνεζά ζηελ
απνζαθήληζε, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ
εξγαζία (Amundson et al., 2009).
Ζ είζνδνο ηνπ αηφκνπ ζην ρψξν εξγαζίαο δε βαζίδεηαη ζε ζηηγκηαίεο
απνθάζεηο, απελαληίαο είλαη καθξνρξφληα δηαδηθαζία, ελψ ζπκβαδίδεη θαη κε ηελ
ςπρνινγηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ.

Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε (professional

development), φπσο θαη φιεο νη φςεηο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπνπ, είλαη κηα ζπλερήο
εμειηθηηθή πνξεία κε αξρή, δηάξθεηα θαη ηέινο. Πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο
ςπρνινγηθνχο, θνηλσληθνχο, εθπαηδεπηηθνχο, νηθνλνκηθνχο, ζσκαηηθνχο αιιά θαη
ηπραίνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζπλδπάδνληαη, κε απνηέιεζκα λα δηακνξθψλνπλ ηε
ζηαδηνδξνκία ηνπ αηφκνπ, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνζηίζεηαη θαη ν πνιηηηζκηθφο
παξάγνληαο (Isaacson & Brown, 2000). Οη επαγγεικαηηθέο αλεζπρίεο ππάξρνπλ ζε
φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο αηφκνπ, ππάγνληαη ζηε γεληθφηεξε αλάπηπμε ηνπ
αλζξψπνπ θαη ζπλερίδνληαη πέξα απφ ην ζεκείν εθαξκνγήο κηαο επηινγήο (ηζφβηα
δξαζηεξηφηεηα)· θαη’ επέθηαζε, νη επαγγεικαηηθέο επηινγέο θαη πξνζαξκνγέο
απνηεινχλ κηα ζπλερή δηαδηθαζία (Super, 1990).
Αληί ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηείηαη νξηζκέλεο θνξέο ν φξνο
«αλάπηπμε ζηαδηνδξνκίαο».

Ζ έλλνηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο είλαη πνιπδηάζηαηε θαη

πξνζεγγίδεηαη κέζα απφ ζχγρξνλεο αληηιήςεηο, σο δηα βίνπ πνξεία ζηε κάζεζε θαη
εξγαζία, θαζψο πεξηιακβάλεη ηε δηα βίνπ εμέιημε ηνπ αηφκνπ θαη ην ζχλνιν ηεο
εξγαζίαο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο (Herr & Cramer, 1996). Ζ πνξεία ηνπ
επαγγεικαηηθνχ ηνκέα μεθηλά ζπλήζσο απφ ηα ζηάδηα ζπνπδψλ, θάζε φπνπ
απνθηνχληαη γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα νηθνδνκεζεί ε
επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά (Lemke, 2010· OECD, 2009). Πάλησο,
ην άηνκν σο ππνςήθηνο εξγαδφκελνο δελ αθνινπζεί πιένλ κηα πξνδηαγεγξακκέλε
πνξεία ζηαδηνδξνκίαο. Σν επξσπατθφ κνληέιν δηά βίνπ πκβνπιεπηηθήο θαη
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Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΤΔΠ) πνπ πηνζεηήζεθε ζην πιαίζην δηεζλψλ
εξεπλψλ1 θάλεη ζαθή ηελ αλάγθε γηα δηα βίνπ ππεξεζίεο ΤΔΠ, νη νπνίεο ζα
αθνινπζνχλ ηα άηνκα ζε φιεο ηηο θάζεηο κεηάβαζεο, απφ ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε ψο
ηε ζπληαμηνδφηεζε θαη κεηά απφ απηήλ (Παπαβαζηιείνπ, 2009:113). Τπφ ηελ έλλνηα
απηή, ε ΤΔΠ απνηειεί κηα «δηαξθή δηαδηθαζία πνπ θαζηζηά ηα άηνκα ηθαλά ζε
νπνηαδήπνηε ειηθία θαη ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο δσήο ηνπο λα εληνπίζνπλ ηθαλφηεηεο,
δεμηφηεηεο θαη ελδηαθέξνληα, λα θάλνπλ νπζηαζηηθέο επηινγέο ζε εθπαίδεπζε-θαηάξηηζε
θαη απαζρφιεζε θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ αηνκηθή ηνπο πνξεία ζηε κάζεζε θαη ηελ
εξγαζία. Παξάιιεια, πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ δξάζεσλ νη
νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο, ηε ζπκβνπιεπηηθή, ηελ αμηνιφγεζε
ηθαλνηήησλ, ηε ζηήξημε θαη ηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ ιήςεο απφθαζεο θαη ηε
δηαρείξηζε ηεο ζηαδηνδξνκίαο» (Council EU, 2008:2).
Θεσξνχκε

ρξήζηκε

ηελ

απνζαθήληζε

ηνπ

φξνπ

«Δπαγγεικαηηθή

πκβνπιεπηηθή» θαη ηελ επηζήκαλζε πσο ε Σπκβνπιεπηηθή, ε Δπαγγεικαηηθή
Σπκβνπιεπηηθή, ε Καζνδήγεζε (Guidance), ε Σπκβνπιεπηηθή Σηαδηνδξνκίαο θαη ν
επαγγεικαηηθφο

πξνζαλαηνιηζκφο,

ρξεζηκνπνηνχληαη

ζπρλά

επηθαιχςεηο θαη ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο δηαζαθελίζεηο.

κε

ελλνηνινγηθέο

Ζ πκβνπιεπηηθή σο

επηζηεκνληθή πεξηνρή απνδίδεηαη δηεζλψο κε ηνλ φξν Counseling θαη απνηειεί
δηεπηζηεκνληθφ θιάδν, θαζψο ζπζρεηίδεηαη κε επηκέξνπο πεδία, φπσο ηεο
Φπρνινγίαο,

ηεο

Κνηλσληνινγίαο,

ηεο

Δθπαίδεπζεο

θαη

ηεο

Οηθνλνκίαο

(Γεκεηξφπνπινο, 2002). Οη πνηθίινη νξηζκνί ηεο πκβνπιεπηηθήο αληαλαθινχλ ηε
δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία θαη ηελ έκθαζε πνπ επηιέγνπλ λα δψζνπλ ζηελ έλλνηα νη
δηαθνξεηηθέο «ζρνιέο» πκβνπιεπηηθήο. Έηζη, ππάξρνπλ απηνί πνπ ζεσξνχλ φηη ε
πκβνπιεπηηθή ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη θαζνδήγεζε,
εληάζζνληάο ηελ ζην ρψξν ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, ελψ άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη
αλήθεη ζην ρψξν ηεο Δθαξκνζκέλεο Φπρνινγίαο (Καζζσηάθεο, 2004).
Οη δεμηφηεηεο-πξνζφληα Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο, θαηαηάζζνληαη ζε
έληεθα ηνκείο θαη ζεκαηηθνχο άμνλεο θαη αθνξνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο ησλ
ζπκβνχισλ ζηαδηνδξνκίαο (Amundson et al., 2009).

Πξφθεηηαη γηα δεμηφηεηεο

αηνκηθήο θαη νκαδηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, αμηνιφγεζε αηφκσλ ή νκάδσλ, γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ αλνκνηνγελείο πιεζπζκνχο, επνπηεία, θαζνδήγεζε,
δηαβνχιεπζε θαη βειηίσζε απφδνζεο, δενληνινγηθά θαη λνκηθά δεηήκαηα, δηαρείξηζε
1

Γηεζλείο έξεπλεο πνπ δηελήξγεζαλ ν ΟΟΑ, ν CEDEFOP θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ην 2001-2004
ζε 39 ρψξεο ηνπ θφζκνπ.
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πιεξνθνξηψλ απαξαηηήησλ ζε επαγγεικαηίεο αζρνινχκελνπο κε ηελ Δπαγγεικαηηθή
πκβνπιεπηηθή, γλψζε ζεσξηψλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, πξνψζεζε, δηαρείξηζε
θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ, γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ
αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ θξίλνληαη
απαξαίηεηεο

πξνθεηκέλνπ

λα

θαηαλνεζεί

Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή.

θαη

λα

δηεμαρζεί

έξεπλα

ζηελ

Δπηπξφζζεηα, νη δεμηφηεηεο ησλ ζπκβνχισλ

αθνξνχλ θαη ηνλ βαζκφ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο αλάπηπμεο θαη ηε γεληθφηεξε
θηινζνθηθή ηνπνζέηεζε πνπ πηνζεηνχλ απέλαληη ζην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία. Σα
παξαπάλσ νθείινπλ λα εθθξάδνληαη φρη σο επηθαλεηαθέο ηερληθέο, αιιά κε ζπλεηδεηφ
θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν (Κνζκίδνπ – Hardy, 1991). ην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο
δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ έκθαζε δίλεηαη ζηνλ άλεπ φξσλ ζεβαζκφ ηνπ άιινπ,
ζηε κνλαδηθφηεηα θαη δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, ελψ πξνυπφζεζε φισλ απηψλ
είλαη ν απηνζεβαζκφο θαη ε απηνγλσζία ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπκβνχινπ, ε απνδνρή ηνπ
ζπκβνπιεπφκελνπ θαη ε ελζπλαίζζεζε, σο εξγαιείν θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ
αλαθνξάο ηνπ αηφκνπ πνπ πξνζέξρεηαη ζηε πκβνπιεπηηθή (Κνζκίδνπ – Hardy,
2006).
ηελ πεξίπησζε ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Σηαδηνδξνκίαο ζα αξθεζηνχκε ζηελ
επηζήκαλζε φηη ν φξνο είλαη πην πεξηνξηζηηθφο, ζπλδέεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή
εμέιημε θαη πνξεία ησλ αηφκσλ πνπ είλαη ήδε εληαγκέλα ζε θάπνην επάγγεικα θαη
επνκέλσο ν ζπκβνπιεπφκελνο εηζέξρεηαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία γηα
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ζηάδηα πνπ έπνληαη ηεο εηζφδνπ ηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο
(Γεκεηξφπνπινο, 1991). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο παξάζεζεο ζηνηρείσλ
γηα ηε ζηήξημε ελλνηνινγηθψλ απνζαθελίζεσλ παξαηεξήζεθε φηη, αληί γηα ηνλ φξν
ηεο Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο, ρξεζηκνπνηείηαη θαηαρξεζηηθά ν φξνο
Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο.
αζρνινχληαη

κε

ηνλ

Δπαγγεικαηηθφ

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη «φζνη
Πξνζαλαηνιηζκφ

ηνλ

πξνζεγγίδνπλ

σο

δξαζηεξηφηεηα δηαπαηδαγψγεζεο ή ππνβνήζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ
αηφκνπ, ψζηε λα γίλεη απηφ ηθαλφ λα επηιέμεη κφλν ηνπ, έρνληαο πιήξε ζπλείδεζε ησλ
ζπλεπεηψλ ηεο απφθαζήο ηνπ θαη λα εληαρζεί ρσξίο πξνβιήκαηα ζηελ ελεξγφ δσή»
(Καζζσηάθεο, 2002:52). Έηζη, ν Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο, σο επξχηεξν
ελλνηνινγηθφ

θαηαζθεχαζκα,

πεξηιακβάλεη

νξγαλσκέλεο

θαη

ζπζηεκαηηθέο

πξνζπάζεηεο θαη επεξεάδεη δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
(Nathan & Hill, 2006).
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Σέινο, ν φξνο Guidance (Καζνδήγεζε) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα
βαζχηεξε δξάζε, «επνπηεπφκελε απφ έλα ζχκβνπιν πνπ ζηνρεχεη ζηε δπλαηφηεηα
παξνρήο πξνζεγγίζεσλ, ζηελ θαηάζεζε πιεξνθνξηψλ ζηνπο ζπκβνπιεπφκελνπο θαη
ζηελ θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ γηα ιήςε απνθάζεσλ ζε επίπεδν γλψζεσλ θαη εξγαζίαο»
(Mitton & Hull, 2006:54). ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ε ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε
είλαη κηα πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα δχν ζηάδηα:
α) ηεο πιεξνθφξεζεο (information) θαη β) ηεο ζπκβνπιήο (advice) (Ford, 2007).
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, είλαη επθνιφηεξν λα θαηαλνήζνπκε ηνλ
αξρηθφ πξνβιεκαηηζκφ ζε ζρέζε κε ηελ ελδερφκελε αιιεινεπηθάιπςε ησλ ελλνηψλ
θαη ηελ αλάγθε γηα απνζαθήληζε ησλ βαζηθψλ φξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
πκβνπιεπηηθή.
ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ε ηαμηλφκεζε ησλ ζεσξηψλ επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο, ζηνηρεία πνπ απoηεινχλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ ζηεξίδεη ηε
κεζνδνινγία θαη ηελ επηζηεκνληθή ππφζηαζε ηεο πκβνπιεπηηθήο.
1.1.Θεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε «εμειηθηηθή φςε» ηεο πξνζσπηθφηεηαο απαζρνιεί ηφζν
ηνλ θιάδν ηεο Φπρνινγίαο φζν θαη ηεο πκβνπιεπηηθήο, ελψ ζηε ζρεηηθή
βηβιηνγξαθία δηαηππψλεηαη κηα πνηθηιία απφςεσλ γηα ηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο σο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο (Osipow et al., 1997). Καζψο τα δεηήκαηα
πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ αλζξψπσλ - ηνκείο πνπ ζπλδένληαη κε
ηελ θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή πιεπξά ηεο πξνζσπηθφηεηαο εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηεο Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο, (Γεκεηξφπνπινο, 1991), γηα
ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο εξγαζίαο ζα επηθεληξσζνχκε ζηα δεηήκαηα επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο, δειαδή ζα πεξηνξηζηνχκε ζε εθείλε ηελ εμειηθηηθή φςε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηφκσλ πνπ αθνξά ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα θαη εθιακβάλεηαη
σο επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά.
πσο θάζε κνξθή αλάπηπμεο, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, είλαη αδηάιεηπηε θαη
επεξεάδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο αηνκηθνχο ή θαη εμσαηνκηθνχο παξάγνληεο πνπ
νδεγνχλ ζε επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο (Isaacson & Brown, 1993). Σα άηνκα
επεξεάδνληαη σο πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο επηινγέο απφ ηνλ ηξφπν πνπ
αιιειεπηδξνχλ νη εθάζηνηε πεξηνξηζηηθέο ή ελζαξξπληηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη
δεδνκέλνη παξάγνληεο επηξξνήο απνηεινχλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλάπηπμε κνληέισλ
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ζηαδηνδξνκίαο (Γεκεηξφπνπινο, 2002). Έηζη, πξνθχπηνπλ νη δηάθνξεο ηαμηλνκήζεηο
ζεσξηψλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Μία ραξαθηεξηζηηθή δηάθξηζε πεξηιακβάλεη:
α) ηηο θνηλσληθέο-νηθνλνκηθέο (κε ςπρνινγηθέο),
β) ηηο ςπρνινγηθέο θαη
γ) ηηο γεληθέο ζεσξίεο Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο (Crites, 1969). Ζ κειέηε ησλ
ζεσξηψλ αλάπηπμεο ζηαδηνδξνκίαο ζεσξείηαη αλαγθαία γηα ην ζρεδηαζκφ
ζπκβνπιεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, αθνχ παξέρεη ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπκβνχινπο ηε
δπλαηφηεηα λα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ ζηφρνπο θαη λα επηιέμνπλ ηα θαηάιιεια
εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εθάζηνηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε.
πλνπηηθά, αλαθέξνπκε φηη ζηελ πξψηε θαηεγνξία ζεσξηψλ ππεξηζρχνπλ νη
θνηλσληθνπνιηηηθνί, θνηλσληθννηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνςπρνινγηθνί παξάγνληεο, κε
απνηέιεζκα λα αγλνείηαη ε πξνζσπηθφηεηα, νη αμίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ
αηφκσλ (Καληάο & Υαηδή, 1991).

Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε

Θεσξία Γνκήο ησλ Δπθαηξηψλ ηνπ Roberts, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «νη θηινδνμίεο ησλ
λέσλ πξνζαξκφδνληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ παίξλνπλ νη ζηαδηνδξνκίεο ηνπο θαη
δελ απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο πνπ ζα
αθνινπζήζνπλ» (Roberts, 1968:152). Αληίζεηα, ζηηο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο ε εζηίαζε
γίλεηαη ζην ίδην ην άηνκν θαη ζε ςπρνινγηθνχο παξάγνληαο επηξξνήο. χκθσλα κε
ηνλ Crites (1969) ζηηο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη επηά επηκέξνπο
νκάδεο: νη εμειηθηηθέο, νη ςπρνδπλακηθέο, ε ζεσξία ραξαθηεξηζηηθψλ θαη
παξαγφλησλ, ε ηππνινγηθή ζεσξία θαη νη ζεσξίεο κάζεζεο, νη ζεσξίεο αλαγθψλ θαη
νη ζεσξίεο ιήςεο απνθάζεσλ.

Σέινο, νη γεληθέο ζεσξίεο ιακβάλνπλ ππφςε ην

ζπλδπαζκφ βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ θαη
εκπεηξηψλ πνπ επηδξνχλ ζε ηχπνπο αλζξψπσλ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά
πξνζσπηθφηεηαο (Blau, 1956). Σν ζχλνιν ησλ ηαμηλνκήζεσλ πνπ ζπλαληήζακε ζηε
βηβιηνγξαθία γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη επηινγή δειψλεη ηελ
πνιππινθφηεηα ηνπ ζέκαηνο, θαζψο ςπρνιφγνη θαη θνηλσληνιφγνη ηνλίδνπλ άιινηε
ηε ζεζκηθή θαη άιινηε ηελ αηνκηθή πιεπξά ηεο δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο ζηνλ θφζκν
ηεο εξγαζίαο.
ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ζπλνπηηθή δηαηχπσζε δχν εθ ησλ «παξαδνζηαθψλ»
ςπρνινγηθψλ ζεσξηψλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο: ε ζεσξία Χαξαθηεξηζηηθψλ θαη
Παξαγφλησλ ηνπ Holland, ε νπνία ζεσξείηαη θαη ε επξχηεξα απνδεθηή ζεσξία απφ
ηνπο ζπκβνχινπο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ε Δμειηθηηθή ζεσξία ηνπ
Super.

Θα αθνινπζήζεη ζχληνκε αλαθνξά ζηε θνηλσληνγλσζηηθή ζεσξία ηνπ
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Bandura θαη ζηε ζεσξία θνηλσληθήο κάζεζεο ηνπ Krumboltz πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ
άπνςε φηη ε πξνζσπηθφηεηα θαη θαη΄επέθηαζε ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ
αηφκνπ είλαη πξντφλ θνηλσληθήο κάζεζεο. Σέινο, ζθφπηκε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
έξεπλαο θξίζεθε ε αλαθνξά ζηηο ζεσξίεο αλαγθψλ θαη ζηηο ςπρνδπλακηθέο ζεσξίεο,
πξνθεηκέλνπ λα «θσηίζνπκε» ην ζπζρεηηζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο κε ηηο επηινγέο
ζηαδηνδξνκίαο γχξσ απφ ηε κνπζηθή.
Η Τππνινγηθή ζεσξία ηνπ Holland
Ζ ζεσξία ηνπ Holland έρεη απνηειέζεη ηε ζεσξεηηθή βάζε γηα έλα κεγάιν
φγθν εξεπλψλ θαη αλήθεη ζηηο πην δηαδεδνκέλεο ζεσξίεο αλάκεζα ζηνπο ζπκβνχινπο
ζηαδηνδξνκίαο. Αλήθεη ζηηο ζεσξίεο πξνζσπηθφηεηαο θαη μεθηλά απφ ηελ ηδενινγηθή
παξαδνρή φηη ην άηνκν έρεη ζπγθεθξηκέλα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα νπνία
ηαηξηάδεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ (Holland, 1985). Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία πεξηγξάθεηαη
θαη σο ζεσξία «ηαηξηάζκαηνο», επεηδή απνδίδεη ηελ επαγγεικαηηθή επηινγή ησλ
αλζξψπσλ ζηε δηαιεθηηθή ζρέζε-ηαίξηαζκα πνπ αλαπηχζζνπλ κε ην πεξηβάιινλ.
Οη έμη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ην γεληθφ πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηνπ
Holland ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: α) ε εθινγή επαγγέικαηνο είλαη έθθξαζε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο, β) ηα ηεζη ελδηαθεξφλησλ είλαη ζηελ νπζία ηεζη πξνζσπηθφηεηαο,
γ) ηα επαγγεικαηηθά ζηεξεφηππα πξνζθέξνληαη γηα αμηφπηζηεο ςπρνινγηθέο θαη
θνηλσληθέο εξκελείεο, δ) ηα άηνκα πνπ αζθνχλ έλα επάγγεικα έρνπλ φκνηεο
πξνζσπηθφηεηεο θαη παξφκνηα πξνζσπηθή εμέιημε, ε) δεδνκέλνπ φηη νη άλζξσπνη ζε
έλα επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ έρνπλ φκνηεο πξνζσπηθφηεηεο, είλαη επφκελν λα
αληηδξνχλ ζε πνιιέο θαηαζηάζεηο θαη ζε πνιιά πξνβιήκαηα θαηά παξφκνην ηξφπν
θαη ζη) ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ζηαζεξφηεηα θαη επηηπρία εμαξηψληαη απφ ην
βαζκφ

αξκνληθφηεηαο

κεηαμχ

ηεο

πξνζσπηθφηεηαο

ηνπ

αηφκνπ

θαη

ηνπ

επαγγεικαηηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο (φ.π.:101).
Δπηπιένλ, ν Holland ππνζηήξηδε φηη νη άλζξσπνη ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε έμη
ηχπνπο πξνζσπηθφηεηαο θαη φζν πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο παξνπζηάδεη έλα άηνκν κε
έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν, ηφζν πηζαλφηεξν είλαη λα εκθαλίζεη ηηο αληίζηνηρεο κε ην
ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζπκπεξηθνξέο.

Ζ παξαθάησ θαηεγνξηνπνίεζε ζε ηχπνπο

πξνζσπηθφηεηαο έγηλε κέζα απφ πνζνηηθέο κεηξήζεηο, κε ηε βνήζεηα ζηαζκηζκέλσλ
ηεζη θαη κε ηε ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχζαλ ηηο εθδεισκέλεο
πξνηηκήζεηο, ην ρξφλν ελαζρφιεζεο κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θ.ά. χκθσλα
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κε ηνλ Holland oη έμη ηχπνη πξνζσπηθφηεηαο είλαη: Ο ξεαιηζηηθφο ηχπνο (realistic),
ζηνλ νπνίν αλήθνπλ νη άλζξσπνη πνπ ζηξέθνληαη ζηηο ηερληθέο θαη ζεηηθέο
επαγγεικαηηθέο θαηεπζχλζεηο, απνθεχγνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα θαη αθνινπζνχλ πξαθηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ. Ο εξεπλεηηθφο ηχπνο (investigative), ζηνλ νπνίν αλήθνπλ ηα
άηνκα κε παξαηεξεηηθφηεηα, δηεξεπλεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζπκβνιηθή-καζεκαηηθή
ζθέςε. Σα άηνκα απηά παξνπζηάδνπλ δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο, είλαη ζπγθξαηεκέλα,
κεζνδηθά, αλαιπηηθά θαη πξνηηκνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάγνληαη ζην ρψξν ηεο
επηζηήκεο. Ο θαιιηηερληθφο ηχπνο (artistic), ζηνλ νπνίν αλήθνπλ ηα άηνκα πνπ είλαη
πεξηζζφηεξν παξνξκεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, αλεμάξηεηα, πξνηηκνχλ ηηο ειεχζεξεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη γη΄απηφ θιίλνπλ ζπλήζσο ζε επαγγέικαηα φπσο είλαη ε
δσγξαθηθή, ε κνπζηθή, ε γιππηηθή θαη ε εζνπνηία. Ο θνηλσληθφο ηχπνο (social), ζηνλ
νπνίν αλήθνπλ νη άλζξσπνη κε ηθαλφηεηεο ζηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία, κε
θιίζε ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά κε αδπλακίεο ζε
πξαθηηθέο θαη ρεηξσλαθηηθέο ελαζρνιήζεηο. Ο επηρεηξεκαηηθφο ηχπνο (enterprising),
ζηνλ νπνίν αλήθνπλ άλζξσπνη κε εγεηηθέο ηάζεηο θαη ηθαλφηεηεο ρεηξαγψγεζεο,
θηιφδνμνη θαη δξαζηήξηνη. Οη άλζξσπνη απηνί επηδηψθνπλ ζπλήζσο ηελ αλαγλψξηζε,
ηελ επηξξνή θαη ην θέξδνο. Σέινο, ν ζπκβαηηθφο ηχπνο (conventional), ζηνλ νπνίν
αλήθνπλ ηα άηνκα πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηε ζπζηεκαηηθφηεηά ηνπο.
Σν αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ ελζαξξχλεη ηελ εξγαζία ξνπηίλαο, ελψ ν
ηχπνο απηφο είλαη ζπλήζσο «άθακπηνο», αγαπά ηελ ηάμε θαη απνθεχγεη ηηο
αζπζηεκαηνπνίεηεο δξαζηεξηφηεηεο (Super, 1985, φ.π. αλαθ. ζην Amundsen et al.,
2009:15-16).
Χο εξεπλεηηθά εξγαιεία γηα ηε «δηαπίζησζε» ησλ έμη ηχπσλ πξνζσπηθφηεηαο ν
Holland ρξεζηκνπνίεζε ην SDS (Self Directed Search-Απηνθαηεπζπλφκελε Μάζεζε)
θαη ην VPI (Vocational Preference Inventory-Δξσηεκαηνιφγην Δπαγγεικαηηθψλ
Πξνηηκήζεσλ). Αλ θαη ε παξαπάλσ ζεσξία αμηνπνηήζεθε επξέσο ζηελ πξάμε απφ
ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπκβνχινπο, επεηδή είλαη ζαθήο σο πξνο ηελ πξαθηηθή ηεο
εθαξκνγή, γηα λα θαηαιήμεη επηηπρψο κηα δηαδηθαζία «ηαηξηάζκαηνο» ηίζεηαη σο
πξνυπφζεζε ε ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αηφκνπ,
αιιά θαη νη απαηηήζεηο πνπ πξνβάιινληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Amundson et al.,
2009). Δθηφο ησλ άιισλ, ε επαγγεικαηηθή επηινγή επεξεάδεηαη απφ βηνινγηθνχοθιεξνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Holland επηδξνχλ
ζε απνθάζεηο κίαο δεδνκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο. Δπνκέλσο, ε επαγγεικαηηθή επηινγή
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θαίλεηαη πσο αληηκεησπίδεηαη απφ ηνλ Holland σο «ζηηγκηαίν» γεγνλφο. Γη απηφλ ην
ιφγν ε ηππνινγηθή ζεσξία ακθηζβεηήζεθε, θαζψο δελ ειάκβαλε ππφςε ην δεδνκέλν
φηη νη άλζξσπνη θαη ηα πεξηβάιινληα αιιάδνπλ θαη επνκέλσο δελ κπνξνχκε λα
ζηεξηδφκαζηε ζε «ακεηάβιεηα» αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά (Κξίβαο, 1987).
Η Δμειηθηηθή ζεσξία ηνπ D. Super
Ζ ζεσξία επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Super έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζηελ
Δμειηθηηθή Φπρνινγία, θαζψο αληηκεησπίδεη ηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά σο κία
καθξφρξνλε θαη ζπλερή δηαδηθαζία αλάπηπμεο πνπ μεθηλά απφ ηελ πξψηκε παηδηθή
ειηθία θαη ζπλερίδεηαη κεηά ηελ είζνδν θαη πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζηελ
επαγγεικαηηθή δσή (Super, 1953).

Γηα ηνλ Super, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ παίδεη ε «απηναληίιεςε», δειαδή ε εηθφλα πνπ
έρεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, εηθφλα πνπ δηακνξθψλεηαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο
αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ (Καληάο & Υαηδή, 1991). Έηζη, ε «επηηπρεκέλε»
πνξεία ζηαδηνδξνκίαο ζρεηίδεηαη ζηελ νπζία κε ηε ζσζηή αμηνπνίεζε ηεο αληίιεςεο
θαη ησλ αμηψλ πνπ έρνπλ ηα άηνκα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, κέζα ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο
ξφισλ πνπ ηνπο αλαινγνχλ (Amundson et al., 2009).
Παξάιιεια, επεξεαζκέλνο απφ ηε Γηαθνξηθή Φπρνινγία θαη ηε ζεσξία ηνπ
Ginsberg, ν Super έβιεπε ηελ επαγγεικαηηθή εθινγή σο κε αλαζηξέςηκε δηαδηθαζία
ζπκβηβαζκνχ ηνπ αηφκνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ην
επίπεδν επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ζπζρέηηδε ηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο κε ηελ επαγγεικαηηθή σξηκφηεηα, έλλνηα πνπ πεξηγξάθεηαη σο
«εηνηκφηεηα γηα ηελ επηηέιεζε θαζεθφλησλ ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο» (Καληάο &
Υαηδή, 1991:51).
Ο Super πξνθεηκέλνπ λα κεηξήζεη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαηαζθεχαζε
θαη ρξεζηκνπνίεζε σο εξγαιείν ην Career Development Inventory (CDI) ζην νπνίν
γηα ηελ «επηηπρή» επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζηαδηνδξνκίαο ειάκβαλε ππφςε: α) ηελ
ηθαλφηεηα επηινγήο ξφισλ δσήο, β) ηε δηαρείξηζε ρξφλνπ (εχξνο δψλεο) θαη γ) ηε
ζπνπδαηφηεηα ησλ ξφισλ (έληαζε). Τν Πξφηππν Σηαδηνδξνκίαο (career pattern) ηνπ
Super, απνηππψλεηαη ζην «νπξάλην ηφμν ζηαδηνδξνκίαο» (career rainbow) θαη
απνηειεί ζεκειηψδε έλλνηα ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο. Δπίζεο, θαλεξψλεη ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν ην άηνκν αθνινπζεί ηα εμειηθηηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο, δηεχξπλζεο,
δεκηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη παξαθκήο (ρ.1). Αλαιπηηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα κηα
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δηαδηθαζία πνπ ζπκπεξηιακβάλεη: ηελ πξαγκαηνπνίεζε - ζρεκαηηζκφ θαη θαηαλφεζε
ηνπ εαπηνχ (0-14), ηελ απνθξπζηάιισζε ζε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή
θαηεχζπλζε (14-18), ηελ εζηίαζε ζηε θαηεχζπλζε απηή (18-21), ηνλ πξνγξακκαηηζκφ
θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο: ζπνπδέο θαη είζνδν
ζην επάγγεικα (21-24), ηε ζηαζεξνπνίεζε ζην επάγγεικα (25-35), ηελ εμέιημε ζην
επάγγεικα (35 θαη άλσ), ηε δηαηήξεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θεθηεκέλσλ (45-64) θαη
ηελ απνδέζκεπζε απφ ηηο επαγγεικαηηθέο ελαζρνιήζεηο (65-) (Super, 1957).

ρ.1: Σν νπξάλην ηφμν ζηαδηνδξνκίαο (Super,1990)

Ζ πνξεία απηή δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν θαη δελ είλαη επζχγξακκε, αθνχ
επεξεάδεηαη φρη κφλν απφ ηηο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο θαη επθαηξίεο πνπ ζα
παξνπζηαζηνχλ, αιιά θαη απφ ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ θαη ηελ
γεληθφηεξε νηθνλνκηθή παξνχζα θαηάζηαζε. Έηζη, ζεκαληηθφ ζηνηρείν ππήξμε γηα ηε
ζπκπιήξσζε ηεο ζεσξίαο ην γεγνλφο φηη ην άηνκν κπνξνχζε λα μεθηλά λέεο πνξείεο
απφ νπνηνδήπνηε ζηάδην αλάπηπμεο.

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ππνδεισλφηαλ ε

αλαζηξεςηκφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Super, 1984).
Χζηφζν, ε επαγγεικαηηθή επηινγή θαη πξνζαξκνγή δελ παχνπλ λα
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Super σο «ζπλερέο» πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ ζε κηα πνξεία ζπλερψλ κεηαβνιψλ ηφζν ζηνλ ηνκέα ησλ επαγγεικαηηθψλ
πξνηηκήζεσλ, φζν θαη σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ απηναληίιεςε πνπ
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αλαδηακνξθψλεηαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ αλάινγα κε ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία.
Ζ θξηηηθή πνπ δέρζεθε ν Super είρε λα θάλεη κε ηελ ειιηπή ελζσκάησζε
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ επηξξνήο, κε ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ «κνληέινπ» ζηαδηνδξνκίαο, αιιά θαη ηελ πεξηνξηζκέλε εκπεηξηθή
έξεπλα πνπ ζεσξήζεθε φηη ηε ραξαθηεξίδεη (Παπαβαζηιείνπ, 2013).
Η ζεσξία ηνπ Bandura θαη ε έλλνηα ηεο απηεπάξθεηαο
Ο

Albert

Bandura

είλαη

εθθξαζηήο

ηνπ

ςπρνθνηλσληθνχ

κνληέινπ

ζπκπεξηθνξηθψλ ζεσξηψλ, νη νπνίεο εμεηάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα
απηνθαζνξηζκφ (human agency) (Bandura,1977). Ζ έλλνηα ηεο απηεπάξθεηαο (selfefficacy) νξίδεηαη σο «ε ππνθεηκεληθή θξίζε ηνπ αηφκνπ γηα εθηίκεζε ησλ πξνζσπηθψλ
ηνπ δπλαηνηήησλ θαη ε ηθαλφηεηα λα νξγαλψζεη θαη λα εθηειέζεη κηα ζεηξά ελεξγεηψλζρέδην δξάζεο- γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο»
(Bandura, 1986:391). Κξίλακε ζθφπηκν λα ζπκπεξηιάβνπκε ηελ ελφηεηα απηή ζηηο
ζεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, δηφηη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ έλλνηα ηεο
απηεπάξθεηαο πνπ εηζήγαγε ν Bandura ζπλδένληαη κε αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά
αλάπηπμεο ζηαδηνδξνκίαο, φπσο είλαη ε δηαδηθαζία ιήςεο επαγγεικαηηθψλ
απνθάζεσλ, ε αληηκεηψπηζε δπζζπκηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζε ζρέζε κε επηινγέο
ζηαδηνδξνκίαο θαη ε κεηέπεηηα εμέιημή ηεο (Lent & Hackett, 1987).
Οη αληηιήςεηο ηνπ αηφκνπ αλαθνξηθά κε ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ
πνηθίινπλ σο πξνο ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: ην επίπεδν, ηελ ηζρχ θαη ηε γελίθεπζε.
Δηδηθφηεξα, ην επίπεδν ησλ αληηιήςεσλ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζην
βαζκφ δπζθνιίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή ζπκπεξηθνξψλ πνπ ην άηνκν ζεσξεί φηη
κπνξεί λα εθηειέζεη κε επηηπρία. Ζ ηζρχο αλαθέξεηαη ζην βαζκφ εκπηζηνζχλεο πνπ
έρεη ην άηνκν γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ λα εθηειέζεη κε επηηπρία έλα έξγν, ελψ ε
γελίθεπζε έρεη λα θάλεη κε ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ην άηνκν ζεσξεί φηη
εκπίπηνπλ ζην πιαίζην ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ.

ζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, ε «πξνζδνθία γηα απηναπνηειεζκαηηθφηεηα» ζα επεξεάζεη ηηο
ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηαδηνδξνκίαο, ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν ζα επηιέμεη ή ζα απνθχγεη λα εκπιαθεί ζε ελέξγεηεο (acceptanceavoidance), ηελ επηκνλή (persistence), κε ηελ νπνία ζα αληηκεησπίζεη ηελ νξγάλσζε
θαη εθηέιεζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ, παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο ή αληημνφηεηεο, θαη ηελ
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έληαζε θαη δηάξθεηα ησλ πξνζπαζεηψλ απηψλ (quality of performance of behaviors)
(Bandura, 1997).
Αλάκεζα ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηελ ππνθεηκεληθή
εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ην άηνκν γηα ηελ επηηπρή ή κε έθβαζε ησλ κειινληηθψλ ηνπ
δξάζεσλ είλαη:
α) νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο (past performance accomplishments) θαη επηδφζεηο,
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη είλαη ζε ζέζε «λα αλαινγηζηνχλ ηηο επηπηψζεηο ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπο πξηλ ελεξγήζνπλ θαη λα πξνβιέςνπλ ηηο αληακνηβέο ή ηηο πνηλέο ζην
απψηεξν κέιινλ» (Pervin & John, 2001: 533).
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο

πνπ

ζπλδπάδνληαη

πλήζσο, νη πςειέο πξνζδνθίεο
κε

επηηπρίεο

ζηελ

έθβαζε

ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ κεγαιψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα πηνζέηεζεο ηεο ελ ιφγσ
ζπκπεξηθνξάο, παξά ηηο φπνηεο επηκέξνπο πεξηζηαζηαθέο απνηπρίεο·
β) ε παξαηήξεζε πξνηχπσλ - έκκεζε κάζεζε (vicarious learning). Οη άλζξσπνη
παξαηεξνχλ ζπρλά άιινπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ φηη έρνπλ
νκνηφηεηεο, θαζψο νη ίδηνη δελ κπνξνχλ λα έρνπλ πξνζσπηθή εκπεηξία γηα ηηο
επηδφζεηο ηνπο σο πξνο κειινληηθέο

πξνζπάζεηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ

δηακνξθψλνληαη γλσζηηθέο πξνζδνθίεο σο πξνο ηελ κειινληηθή πηζαλή επηηπρία ή
απνηπρία·
γ) ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο, θαζψο κπνξεί λα εληζρχζεη ην αίζζεκα ηεο
απηεπάξθεηαο ηνπ αηφκνπ, απφ επηξξνέο πνπ αζθεί κέζσ ηεο ιεθηηθήο ελζάξξπλζεο ή
απνζάξξπλζεο. Πξφθεηηαη γηα ηε ιεθηηθή πεηζψ (verbal persuation), πνπ, αλάινγα κε
ην θχξνο θαη ηελ αμηνπηζηία απηνχ πνπ ηελ αζθεί, σζεί ηα άηνκα λα πξνρσξήζνπλ ζε
δξάζεηο ή λα αληηκεησπίζνπλ θαηαζηάζεηο, αξθεί απηέο λα είλαη κέζα ζε φξηα
ξεαιηζηηθψλ πξνζδνθηψλ θαη
δ) ε θπζηνινγία θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ (psychological and
emotional states).

Πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ

πξνδίδνπλ ηηο πξνζδνθψκελεο επηηπρίεο ή απνηπρίεο. Αλάκεζα ζε απηέο είλαη γηα
παξάδεηγκα ε εθίδξσζε, νη πςεινί θαξδηαθνί παικνί, ην άγρνο, ε πίεζε ή ηα
δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηηο αληηιήςεηο
πνπ δηακνξθψλεη ην άηνκν σο πξνο ηελ απηεπάξθεηά ηνπ (Καληάο & Υαηδή, 1991).
Χζηφζν, κηα ζεηξά επηπξφζζεησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ κπνξεί λα νδεγήζεη
ηα άηνκα ζε ιαλζαζκέλε ή κεησκέλε απηναληίιεςε θαη θαθή θξίζε ζε φ,ηη αθνξά ηηο
πξνζπάζεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ πινπνίεζε κηαο δξάζεο, φηαλ «νη επηκέξνπο
ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο είλαη ακθηιεγφκελεο ή κε
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ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο θαη θαηαλνεηέο» (Bandura, 1986:363).

Ζ ηειεπηαία

επηζήκαλζε θαλεξψλεη φηη ε έλλνηα ηεο απηεπάξθεηαο, φπσο πεξηγξάθεθε απφ ηνλ
Bandura, δελ είλαη έλαο παζεηηθφο γλσζηηθφο κεραληζκφο, αιιά κηα «δπλακηθή»
ζεηξά αληηιήςεσλ ηνπ αλζξψπνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε πνηθίια
πεδία δξάζεο.
Η ζεσξία θνηλσληθήο κάζεζεο ηνπ Krumboltz
Ζ ζεσξία ηνπ Krumboltz αλήθεη ζε εθείλε ηελ θαηεγνξία ςπρνινγηθψλ
ζεσξηψλ, καδί κε ηηο ζεσξίεο ησλ O’ Harra θαη Miller, πνπ έρνπλ σο ζεσξεηηθή
αθεηεξία ηε κάζεζε θαη ηε ζεσξία ηνπ Bandura. χκθσλα κε ηνλ Krumboltz (1984),
ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εθινγή είλαη κηα ζεηξά αιιειεμαξηψκελσλ
απνθάζεσλ-επηινγψλ, κηα δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη απφ ηελ παηδηθή ειηθία θαη δελ
ηειεηψλεη παξά κε ηελ έιεπζε ηεο γεξνληηθήο ειηθίαο. ηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά,
φπσο ην θχιν, ε θαηαγσγή θαη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ, αιιά θαη
νη κεηαβιεηνί παξάγνληεο, φπσο ην θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ
ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο παξάγνληεο επηξξνήο επηινγψλ ζηαδηνδξνκίαο.
Δηδηθφηεξα, ν Krumboltz (1976) ζηεξηδφηαλ ζηε ζεσξία θνηλσληθήο κάζεζεο
ηνπ Bandura θαη ζηελ άπνςε πεξί εμέιημεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο κέζα απφ
πξνεγνχκελεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη δεμηφηεηεο απφθηεζεο έξγνπ. Χο
απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηα παξαπάλσ πξνέθππηε ε κάζεζε, δειαδή νη
ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο ηνπ αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηελ επάξθεηα, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο
δηακνξθνχκελεο αμίεο, πξνδηαζέζεηο θαη απνθάζεηο. Οη επαγγεικαηηθέο πξνηηκήζεηο
απνηεινχζαλ παξάγσγν ελφο πξντφληνο κάζεζεο, δειαδή απφθηεζεο δεμηνηήησλ
πξνζέγγηζεο έξγνπ, «γλσζηηθέο θαη πξαθηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο
πξνδηαζέζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ εξκελεία ηνπ θαη ηε
δηακφξθσζε έθδεισλ ή ζπγθαιπκκέλσλ πξνβιέςεσλ ζρεηηθά κε κειινληηθά γεγνλφηα»
(Καληάο & Υαηδή, 1991:33). Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηηο ελδείμεηο ζπγθεθξηκέλσλ
αηηηψλ ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή θαη πνξεία ζηαδηνδξνκίαο πεξηιακβάλεη:
α) ηε θχζε ησλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία
εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνηηκήζεσλ,
β) ηε θχζε ησλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία
δεμηνηήησλ πξνζέγγηζεο έξγνπ θαη
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γ) ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε πξάμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ είζνδν
ζε επηιεγφκελα επαγγέικαηα (Mitchell & Krumboltz, 1984: 263).
πλεπψο, ν ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ ζηαδηνδξνκίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί σο
ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηε ζεσξία ηνπ Krumboltz ζπλδέεηαη κε ηνλ εληνπηζκφ
πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ιαλζαζκέλεο απηνπαξαηεξεηηθέο
γεληθεχζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο αλ νη πεπνηζήζεηο
απηέο είλαη παξάινγεο ή πξαγκαηηθέο. Έηζη, πξνζθέξεηαη βνήζεηα ζην άηνκν, ψζηε
λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηεχζπλζε
(Amundsen et al., 2009).
Η ζεσξία αλαγθψλ ηεο Ann Roe
Ζ ζεσξία ηεο Ann Roe (1956) αλήθεη ζηε θαηεγνξία ησλ ςπρνινγηθψλ
ζεσξηψλ θαη επηθεληξψλεηαη ζηε δηακφξθσζε αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ κε βάζε ηηο
εκπεηξίεο πνπ απέθηεζε ζηελ παηδηθή ειηθία απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ.
Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ζπζρεηίδεη ηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ
αηφκνπ κε γελεηηθνχο παξάγνληεο θαη ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο αξρέο:
α) oη αλάγθεο πνπ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία ηθαλνπνηνχληαη απφ ηνπο γνλείο
θαλνληθά, δε κεηαηξέπνληαη ζε θίλεηξα,
β) αλ νη αλάγθεο ρακεινχ επηπέδνπ ζηελ θιίκαθα ηνπ Maslow δελ
ηθαλνπνηνχληαη θαλνληθά, απηέο παξεκπνδίδνπλ ηελ εκθάληζε αλαγθψλ αλσηέξνπ
επηπέδνπ θαη
γ) αλάγθεο πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη θαλνληθά θαηά ηελ παηδηθή ειηθία
κεηαηξέπνληαη ζε θίλεηξα θαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο γίλεηαη ζπλεηδεηφο ή
ππνζπλείδεηνο ζθνπφο γηα ην άηνκν (Κάληαο & Υαηδή, 1991). Ζ Roe δηαπηζηψλεη
ηξεηο γεληθέο κνξθέο ςπρνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ γνλέσλ: ηε ζπκπεξηθνξά
παξαδνρήο ηνπ παηδηνχ, ηε ζπκπεξηθνξά αδηαθνξίαο θαη ηελ ππεξπξνζηαηεπηηθή
ζπκπεξηθνξά. Έηζη, νη εθάζηνηε ηχπνη πξνζσπηθφηεηαο είλαη ζπλάξηεζε ηεο
αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξάο ησλ γνλέσλ θαη ηείλνπλ λα εθδειψλνληαη αξγφηεξα κέζα
απφ ηηο πξνηηκψκελεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα
θνηλσληθά ή εθπαηδεπηηθά επαγγέικαηα.
Δπηπιένλ, πηνζεηψληαο ην ζχζηεκα ηεξάξρεζεο αλαγθψλ ηνπ Maslow πνπ
μεθηλνχζε απφ ηηο πξσηαξρηθέο αλάγθεο θαη θαηέιεγε ζηελ απηνεθπιήξσζε, ε Roe
(1956) αλαθέξεη κηα θαηάηαμε νθηψ θαηεγνξηψλ επαγγεικάησλ κε βάζε ηελ έληαζε
[22]

θαη ην είδνο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ ζπλεπάγνληαλ απφ ηελ άζθεζή ηνπο:
α) επαγγέικαηα ππεξεζηψλ, β) επηρεηξεκαηηθά επαγγέικαηα, γ) επαγγέικαηα
νξγάλσζεο, δ) ηερλνινγηθά επαγγέικαηα, ε) ππαίζξηα επαγγέικαηα, ζη) επηζηεκνληθά
επαγγέικαηα, δ) εθπαηδεπηηθά επαγγέικαηα θαη ε) επαγγέικαηα ηερλψλ θαη
ςπραγσγίαο.
Ζ ζπκβνιή ηεο Roe ζηε ζχγρξνλε έξεπλα αλάπηπμεο ζηαδηνδξνκίαο έγθεηηαη
ζην φηη νη λεφηεξεο ζεσξίεο αλαγλσξίδνπλ ζήκεξα ην ζεκαληηθφ ξφιν ησλ γνλέσλ
θαη ησλ ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ ζηελ επαγγεικαηηθή επηινγή θαη ζπκπεξηθνξά.
Μεηαγελέζηεξα, νη Roe & Siegelman (1964) ρξεζηκνπνίεζαλ ζηνηρεία απφ ηε ζεσξία
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Murphy (1947), ε νπνία εμεγνχζε ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν ε
ςπρηθή ελέξγεηα ηνπ αηφκνπ νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο θαηεπζχλζεηο.
ε παξφκνην άμνλα θηλήζεθε ε ζεσξία ηνπ Hoppock (1976), θαζψο ζπζρέηηδε
ηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ. Ζ
ζεσξία ηνπ βαζηδφηαλ ζηηο παξαθάησ δέθα αληηιήςεηο:
1) Σα άηνκα επηιέγνπλ επαγγέικαηα πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο· 2) ην
επάγγεικα πνπ επηιέγνπκε είλαη απηφ πνπ ειπίδνπκε φηη ζα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο
καο ζην κεγαιχηεξν βαζκφ· 3) ηηο αλάγθεο κπνξεί λα ηηο αληηιακβαλφκαζηε κε
γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ή κπνξεί απιψο λα ηηο ληψζνπκε, έζησ θαη αφξηζηα, σο έιμε
πξνο ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε· 4) ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε αξρίδεη, φηαλ
πξσηνζπλεηδεηνπνηνχκε φηη έλα επάγγεικα κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
αλαγθψλ καο· 5) ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε πξνρσξεί θαη ε επαγγεικαηηθή επηινγή
βειηηψλεηαη, θαζψο γηλφκαζηε πην ηθαλνί λα πξνβιέπνπκε πφζν θαιά έλα πηζαλφ
επάγγεικα ζα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο καο.

Ζ ηθαλφηεηά καο ινηπφλ λα

πξνβιέπνπκε εμαξηάηαη απφ ηε γλψζε ηνπ εαπηνχ καο, ηε γλψζε ησλ επαγγεικάησλ
θαη ηελ ηθαλφηεηά καο λα ζθεθηνχκε θαζαξά· 6) νη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηφ καο
επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή καο επηινγή κε ην λα καο βνεζνχλ λα πξνβιέςνπκε
αλ ζα κπνξέζνπκε λα πάξνπκε απφ έλα πηζαλφ επάγγεικα απηφ πνπ έρεη λα καο
πξνζθέξεη· 7) νη πιεξνθνξίεο γηα ην επάγγεικα επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή καο
επηινγή κε ην λα καο βνεζνχλ λα πξνβιέςνπκε πφζν κπνξνχκε λα ειπίδνπκε φηη ζα
ηθαλνπνηεζνχκε, επηιέγνληαο απηφ θη φρη θάπνην άιιν επάγγεικα· 8) ε
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ε εξγαζία
ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο πνπ ζα ζέιακε λα ηθαλνπνηεί.

Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο

θαζνξίδεηαη απφ ηελ αλαινγία ηνπ «ηη έρνπκε» σο πξνο ην «ηη ζέινπκε»· 9)
ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα πξνθχςεη απφ κηα εξγαζία πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο καο
[23]

ζήκεξα ή απφ κηα εξγαζία πνπ ππφζρεηαη φηη ζα ηηο ηθαλνπνηήζεη ζην κέιινλ· 10) ε
επαγγεικαηηθή επηινγή καο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα αιιάμεη, αλ πεηζζνχκε φηη ε
αιιαγή ζα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ καο (Γεκεηξφπνπινο,
2002:119).
Πξνζσπηθφηεηα θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε: Η ςπρνδπλακηθή ζεσξία ησλ Bordin,
Nachman & Segal
Ζ ζχλδεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε έρεη
ππνζηεξηρζεί απφ έλαλ αξθεηά κεγάιν αξηζκφ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ· απφ απηά,
έλα ζεκαληηθφ κέξνο ζρεηίδεηαη κε ηηο αληηιήςεηο πεξί απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο
ησλ αηφκσλ θαη κε ηελ θνηλσληνγλσζηηθή ζεσξία ηεο ζπκπεξηθνξάο (Bandura, 1977).
Μειεηήζεθαλ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε δηεθδηθεηηθφηεηα, ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε
επρέξεηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Σα δχν ηειεπηαία θάλεθε πσο είλαη νη πην
ηζρπξνί παξάγνληεο γηα ηελ πξφβιεςε ησλ αληηιήςεσλ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζε
ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα
απηνθαζνξηζκφ (Solberg, 1995).

Λφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ εξεπλψλ θαη ησλ

θαηεγνξηνπνηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ζηαδηνδξνκίαο ζε ζρέζε κε ηελ
πξνζσπηθφηεηα, ζα αθνινπζήζεη κηα ζπλνπηηθή παξάζεζε ζηνηρείσλ-εξεπλψλ, θαζψο
πξφθεηηαη γηα δεδνκέλα πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ φπσο
επίζεο θαη ηα δεηήκαηα θαηεχζπλζεο ζπνπδψλ.
Σν πην δηαδεδνκέλν κνληέιν πξνζσπηθφηεηαο ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία είλαη
ησλ Πέληε Μεγάισλ Παξαγφλησλ ή Big Five Model ησλ Costa & Mc Crae (1992).
χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή, ε πξνζσπηθφηεηα δνκείηαη σο πξνο πέληε βαζηθέο
δηαζηάζεηο: Νεπξσηηζκφο (Neuroticism), Δμσζηξέθεηα (Extraversion), Γεθηηθφηεηα ζε
εκπεηξίεο (Openness), Σπλαηλεηηθφηεηα-Πξνζήλεηα (Agreeableness) θαη ΔπζπλεηδεζίαΣπλέπεηα (Conscientiousness). Σν κνληέιν ησλ πέληε παξαγφλησλ ρξεζηκνπνηείηαη
ζπλήζσο γηα λα πεξηγξάςεη ηηο πην εκθαλείο φςεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Έξεπλεο
ζπλδένπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο κε ηε κεηαβιεηή ησλ ελδηαθεξφλησλ
(Bordin, 1963· Goleman, 1995· Savickas, 2004), φπσο επίζεο θαη κε ηνπο πέληε
ηχπνπο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Holland (1980). Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε έξεπλα ησλ
Tockar, Fisher & Subich (1998), νη παξάγνληεο πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη ηηο
πεξηζζφηεξεο ζπζρεηίζεηο κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απφ ηελ εθεβεία ψο ηελ
ελειηθίσζε είλαη ν Νεπξσηηζκφο, ε Δμσζηξέθεηα θαη ε Δπζπλεηδεζία-πλέπεηα.
[24]

Μάιηζηα, ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά βξέζεθε φηη ζπλδένληαη ζεηηθά κε ηε
βεβαηφηεηα ζηελ επαγγεικαηηθή επηινγή θνηηεηψλ/-ηξηψλ (Lounsbury, Hutchens &
Loveland, 2005).
Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηηο ςπρνδπλακηθέο ζεσξίεο, ε επαγγεικαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ απνηειεί εθδήισζε ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ παξνξκήζεσλ
πξνο ηελ απνθαινχκελε «θνηλσληθά απνδεθηή» ζπκπεξηθνξά (Γεκεηξφπνπινο,
1991).

ηηο ςπραλαιπηηθέο πξνζεγγίζεηο δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηινγή

επαγγέικαηνο θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ: ε αξρή ηεο επραξίζηεζεο/ηθαλνπνίεζεο, ε
αξρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ν κεραληζκφο ηεο ηαχηηζεο (Καληάο & Υαηδή, 1991).
ην ρψξν απηφ εληάζζνληαη νη ζεσξίεο ησλ Bordin et al. (1963), νη νπνίνη
πεξηγξάθνπλ ηελ επηινγή ζηαδηνδξνκίαο σο απνηέιεζκα εμηζνξξφπεζεο ηνπ αηφκνπ
αλάκεζα ζηελ πξνζσπηθφηεηα (εαπηφο) θαη ζηελ εξγαζία ηνπ. Οη ζπγθεθξηκέλεο
θαηεγνξίεο ζεσξηψλ άζθεζαλ ηδηαίηεξε επίδξαζε ζηελ έξεπλα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
ζηαδηνδξνκίαο, αθνχ ζπζρέηηδαλ ηελ ςπρηθή πγεία κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ
απνθνκίδεη ην άηνκν απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δσή (Erikson, 1950). χκθσλα κε
ηελ άπνςε απηή, ε επηινγή επαγγέικαηνο εθιακβάλεηαη σο αληαλάθιαζε ησλ
εζσηεξηθψλ ηάζεσλ (έλζηηθηα, απσζεκέλεο επηζπκίεο) ηνπ αηφκνπ θαη απεπζχλεηαη
θπξίσο ζε νκάδεο αλζξψπσλ πνπ ε επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε ζπλδέεηαη
απνθιεηζηηθά κε κηα ειεχζεξε επηινγή.

ηελ πεξίπησζε απηή ε εξγαζία δελ

αληηκεησπίδεηαη σο κέζν βηνπνξηζκνχ θαη δελ επεξεάδεηαη απφ εμσηεξηθνχο
παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα νηθνλνκηθνχο. Οη ζεσξίεο απηέο δέρζεθαλ θξηηηθή
θαη ζεσξήζεθε κεηνλέθηεκά ηνπο ην γεγνλφο φηη ειάκβαλαλ σο δεδνκέλε ηελ
ειεπζεξία επηινγήο επαγγέικαηνο (Γεκεηξφπνπινο, 2002).
2. ύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε ζηαδηνδξνκία θαη ηηο επαγγεικαηηθέο
επηινγέο
Μέζα ζην πιαίζην ησλ ηαρχηαησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ ηνπ
21νπ αη., ηα ζχγρξνλα ζεσξεηηθά κνληέια ζεσξηψλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ήξζαλ
σο θπζηθή ζπλέρεηα ησλ πξνθιήζεσλ πνπ επέβαιαλ νη αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθέο
εμειίμεηο. Ζ εξγαζηαθή θαηάζηαζε έραζε ην θαηλνκεληθά ζηαζεξφ θαη αλαιινίσην
ραξαθηήξα ηεο δεκηνπξγψληαο αλάγθεο γηα δηα βίνπ ππεξεζίεο ζηαδηνδξνκίαο, πνπ
ζα ζπλνδεχνπλ ην άηνκν ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο θάζεηο ηεο δσήο ηνπ. Ζ ΤΔΠ
απνηέιεζε κία απφ ηηο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηαο, πνπ σο ζθνπφ είραλ ηε δηαζθάιηζε
[25]

ηεο απξφζθνπηεο, δηα βίνπ πξφζβαζεο ζηελ πνηνηηθή πιεξνθφξεζε θαη ζηελ παξνρή
ζπκβνπιήο αλαθνξηθά κε ηηο επθαηξίεο κάζεζεο (EU, 2000). Έηζη, δφζεθε ψζεζε
γηα ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο,
ψζηε λα παξέρεηαη ε θαηάιιειε ζηήξημε ζε δεηήκαηα επίηεπμεο ζηφρσλ θαη
δηαρείξηζεο ζηαδηνδξνκίαο (CEDEFOP, 2009).
Ζ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζηηο παξαδνζηαθέο ζεσξίεο ζηεξίδνληαλ ζην φηη νη
ππάξρνπζεο ζεσξίεο ΤΔΠ δελ κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο πιεζπζκψλ κε
δηαθνξεηηθφ πιεζπζκηαθφ ππφβαζξν θαη δελ ειάκβαλαλ ππφςε ηνλ παξάγνληα θχιν
(Flores & Hepner, 2002).

Αθφκε, νη ζεσξίεο ηαηξηάζκαηνο ζεσξήζεθαλ

μεπεξαζκέλεο, γηαηί δελ κπνξνχζαλ πιένλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο αληηιήςεηο,
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε επαγγεικαηηθή επηινγή δελ κπνξνχζε πιένλ λα
αληηκεησπίδεηαη σο δηαδηθαζία αληηζηνίρηζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο κε ζπγθεθξηκέλα
επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα.

Δπηπιένλ, ελψ ηα παξαδνζηαθά κνληέια είραλ

αλαπηπρζεί κε ζηφρν λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ ιεπθνχ άλδξα ησλ δπηηθψλ
θνηλσληψλ, ην πξνθίι ηνπ ζχγρξνλνπ εξγαδφκελνπ δηαθνξνπνηνχληαλ, φρη κφλν σο
πξνο ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, αιιά γηαηί θαινχληαλ λα απνθηήζεη λέεο δεμηφηεηεοθιεηδηά θαη λα επηδείμεη επειημία θαη επαγγεικαηηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα.
(Παπαβαζηιείνπ-Αιεμίνπ, 2005).
Πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ην έδαθνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ ζε δεηήκαηα ζηαδηνδξνκίαο ηέζεθαλ πξνβιεκαηηζκνί πνπ
αθνξνχζαλ ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ ΤΔΠ, ηνλ ηξφπν βνήζεηαο ησλ αηφκσλ ψζηε
λα αληηκεησπηζηνχλ ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε έλα πιαίζην επξχηεξνπ
ζρεδηαζκνχ δσήο, αιιά θαη φζνλ αθνξά ην πψο ηα άηνκα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ
απηάξθεηα, πξνζαλαηνιηδφκελα ζηηο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο θαη
ηεο αγνξάο εξγαζίαο (Borgen & Hiebert, 2002).
Οη λέεο εθαξκνγέο ζην πεδίν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ήηαλ
απνηέιεζκα

κεηάβαζεο

απφ

ηηο

παξαδνζηαθέο

ζηηο

ζχγρξνλεο

ζεσξίεο

Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο κε ηε δηακφξθσζε λέσλ κνληέισλ-ζεσξηψλ αλάκεζα
ζηηο νπνίεο αλήθε: ε επνηθνδνκεηηθή ζεσξία (Constructive Career Theory) ηνπ
Savickas, ηα πνιππνιηηηζκηθά κνληέια ζεσξηψλ ησλ Sue, Ivey & Pederson, νη
ζπζηεκηθέο ζεσξίεο (Systems Theory Framework of Career Development) ησλ Patton
θαη Mc Mahon, ην θνηλσλην-γλσζηηθφ κνληέιν γηα ηε ζηαδηνδξνκία (Socio-Gognitive
Career Theory ) ησλ Lent, Hackett & Betz θαη ηα ζεσξεηηθά κνληέια κε ηελ νπηηθή
ηνπ θχινπ (Mc Mahon, 2014).
[26]

ηηο λέεο ηάζεηο πνπ ζεκαηνδνηνχλ ην πέξαζκα ζηε κεηακνληέξλα επνρή
αλήθεη ε αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Savickas (1993), καζεηή ηνπ Super θαη ε
ζεψξεζε φηη ηα άηνκα «ρηίδνπλ» ηηο θαξηέξεο ηνπο κέζα απφ επηινγέο πνπ εθθξάδνπλ
ηηο απηναληηιήςεηο ηνπο θαη κέζα απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ ζην πιαίζην ηεο λέαο
θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Amundson et al., 2009). Ζ Δπνηθνδνκεηηθή ζεσξία
ηνπ Mark. L. Savickas (Career construction theory) θαη ε λέα αληίιεςε νηθνδφκεζεο
ηεο ζηαδηνδξνκίαο κέζα απφ ηελ νξγάλσζε εκπεηξηψλ ζε κνξθή ηζηνξηψλ απνηειεί
ζηελ νπζία ηελ πξνέθηαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Super ζηνλ 21ν αη. (Mc Leod, 2005).
Η Αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ M.L. Savickas
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε απήρεζε ηεο αθεγεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ πξάμε ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο θεξδίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο, θαζψο
θαίλεηαη φηη ζπλάδεη φρη κφλν κε ηηο αξρέο ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ ζεσξηψλ, αιιά θαη
κε ηηο ζπζηεκηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο ζεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πνπ
ιακβάλνπλ ππφςε ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ (Παπαβαζηιείνπ-Αιεμίνπ, 2009).

Ζ

αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Savickas ζηεξίδεηαη ζηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεσξία,
πνπ αληηηίζεηαη ζηελ άπνςε φηη πξψηα εμαθξηβψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
αλζξψπσλ θαη ζηε ζπλέρεηα βξίζθνληαη νη εξγαζίεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε απηά. Οη
βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε αλαηξέπνπλ ηελ
επζχγξακκε πνξεία ησλ παξαδνζηαθψλ ζεσξηψλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη
ζπλνςίδνληαη ζε ηξία θεληξηθά ζεκεία: Ο ζχκβνπινο ζηαδηνδξνκίαο
α) νδεγεί ην ζπκβνπιεπφκελν λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ζεκαληηθά ζέκαηα –
δηζεπίιπηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο ηνπ,
β) πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ην ζπκβνπιεπφκελν λα «ρηίζεη» κηα ζηαδηνδξνκία
βαζηζκέλνο ζε κία πηπρή δσήο θαη
γ) πξνζπαζεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθήο πξνζαξκνζηηθφηεηαο
ηνπ αηφκνπ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο (Amundson et al., 2009:33).
Ο Savickas, αληηκεησπίδεη ηελ επαγγεικαηηθή πξνζσπηθφηεηα σο έλα ζχλνιν
ραξαθηεξηζηηθψλ φρη κε ηε κνξθή πνπ ν Holland (1997) «ηαίξηαδε» ηνπο έμη ηχπνπο
πξνζσπηθφηεηαο ζε επαγγέικαηα, αιιά κε ηελ επξχηεξε έλλνηα, «θσηίδνληαο»
πιεπξέο πνπ εθθξάδνπλ ηελ απηναληίιεςε ηνπ αηφκνπ θαη κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη
ζηελ επαγγεικαηηθή δσή, δίλνληάο ηεο βαζχηεξν πξνζσπηθφ λφεκα. Έκθαζε δηλφηαλ
ζηελ επειημία πνπ θαινχληαλ λα δείμεη ν ζεκεξηλφο εξγαδφκελνο σο πξνο ηηο ζηάζεηο,
[27]

ηθαλφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδεη πξνθιήζεηο ζε
επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα πνπ αιιάδνπλ (Savickas, 1993). Έλαο επηπιένλ ιφγνο
πνπ νδήγεζε ζηελ εμάπισζε ηεο αθεγεκαηηθήο κεζφδνπ είλαη φηη δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζην ζπκβνπιεπφκελν λα εκπιαθεί ελεξγά ζηε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο
ηεο ηζηνξίαο ηνπ, λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη λα
απνδψζεη ην λφεκα πνπ έρνπλ απηά γηα ηελ πνξεία ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ (Collin &
Tynjal, 2003).
Ζ απφδνζε λνήκαηνο (meaning making) ζηηο ηζηνξίεο είλαη ην επίθεληξν ηεο
αθεγεκαηηθήο πξνζέγγηζεο· ζεκαζία απνθηνχλ νη παηδηθέο αλακλήζεηο, νη εκπεηξίεο
θαη νη απηνβηνγξαθίεο, σο εθδνρέο θαη εθθξάζεηο ηνπ εαπηνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
αθεγήζεσλ ν ζχκβνπινο ζηαδηνδξνκίαο θαιείηαη κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο λα
εληνπίζεη κε ηηο θαηάιιειεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο εθείλα ηα «ζέκαηα», πνπ ζα
νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα κηα επηηπρή επαγγεικαηηθή κεηάβαζε ζηα
επφκελα ζηάδηα (Savickas, 2005).
Ζ αλάιπζε ηεο αθήγεζεο ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο θαη
ζρεδηαζκνχ παξεκβάζεσλ ζηε ζπκβνπιεπηηθή, αιιά θαη ζε άιινπο ηνκείο, φπσο
ζηελ ςπρνζεξαπεία, γηαηί κπνξεί σο ηερληθή λα πξνζαξκφδεηαη ζε ελήιηθα άηνκα
μεθεχγνληαο απφ ηνλ ζπλεηδεηφ έιεγρν ηνπ ζπλνκηιεηή. Ζ κνξθή πνπ δίλεη ην άηνκν
ζηηο ηζηνξίεο ηνπ θαη ην ηη επηιέγεη απηφ λα δηεγεζεί, ζεσξνχληαη ζηνηρεία
θαζνξηζηηθά γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν «θαηαζθεπάδεη» ηνλ εαπηφ ηνπ ζηα κάηηα ηα
δηθά ηνπ θαη ησλ άιισλ (Androutsopoulou et al., 2004).

Ζ Αλδξνπηζνπνχινπ

(2004), ζε έξεπλά ηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ αθεγήζεσλ ζηε
ζπκβνπιεπηηθή αλέθεξε ηε ρξήζε δχν ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, πνπ αθνξνχζαλ: α) ηελ
αθεγεκαηηθή ζπλνρή θαη β) ηε ρξήζε γισζζηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ αθνινπζεί ν
ζπκβνπιεπφκελνο, πξνθεηκέλνπ λα απνζηαζηνπνηεζεί απφ ην ζπλαίζζεκα.

Ζ

αμηνιφγεζε ησλ αθεγήζεσλ δε βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν - επράξηζηεο ή δπζάξεζηεο
θαηαζηάζεηο - αιιά ζηε κνξθή ησλ αθεγήζεσλ, δειαδή ζην πψο απηέο
απνηππψλνληαη ιεθηηθά (φ.π.:10).
Αλεμάξηεηα απφ ηελ πξαθηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα πηνζεηήζεη ν
εθάζηνηε ζχκβνπινο, νη ζχγρξνλεο επηηαγέο ζεσξηψλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
θαίλεηαη λα ηείλνπλ ζηελ νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ αηφκνπ πνπ πξνζέξρεηαη ζηε
ζπκβνπιεπηηθή, ιακβάλνληαο ππφςε ζπληζηψζεο ηεο νηθνγελεηαθήο, επαγγεικαηηθήο
θαη θνηλσληθήο πιεπξάο ηεο δσήο ηνπ θαη επνκέλσο δελ επηθεληξψλνληαη ζηε
κνλνκεξή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ.

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ε
[28]

δφκεζε κηαο ακθίδξνκεο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ αλάκεζα ζην
ζχκβνπιν θαη ην ζπκβνπιεπφκελν είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο.
Η Σπζηεκηθή ζεσξία γηα ηε ζηαδηνδξνκία: ην κνληέιν ησλ Patton & Mc Mahon
Ζ ζπζηεκηθή ζεσξία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε Γεληθή Θεσξία ησλ πζηεκάησλ ηνπ
βηνιφγνπ Von Bertalanffy (1968), ελψ ζηελ ςπρνζεξαπεία γελληέηαη ήδε απφ ηε
δεθαεηία ηνπ ΄50. Πξφθεηηαη θαηαξρήλ γηα βηνινγηθή ζεσξία, πνπ ππνζηεξίδεη φηη
φινη νη νξγαληζκνί είλαη ζπζηήκαηα ηα νπνία είλαη κέξε ππνζπζηεκάησλ πνπ κε ηε
ζεηξά ηνπο απνηεινχλ κέξε ππεξζπζηεκάησλ. Δθηφο απφ ηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο
ε ζπζηεκηθή ζεσξία αγγίδεη πνιιά επηκέξνπο επηζηεκνληθά πεδία, φπσο ηεο θπζηθήο,
ηεο αλζξσπνινγίαο θαη ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο (αΐηεο, 2008).
χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ «δσληαλψλ ζπζηεκάησλ», ε επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ πεξηγξάθεηαη σο κηα «φςε ηνπ φινπ» θαη σο «κηα ζπλερήο
δηαδηθαζία εμειίμεσλ θαη απνθάζεσλ», νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζε ηειηθέο
επαγγεικαηηθέο επηινγέο (Ford, 1987, ζην Patton & Mc Mahon, 2006:153).
εκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία απηή παίδεη ε επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα πξνθαιέζεη ηα
επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη ηαπηφρξνλα λα πεξηνξίζεη ηα αλεπηζχκεηα. Σέζζεξηο
είλαη νη νκάδεο παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ηηο
απνθάζεηο ηνπ αηφκνπ:
α) ε ζπζζσξεπκέλε γλψζε γηα ηνλ εαπηφ θαη ην πεξηβάιινλ, δειαδή ε
επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ,
β) ην πιέγκα ησλ επηζπκεηψλ θαη αλεπηζχκεησλ απνηειεζκάησλ, εθβάζεσλ θαη
ζθνπψλ (θαηεπζχλνπζεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο),
γ) νη αμηνινγηθέο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ αηφκνπ σο πξνο ηηο πξνηεξαηφηεηεο
πνπ ζέηεη (θαλνληζηηθέο αμηνινγήζεηο) θαη
δ) νη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο, κέζσ ησλ νπνίσλ
ζα επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί θαη ζα ζπληνληζηνχλ νη ζρεηηθέο ελέξγεηεο (δηαδηθαζίεο
ειέγρνπ) (Γεκεηξφπνπινο, 2002:138).
Ζ έλλνηα ηνπ «ζπζηήκαηνο» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πεξηγξάςεη ηελ
αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά κέζα ζε έλα πιήζνο αιιειεμαξηεκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ
αιιειεπηδξνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη αμηνπνηήζεθε ζηε ζπκβνπιεπηηθή
πξαθηηθή πεξηζζφηεξν σο ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ
[29]

ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ ζεσξηψλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ιηγφηεξν σο
ζεσξία κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα ηνπ φξνπ (Patton & Mc Mahon, 2006).

Ζ

ηδηαηηεξφηεηα ηεο STF (System Theory Framework) έγθεηηαη ζηo φηη πξνζθέξεηαη γηα
εθαξκνγή ζε πνηθίια πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα θαη πιεζπζκνχο, αμηνπνηεί ηα
πξφηεξα παξαδνζηαθά κνληέια επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη αληηκεησπίδεη ηνλ
άλζξσπν νιηζηηθά, ρσξίο λα δηαρσξίδεη ζέκαηα πξνζσπηθήο δσήο θαη ζηαδηνδξνκίαο
(Mc Mahon & Patton, 2002). πσο αλαθέξεηαη ζηνλ Savickas (1993:212), «career is
personal» θαη ν επαγγεικαηηθφο εαπηφο ρηίδεηαη κέζα απφ θάζε πιεπξά ηεο δσήο. Οη
άλζξσπνη απηνπξνζδηνξίδνληαη θαη δε ζέηνπλ κφλν ηελ νηθνγέλεηά ηνπο σο ζεκείν
αλαθνξάο (ζηελφηεξν πιαίζην αλαθνξάο), αιιά θαη ηα επξχηεξα ζπζηήκαηα ηεο
θνηλσλίαο-θνπιηνχξαο ζηελ νπνία αλήθνπλ.
Σα ηξία βαζηθά ζηνηρεία πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη: ε αλάδξαζε
(recursiveness) - αλνηρηά, δηαπεξαηά ζπζηήκαηα, ε κεηαβιεηφηεηα (change) – νη
αιιαγέο πνπ ππφθεηληαη ηα ζπζηήκαηα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη νη επθαηξίεο
(chances),

απξφβιεπηεο

θαηαζηάζεηο-ζπγθπξίεο

πνπ

δηακνξθψλνπλ ηελ πνξεία ηεο δσήο (ρ.2, ζει.31).

παξεκβάιινληαη

θαη

Σν άηνκν βξίζθεηαη ζην

επίθεληξν σο νξγαλσκέλε νιφηεηα, κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην πξνζδηνξίδνπλ
(πξνζσπηθφηεηα, θχιν, ηθαλφηεηεο, θ.ά.), πνκπφο θαη δέθηεο ζπλερψλ επηξξνψλ ηνπ
εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Έηζη, αιιειεπηδξά ζε κηα δηαδηθαζία δπλακηθή κε ηα
επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα: ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπο θίινπο, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα,
ηνλ ηφπν θαη ηελ ηζηνξία, ηα media, ην πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη ην
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, πθίζηαηαη κηα ζρέζε «θπθιηθήο
αηηηφηεηαο» θαη αλαηξνθνδφηεζεο, θαζψο θάζε κέινο ελφο ζπζηήκαηνο επεξεάδεη θαη
επεξεάδεηαη ηαπηφρξνλα απφ θάζε άιιν κέινο ηνπ επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν
αλήθεη.

Σα ζπζηήκαηα ζπλδένληαη δηαρξνληθά, θαζψο νη πξφηεξεο εκπεηξίεο

επεξεάδνπλ ην παξφλ θαη, ηαπηφρξνλα, ην παξειζφλ καδί κε ην παξφλ επεξεάδνπλ ην
κέιινλ. Καηά ζπλέπεηα, ηα ζπζηήκαηα είλαη αλνηρηά (open systems) θαη κειεηψληαη
ζην ηψξα, ζην πξηλ θαη ζην κεηά, γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία επαγγεικαηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ θαη επηινγψλ, πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη λα
αμηνπνηήζεη θξίζηκα επεηζφδηα ηεο δσήο ηνπ θαη λα εμειίμεη ηελ πνξεία ηεο
ζηαδηνδξνκίαο ηνπ (Patton & Mc Mahon, 2006).
Καζψο αλαθεξφκαζηε ζε δεηήκαηα ζηαδηνδξνκίαο θαη ζηα «αλνηρηά» ζπζηήκαηα
πνπ πεξηβάιινπλ ηα άηνκα, θξίλνπκε ζθφπηκν λα εμεγήζνπκε ηη ελλννχκε κε ηνλ φξν
αλνηρηά ζπζηήκαηα, αλαθέξνληαο ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Απηά είλαη:
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• Η αλαηξνθνδφηεζε (feedback), δειαδή ε θπθιηθή δηαδηθαζία πνπ απνηειεί
κεραληζκφ επηθνηλσλίαο θαη ειέγρνπ θαη θέξλεη ζην ζχζηεκα, ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία
ηνπ (ππνζπζηήκαηα) θαη ζην πεξηβάιινλ κηα ζπλερή ξνή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθή κε ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Οπζηαζηηθά, είλαη ν κεραληζκφο κέζα απφ ηνλ νπνίν έλα
ζχζηεκα πιεξνθνξείηαη εζσηεξηθά γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη εμσηεξηθά γηα
ηελ επηηπρία ή κε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ.

ρ. 2. System Theory Framework (Patton & Mc Mahon, 1999)

• Σα φξηα, δειαδή ηα ζχλνξα πνπ νξηνζεηνχλ ην ζχζηεκα, έλαληη ηνπ πεξηβάιινληνο.
• Οη εηζξνέο πνπ εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. ηελ
εθπαίδεπζε, γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο, νη γνλείο, νη εθπαηδεπηηθνί, ε γλψζε, ν
νπνηνζδήπνηε εμνπιηζκφο, ηα εθφδηα, ζεσξνχληαη νη θπξηφηεξεο εηζξνέο.
• Η επεμεξγαζία ή ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ εηζξνψλ απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.
• Οη εθξνέο, δειαδή ε δηνρέηεπζε ζηνηρείσλ ή ππεξεζηψλ ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.
Πξφθεηηαη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δηεξγαζηψλ επί ησλ εηζξνψλ ζε εθξνέο πνπ
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ζεσξνχληαη ρξήζηκεο γηα ην επξχηεξν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ην
ζχζηεκα (Αλδξένπ - Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994: 58-59).
Ζ STF, σο κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ζχκβνπιν
ζηαδηνδξνκίαο λα ζπκπεξηιάβεη ζην νπηηθφ ηνπ πεδίν ηηο επηξξνέο πνπ αθνξνχλ
επηινγέο θαξηέξαο θαη πεγάδνπλ απφ ηελ ηεξαξρία ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ επηπέδσλ
αλνηρηψλ ζπζηεκάησλ: ην «ζχζηεκα» (individual system), ηα «ππνζπζηήκαηα» (social
systems) πνπ ην ζπλαπνηεινχλ θαη ην επξχηεξν «ππεξζχζηεκα», ζην νπνίν
ζπγθαηαιέγνληαη: ε γεσγξαθηθή πεξηνρή, νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, νη
επηξξνέο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο (societal-environmental system), θ.ά. (Mc Mahon,
2014). Ζ «δηαπεξαηφηεηα» ησλ ζπζηεκάησλ πιαηζίνπ (permeability) θαη ε ζπλερήο
αιιειεπίδξαζή ηνπο φπσο απηή πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηηο Patton & Mc Mahon
(2006) ζην κνληέιν ηεο STF, ζπλάδεη ηφζν κε ηηο απφςεηο ηνπ Savickas (1993) φζν
θαη ηνπ Krumboltz (1993), πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο ζχγθιηζεο πξνζσπηθήο θαη
επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο. Έηζη, ζην επίπεδν ησλ κηθξνζπζηεκάησλ - άκεζν
θαη θνληηλφ πεξηβάιινλ, ζρνιείν, γεηηνληά (micro system) - ε STF επηθεληξψλεηαη
ζηελ ππνθεηκεληθή θχζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ θάζε αηφκνπ, ελψ ζε
επίπεδν καθξνζπζηήκαηνο (macrosystem) - αμίεο κηαο θνηλσλίαο, λνκνζεζία,
θνπιηνχξα, παγθνζκηνπνίεζε θαη ζπιινγηθέο πεπνηζήζεηο - ε παξέθθιηζε ζην
δηαθνξεηηθφ, ε επεμεξγαζία λέσλ θαηαζηάζεσλ θαη νη «αιιαγέο» αληηκεησπίδνληαη
σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο, πνπ παξεκβαίλεη ζπλνιηθά ζηελ αλζξψπηλε
θαζεκεξηλφηεηα (Patton & Mc Mahon, 2006).
ηε ζρέζε πνπ δηακνξθψλεηαη κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ ζπκβνχινπ πνπ
αθνινπζεί ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε σο κεζνδνινγηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην ζηε
ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο δε ιακβάλνληαη ππφςε κφλν ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
αθνξνχλ ηε δηαπεξαηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ· ηαπηφρξνλα ιακβάλεηαη ππφςε ην
γεγνλφο φηη ηα ζπζηήκαηα έρνπλ δηαθξηηά φξηα κεηαμχ ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν
ζχκβνπινο νθείιεη φρη κφλν λα έρεη επίγλσζε ησλ ππνζπζηεκάησλ πιαηζίσζεο ηνπ
ζπκβνπιεπφκελνπ, αιιά λα γλσξίδεη θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ πεδίν αλαθνξάο, λα έρεη
θαηαλνήζεη ηελ νπζία θαη ην πεξηερφκελν ησλ ηδηαίηεξσλ επηξξνψλ πνπ δέρηεθε γηα
ηηο δηθέο ηνπ επηινγέο θαξηέξαο, λα είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνο σο πξνο ηηο πξνζσπηθέο
ηνπ αμίεο, λα γλσξίδεη θαη λα ηεξεί ηα φξηα ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ζπζηεκάησλ. Έηζη,
ε αιιειεπίδξαζε ζπκβνχινπ-ζπκβνπιεπφκελνπ αλάγεηαη ζηε δηακφξθσζε ελφο
«ζεξαπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο» (therapeutic system), κε δέθηε φρη κφλν ην άηνκν θαη ηα
επαγγεικαηηθά δεηήκαηα πνπ ην αθνξνχλ, αιιά θαη ηνλ ίδην ην ζχκβνπιν σο
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νληφηεηα (Mc Mahon, 2014). Ζ νπζηαζηηθή ζρέζε πνπ θαιιηεξγείηαη κέζα απφ ηελ
επηθνηλσλία θαη ηελ εκπηζηνζχλε δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί επηθαιχςεηο ζηα
πξνζσπηθά φξηα ησλ δχν κεξψλ πνπ δελ παχνπλ λα είλαη δχν δηαθνξεηηθέο
πξνζσπηθφηεηεο.

Ο ζχκβνπινο κνηξάδεηαη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, εξκελεχεη,

ελζαξξχλεη, ππνζηεξίδεη, δε ρεηξαγσγεί θαη δε ρεηξαγσγείηαη, ελψ, φηαλ θξίλεηαη
απαξαίηεην ζπλεξγάδεηαη κε επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα ηνπ αηφκνπ, π.ρ. ηελ
νηθνγέλεηα, αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο σο ζχζηεκα επηξξνήο (Granvold, 1996).
Έλαο ηνκέαο κε θεληξηθή ζπνπδαηφηεηα ζηηο ζπζηεκηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη ε
επηθνηλσλία, ε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ε ζεκαζία πνπ απηή απνθηά γηα ηελ απφδνζε
λνήκαηνο. Ο ζχκβνπινο ζπιιέγεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο κε θχξην εξγαιείν ην
δηάινγν (Peavy, 2004). Οη Mc Mahon, Watson & Patton (2005) πξνζθέξνπλ ην
MSCI (My System of Career Influences) σο εξγαιείν κέηξεζεο γηα ηε βήκα πξνο
βήκα θαηαγξαθή επεηζνδίσλ δσήο–θαξηέξαο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνπλ
έξρνληαη σο απνηέιεζκα παξαηήξεζεο ηεο παξαπάλσ ζρέζεο. Έηζη, ζηηο ζχγρξνλεο
ζεσξίεο ην επηζηεκνινγηθφ ππφβαζξν ηεο πκβνπιεπηηθήο γηα ηε ηαδηνδξνκία
κεηαθηλείηαη απφ ην ζεηηθηζκφ θαη ηηο πνζνηηθέο-καζεκαηηθέο κεηξήζεηο εξεπλεηηθψλ
δεδνκέλσλ (ρξήζε ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ-ηεζη) ζε πνηνηηθήο θχζεσο κεηξήζηκα
ραξαθηεξηζηηθά (απηνβηνγξαθίεο, πξνζσπηθέο αλακλήζεηο, θείκελα ζπλεληεχμεσλ)
θαη ζηελ ππνθεηκεληθή αιήζεηα πνπ θέξεη ν θάζε άλζξσπνο μερσξηζηά (Mc Mahon,
2014).
πλνςίδνληαο, ε ζπζηεκηθή ζεσξία αληηκεησπίδεη ηνλ άλζξσπν σο «δσληαλφ»
νξγαληζκφ-νξγαλσκέλε

νιφηεηα

πνπ

απαξηίδεηαη

απφ

αιιεινζπλδεφκελεο

ππνδηεξγαζίεο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην άηνκν λα απηελεξγήζεη, λα ηζνξξνπήζεη
αλάκεζα ζηνπο ξφινπο θαη ζηηο αλάγθεο ηεο δσήο θαη λα «νηθνδνκήζεη» ην ίδην ηε
πνξεία ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ, δίλνληαο λφεκα θαη ζεκαζία ζε θάζε ζχζηεκα
αλαθνξάο πνπ ην πεξηβάιιεη.
3. Μνπζηθή ζηαδηνδξνκία θαη παξάγνληεο επηξξνήο
Ζ ιήςε επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ γχξσ απφ ηε κνπζηθή ζπλδέεηαη κε
ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε κνπζηθψλ δεμηνηήησλ (music development
theories) θαη βαζίδνληαη ηφζν ζηηο απφςεηο ηνπ νπεδνχ βηνιφγνπ Jean Piaget γηα ηα
ειηθηαθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ φζν θαη ζηε ζεσξία ηνπ Ρψζνπ ςπρνιφγνπ
Le Vygovtsky γηα ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα
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ηηο επηξξνέο πνπ αζθεί ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ε νηθνγελεηαθή «θνπιηνχξα» θαη νη
δάζθαινη (Werner, 2007). Δηδηθφηεξα, δηαθξίλνπκε δχν θαηεγνξίεο ζεσξηψλ: απηέο
πνπ αθνξνχλ ηε γεληθή αλάπηπμε κνπζηθψλ δεμηνηήησλ (Swanwick, 1988·
Hargreaves, 1986) θαη απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ επαγγεικαηηψλ
κνπζηθψλ (Manturzewska, 1990· Bloom, 1985· Ericsson et al., 1993, 1995). Γηα ηνπο
ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα εζηηάζνπκε αλαιπηηθφηεξα ζηε δεχηεξε νκάδα
ζεσξηψλ (βι.3.1), δειαδή ζε απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηψλ
κνπζηθψλ.
Ο Ρψζνο ςπρνιφγνο Vygotsky (1978) εζηίαζε ζηηο επηδξάζεηο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ζηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ (π.ρ. νηθνγέλεηα).
Απφ ηελ άιιε κεξηά, κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζεκαληηθφο
παξνπζηάζηεθε θαη ν ξφινο ησλ «πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ», ην «έκθπην»
κνπζηθφ ηαιέλην, βηνινγηθνί ή θιεξνλνκηθνί παξάγνληεο. Οη Gembris & Davidson
(2002), πνπ αζρνιήζεθαλ κε απηήλ ηελ πιεπξά, ζηάζεθαλ ζε ηξία βαζηθά ζεκεία ζε
ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε κνπζηθψλ δεμηνηήησλ: α) ηηο θπζηθέο ηθαλφηεηεο (physical
capacity), φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ αλαηνκία ηνπ ρεξηνχ, β) ηελ αλάπηπμε κνπζηθήο
σξηκφηεηαο (maturational development) θαη γ) ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο (mental
capacity) ηνπ αλζξψπνπ, φπσο είλαη ε ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ σο κέξνο
ηεο γεληθφηεξεο επθπΐαο.
Ο Gagne (1999) αλαθέξζεθε ζηε ζεκαζία αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ εζσηεξηθψλ
θαη εμσηεξηθψλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ, άζθεζε θξηηηθή θαη ακθηζβήηεζε ηελ
ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ
αλάπηπμε κνπζηθψλ δεμηνηήησλ, αληηιήςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ ζην άξζξν ηνπ κε
ηίηιν: «Nature or Nurture? A re-examination of Sloboda and Howe’s (1991)
interview study on Talent Development in music». Δηδηθφηεξα, επηζήκαλε:
α) ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά-«θαηαιχηεο» (εζσηεξηθά θίλεηξα, πγεία),
β) ηα ηδηαίηεξα πξνζσπηθά ραξίζκαηα (δεκηνπξγηθφηεηα - πλεπκαηηθά ραξίζκαηα)
θαη
γ) ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο, επηξξνέο πνπ αζθνχλ ηα άηνκα απφ ηνλ επξχηεξν
θνηλσληθφ πεξίγπξν.
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ηα παξαπάλσ αιιειεπηδξνχλ επηκέξνπο, ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο θαη ζηάδηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνκείο ηεο κάζεζεο (learning), ηεο κειέηεο (practicing), αιιά θαη ηεο
εθπαίδεπζεο-εμεηδίθεπζεο ηνπ αηφκνπ (training) (Werner, 2007). ηε ζπλέρεηα, ζα
αθνινπζήζεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηηο ζρεηηθφηεξεο κε ηνπο εξεπλεηηθνχο καο
ζηφρνπο θαηεγνξίεο ζεσξηψλ, απηψλ πνπ αθνξνχλ ηα ζηάδηα αλάπηπμεο δεμηνηήησλ
επαγγεικαηηψλ κνπζηθψλ.
3.1. ηάδηα κνπζηθήο εμέιημεο επαγγεικαηηώλ κνπζηθώλ
Ζ Manturzewska (1990) εζηίαζε ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ κνπζηθψλ,
δίλνληαο έκθαζε ζε πεξηβαιινληηθνχο θπξίσο παξάγνληεο· έηζη, αλέθεξε πέληε
βαζηθνχο ζηαζκνχο, ηνπο νπνίνπο ραξαθηήξηδε σο θξίζηκα ζηάδηα γηα ηε δσή ελφο
κνπζηθνχ. Απηά είλαη:
1) Ζ κνπζηθή αλάπηπμε απφ ηελ πξψηκε ειηθία. Ζ ζρεηηθή αλαθνξά πεξηιακβάλεη
ηα ζηάδηα ζπλαηζζεκαηηθήο αληαπφθξηζεο ζηνπο ήρνπο (0-15 κελψλ), ην πξψηκν
ζηάδην γλσζηηθήο αλάπηπμεο, ηε ζηαδηαθή δηακφξθσζε αληίιεςεο ηνληθνχ χςνπο
(16-36 κελψλ) θαη ην ζηάδην θαηά ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ε κνπζηθή κλήκε, ε
θαληαζία, ε απζφξκεηε θσλεηηθή έθθξαζε θαη ε ελαζρφιεζε κε ηα κνπζηθά φξγαλα
(3-5 εηψλ).
2) Η εμεηδηθεπκέλε ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή θαη ε αλάπηπμε κνπζηθψλ
ελδηαθεξφλησλ. Σν ζηάδην απηφ μεθηλά ζηελ ειηθία πεξίπνπ ησλ έμη εηψλ, αθνξά ηε
ζηαδηαθή απφθηεζε ηερληθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ηεο έληαμεο ζε επίζεκνπο
εθπαηδεπηηθνχο κνπζηθνχο θνξείο, είλαη ην ζηάδην θαηά ην νπνίν αξρίδνπλ λα
ρηίδνληαη νη ζρέζεηο κε ηνπο πξψηνπο δαζθάινπο κνπζηθήο. Δπίζεο, αλαθέξεη φηη ην
κνπζηθφ μεθίλεκα κεηά ηελ ειηθία ησλ ελλέα εηψλ, ε «αλεπαξθήο» κνπζηθή
δηδαζθαιία θαη νη ζπρλέο αιιαγέο δαζθάισλ ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά γηα ηε
κεηέπεηηα κνπζηθή εμέιημε. Ζ θάζε απηή νινθιεξψλεηαη κε ηε κεηάβαζε ζηελ
εθεβεία.
3) Η πεξίνδνο «αιιαγψλ» πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξνεγνχκελα κνπζηθά επηηεχγκαηα.
Σν ζηάδην απηφ θνξπθψλεηαη ζηελ ειηθία ησλ 18-20 εηψλ, θαζψο ν λεαξφο κνπζηθφο
δηακνξθψλεη ηε κνπζηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα, κηα νξηζκέλε θηινζνθία θαη έλα ζηπι
κνπζηθήο εξκελείαο πνπ πιάζεηαη ζηαδηαθά κέζα απφ πξνεγνχκελα κνπζηθά
επηηεχγκαηα (ζπλαπιίεο, δηαγσληζκνί, θ.ά.).
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Οη «θαηάιιεινη» δάζθαινη παίδνπλ

απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε κεηάβαζε ηνπ καζεηεπφκελνπ ζηελ επαγγεικαηηθή δσή (2324 εηψλ), ελψ παξάιιεια δηακνξθψλεηαη έλα ζχζηεκα επηξξνψλ απφ θίινπο θαη
ζπλνκήιηθνπο.
4) Ζ απφθηεζε κνπζηθήο εκπεηξίαο θαη λέσλ καζεζηαθψλ ζηπι πξνζέγγηζεο ηεο
κνπζηθήο. Ζ πεξίνδνο απηή είλαη καθξφρξνλε (30-50 έηε) θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ
θαζηέξσζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν. ηα ζηάδηα απηά θξίλεηαη ζθφπηκε ε παξνρή
θαηάιιειεο ππνζηήξημεο-θαζνδήγεζεο, θαζψο, ελψ απμάλνληαη νη ψξεο εξγαζίαο θαη
ν κνπζηθφο θηάλεη ζην «πςειφηεξν» επίπεδν θαιιηηερληθά, θηλδπλεχεη παξάιιεια
απφ ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. ηελ πεξίνδν απηή, έρεη
παξαηεξεζεί φηη νη κνπζηθνί αλαδεηνχλ ζπλερψο λένπο ηξφπνπο έθθξαζεο θαη
δξαζηεξηνπνίεζεο.
5) Ζ απηνπξαγκάησζε (self realization of individual potential) θαη ε ζηαδηαθή
απφζπξζε. ην ζηάδην απηφ ν κνπζηθφο απνθηά κεγαιχηεξε επξχηεηα ελδηαθεξφλησλ
θαη αίζζεζε «θνηλσληθήο επζχλεο» (greater sense of social responsibility), θάπνηνη
παξακέλνπλ ζηε «ζθελή» κεηά ηελ ειηθία ησλ 60 εηψλ, ελψ άιινη αθνινπζνχλ λέεο
επαγγεικαηηθέο θαηεπζχλζεηο, φπσο έληαμε ζε επηηξνπέο κνπζηθψλ δηαγσληζκψλ,
θ.ά. (Manturzewska, 1990).
Σα παξαπάλσ ζηάδηα πξνέθπςαλ απφ έξεπλα ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 168
επαγγεικαηίεο κνπζηθνί (αηνκηθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ), έρνπλ δηαθνξεηηθή δηάξθεηα
θαη θαηεχζπλζε γηα ηνλ θάζε άλζξσπν, δελ θηλνχληαη ζε απζηεξά ειηθηαθά φξηα θαη
επνκέλσο δε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε απφιπην ηξφπν σο πξνο ηε κνξθή θαη
ην πεξηερφκελφ ηνπο (Werner, 2007). ην πιαίζην απηήο ηεο δηαπίζησζεο ππάξρνπλ
δηαθνξνπνηήζεηο απφ (κνπζηθή) εηδηθφηεηα ζε εηδηθφηεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα
κεηαμχ ηξαγνπδηζηψλ θαη επαγγεικαηηψλ κνπζηθψλ νξρήζηξαο. Γηα παξάδεηγκα,
αλαθνξηθά κε ην ηξίην θαη πέκπην ζηάδην, δηαπηζηψλεηαη φηη ζπλήζσο νη
ηξαγνπδηζηέο ελζσκαηψλνληαη ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο ζε
ζρέζε κε ηηο εηδηθεχζεηο ησλ αηνκηθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ελψ επαγγεικαηηθά
απνζχξνληαη λσξίηεξα (Jorgensen, 2001).
Δπηπξφζζεηα, ν Bloom (1985) αλέπηπμε ηε δηθή ηνπ ζεσξία γηα ηελ εμειηθηηθή
πνξεία επαγγεικαηηψλ κνπζηθψλ, ζηεξηδφκελνο ζε επξήκαηα ηεο Sosniak (1985) γηα
ηελ αλάπηπμε ζηαδηνδξνκίαο ζε άηνκα κε αλαγλσξηζκέλε δηεζλψο πνξεία ζην ρψξν
ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ. Ο Bloom δηεμήγε ζπλεληεχμεηο ζε κνπζηθνχο,
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ζηνπο γνλείο θαη ζηνπο δαζθάινπο ηνπο αλαθνξηθά κε ηε καθξφρξνλε πνξεία
εθπαίδεπζήο ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ έδηλαλ έκθαζε θπξίσο ζε επηξξνέο ηνπ
εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. χκθσλα κε ηνλ Bloom, νη κνπζηθνί αθνινπζνχζαλ ηξία
βαζηθά ζηάδηα ζηε κνπζηθή ηνπο εμέιημε:
α) Σν πξψην ζηάδην μεθηλά, φπσο παξνπζηάζηεθε θαη ζην κνληέιν ηεο
Manturzewska (1985) απφ ηηο κηθξέο ειηθίεο, θαζψο ηα παηδηά εκπιέθνληαη ζε
επράξηζηεο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλερίδεηαη κε νξγαλσκέλεο κνξθέο
κνπζηθήο δηδαζθαιίαο θαη απμαλφκελεο ψξεο ζπλεηδεηήο κειέηεο. Σν λέν ζηνηρείν
έγθεηηαη ζην φηη ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ηε κνπζηθή κέζσ ηεο νηθνγέλεηαο
απφ ηελ νπνία δέρνληαη θαη ηα πξψηα κνπζηθά εξεζίζκαηα, άζρεηα αλ νη γνλείο ηνπο
είλαη επαγγεικαηίεο κνπζηθνί ή φρη (Sosniak, 1990).
β) ην δεχηεξν ζηάδην ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κνπζηθή εμέιημε-πξφνδν παίδνπλ ε
καζεηεία δίπια ζε πςειά κνπζηθά θαηαξηηζκέλνπο δαζθάινπο, φπσο επίζεο θαη νη
γνλείο πνπ ζπκπαξαζηέθνληαη, ελζαξξχλνληαο ζηαζεξά θαη πξνηξέπνληαο ηα παηδηά
ηνπο ζε ηαθηηθή κειέηε.

Οη απμαλφκελεο απαηηήζεηο ζηε κειέηε νδεγνχλ ζηελ

εγθαηάιεηςε ησλ «επηπιένλ» εμσκνπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ απφ ηα κέζα ηεο
εθεβείαο αξρίδνπλ λα μερσξίδνπλ νη λεαξνί επίδνμνη κνπζηθνί πνπ παξνπζηάδνπλ
πςειέο επηδφζεηο θαη ηάζε γηα «αθηέξσζε» ζηε κνπζηθή.
γ) ην ηξίην ζηάδην, ηα άηνκα πξνζαλαηνιίδνληαη ζε δαζθάινπο αλσηέξνπ
θαιιηηερληθνχ θχξνπο θαη επηπέδνπ ή ζε δαζθάινπο πνπ έρνπλ ήδε δηδάμεη καζεηέο
κε πνιχ πςειέο κνπζηθέο ηθαλφηεηεο ζην παξειζφλ. Ζ εζηίαζε δε γίλεηαη πιένλ ζηε
δηαπξνζσπηθή ζρέζε κεηαμχ δαζθάινπ – καζεηή αιιά ζηελ θνηλή, πιήξε αθνζίσζε
ζην κνπζηθφ ζηφρν. χκθσλα κε ηνλ Bloom, ν κνπζηθφο δελ επηθεληξψλεηαη ηφζν
ζην λα «επραξηζηήζεη» ην δάζθαιφ ηνπ αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ηνλ εαπηφ ηνπ.
Δπηπιένλ, γίλεηαη ε ζηξνθή ζηελ πιήξε επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή.
Οη Ericsson, Krambe & Romer (1993) πξνζζέηνπλ δχν αθφκε ζηάδηα ζην
κνληέιν κνπζηθήο αλάπηπμεο ηνπ Bloom, αληηκεησπίδνληαο ηελ εμειηθηηθή πνξεία
ησλ κνπζηθψλ σο κία δηαδξνκή πνπ δελ αθνξά κφλν ηα ζηάδηα ηεο κνπζηθήο
εθπαίδεπζεο, αιιά νιφθιεξε ηε δσή ηνπο. Σν ηέηαξην ζηάδην ζηεξίδεηαη ζηελ έξεπλα
ησλ Ericsson θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, κε βηνινλίζηεο θαη πηαλίζηεο θαη
ραξαθηεξίδεηαη σο ην ζηάδην ηεο πξσηνπνξίαο θαη βειηίσζεο (improve in the
domain). ε απηφ ην ζηάδην νη κνπζηθνί επηδηψθνπλ ζπλήζσο ηελ αλαγλψξηζε κέζα
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απφ δεκφζηεο εκθαλίζεηο, ηε ζπκκεηνρή ζε κνπζηθά ζχλνια ή ηελ επαγγεικαηηθή
θαηαμίσζε κέζα απφ ηε δηδαζθαιία. Μάιηζηα, επηζεκαίλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε
κνξθή επαγγεικαηηθήο ελαζρφιεζεο είλαη απαξαίηεηε, εθφζνλ είλαη αδχλαηνλ λα
θαιχπηνληαη νη άλζξσπνη βηνπνξηζηηθά απφ ζνιηζηηθέο απνθιεηζηηθά εκθαλίζεηο. Ζ
πεξίνδνο απηή ζεσξείηαη φηη είλαη ζεκαληηθφηεξε σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή
θαζηέξσζε ζην κνπζηθφ ρψξν.
ην ηειεπηαίν ζηάδην - πεξίνδν πξηλ ηε ζπληαμηνδφηεζε θαη ηελ απφζπξζε νξηζκέλνη κνπζηθνί (κε πξνεγνχκελε ζνιηζηηθή θαξηέξα) ζηξέθνληαη πξνο ηε
δηδαζθαιία. Κάπνηνη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαη αλαδεηνχλ λέεο δηεμφδνπο ιφγσ
θαθψλ θξηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ θαη πξνβιεκάησλ σο πξνο ηε δηεπζέηεζε
πξαθηηθψλ ζεκάησλ ή ιφγσ ηεο έιιεηςεο ειεπζεξίαο ζηελ επηινγή ξεπεξηνξίνπ.
πσο δηαπηζηψζεθε, αλαθνξηθά κε ηα ζηάδηα θαη ηελ εμέιημε επαγγεικαηηψλ
κνπζηθψλ πνπ δελ ππάγνληαη ζην ρψξν ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο (pop, jazz, folk) δελ
έρεη απνδνζεί ε δένπζα πξνζνρή θαη κειέηε (Bogt, 2003). Πάλησο, ελψ ζηνπο
κνπζηθνχο θιαζζηθήο κνπζηθήο ε αλάπηπμε κνπζηθψλ δεμηνηήησλ πξνθχπηεη θπξίσο
κέζα απφ ηελ ηππηθή κνπζηθή εθπαίδεπζε, ζηνπο κε θιαζηθνχο δελ ηζρχεη πάληνηε ην
ίδην. Ζ κάζεζε ζπρλά πξνθχπηεη απφ «αλεπίζεκα» κνπζηθά πεξηβάιινληα (άηππε
κάζεζε) θαη απφ ζπλαλαζηξνθέο κε άηνκα πνπ κνηξάδνληαη θνηλά κνπζηθά
ελδηαθέξνληα, ελψ νη δηαθνξεηηθήο θχζεσο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ εθκάζεζε
θαη ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή, ζπρλά, δελ εκπίπηνπλ ζηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα
κνπζηθήο εμέιημεο πνπ πξναλαθέξακε (Green, 2002). Δλψ ν ξφινο ηεο πξψηκεο
έθζεζεο ζε κνπζηθά εξεζίζκαηα κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα παξακέλεη θαζνξηζηηθφο
(Swanwick, 1991), αλαθέξνληαη θαη επηπξφζζεηνη παξάγνληεο επηξξνήο πνπ
θαζνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε κνπζηθψλ δεμηνηήησλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθέο
νκάδεο, φπσο: ηππηθέο θαη άηππεο κνξθέο κάζεζεο (formal and informal study),
media, επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρέο ζε κνπζηθέο εκθαλίζεηο (performance opportunities)
θαη δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία (access to resources) (Werner, 2007).
Δπίζεο, νη Kamin et al. (2007) αλαθέξνπλ κεηαμχ ησλ ζεκαληηθψλ επηξξνψλ γηα ηελ
αλάπηπμε επαγγεικαηηψλ κνπζηθψλ (κε θιαζζηθήο κνπζηθήο) ηηο δηαζέζηκεο πεγέο,
ελλνψληαο ηα κνπζηθά φξγαλα-αληηθείκελα, ην εθπαηδεπηηθφ, έληππν, αθνπζηηθφ θαη
νπηηθφ πιηθφ.
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3.2 Δπηζθόπεζε εξεπλώλ
Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θίισλ ζπλνκειίθσλ
Ζ κνξθή ηεο γνλετθήο παξέκβαζεο ζηα πξψηα ρξφληα ησλ κνπζηθψλ ζπνπδψλ
ησλ αηφκσλ πνπ αζρνιήζεθαλ επαγγεικαηηθά κε ηε κνπζηθή απνηειεί ζεκαληηθφ
θεθάιαην θαη θαηέρεη «βαξχλνπζα» ζεκαζία ζηε ζρεηηθή κε ην ζέκα καο
βηβιηνγξαθία.

Ζ Manturzewska (1990), ζηε κειέηε ηεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή

αλάπηπμε ησλ κνπζηθψλ θαη ην πξνθίι ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, θαηέιεμε ζην φηη νη
πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο θαηάγνληαλ απφ νηθνγέλεηεο κε κηα ζρεηηθή κνπζηθή
παξάδνζε. Απφ ηηο κεηέξεο ην 25% εξγάδνληαλ σο κνπζηθνί, ελψ ζην 50% ησλ
αηφκσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ν παηέξαο αζρνινχληαλ επαγγεικαηηθά κε ηε
κνπζηθή.
Απνηειέζκαηα έξεπλαο ζπλδένπλ ηηο πςειέο επηδφζεηο θαηά ηελ εθκάζεζε
κνπζηθψλ νξγάλσλ κε ηελ παξέκβαζε ησλ γνλέσλ ζηε δηαδηθαζία (O’ Neil, 1997).
Πάλησο, είλαη πνιχ πηζαλφ φηη νη γνλείο πνπ εκπιέθνληαη, παξαθνινπζνχλ θαη
επηβιέπνπλ ηα κνπζηθά καζήκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη απηνί πνπ παξαθηλνχληαη
πεξηζζφηεξν ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, ιφγσ ησλ δηαπηζησκέλσλ πςειψλ κνπζηθψλ
επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ ηνπο.

Ζ κειέηε ηεο O’ Neil αθνξνχζε ην πξψην έηνο

κνπζηθψλ ζπνπδψλ θαη θαηέιεγε ζην φηη ε γνλετθή παξέκβαζε πξνεγνχληαλ ηεο
«απνηειεζκαηηθήο εθκάζεζεο» ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ.

Απφ ηελ άιιε πιεπξά,

ππνζηεξίρζεθε φηη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα επλννχληαη, φηαλ νη γνλείο πνιχ
πεξηζζφηεξν

αθνινπζνχλ-ζπκβαδίδνπλ,

παξά

θαζνδεγνχλ-θαηεπζχλνπλ

ηελ

εθπαηδεπηηθή κνπζηθή πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο (Davidson et al., 1996).
Δπηπιένλ, έξεπλα δηεμήρζε αλαθνξηθά κε ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηα
κνπζηθά καζήκαηα κεηά απφ πξνηξνπή θαη ελζάξξπλζε ησλ δαζθάισλ.

Σα

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ έπαηδε ξφιν αλ νη γνλείο γλψξηδαλ νη ίδηνη θάπνην
κνπζηθφ φξγαλν, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ζε πνην βαζκφ «επλννχζαλ» ηε κειέηε ησλ
παηδηψλ ηνπο παξέρνληαο ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην κε ηε κνξθή ελζάξξπλζεο (Mac
Millan, 2004). Δθηφο απφ ηε ιεθηηθή ελζάξξπλζε, ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη
θαζνξηζηηθφο φηαλ αθνξά ηε δηεπζέηεζε πξαθηηθψλ-νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ (Green,
2003), φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ αγνξά ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ ή ηελ θάιπςε ησλ
κνπζηθψλ δηδάθηξσλ ζηε δηάξθεηα ησλ σδεηαθψλ ζπνπδψλ. Πάξ’ φια απηά, ε Green
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αλαθεξφκελε ζε ζπλέληεπμε λεαξνχ ζπνπδαζηή, θαηέγξαθε ζηε κειέηε ηεο ηελ
απξνζπκία ησλ γνλέσλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε κε
ηε κνπζηθή (δελ επξφθεηην ζηελ πεξίπησζε απηή γηα θιαζζηθή κνπζηθή), ζε
αληηδηαζηνιή κε ηελ αξρηθή ππνζηήξημε πνπ παξείραλ ζην παηδί ηνπο θαηά ηα πξψηα
ζηάδηα κνπζηθψλ ζπνπδψλ.
Σν ηξαγνχδη, ε απφ θνηλνχ παξαθνινχζεζε ζπλαπιηψλ, ε ζπδήηεζε γχξσ απφ
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κνπζηθή, αιιά θαη ε επίβιεςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο
κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ζεσξνχληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εληζρπηηθνί
παξάγνληεο ζηε κνπζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Gembris & Davidson, 2002).
Πάλησο, ζηα πξψηα ζηάδηα, δίλεηαη έκθαζε ζηελ απφιαπζε ηεο κνπζηθήο, ε νπνία
εθιακβάλεηαη σο ςπραγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο λα επηδηψθεηαη ε εμαξρήο ψζεζε
πξνο κηα κνπζηθή θαξηέξα.

Γηεξεπλψληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε

κεηέπεηηα επηινγή επαγγεικάησλ, φπσο δαζθάισλ ηεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ
ςπρνιφγσλ, θάλεθε φηη ήηαλ θαζνξηζηηθά ηα θίλεηξα πνπ δίδνληαλ κέζσ επαίλνπ, ε
ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ε ππνζηήξημε απφ ηνπο γνλείο κε πνηθίινπο
ηξφπνπο (Stollery & Mc Phee, 2002).

Πάλησο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ παχεη λα είλαη ππνζηεξηθηηθφ θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, απηφ
ζπκβαίλεη φηαλ αζθνχληαη ππεξβνιηθέο πηέζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ αθφκε
πςειφηεξεο επηδφζεηο, κε απνηέιεζκα λα παξεκπνδίδεηαη ε παηδηθή ειεπζεξία θαη ε
πξνζσπηθή αλάπηπμε (Freeman, 1991).
ρεηηθά κε επηξξνέο άιισλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, αλαθέξεηαη φηη ηα
κεγαιχηεξα αδέξθηα ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα ζηα κηθξφηεξεο ειηθίαο κέιε, θαζψο
άιινηε κηκνχληαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ ηνπο θαη άιινηε πηνζεηνχλ ην ξφιν ηνπ
δαζθάινπ (Seifert & Hoffnung, 1994). Οη Howe θαη Sloboda (1991) εξεχλεζαλ ην
ξφιν ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδξάζεσλ ζηελ εθκάζεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ ζε 42
παηδηά πνπ θνηηνχζαλ ζε κνπζηθά ζρνιεία.

Γηαπίζησζαλ φηη ην 50% δέρζεθε

επηξξνέο απφ κεγαιχηεξα παηδηά θαη θπξίσο απφ αδέξθηα.

Μάιηζηα, ζηηο

πεξηπηψζεηο απηέο ππήξρε ε θαιιηέξγεηα ελφο κνπζηθνχ πεξηβάιινληνο, φπνπ ην λα
παίδεη θαη λα δεκηνπξγεί θαλείο κνπζηθή απνηεινχζε κηα θπζηθή δηαδηθαζία. ε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αλαθέξζεθε φηη ηα κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα κέιε κηαο
νηθνγέλεηαο παξαθηλήζεθαλ λα εκπιαθνχλ ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε ιφγσ ησλ φρη θαη
ηφζν ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (δήιεηα) πξνο ηηο εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ησλ αδεξθψλ
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ηνπο (Seifert & Hoffnung, 1994). ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ε επηξξνή δε ιεηηνπξγεί
σο εζσηεξηθφ ηζρπξφ θίλεηξν θαη ζεσξείηαη αξλεηηθή.
Δθηφο απφ ηελ νηθνγέλεηα, ε νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ αηφκσλ πνπ
κνηξάδνληαη θνηλά κνπζηθά ελδηαθέξνληα ιεηηνπξγεί σο κηα κνξθή ππνζηεξηθηηθνχ
θνηλσληθνχ κνπζηθνχ δηθηχνπ.

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο νη ζπλνκήιηθνη

ζπκβάιινπλ κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηάζε ηνπο ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο
θαη ηζρπξνπνηνχλ ην αίζζεκα πξνζσπηθήο «ηαπηφηεηαο» κεηαμχ ηνπο (Urberg, 1999).
Οη επηξξνέο πνπ δέρνληαη ζηηο θηιηθέο ζπλαλαζηξνθέο ηνπο είλαη ζπρλά ηζρπξφηεξεο
απφ απηέο ησλ γνλέσλ θαη δαζθάισλ. Ηδηαίηεξα επσθειήο γηα ηε κνπζηθή αλάπηπμε
παηδηψλ κε μερσξηζηέο δεμηφηεηεο ζεσξείηαη ε θνίηεζε ζε εηδηθά κνπζηθά ζρνιεία,
θαζψο ζηηο ζπλαλαζηξνθέο κε ζπλνκειίθνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θνηλψλ
(κνπζηθψλ) ελδηαθεξφλησλ (Sosniak, 1990). Άιισζηε, ε ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ θίισλ-ζπλνκειίθσλ ιεηηνπξγεί επλντθά,
ηφζν σο πξνο ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, φζν θαη γηα ηελ ελδπλάκσζε
ηεο απηνπεπνίζεζεο (Roazzis & Bryant, 1998).
Αλαθνξηθά

κε

ηε

«ιατθή»-παξαδνζηαθή

κνπζηθή

(popular

music),

δηαπηζηψλεηαη φηη νη επηξξνέο απφ ηηο ζπλαλαζηξνθέο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο είλαη
θαηά θχξην ιφγν ζεηηθέο. ηηο επνηθνδνκεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλήθεη ε κάζεζε
κεηαμχ θίισλ ζην πιαίζην κηαο κνπζηθήο κπάληαο-«θνκπαλίαο», φπνπ αξκνλίεο,
θιίκαθεο, κέηξα θαη κνπζηθά ζηπι δείρλνληαη απφ κεγαιχηεξα θαη πην «κνπζηθά
έκπεηξα» άηνκα (Green, 2003). Μάιηζηα, νη επηξξνέο πνπ αζθνχληαη κεηαμχ ησλ
κειψλ κηαο νκάδαο θίισλ κε θνηλά κνπζηθά ελδηαθέξνληα ζα κπνξνχζαλ λα
παξαιιειηζηνχλ κε ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζε έλαλ πξνζηηφ κε θηιηθή
πξνζσπηθφηεηα δάζθαιν θαηά ηα πξψηα ζηάδηα εθκάζεζεο ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο
(Werner, 2007).
Ο ξφινο ησλ δαζθάισλ
Κξίζηκνο είλαη ξφινο ησλ δαζθάισλ ζηε ζρέζε πνπ δηακνξθψλνπλ ηα άηνκα κε
ηε κνπζηθή, αθνχ θαιχπηεη φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμειηθηηθήο κνπζηθήο ηνπο πνξείαο,
απφ ηε λεφηεξε ειηθία κέρξη ηελ ελειηθίσζε θαη ηελ είζνδν ζηνλ επαγγεικαηηθφ
ρψξν. Ζ θχζε ηεο επηξξνήο πνπ αζθνχλ νη δάζθαινη είλαη πνιχπιεπξε. Έηζη, κηα
«θαιή» ζρέζε κε ην δάζθαιν ηνπ αηνκηθνχ κνπζηθνχ νξγάλνπ, φηαλ ζπλππάξρεη κε

[41]

ηηο αλαπηπζζφκελεο κνπζηθέο δεμηφηεηεο, κπνξεί λα επεξεάζεη έληνλα ηε δέζκεπζε
θαη ζηαζεξή κεηέπεηηα ελαζρφιεζε ηνπ παηδηνχ κε ηε κνπζηθή (Sosniak, 1990).
Ζ Sosniak (1985) παξνπζηάδεη αλαθνξέο πηαληζηψλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ησλ δαζθάισλ ζηα αξρηθά ζηάδηα. Καηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο
κηα «δεζηή» - θηιηθή πξνζσπηθφηεηα ζην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ήηαλ ζεκαληηθφηεξε
απφ έλα δάζθαιν – βηξηνπφδν πηαλίζηα. ε πξνρσξεκέλα επίπεδα ζπνπδψλ είλαη
ζεκαληηθή ε ζρέζε πνπ δηακνξθψλεηαη αλάκεζα ζε καζεηή θαη δάζθαιν, θαζψο
ρσξίο ηε ζσζηή θαζνδήγεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ δαζθάινπ είλαη δχζθνιν λα γίλεη
επηηπρψο ε κεηάβαζε απφ ηε κνπζηθή εθπαίδεπζε ζηελ απφθηεζε ζαθνχο
επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο (Manturzewska, 1990).
Ο Bloom (1985) αλαθέξεηαη ζε κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένπλ
δαζθάινπο θαη καζεηέο, φπσο αθξνάζεηο θαη ζπλαπιίεο, ππφδεημε βηβιηνγξαθίαο θαη
ξεπεξηνξίνπ πξνο κειέηε. Δπίζεο αλαθέξεηαη ζηε ζεκαζία ησλ γλσξηκηψλ, δειαδή
ζηηο ζπλαλαζηξνθέο καζεηψλ κε επαγγεικαηηθνχο θχθινπο κε ηε κεζνιάβεζε ησλ
δαζθάισλ ηνπο. Γάζθαινη κνπζηθήο, εθπαηδεπηηθνί θαη εηδηθνί ζην ρψξν ξσηήζεθαλ
ζε κειέηε ηεο Stollery & Mc Phee (2001) θαη δηαπηζηψζεθε φηη ήηαλ θαζνξηζηηθή ε
επίδξαζε «πξνηθηζκέλσλ», θαηά ηελ θξίζε ηνπο, δαζθάισλ γηα ηε κεηέπεηηα κνπζηθή
ηνπο θαξηέξα.
Έξεπλα ηεο Whitaker (2007), πνπ βαζίζηεθε ζε κειέηε πεξίπησζεο
αθνινπζψληαο ζχλζεηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε (QUAN+QUAL approach),
εμέηαζε ην εθπαηδεπηηθφ πξνθίι έμη δηεπζπληψλ κπάληαο (successful band directors)
κέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπο.

Βηληενζθνπήζεηο καζεκάησλ θαη

εξσηεκαηνιφγηα εηεξναλαθνξψλ έδεημαλ φηη νη ζπνπδαζηέο έδεηρλαλ ζεβαζκφ ζε
δαζθάινπο κε πςειφ επίπεδν κνπζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ελψ επηζπκνχζαλ
κεγαιχηεξε

ελζάξξπλζε

θαη

ηαχηηδαλ

ηελ

αξλεηηθή

αλαηξνθνδφηεζε

κε

αλαγθαζηηθή-«απαξαίηεηε» θξηηηθή.
Ζ Zhukov (2012) επηθεληξψζεθε ζηε ζρέζε δαζθάισλ-καζεηψλ θαη ζηε
δηαπξνζσπηθή ζρέζε δηδαζθαιίαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα καζήκαηα αηνκηθψλ
κνπζηθψλ νξγάλσλ. ηελ έξεπλα απηή βηληενζθνπήζεθαλ 24 καζήκαηα δηάξθεηαο 60
ιεπηψλ (ζπκκεηείραλ 12 δάζθαινη, 24 ζπνπδαζηέο) απφ 24 Παλεπηζηεκηαθά
Ηδξχκαηα ηεο Απζηξαιίαο θαη κειεηήζεθαλ νη επηδξάζεηο ηεο ιεθηηθήο θαη κε
ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο. Ζ Zhukov θαηέιεμε ζε ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηε
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ιεθηηθή επηθνηλσλία, αιιά ζε αλάκεηθηα, κάιινλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζε ζρέζε
κε ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ εθθξάδνληαλ ιεθηηθά.

Σα επξήκαηά ηεο αθνξνχζαλ

δηαθνξέο ζην θχιν (άλδξαο ή γπλαίθα δάζθαινο/αγφξη ή θνξίηζη καζεηήο) θαη
ππνζηήξημε φηη νη επηδξάζεηο ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο (λεχκαηα, βιέκκα) ζα
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε, θαζψο επεξεάδνπλ ηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα.
Οη Grecch & Hallam (2010), ζηεξηδφκελνη ζηε ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ
(systems theory) θαη κέζα απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ ζε 263 δάζθαινπο
βηνιηνχ επηζήκαλαλ: α) ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεη ν δάζθαινο
κνπζηθήο κε ην καζεηή θαη ηνπο γνλείο ηνπ θαη β) ην πψο απηή ε ζρέζε επεξεάδεη ηηο
αληηιήςεηο γηα ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ απνθνκίδνπλ
νη δάζθαινη απφ ην επάγγεικά ηνπο. Οη Mc Loed & Napoles (2012) κειέηεζαλ κέζα απφ ηηο απφςεηο 40 πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ - ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 8
δαζθάισλ κνπζηθήο ζε δχν Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα ηεο Ακεξηθήο θαη κε ηε
βνήζεηα 8 βηληενζθνπήζεσλ (κηθξνδηδαζθαιίεο) ζπγθέληξσζαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ
«απνδνηηθή» δηδαζθαιία.

Δμεηάζηεθε ν ξφινο ηεο ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο

αλαηξνθνδφηεζεο, ε κεηαδνηηθφηεηα, ε κεζνδηθφηεηα θαη ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ
δαζθάισλ. Ζ κεηαδνηηθφηεηα ήηαλ ην βαζηθφηεξν θξηηήξην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηεο «απνηειεζκαηηθφηεηαο» ησλ δαζθάισλ κνπζηθήο.
Δπηπξφζζεηα, ε Juchniewicz (2010) πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ην βαζκφ
απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο, κειέηεζε ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ θνηλσληθή
λνεκνζχλε ησλ δαζθάισλ: 84 κνπζηθνί παξαθνινχζεζαλ 12 βηληενζθνπεκέλεο
κηθξνδηδαζθαιίεο δηάξθεηαο 20 ιεπηψλ θαη ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγηα κε κνξθή
multiple choice. Σν 85% ππνζηήξημε φηη «απνηειεζκαηηθφηεξνη» ήηαλ νη δάζθαινη
πνπ επηδείθλπαλ ηθαλνπνηεηηθφηεξεο δεμηφηεηεο ζηελ επηθνηλσλία.
ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο ζε κειέηε ηεο Clawson (1999) κε «απηνδίδαθηνπο
κνπζηθνχο» (πνπ δελ αλήθνπλ ζην ρψξν ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο), ν ξφινο ηνπ
δαζθάινπ θαίλεηαη φηη είρε δεπηεξεχνπζα ζεκαζία.

Έηζη, ζε αληίζεζε κε ηε

δηδαζθαιία ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο πνπ παξέρεηαη ζε έλα νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ
πιαίζην, «ην νξγαλσηηθφ πιαίζην» ζε δηαθνξεηηθά είδε κνπζηθήο, εθφζνλ ππάξρεη,
αληηθαζίζηαηαη ζπρλά απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο. Πάλησο, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο
απηέο, ε Green (2003) αλαθέξεη ζε πνηνηηθή έξεπλά ηεο φηη δεθαηξείο απφ ηνπο
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δεθαηέζζεξηο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα κνπζηθνχο είραλ θάλεη επηπξφζζεηεο
ζπνπδέο θιαζζηθήο παηδείαο θαη καζήκαηα ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο απφ εηδηθνχο ζηνλ
ηνκέα δαζθάινπο.
Σηνηρεία πξνζσπηθφηεηαο
Μέρξη ηψξα αλαθεξζήθακε ζε εμσηεξηθνχο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο
επηξξνήο· φκσο, φπσο ζπκβαίλεη ζε θάζε επαγγεικαηηθή επηινγή, ε ιήςε απφθαζεο
θαη ε επαγγεικαηηθή πνξεία ζην ρψξν ηεο κνπζηθήο επεξεάδεηαη θαη απφ ζχλζεηεο
εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο-αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηαδηαθά θαη δηακνξθψλνληαη ζην
πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Μέζα απφ ηε ζρεηηθή επηζθφπεζε εξεπλψλ, δηαπηζηψζεθαλ
νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
επαγγεικαηηθέο επηινγέο.
Γηεηήο πνηνηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ζε
32 κνπζηθνχο παξνπζίαζε ζηνηρεία πξνζσπηθφηεηαο κνπζηθψλ πνπ αθνινχζεζαλ
κνπζηθή θαξηέξα ζε αληηδηαζηνιή κε απηνχο πνπ παξέκεηλαλ ζηελ εξαζηηερληθή
ελαζρφιεζε (Burland, 2005). Σα απνηειέζκαηα εζηίαζαλ ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο: α)
αίζζεζε πςεινχ θηλήηξνπ, β) επηθέληξσζε ζε ηδηαίηεξα καζεζηαθά ζηπι, γ)
ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ θαη δ) αίζζεζε κνπζηθήο ηαπηφηεηαο.

Χο

«ζεκεία-θιεηδηά» ζηελ πξνζσπηθφηεηα βηξηνπφδσλ επαγγεικαηηψλ κνπζηθψλ,
πεξηγξάθνληαη ε πςειή ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο θαη ε δεθηηθφηεηα ζε λέεο εκπεηξίεο,
ε απνθαζηζηηθφηεηα, αιιά θαη ε αλάγθε γηα ειεχζεξε ζθέςε θαη δξάζε (Kemp &
Mills, 2002). Έηζη, ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο ρσξίο λα εμνπδεηεξψλνπλ ην
ξφιν ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ, θαίλεηαη λα απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ην
είδνο θαη ην βαζκφ κνπζηθήο εμέιημεο, εθφζνλ βέβαηα ζπλδπάδνληαη κε ηα απαξαίηεηα
κνπζηθά πξνζφληα (Mac Namara et al., 2008).
Οη Mac Namara et al. (2006), ζε πνηνηηθή έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ κε παγθνζκίνπ
θήκεο κνπζηθνχο, ηφληζαλ ηε ζεκαζία ηεο ςπρηθήο αληνρήο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ
απμαλφκελα ζθφπηκε κειέηε, αιιά θαη ηε ζεκαζία ηεο απηνπαξαθίλεζεο, ηελ
ηθαλφηεηα ζσζηήο δηαρείξηζεο ρξφλνπ θαη ηε δέζκεπζε (commitment). Έηζη, νθηψ
εγλσζκέλνπ θχξνπο κνπζηθνί, ειηθίαο 35-58 εηψλ, κέιε ηεο Φηιαξκνληθήο νξρήζηξαο
ηνπ Λνλδίλνπ θαη κε αμηνζεκείσηε δηδαθηηθή πείξα παξνπζίαδαλ ραξαθηεξηζηηθά
πξνζσπηθφηεηαο, φπσο απηνπεπνίζεζε, ηάζε πξνο επίηεπμε ζηφρσλ, ηθαλφηεηεο
επειημίαο θαη ηθαλφηεηα ξεαιηζηηθήο εθηίκεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο.
[44]

Ζ πξνζσπηθφηεηα ησλ κνπζηθψλ (δαζθάισλ, ζπλζεηψλ, ζνιηζηψλ, θ.ά.)
δηεξεπλήζεθε θαη απφ ηελ Kemp (1996), ε νπνία αλαγλψξηδε νξηζκέλα θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή νκάδα.
πεξηιακβάλνπλ

ηελ

αιιειεπίδξαζε

γλσζηηθψλ

Σα ζπκπεξάζκαηά ηεο

ηθαλνηήησλ,

θηλήηξσλ

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηε «δνκή» ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο.

θαη
Οη

ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο ησλ κνπζηθψλ πνπ πεξηγξάθεη
ε Kemp (1997) είλαη: 1) Δμσζηξέθεηα-Δζσζηξέθεηα, 2) Αλεμαξηεζία, 3) Δπαηζζεζία θαη
4) Άγρνο. ζνλ αθνξά ην πξψην ραξαθηεξηζηηθφ (εζσζηξέθεηα vs εμσζηξέθεηαο)
αλαθέξεηαη φηη νη κνπζηθνί ιφγσ ησλ καθξψλ πεξηφδσλ θαη σξψλ πνπ αθηεξψλνπλ ζηε
κειέηε, έρνπλ ζπρλά ηελ ηάζε λα απνκνλψλνληαη· παξάιιεια, θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο
φπσο ζπγθέληξσζε, αλαπηχζζνπλ εζσηεξηθή δχλακε (inner strength) θαη ηείλνπλ λα
εμαξηψληαη απφ άηνκα πνπ ηνπο παξέρνπλ ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε. Αθφκε, είλαη
ζηελά ζπλδεδεκέλνη («πξνζθνιιεκέλνη») ζην εθπαηδεπηηθφ-επαγγεικαηηθφ ηνπο
αληηθείκελν (field dependence), ελψ ηαπηφρξνλα επηδηψθνπλ «ρψξν» γηα «πξνζσπηθή
έθθξαζε θαη θαληαζία» (Witkin, 1965, ζην Kemp, 1997:29). Δπίζεο, αλαθέξζεθε ε
ηάζε λα ιακβάλνπλ θαη λα κεηαθέξνπλ ζπλαηζζήκαηα κέζσ ηεο κνπζηθήο, λα «δξνπλ
δηαηζζεηηθά», ελψ είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπείο ζην άγρνο, ζπλαίζζεκα πνπ ηνπο
αθνινπζεί φρη κφλν ζηα ρξφληα ηεο κνπζηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο δσή.
Ο Kamin θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2007) εμέηαζαλ ην πξνθίι πξνζσπηθφηεηαο
επαγγεικαηηψλ κνπζηθψλ (jazz, pop, popular musicians).
ραξαθηεξηζηηθά θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 θαη είλαη:
α) ε «αίζζεζε» θηλήηξνπ
β) ε αθνζίσζε (commitment)
γ) ε απηνπεπνίζεζε (confidence)
δ) ν θαζνξηζκφο ζηφρσλ (goal setting)
ε) ε κειέηε (practice) θαη
ζη) ε «θαληαζία» (imagery), σο λνεηή ηερληθή απφδνζεο.

[45]

Σα επηθξαηέζηεξα

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε εμαηξεηηθψλ κνπζηθψλ
δεμηνηήησλ θαη θαίλεηαη πσο δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηά ησλ κνπζηθψλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο (Kamin et al., 2007).
Πίλαθαο 1. Ψπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά αλάπηπμεο εμαηξεηηθψλ κνπζηθψλ δεμηνηήησλ
Θεκαηηθέο πεξηνρέο

Φπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά

Θέιεζε λα εληππσζηάδνπλ ην θνηλφ«ζεκαληηθνχο άιινπο».
Δζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε / επραξίζηεζε.

Αίζζεζε θηλήηξνπ

Έκθαζε ζηηο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο έλαληη
ησλ ινηπψλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Δπέλδπζε ζηελ αγνξά κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη
ζε κεηαθηλήζεηο.

Αθνζίσζε

Ηθαλφηεηα απφδνζεο ζηε ζθελή.
Δληζρπκέλε επηζπκία ελαζρφιεζεο κε ηε
κνπζηθή.

Απηνπεπνίζεζε

ηφρνη πνπ αθνξνχλ ηε βειηίσζε επηδφζεσλ,
ηερληθήο, θ.ά.
Δπίηεπμε ζηφρσλ, φπσο νινθιήξσζε κηαο
ερνγξάθεζεο, θ.ά.

Καζνξηζκφο ζηφρσλ

Αλάθιεζε ζηε κλήκε πξνεγνχκελσλ
εκθαλίζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ζε
επεξρφκελεο εκθαλίζεηο.
Αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ-ηερληθψλ απφδνζεο,
φπσο θαληαζία ζην πεδίν ηεο κνπζηθήο.

«Φαληαζία»

Μειέηε

Δμάζθεζε, Prima vista, απηνζρεδηαζκφο.

Πεγή: Kamin et al., (2007)

ε επίπεδν

εμερφλησλ επαγγεικαηηψλ

κνπζηθψλ δελ είλαη

εχθνιν λα

δηαπηζηψζνπκε αλ ππεξηζρχεη ε επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ή πξνθαζνξηζκέλεο
βηνινγηθέο θαηαβνιέο, δειαδή απηφ πνπ ζπρλά νλνκάδνπκε «ηαιέλην» (Radford,
1994). Γεληθφηεξα, ε απφδνζε ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο ζε αλζξψπνπο ιφγσ
ησλ επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ ηνπο ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, αθνχ, φπσο θάλεθε
απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, πθίζηαηαη πάληνηε ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ
«ραξαθηήξα» θαη επηξξνψλ απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.
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3.3. Μνπζηθή ζηαδηνδξνκία θαη ζεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο

ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο δηαπηζηψζεθε φηη νη ζεσξίεο επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο ησλ κνπζηθψλ βαζίδνληαη ζε εμειηθηηθά ζηάδηα θαη πεξηγξάθεθαλ κέζα
απφ καθξφρξνλεο δηαδηθαζίεο θαιιηέξγεηαο κνπζηθψλ δεμηνηήησλ. Αλαθέξζεθαλ ηα
ειηθηαθά ζηάδηα ηεο Manturzewska πνπ μεθηλνχζαλ απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή
αληαπφθξηζε ζηνπο ήρνπο (0-15 κελψλ) θαη έθηαλαλ ζηελ «απηνπξαγκάησζε» ηνπ
κνπζηθνχ (60 εηψλ θαη άλσ). Ο Bloom (1985) πεξηέγξαθε ηξία ζηάδηα, μεθηλψληαο
απφ ηα κνπζηθά εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη ηα άηνκα ζε κηθξέο ειηθίεο κέρξη ηελ πιήξε
επαγγεικαηηθή ζηξνθή ηνπο ζηε κνπζηθή. Οη Ericsson, Krambe & Romer (1993)
έδηλαλ επξχηεξε δηάζηαζε ζην ζέκα κηιψληαο γηα κηα δηα βίνπ κνπζηθή πνξεία θαη
μεπεξλψληαο ηα πιαίζηα πνπ νξίδνπλ απνθιεηζηηθά ηα ζηάδηα ηεο κνπζηθήο
εθπαίδεπζεο.

πλνςίδνληαο, θαίλεηαη φηη ηα παξαπάλσ ζπλάδνπλ κε ηε ζεσξία

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Super, ηηο απφςεηο πνπ ζρεκαηνπνηνχληαη ζην
νπξάλην ηφμν ηεο ζηαδηνδξνκίαο (βι. ζει.18: αλάπηπμε, δηεχξπλζε, δεκηνπξγία,
ζπληήξεζε θαη παξαθκή), θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν δηακνξθψλεη
ζηαδηαθά ηελ εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ - απηναληίιεςε - κέζα απφ καθξφρξνλεο
δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ (νηθνγέλεηα, θίινη-ζπλνκήιηθνη θαη
δάζθαινη ησλ επαγγεικαηηψλ κνπζηθψλ).
Παξάιιεια, νη αληηιήςεηο ησλ κνπζηθψλ γηα ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηά
ηνπο δξνπλ σο θαηαιχηεο γηα ηηο κεηέπεηηα επαγγεικαηηθέο επηινγέο, εληζρχνπλ ή
απνδπλακψλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή θαη σζνχλ ή απνηξέπνπλ ηελ αλάιεςε λέσλ
ξφισλ (Mc Cormick & Mc Pherson, 2003). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη
επαγγεικαηηθήο δσήο, oη κνπζηθνί άιινηε σο απνδέθηεο εμσηεξηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ
κεραληζκψλ θαη άιινηε νξκψκελνη απφ εζσηεξηθά θίλεηξα, δηακνξθψλνπλ
ππνθεηκεληθέο θξίζεηο αλαθνξηθά κε ηηο κνπζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη νδεγνχληαη ζε
επηηπρή ή κε θαηάθηεζε κνπζηθψλ ζηφρσλ (βι. ζεσξία Bandura θαη έλλνηα ηεο
απηεπάξθεηαο, ζει.19). Οη πξνεγνχκελεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη νη δεμηφηεηεο
απφθηεζεο έξγνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζεσξία ηνπ Krumboltz γηα ηε ζηαδηνδξνκία
εληζρχνπλ ηε ζεκαζία ηφζν ηνπ ξφινπ - «θνηλσληθνχ πξνηχπνπ» - ησλ δαζθάισλ
κνπζηθήο φζν θαη ην βαζκφ ηεο επηξξνήο πνπ νη «ζεκαληηθνί άιινη» αζθνχλ ζε
ζέκαηα ιήςεο επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ· ηα παξαπάλσ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα
απφ δηαδηθαζίεο θνηλσληθνπνίεζεο - θνηλσληθήο κάζεζεο - θαη επηδξνχλ ζηε
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δηακφξθσζε κνπζηθψλ αμηψλ θαη κνπζηθήο ηαπηφηεηαο ησλ αηφκσλ.

Έλα

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ηε ζεκαζία πνπ δηαδξακαηίδεη ν θνηλσληθφο
πεξίγπξνο, ε νηθνγέλεηα, νη ζπλνκήιηθνη θαη νη δάζθαινη ησλ κνπζηθψλ απνηέιεζε ε
έξεπλα ησλ Austin, Isbell & Russel (2010)· νη απφςεηο πεξί ζεσξηψλ
θνηλσληθνπνίεζεο θαη δηακφξθσζεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ κνπζηθψλ
εθηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ηνπο άξζξν κε ηίηιν «A multi institution exploration of
secondary socialization and occupational identity among undergraduate music
majors».
Καηά ηε δηεξεχλεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο,
επηζεκάλζεθε πσο ε ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ (ζει. 29) αληηκεησπίδεη νιηζηηθά ηνλ
άλζξσπν θαη γηα ην ιφγν απηφ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κηαο νινθιεξσκέλεο εμέηαζεο
ησλ παξαγφλησλ επηξξνήο πνπ νδεγνχλ ζηε κνπζηθή ζηαδηνδξνκία· ηαπηφρξνλα,
ζπλάδεη κε ηα ζηάδηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ζεσξίεο ησλ Manturzewska
θαη Bloom (βι. ελφηεηα 3.1.). Ο κνπζηθφο βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο δηαδηθαζίαο
ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ππφθεηηαη ζε δηαξθή αλαηξνθνδφηεζε θαη
αιιειεπίδξαζε κε ηα επηκέξνπο κηθξν-/καθξνζπζηήκαηα (θνηλσληθφ πιαίζην) ηεο
νηθνγέλεηαο,

ησλ

κνπζηθψλ

εθπαηδεπηηθψλ

ηδξπκάησλ

θαη

ηεο

επξχηεξεο

θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο θνπιηνχξαο· επηπιένλ, ε δηα βίνπ κνπζηθή πνξεία πνπ
πεξηέγξαςαλ νη Ericsson et al. (1993) ππφθεηηαη ζηε δηαρξνληθφηεηα, κεηαβιεηφηεηα
θαη δηαπεξαηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πιαηζίσζεο ηεο ππφ εμέηαζεο ζηελ παξνχζα
έξεπλα επαγγεικαηηθήο νκάδαο, θαηά ηε δηεξεχλεζε ηεο νπνίαο δε δηαρσξίδνληαη
ζέκαηα πξνζσπηθήο δσήο θαη θαξηέξαο. Γηα παξάδεηγκα, ε έξεπλα ησλ Greech &
Hallam (2010) ζηo Ζλσκέλν Βαζίιεην απνηειεί κηα ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε
αμηνπνίεζεο ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε θαη νη αληηιήςεηο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 263 δαζθάισλ βηνιηνχ.
Δπηπιένλ, ε επνηθνδνκεηηθή ζεσξία ηνπ Savickas (ζει.27) σο ζχγρξνλε
πξνζέγγηζε γηα ηε ζηαδηνδξνκία, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην κνπζηθφ λα ρηίζεη ηε
ζηαδηνδξνκία ηνπ κέζα απφ αθεγήζεηο θαη αλαδξνκέο ζην παξειζφλ, απνδίδνληαο ν
ίδηνο λφεκα ζηηο ηδηαίηεξεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ. Μία ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε
απνηειεί ε έξεπλα ηνπ Baker (2005), ε νπνία βαζίζηεθε ζε ζπλεληεχμεηο 24
δαζθάισλ αηνκηθψλ νξγάλσλ κε θαηαγξαθή πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ (κνληέιν
απηνβηνγξαθηψλ) ζε 5 εμειηθηηθά επαγγεικαηηθά ζηάδηα. Οη ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο
αθνξνχζαλ δαζθάινπο πνπ κφιηο είραλ εηζαρζεί ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν, 21-25
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εηψλ (1ν ζηάδην), 26-35 εηψλ (2ν ζηάδην), 36-42 εηψλ (3ν ζηάδην), 43-53 εηψλ (4ν
ζηάδην) θαη απφ 54 εηψλ θαη άλσ (5ν ζηάδην).
ζνλ αθνξά ηε δηεξεχλεζε ζηνηρείσλ πξνζσπηθφηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ κνπζηθψλ αξθεηέο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο έξεπλεο ζην
εμσηεξηθφ επηθεληξψζεθαλ θαηά θαηξνχο ζε «εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο», έκθπηα θαη
επίθηεηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο (Davidson, 1999· Kemp & Mills, 2002·
Burland, 2005· Mac Namara et al., 2008· Kamin et al., 2007). πσο πξναλαθέξζεθε,
ε ζεσξία ηνπ Holland - σο ε θπξηφηεξε παξαδνζηαθή ζεσξία πξνζσπηθφηεηαο γηα ηε
ζηαδηνδξνκία - επεδίσθε ηελ αληηζηνίρηζε ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
αλζξψπσλ κε ζπγθεθξηκέλα επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα. ζνλ αθνξά ηα κνπζηθά
επαγγέικαηα, ελδεηθηηθή ήηαλ ε έξεπλα ηνπ Teachout (2001) ζηηο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο, ν νπνίνο δηεξεχλεζε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 6 ηχπσλ πξνζσπηθφηεηαο ηνπ
Holland θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε δηδαζθαιία 84 θνηηεηψλ απφ
Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα ηνπ Οράην (κειινληηθψλ δαζθάισλ ζε αηνκηθά κνπζηθά
φξγαλα).

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη θπξηαξρνχζε ν θαιιηηερληθφο ηχπνο

πξνζσπηθφηεηαο θαη έπεηηα ν θνηλσληθφο θαη ν δηεξεπλεηηθφο ηχπνο (γηα ηελ
παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε βι. ζει. 15-16). Αθφκε, ε ζεσξία ησλ αλαγθψλ ηεο Ann
Roe θαη ε ςπρνδπλακηθή ζεσξία ησλ Bordin, Nachman & Segal (ζει.22, 24)
θξίζεθαλ θαηάιιειεο γηα ηελ ππνζηήξημε δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
επαγγεικαηηθέο επηινγέο θαη ηελ πνξεία ζηαδηνδξνκίαο ησλ κνπζηθψλ, δηφηη ζηνπο
ηδενινγηθνχο ηνπο άμνλεο επηθξαηεί: α) ε ζχλδεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ ησλ
αλζξψπσλ κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ηάζεσλ θαη β) ε αξρή ηεο
επραξίζηεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην άηνκν επηιέγεη επαγγέικαηα αλεμάξηεηα απφ
εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (νηθνλνκηθνί ιφγνη). ηα παξαπάλσ καο νδήγεζαλ θαη ηα
επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ηα νπνία πξνέθπςαλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηεμαγσγήο 20 ζπλεληεχμεσλ ζε κνπζηθνχο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ.

[49]

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ

[50]

4. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
4.1. θνπόο ηεο έξεπλαο – εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη σο ζθνπφ λα εμεηάζεη ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο
(νηθνγέλεηα, θίινη-ζπλνκήιηθνη, δάζθαινη) θαη ηα ζηνηρεία πξνζσπηθφηεηαο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ επηινγή θαη πνξεία ηεο κνπζηθήο ζηαδηνδξνκίαο. Σα ζρεηηθά κε ηελ
παξνχζα εξγαζία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη ηα αθφινπζα:
α) Πνηνο είλαη θαηά ηε γλψκε ησλ επαγγεικαηηψλ κνπζηθψλ ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο,
ησλ ζπλνκειίθσλ θαη ησλ δαζθάισλ ζηελ επαγγεικαηηθή επηινγή θαη πνξεία ηνπο;
β) Πνηα ζηνηρεία πξνζσπηθφηεηαο ζεσξνχλ νη κνπζηθνί φηη επεξεάδνπλ ηελ επηινγή θαη
πνξεία ηεο κνπζηθήο ζηαδηνδξνκίαο;
Ζ επηινγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαπάλσ
εξσηεκάησλ ζεσξήζεθε θαηαιιειφηεξε, δηφηη καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα εζηίαζεο ζηελ
πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη εξκελεία δφκεζεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ κνπζηθψλ, ελψ
ηαπηφρξνλα πξνζεγγίδεηαη ε πξνζσπηθφηεηα απηψλ ησλ αλζξψπσλ θαη θαηαγξάθνληαη
ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη εκπεηξίεο ηνπο. Κχξην πιενλέθηεκα ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ
πξνζέγγηζεο είλαη φηη επηηξέπεη ζε κεγαιχηεξν βάζνο ηε ζπιινγή πιηθνχ, αιιά
κεηνλεθηεί φζνλ αθνξά ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαζψο επεξεάδεηαη απφ ηηο πξνζσπηθέο
αμίεο θαη ζηάζεηο ηεο εξεπλήηξηαο (Cohen & Manion, 1994).
Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη έξεπλεο γχξσ απφ ηε κνπζηθή εθπαίδεπζε
πξνζαλαηνιίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε πνηνηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο
(ζπλέληεπμε, ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε, κειέηε πεξίπησζεο, βηνγξαθίεο, θ.ά.) κε ζθνπφ
λα αλαθαιπθζνχλ λένη ηξφπνη γηα ηε βειηίσζε παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη
κάζεζεο ηεο κνπζηθήο. Ζ Bresler (1994), ζην άξζξν ηεο «Qualitative Paradigms in
Music

Education

Research»

αλαθέξεηαη

ζηε

ρξήζε

«εξγαιείσλ»

πνηνηηθήο

κεζνδνινγίαο έξεπλαο κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. Έηζη, ήδε απφ ηνλ 18ν αηψλα
ζην πξψην κνπζηθνπαηδαγσγηθφ βηβιίν ηνπ Francuis Couperin «L’ art de Toucher le
clavicin» ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπζεί ε
κνπζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ λεαξψλ καζεηψλ θαηά ηελ εθκάζεζε ηνπ κνπζηθνχ νξγάλνπ.
Αθφκε, νη βηνγξαθίεο θαη απηνβηνγξαθίεο απνηεινχζαλ πάληνηε ζεκαληηθφ κέξνο ηεο
κνπζηθνινγίαο· ε παξαδνζηαθή ρξήζε βηνγξαθηψλ ζηε κνπζηθή επηθεληξψλεηαη σο επί
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ην πιείζηνλ ζε ηζηνξίεο δσήο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνγέλεηα, «πξνζηάηεο» θαη κέληνξεο
θαη ηε ζπλνιηθή γεληθφηεξα πνξεία δσήο ελφο κνπζηθνχ. Σν 1987, ε Eve Harwood
κειέηεζε κε ηε ρξήζε εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ
νη κνπζηθνί, ζπνπδάδνληαο κηα δηαθνξεηηθή απφ απηήλ ηεο δηθήο ηνπο θνπιηνχξαο
κνπζηθή. Πην πξφζθαηε έξεπλα ησλ Davidson & Borthwick (2004), κε ηίηιν «Family
Dynamics and Family Scripts: A Case study of Musical Development» ρξεζηκνπνίεζε
σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε γηα λα δηεξεπλήζεη ην ξφιν ηεο
νηθνγέλεηαο ζηελ αλάπηπμε κνπζηθψλ δεμηνηήησλ θαη εηδηθφηεξα ηελ επηξξνή ηεο
κεηέξαο ζηε δηακφξθσζε ή κε κνπζηθήο ηαπηφηεηαο ησλ παηδηψλ ηεο: ζεηηθέο επηξξνέο
ζην κεγαιχηεξν ζε ειηθία κέινο θαη αξλεηηθέο επηξξνέο-πξνζδνθίεο (απηνεθπιεξνχκελε
πξνθεηεία) ζην λεαξφηεξν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο.
ηελ παξνχζα κειέηε επηιέρζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο:
α) καο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα εζηηάζνπκε ζηε δηεξεχλεζε ησλ πξνζσπηθψλ
αληηιήςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κνπζηθψλ κέζα απφ πεξηγξαθέο βηνγξαθηθνχ
ραξαθηήξα θαη ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο πνπ επεξέαζαλ ηηο
επαγγεικαηηθέο επηινγέο ηνπο.

Με ηε βνήζεηα ηζηνξηψλ δσήο κπνξνχκε λα

θαηαλνήζνπκε θαη λα πεξηγξάςνπκε ηα εμειηθηηθά ζηάδηα κνπζηθήο αλάπηπμεο πνπ
πξναλαθέξζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην - ζεσξία ηνπ Bloom (1985) - αιιά θαη ηηο
πνιχπιεπξεο επηξξνέο ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ δαζθάισλ θαη ησλ ζπλνκειίθσλ, ζχκθσλα
κε ηηο αξρέο πην ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (ζπζηεκηθή ζεσξία γηα
ηε ζηαδηνδξνκία), β) ε πνηνηηθή κέζνδνο έξεπλαο επηιέρζεθε γηαηί κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη σο πξνπνκπφο γηα πνζνηηθή κειέηε, δεδνκέλνπ φηη ζηε ρψξα καο, ζε
αληίζεζε κε ην εμσηεξηθφ, δελ έρεη δηεξεπλεζεί ν ηνκέαο πνπ αθνξά ηελ πξνζσπηθφηεηα
ησλ κνπζηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε.
4.2. Πνηνηηθή έξεπλα θαη εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ
Ζ πνηνηηθή έξεπλα πεξηγξάθεηαη σο «κία a priori, ηεθκεξησκέλε, κε
θηινζνθηθέο ππνζέζεηο εξκελεπηηθή, λαηνπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε» θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ
ηηο «πνιιαπιέο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη ηηο πξνζεγγίζεηο αθήγεζεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο
ζηνλ εξεπλεηή» (Denzin & Lincoln, 1994:2). ηελ πνηνηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ε
ζεσξία δελ πξνεγείηαη ηεο έξεπλαο, αιιά ηελ αθνινπζεί θαη ζα πξέπεη λα είλαη
θαηαλνεηή απφ εθείλνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχεη (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Ζ
πνηνηηθή έξεπλα «θσηίδεη» πιεπξέο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε δεηήκαηνο πνπ δελ είραλ
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πξνβιεθζεί απφ πξηλ, ελψ ιφγσ ηεο επειημίαο πνπ ηε ραξαθηεξίδεη πξνζθέξεη ηε
δπλαηφηεηα ελφο κεγάινπ «θάζκαηνο» απαληήζεσλ, δνκεί κηα πνιχπιεπξε εηθφλα,
αλαιχεη ιέμεηο, πεξηγξάθεη ηηο ιεπηνκεξείο ζέζεηο ησλ πεγψλ πιεξνθνξίαο θαη δηεμάγεη
ηε κειέηε ζην θπζηθφ ηεο ρψξν (Creswell, 1998).
Ζ εξεπλεηηθή ζπλέληεπμε νξίδεηαη σο «ε ζπδήηεζε δχν αηφκσλ, πνπ αξρίδεη απφ
ηνλ ζπλεληεπθηή, κε εηδηθφ ζθνπφ ηελ απφθηεζε ζρεηηθψλ κε ηελ έξεπλα πιεξνθνξηψλ θαη
επηθεληξψλεηαη ζε πεξηερφκελν θαζνξηζκέλν απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο κε
ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή, πξφβιεςε ή εξκελεία» (Cohen & Manion, 1994: 374). Ζ γλψζε
παξέρεηαη κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη ηνπ επγελνχο «αθνπγθξάζκαηνο» ησλ
θφζκσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηα νπνία ν εξεπλεηήο ελζαξξχλεη λα εθθξαζηνχλ (Kvale,
1996).

Δηδηθφηεξα, ζηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ν εξσηψκελνο ελζαξξχλεηαη λα

κηιήζεη γηα φ,ηη έρεη ζεκαζία γηα εθείλνλ, αιιά ηαπηφρξνλα ππάξρνπλ θαη θάπνηεο
γεληθέο νδεγίεο πνπ επηβεβαηψλνπλ φηη ζα θαιπθζνχλ ηα ζέκαηα πνπ ζεσξνχληαη
ζεκαληηθά ζηε κειέηε (Bell, 1997).

Καηά ηε ξνή ησλ ζπλεληεχμεσλ επηδηψθεηαη

ζηαδηαθή απφζπξζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθάζηνηε εξεπλεηή, ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα
αθεγεζνχλ ειεχζεξα θαη λα ηαμηλνκήζνπλ νη ίδηνη ηα ζεκαληηθά θαη ηα νπζηψδε
ζπκβάληα. πλεπψο, ε ζπλέληεπμε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο δηεξεχλεζεο κέζα απφ ηηο
εκπεηξίεο θαη ηα «κάηηα» ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, επηηξέπνληαο ηαπηφρξνλα ζηνλ
εξεπλεηή λα αληρλεχζεη αληηδξάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα (ηφλνο θσλήο, κνξθαζκνί,
δηζηαγκνί, θ.η.ι.), θάηη πνπ δελ πξαγκαηνπνηνχλ ηα εξσηεκαηνιφγηα σο «απζηεξά»
εξεπλεηηθά εξγαιεία (Ησζεθίδεο, 2008).
Ζ παξνχζα έξεπλα ζηεξίρζεθε ζε πεξηγξαθέο πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ θαη
απφςεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο κνπζηθψλ θαη ρξεζηκνπνίεζε γηα
ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Ζ ζπλέληεπμε επηιέρζεθε
γηαηί παξείρε ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη, εηδηθφηεξα, επλννχζε ηελ
θαηαλφεζε ησλ θηλήηξσλ πνπ νδήγεζαλ ζε επηινγέο θαξηέξαο γχξσ απφ ηε κνπζηθή,
αιιά θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ αθνινχζεζαλ ηα άηνκα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ
ηηο δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα.
Ζ

εκηδνκεκέλε

ζπλέληεπμε,

σο

πνηνηηθφ

κεζνδνινγηθφ

εξγαιείν

ρξεζηκνπνηήζεθε αξθεηά ζην κνπζηθφ ρψξν (Manturzewska, 1986· Slobada & Howe·
1991· Sosniak, 1985) κε ζρεηηθά πξφζθαην παξάδεηγκα ηελ έξεπλα ηεο Burland (2005),
ε νπνία δηεμήγαγε ζε δηάζηεκα δχν εηψλ ζπλεληεχμεηο ζε 32 ζπνπδαζηέο κνπζηθήο,
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πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη ηα ζηάδηα κεηάβαζεο απφ ηε κνπζηθή εθπαίδεπζε ζηελ
επαγγεικαηηθή επηινγή γχξσ απφ ηε κνπζηθή.

Ζ ηειεπηαία, κειέηεζε ηελ

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ κνπζηθψλ κέζα απφ θνηλσληθέο πεξηβαιινληηθέο
επηδξάζεηο, αιιά θαη ππφ ην πξίζκα ησλ ςπρνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αηφκσλ.
Οη ζπλεληεχμεηο πεξηειάκβαλαλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο επηξξνέο ησλ γνλέσλ, ην ξφιν
ησλ δαζθάισλ θαη ζπλνκειίθσλ αιιά θαη ηα ζηνηρεία πξνζσπηθφηεηαο ησλ κνπζηθψλ.
Δπίζεο, ην 2001, έγηλε ην «Working in music project» ζην Royal College of Music,
πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί κε ηε βνήζεηα ζπλεληεχμεσλ ε θαξηέξα ησλ απφθνηησλ
κνπζηθψλ θαη, ζπγθεθξηκέλα, ηα ζηάδηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ κεηάβαζε απφ ηηο ζπνπδέο
ζηελ εξγαζία, ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα
κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απηψλ ησλ αηφκσλ. Δπίζεο, νη
Kinsgbury (1988) θαη Nettl (1995) δηεμήγαγαλ εζλνγξαθηθέο κειέηεο ζε δχν Ηδησηηθά
Μνπζηθά Ηδξχκαηα ηεο Ακεξηθήο, παξαηεξψληαο ηε κνπζηθή δσή ησλ ζπνπδαζηψλ, ησλ
δαζθάισλ

θαη

ησλ

δηεπζπληψλ

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ

κνπζηθψλ

νξγαληζκψλ,

πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ
επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή.
4.3. Οδεγόο ζπλέληεπμεο
Ο νδεγφο ζπλέληεπμεο πεξηειάκβαλε ηηο παξαθάησ θχξηεο εξσηήζεηο:
1. Πεξηγξάςηε ηελ πνξεία ηεο κνπζηθήο ζαο εθπαίδεπζεο (ζηάδηα ζπνπδψλ) κέρξη ηελ
ησξηλή ζαο επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα.
2. Πνηνο ήηαλ ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη εηδηθφηεξα ησλ γνλέσλ ζαο ζηελ «πνξεία»
ελαζρφιεζήο ζαο κε ηε κνπζηθή θαη ζηελ απφθαζε λα αζρνιεζείηε επαγγεικαηηθά
κε απηήλ;
3. Ση ξφιν έπαημαλ νη ζπλνκήιηθνη θαη θίινη ζαο ζηε κνπζηθή ζαο πνξεία;
4. Πνηα ήηαλ ε επίδξαζε ησλ δαζθάισλ κνπζηθήο ζηελ επηινγή θαη πνξεία ηεο
κνπζηθήο ζαο ζηαδηνδξνκίαο;
5. Θα ιέγαηε φηη δηαζέηεηε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζαο
ψζεζαλ θαη ζαο νδήγεζαλ ζην λα αθνινπζήζεηε κνπζηθή ζηαδηνδξνκία;
Οη άμνλεο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο ζρεηίδνληαη κε ηα
θπξηφηεξα ζπζηήκαηα επηξξνήο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ κνπζηθψλ: ηελ
νηθνγέλεηα, ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηνπο δαζθάινπο αιιά θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο.
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Έηζη, ε επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ εμεηάζηεθε νιηζηηθά κέζα απφ ηα
ζπζηήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζχγρξνλε (ζπζηεκηθή) ζεσξία γηα ηε
ζηαδηνδξνκία ησλ Patton & Mac Mahon (2002), ελψ σο πξνο ηα επί κέξνπο
εξσηήκαηα (βιέπε Παξάξηεκα, ζει. 126: «Οδεγφο ζπλέληεπμεο θαη δηεπθξηληζηηθέο
εξσηήζεηο») ε θαηαζθεπή ηνπ εξγαιείνπ βαζίζηεθε ζηε ζεσξία ησλ εμειηθηηθψλ
ζηαδίσλ ηνπ Bloom (1985) γηα ηε κνπζηθή ζηαδηνδξνκία. ζνλ αθνξά ηε κειέηε
ησλ ςπρνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα
εξγαζία, βαζηζηήθακε ζηελ έξεπλα ησλ Mac Namara et al.(2006), νη νπνίνη εμέηαζαλ
θαη παξνπζίαζαλ κε πνηνηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε2 εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο
ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ κνπζηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ είζνδφ ηνπο ζην κνπζηθφ
επάγγεικα.
Έλα αξρείν «αηνκηθήο θαξηέιαο» δεκηνπξγήζεθε γηα ηνλ θαζέλα απφ ηνπο
είθνζη ζπκκεηέρνληεο ηνπ δείγκαηνο, θαηαγξάθεθε ε ειηθία, ε επαγγεικαηηθή
ηδηφηεηα, ε εκεξνκελία, ε δηάξθεηα ηεο θάζε ζπλέληεπμεο, φπσο επίζεο θαη ηα
βηνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ θαηά πεξίπησζε θξίζεθαλ αλαγθαία γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
έξεπλαο. Έγηλε πξνζπάζεηα λα πξνζαξκνζηεί ν ηξφπνο νκηιίαο, ην ιεμηιφγην θαη ν
ηξφπνο έθθξαζήο καο ζηνπο εξσηψκελνπο, έηζη ψζηε φινη λα ληψζνπλ άλεηα θαη λα
είλαη έηνηκνη γηα ελεξγή ζπκκεηνρή θαη αιιειεπίδξαζε (Ησζεθίδεο, 2008).
Πξνθεηκέλνπ λα ζθηαγξαθεζεί ε «πνξεία» κνπζηθήο ζηαδηνδξνκίαο γηα ηνλ θάζε
εξσηψκελν, ζπγθεληξψζεθαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνθίι θαη
ηελ επαγγεικαηηθή δξάζε ηνπ θαζελφο (Πίλαθαο 2, ζει.129)· παξάιιεια,
αμηνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα πνπ αλέδεημαλ ηξεηο πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο.

Με

γλψκνλα ηνλ πξναλαθεξφκελν «νδεγφ ζπλέληεπμεο», έγηλαλ αλνηρηνχ ηχπνπ
εξσηήζεηο, εξσηήζεηο γλψκεο, αιιά θαη επαίζζεηεο εξσηήζεηο3 αλαθνξηθά κε ηελ
νηθνγέλεηα,

ηνπο

θίινπο-ζπλνκήιηθνπο,

ηνπο

δαζθάινπο

θαη

ηα

ζηνηρεία

πξνζσπηθφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ.

2

Οη ζπλεληεχμεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έγηλαλ ζε 8 κνπζηθνχο («top level musicians»)·
αλαιπηηθφηεξα γηα ηνλ νδεγφ ζπλέληεπμεο βι. ζην άξζξν «The pathway to excellence: the role of
psychological characteristics in negotiating the challenges of musical development» (Mc Namara et
al., 2006:290).
3
Αλαιπηηθφηεξα γηα ηα είδε ησλ εξσηήζεσλ βιέπε ζην «Πνηνηηθέο κέζνδνη έξεπλαο ζηηο θνηλσληθέο
επηζηήκεο» θεθ.4, ζει.114-118, 140-141(Ησζεθίδεο, 2008).

[55]

4.4. Γείγκα
Σν δείγκα επηιέρζεθε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο

ηεο

θαηεπζπλφκελεο

δεηγκαηνιεςίαο (Patton, 1990), θαζψο νη ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θξίζεθαλ σο νη
θαηαιιειφηεξεο κε ην θξηηήξην φηη παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζθνπφ ηεο
έξεπλαο. Γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο αμηνπνηήζεθαλ νη πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηεο
εξεπλήηξηαο πξνθεηκέλνπ λα επηιερζνχλ ηα άηνκα πνπ εμππεξεηνχζαλ ηνπο εηδηθνχο
ζηφρνπο, πιεξνχζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλάδνπλ κε ην γεληθφ ζθνπφ ηεο
παξνχζαο έξεπλαο θαη επνκέλσο ηα άηνκα πνπ κπνξνχζαλ λα «δηθαηνινγήζνπλ»
επαξθψο κέζα απφ ην πινχζην εθπαηδεπηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηνπο πξνθίι ηελ
αλάπηπμε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ έλα δείγκα είθνζη
αηφκσλ (N=20) θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, απνθηήζεθε πξφζβαζε ζε έλα ηκήκα
ηνπ «πιεζπζκνχ ζηφρνπ» - δεηγκαηνιεςία ρηνλνζηνηβάδαο - απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
εξσηψκελνπο (Ησζεθίδεο, 2008). Απηή ε κνξθή δεηγκαηνιεςίαο ρξεζηκνπνηείηαη
φηαλ επηιέγνληαη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο νπνίνπο δελ είλαη εχθνιε ε πξφζβαζε,
δειαδή απφ νκάδεο πιεζπζκνχ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά (γηα παξάδεηγκα
δηεπζπληέο νξρήζηξαο).

Σφηε, νη ζπκκεηέρνληεο ζπζηήλνπλ άιινπο ππνςήθηνπο

ζπκκεηέρνληεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχλ ηα απαξαίηεηα γηα ηε δηαδηθαζία
εξεπλεηηθά θξηηήξηα.
ΠΙΝΑΚΑ 3
πκκεηέρνληεο θαηά θύιν
ΦΤΛΟ

ΣΙΜΔ

ΑΝΓΡΔ

12

ΓΤΝΑΗΚΔ

8

ΤΝΟΛΟ

20

Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζπκκεηείραλ 12
άληξεο θαη 8 γπλαίθεο, ειηθίαο 23 σο 57 εηψλ.

[56]

ΠΙΝΑΚΑ 4
Ηιηθίεο ζπκκεηερόλησλ
ΗΛΙΚΙΔ

ΣΙΜΔ

21-30

1

31-40

6

41-50

8

51-60

5

Σν δείγκα παξνπζηάδεη κία πνιππνηθηιφηεηα σο πξνο ηηο δηαθνξεηηθέο πνξείεο
κνπζηθήο ζηαδηνδξνκίαο. Έηζη, ζην ζχλνιφ ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ κνπζηθή
εηδίθεπζε ζε αηνκηθά κνπζηθά φξγαλα (πηάλν, ζπλνδεία νξρεζηξηθνχ πηάλνπ,
ζπλνδεία ηξαγνπδηνχ, βηνιί, βηφια, βηνινληζέιν, θξνπζηά) θαη ζηα ζεσξεηηθά ηεο
κνπζηθήο, κε ζνιηζηηθή ζηαδηνδξνκία θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ δηδαζθαιία
(πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο-ΠΑΜΑΚ-ΑΠΘ).
Κάπνηνη εξγάδνληαη ζε Ηδησηηθά Χδεία, ζην Κξαηηθφ Χδείν Θεζζαινλίθεο θαη δχν
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εηδηθεχνληαη ζηε δηεχζπλζε ρνξσδίαο. Έλα κέινο
εηδηθεχεηαη ζηε δηεχζπλζε νξρήζηξαο, έλα κέινο ζηε δηεχζπλζε κπάληαο θαη δχν απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο εξγάδνληαη σο κφληκνη κνπζηθνί ζηελ Κξαηηθή Οξρήζηξα
Θεζζαινλίθεο. Έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλήθεη ζηελ πξψηε γεληά απνθνίησλ
ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Θεζζαινλίθεο θαη ζήκεξα εξγάδεηαη κφληκα ζε
Παλεπηζηήκην ηνπ Δμσηεξηθνχ. Σξεηο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εηδηθεχνληαη ζηελ
παξαδνζηαθή, ιατθή θαη βπδαληηλή κνπζηθή. Ζ λεαξφηεξε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο,
ζπλερίδεη ηηο ζπνπδέο ηεο ζην πηάλν θαη βξίζθεηαη ζην ζηάδην ησλ επαγγεικαηηθψλ
επηινγψλ, ελψ έλα άηνκν αλήθεη ζηε θάζε ηεο «ςπρνινγηθήο απνζηαζηνπνίεζεο»
έρνληαο ζπκπιεξψζεη 30-35 έηε εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο (Μαηζαγγνχξαο, 2005).
4.5. Γηεμαγσγή ηεο έξεπλαο
Οη ζπλεληεχμεηο δελ απνηεινχλ κηα απιή, ηππηθή θαη απξφζσπε δηαδηθαζία
δηαιφγνπ. Ζ εξεπλήηξηα θαιείηαη λα μεπεξάζεη ηνπο δηζηαγκνχο θαη ηνπο θφβνπο ησλ
ζπλεληεπμηαδνκέλσλ ζε επηθνηλσληαθφ επίπεδν. Μηα θαιή ζπλέληεπμε πεξηιακβάλεη
[57]

«ζθιεξή δνπιεηά θαη δεκηνπξγηθή πξνεηνηκαζία» (Mason, 2003:98). Γηα ην ιφγν απηφ
πξνεγήζεθαλ

ηξεηο

πηινηηθέο

ζπλεληεχμεηο,

κε

ηε

βνήζεηα

ησλ

νπνίσλ

ζπγθεληξψζεθαλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε «ιεηηνπξγηθφηεηα» ηνπ νδεγνχ
ζπλέληεπμεο

θαη

ηε

δνκή ησλ

εξσηήζεσλ.

Οη

πηινηηθέο

ζπλεληεχμεηο

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην Φεβξνπάξην-Μάξηην ηνπ 2015, ζε δηάζηεκα δχν κελψλ. Σα
επξήκαηα αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ πην άξηηα δηεμαγσγή ηεο κεηέπεηηα
δηαδηθαζίαο, ζηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο «ζπλεηδεηήο ζπλαίλεζεο»4, γηα ηελ
αληηκεηψπηζε νξγαλσηηθψλ δεηεκάησλ (επηινγή ήζπρνπ ηφπνπ ζπλάληεζεο), φπσο
επίζεο θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία ραιαξνχ θαη
θηιηθνχ θιίκαηνο.

Δπηπιένλ, ειέγρζεθε ν βαζκφο θαηαλφεζεο ησλ εξσηήζεσλ,

πξνθεηκέλνπ λα ηξνπνπνηεζνχλ θαη λα αλαδηαηππσζνχλ νξηζκέλεο απφ απηέο.
Σν πιάλν πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα πεξηειάκβαλε: α) ζχληαμε
ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο (πξσηφθνιιν ζπλέληεπμεο) κε γλψκνλα ηα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα, β) εμαζθάιηζε ηεο έγθξηζεο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα,
γ) θαζνξηζκφ ηνπ ηφπνπ θαη ρξφλνπ δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη δ)
πξαγκαηνπνίεζε ησλ καγλεηνθσλήζεσλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλεληεχμεσλ
θαζνδεγήζεθε απφ κία ζεηξά εξσηήζεσλ πξνο δηεξεχλεζε θαη δελ πξνθαζνξίζηεθε
νχηε ε ζρνιαζηηθή δηαηχπσζε νχηε ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ (Merriam, 2002). Καηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο νη δεμηφηεηεο ελφο «θαινχ ζπλεληεπθηή» ππνβάιινληαη
ζπλερψο ζε θξίζε, θαζψο ε ζπλέληεπμε νθείιεη λα δηεμάγεηαη πξνο φθεινο ηεο
έξεπλαο θαη ησλ εξσηψκελσλ, νη νπνίνη κηινχλ θαη εθζέηνπλ ζέκαηα πνπ ίζσο πνηέ
άιινηε δελ είραλ κνηξαζηεί κε θάπνηνλ άιινλ ζπλνκηιεηή. Οη Cohen & Manion
(1992:318) αλαθέξνπλ φηη ν εθάζηνηε εξεπλεηήο «δελ πξνζδνθά απαληήζεηο πνπ
ηαπηίδνληαη κε ην πξνζρέδην πνπ είρε ζην κπαιφ ηνπ» θαη ηαπηφρξνλα δελ πξέπεη λα
ππεξεθηηκά ή λα ππνηηκά ηελ αιήζεηα πνπ πξεζβεχνπλ νη εξσηψκελνη (Cannell &
Kahn, 1968).
Δίθνζη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηάζηεκα πέληε κελψλ, απφ 18-315 έσο 7-7-15, δηάξθεηαο 40 ιεπηψλ ηεο ψξαο θαηά κέζν φξν. πγθεληξψζεθαλ θαη
απνζεθεχηεθαλ είθνζη ερεηηθά αξρεία ζε ςεθηαθή κνξθή θαη ζηε ζπλέρεηα
πξαγκαηνπνηήζεθε απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, δειαδή πιήξεο, ρσξίο
4

πλεηδεηή ζπλαίλεζε είλαη «νη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ηα άηνκα επηιέγνπλ εάλ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε
κία έξεπλα, αθνχ ελεκεξσζνχλ γηα γεγνλφηα ηα νπνία είλαη πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο»
(Cohen & Manion, 1994: 476).

[58]

πεξηθνπέο θαηαγξαθή ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ5 - raw text - (ζεκεηψζεθαλ νη παχζεηο, νη
ηνληζκέλεο ιφγσ ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο ιέμεηο, αθφκα θαη νη απξφβιεπηεο
παξεκβνιέο ζηε δηαδηθαζία). Οη απνκαγλεηνθσλήζεηο μεθίλεζαλ ηνλ Απξίιην θαη
νινθιεξψζεθαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ζρεδφλ παξάιιεια κε ηε ζπιινγή ησλ
δεδνκέλσλ. Ζ πξφζβαζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε πινπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ,
φπσο επίζεο θαη ε απνκαγλεηνθψλεζε ήηαλ κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. ιεο νη
ζπλεληεχμεηο έγηλαλ «πξφζσπν κε πξφζσπν» (face to face interview) θαη παξείραλ ηε
δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο παξαηήξεζεο ζπκπεξηθνξψλ ζην πιαίζην ηεο ιεθηηθήο θαη κε
ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο (Rubin & Rubin, 1994).
4.6. Γενληνινγία θαη εζηθά δεηήκαηα
Ζ εξεπλεηηθή ζπλέληεπμε ππαθνχεη ζε έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ δηέπεη ηελ
επηζηεκνληθή δενληνινγία θαη ε εξεπλήηξηα είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ζα θέξεη ζε πέξαο ηε ζπλέληεπμε (Johnson, 1984). Ο «άγξαθνο θαλφλαο» ηεο
δενληνινγίαο ιέεη φηη ε εξεπλεηήο/ηξηα ζπζηήλεηαη θαη πξνζδηνξίδεη ηνπο ζθνπνχο
ηεο έξεπλαο (Bell, 1997), ελεκεξψλεη γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη θξνληίδεη λα κελ
ππεξβαίλεη ην ρξφλν. Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κέξνο θαη ρξφλν πνπ
επέιεμαλ νη ζπκκεηέρνληεο, θαηφπηλ άκεζεο, ηειεθσληθήο ή κέζσ mail επηθνηλσλίαο.
Έγηλε ζαθέο φηη νη πιεξνθνξίεο έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα θαη φηη κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο ηα άηνκα ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα απνηειέζκαηα.
Οη ζπλεληεχμεηο ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν «εηζβνιήο» ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη
αλ ν δήινο ηεο εξεπλήηξηαο είλαη ππέξκεηξνο, ηα άηνκα εγθισβίδνληαη παξά ληψζνπλ
ειεχζεξα λα κηιήζνπλ (Talbot & Edwards,1994). ηελ παξνχζα έξεπλα επηδηψμακε
λα παξνπζηάζνπκε θαη λα αλαδείμνπκε ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα δπζρεξαίλνπλ ηε
δηαδηθαζία αιιά ηεο δίλνπλ αληηθεηκεληθή αμία.

Ζ «ρξνηά» αθεγήζεσλ δσήο

βηνγξαθηθνχ ραξαθηήξα θαη νη πεξηγξαθέο βησκέλσλ εκπεηξηψλ ηνπ παξειζφληνο
θαζνξίδνληαη απφ ηε δηαθξηηηθφηεηα θαη επγέλεηα ηνπ ζπλεληεπθηή, γη’ απηφ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηα άηνκα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ζεβαζκφ θαη
δηθαηνζχλε (Briggs, 1986).

ηε ζπλέληεπμε δελ ππάξρνπλ «ζσζηέο» ή «ιάζνο»

απαληήζεηο. Δίλαη ζεκαληηθφ νη απαληήζεηο λα κελ ππνδαπιίδνληαη θαη λα κελ είλαη
θαηεπζπλφκελεο απφ ηνλ εξεπλεηή (Παξαζθεπνπνχινπ, 2008). Γηα λα θαηαλνεζεί ην
5

Σα θείκελα ησλ ζπλεληεχμεσλ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο νξηζκέλεο κνξθέο ζπκβφισλ, νη νπνίεο
ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεκεηνγξαθίαο (Dunn, 2000).

[59]

πιαίζην αλαθνξάο ησλ αλζξψπσλ, «μεθιεηδψλνληαη» γεγνλφηα, θαηαζηάζεηο θαη
ζπλαηζζήκαηα πνπ νδεγνχλ πξννδεπηηθά ζε επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο. Γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δεμηφηεηεο
ηεο πξνζεθηηθήο αθξφαζεο: ελζαξξχλζεηο, παξάθξαζε, αληαλάθιαζε ζπλαηζζήκαηνο
θαη πεξίιεςε (Ivey, 1992).

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Ivey: «έλαο

επηηπρεκέλνο ηξφπνο λα ηηκάο ηνπο άιινπο είλαη λα ηνπο αθνχο θαη λα ηνπο
παξαθνινπζείο πξνζεθηηθά» (φ.π.:20).

5. Αλάιπζε δεδνκέλσλ
5.1 Αλάιπζε πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ θαη ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο

ην ζεκείν απηφ ζεσξήζακε ζθφπηκν λα εμεγήζνπκε ηη ελλννχκε κε ηνλ φξν
«αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ».
εξεπλεηήο

θαηαλνεί,

ζπκπεξαίλεη,

Πξφθεηηαη γηα ην ζηάδην θαηά ην νπνίν ν
εξκελεχεη,

ζπγθξίλεη,

επαιεζεχεη

θαη

αληηπαξαβάιιεη ηα δεδνκέλα πνπ ζπλέιεμε (Morse, 1994). Σν πξψην πξάγκα πνπ
ραξαθηεξίδεη ηελ πνηνηηθή αλάιπζε είλαη φηη αλαιχεη κία κνξθή δεδνκέλσλ, δειαδή
κηα «γιψζζα» (language). Ζ «γιψζζα» απνηειεί ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηεί
θάπνηνο γηα λα εθθξάζεη ηηο ηδέεο ηνπ, λα εξκελεχζεη ηνλ θφζκν θαη πεξηιακβάλεη ηηο
«έλλνηεο», ηηο «θαηεγνξίεο» θαη ηηο «νληφηεηεο» πνπ πεξηγξάθνπλ θαη ζπγθξνηνχλ
ηνλ θφζκν κέζα ζηνλ νπνίν δνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη νη άλζξσπνη (Gibs, 2005).
Αθνχ ηα δεδνκέλα απφ κφλα ηνπο «δε κηινχλ», ν πνηνηηθφο εξεπλεηήο θαιείηαη λα
δψζεη λφεκα, λα ζπλδέζεη θαηλνκεληθά αζχλδεηα ζεκεία, λα εξκελεχζεη ηα αίηηα
πίζσ απφ ηα δεδνκέλα θαη ηειηθά λα δεκηνπξγήζεη θαηλνχξγηα γλψζε (Manzukas,
2004). Σφζν ε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο φζν θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
«ρξσκαηίδεηαη» απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα - «εγψ» - ηνπ εξεπλεηή, ζηνηρεία πνπ
ηζρπξνπνηνχλ ηνλ ππνθεηκεληθφ ηεο ραξαθηήξα (Rubin & Rubin,1994).
Δπηπξφζζεηα, ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο εθθξάδεηαη κέζα
απφ ην εθάζηνηε «αληηιεπηηθφ πεξίγξακκα» θαη πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ
πεπνηζήζεσλ θαη αληηιήςεσλ αλαθνξηθά κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηελ αιήζεηα θαη ηε
γλψζε (Μαληδνχθαο, 2003). πγθεθξηκέλα, ε εξεπλήηξηα ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζεη
πψο βιέπεη ε ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα ην θαηλφκελν πνπ εξεπλά, θαη απηφ γηαηί
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πθίζηαληαη θαη νη εθάζηνηε πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο γηα ην ππφ
έξεπλα θαηλφκελν. Απηφ δελ είλαη αξλεηηθφ ή αζέκηην γηα ηελ πνηνηηθή έξεπλα, αιιά
αληηζέησο είλαη ζεκηηφ θαη αλαγθαίν. Αλ ε εξεπλήηξηα δελ έρεη γλψζε θαη εκπεηξία
γηα ην ππφ έξεπλα θαηλφκελν, ηφηε δελ κπνξεί λα εξκελεχζεη ηα ιεγφκελα ησλ
ζπκκεηερφλησλ. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ θαζνξίδεη ηελ
αληίιεςε ηνπ εθάζηνηε εξεπλεηή σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζηελ
έξεπλά ηνπ θαη ζηε ζχιιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αλ δειαδή ε πξαγκαηηθφηεηα
εθθξάδεηαη κε ηε κνξθή ηεο αληηθεηκεληθήο θαη απφιπηεο αιήζεηαο πνπ ν θάζε
άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ή αλ ε αιήζεηα είλαη ππνθεηκεληθή θαη
εμαηνκηθεπκέλε, επνκέλσο ππάξρνπλ πνιιαπιέο αιήζεηεο, φζνη δειαδή θαη νη
άλζξσπνη (Μαληδνχθαο, 2007).
πσο αλαθέξνπλ νη Auerbach & Silverstein (2003:46): «είλαη ζεκαληηθφ λα
πξνζδηνξίδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα θαζνξίδεηαη ηη ζα
ζπκπεξηιεθζεί θαη ηη ζα απνθιεηζηεί απφ ηελ αλάιπζε».

Γεδνκέλνπ φηη νη

επηζηεκνληθέο θαη θηινζνθηθέο δηακάρεο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο ζρνιέο ζθέςεο
θαη νη ζεσξεηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ζπλέπεηεο ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο είλαη
αλεμάληιεηεο, ζα επηθεληξσζνχκε ζηε ζεκαζία ηεο εξκελείαο ησλ πνηνηηθψλ
εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ (Ησζεθίδεο, 2008)· βάζεη απηνχ θαη φζνλ αθνξά ηελ
πξνζσπηθή καο ηνπνζέηεζε γηα ηε δηεξεχλεζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ αθνξνχλ ηελ
επηινγή θαη πνξεία ηεο κνπζηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ε παξνχζα έξεπλα θηλήζεθε ζην
πιαίζην πνπ νξίδεη ε εξκελεπηηθή ζεσξεηηθή παξάδνζε, δειαδή «θαηαλφεζε ησλ
θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηνπ ηξφπνπ εκθάληζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπο,
απνδίδνληαο πξσηίζησο ζεκαζία ζην λφεκα πνπ πξνζδίδνπλ νη θνηλσληθά δξψληεο ζηε
ζπκπεξηθνξά ηε δηθή ηνπο θαη ησλ άιισλ» (νπ:88).
5.2. Μεζνδνινγία αλάιπζεο
Ζ κεζνδνινγία αλάιπζεο πεξηιακβάλεη ηα θξίζηκα ζηάδηα πνπ νδεγνχλ ζηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη επνκέλσο ζηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ
εξσηεκάησλ.

Μεηά ηε κεηαθνξά ησλ ερεηηθψλ δεδνκέλσλ ζε γξαπηή κνξθή,

αθνινχζεζε επαλαιεπηηθή αλάγλσζε, θσδηθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ, εληνπηζκφο
φκνησλ θσδηθψλ, ζχκπηπμε ησλ θσδηθψλ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ζχλδεζε, ζχλζεζε
ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, αληηζηνίρηζή ηνπο ζε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη άμνλεο ηεο
έξεπλαο θαη ηέινο, ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ επξχηεξε βηβιηνγξαθία θαη ηηο
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πθηζηάκελεο ζεσξίεο. Σα ζηάδηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ απνηεινχλ ηε κεζνδνινγία
αλάιπζεο ησλ Auerbach & Silverstein (2003). Αλαιπηηθφηεξα:
Α) Μειεηήζακε ην πξσηαξρηθφ αξρείν απνκαγλεηνθσλήζεσλ (raw text),
αθελφο γηα λα μαλαζπκεζνχκε, αθεηέξνπ γηα λα απνθηήζνπκε κηα νινθιεξσκέλε
αληίιεςε σο πξνο ην ηη ιέλε ή θάλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο, θαη ζηε ζπλέρεηα
απνκνλψζακε ην «ζπλαθέο» γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θείκελν -relevant text(βι. Παξάδεηγκα 1)

Παξάδεηγκα 1. Γηαδηθαζία πεξηνξηζκνχ ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ ζε «ζπλαθέο θείκελν»

Ολνκαηεπψλπκν ζπκκεηέρνληα:…..

Relevant text: ζει.36

Αξ. ζπλέληεπμεο: ….

Ηκεξνκελία: Αχγνπζηνο, 2015

Coder: Υαηδεκελάνγινπ Καιιηφπε
: … Γηα λα αληέμεη ινηπφλ θαλείο ζε επαγγεικαηηθφ

επίπεδν ηηο ψξεο κειέηεο πνπ

πεξηγξάθεηο ηη ζηνηρεία πξνζσπηθφηεηαο πηζηεχεηο φηη ρξεηάδνληαη;
Ν:… ηη λα πσ… πνιιά, ε ηειεηνκαλία, είλαη ε αγάπε γηα ηελ ηειεηνκαλία, είλαη ε αγάπε
γηα ην δηάβαζκα, είλαη λα ραίξεζαη όηαλ ζπζηάδεηο πξάγκαηα.
: Θπζίαζεο πξάγκαηα;
Ν: Δθαηνκκύξηα. Αιιά νη πην πνιιέο ζπζίεο γίλαλε με ταρά και με αγάπη… Πνηέ δελ
έλησζα φηη κνπ ιείπεη ε εθδξνκή ή ην θιεξη γηαηί πξνζπαζνύζα λα ζπλδπάδσ ην σξάξηό
κνπ ώζηε λα βγαίλσ θαη ηα βξάδηα, είρα γίλεη βξαδηλφο ηχπνο, ην νπνίν κεηά ζσκαηηθά ην
πιήξσζα αιιά ςπρνινγηθά κε βνεζνχζε εθείλε ηε δεδνκέλε επνρή. Υξεηάδεηαη θάπνηνο
πξαγκαηηθά λα ζέηεη ην φξακά ηνπ πάλσ απφ φια… Βαζηθά πξέπεη λα ππάξρεη όξακα.

Β) Αθνινχζεζε ε θσδηθνπνίεζε, δειαδή ε ζπκπχθλσζε ηνπ επηιεγκέλνπ
θείκελνπ γηα θάζε κηα απφ ηηο 20 ζπλεληεχμεηο ζε κηα ζεηξά απφ αληηπξνζσπεπηηθνχο
θσδηθνχο (simple ideas). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη θσδηθνί, φπσο θαίλεηαη ζην
παξάδεηγκα 2, αλαδχνληαη θαηά θχξην ιφγν κέζα απφ ην θείκελν (ζχληνκεο θξάζεηο
πνπ απνηππψλνληαη ζηα memos), ρσξίο λα επηβάιινληαη απφ ηελ εξεπλήηξηα εθ ησλ
πξνηέξσλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπλνπηηθή απφδνζε λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ.
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Παξάδεηγκα 2.:Απνζπάζκαηα «relevant text» θαη ε θσδηθνπνίεζή ηνπο ζε «simple ideas»
(9ε ζπλέληεπμε)
…εγψ ζπκάκαη ηνλ εαπηφ κνπ φηη πάληα αλαδεηνχζα θάηη άιιν, θάηη παξαπάλσ... αλ
ζηακαηήζεηο λα αλαδεηάο...εγψ κέρξη ζήκεξα πνπ θάζνκαη θαη κειεηάσ, αλαδεηψ θαηλνχξηα
πξάγκαηα. Ζ κειέηε δελ ζηακαηάεη, δελ ηειεηψλεη πνηέ... κέρξη λα πεζάλεηο. (ζει.91)
memo: Η κειέηε δελ ηειεηώλεη πνηέ.
(10ε ζπλέληεπμε)
…έκπαηλα ζε ζπλζήθεο θαη ιεηηνπξγνχζα ιίγν ζαλ ρακαηιένληαο ... πξνζαξκνδφκνπλα
πνιχ εχθνια λνκίδσ,...ζηελ Κνισλία έπξεπε λα θάλσ έλα θιηθ λα ηα αιιάμσ φια… θαη
ζηελ αληηκεηψπηζε… θαη ζηε κειέηε, ζηα πάληα. (ζει.104) memo: Δπειημίαπξνζαξκνζηηθόηεηα.
(14ε ζπλέληεπμε)
…δελ ηνπο άξεδε πνιχ ε ηδέα φηη εγψ

ζα έρσ πξψηε επηινγή ην Σκήκα Μνπζηθψλ

πνπδψλ.... Γελ ηνπο άξεδε γηαηί δελ είραλ απηφ ζην λνπ ηνπο (γνλείο)... Με ην γλσζηφ
ζηεξεφηππν... κνπζηθφο ίζνλ άλεξγνο. (ζει.136) memo: ηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γνλέσλ.
(15ε ζπλέληεπμε)
… O δάζθαινο είλαη ζεκαληηθφο ζην λα θαηεπζχλεη (ην καζεηή) θαη λα ηνλ πξνθπιάμεη θαη
απφ ην αληίζεην,… δειαδή «α... ηα μέξσ φια, νπφηε πάσ λα ρηππήζσ θάηη ην νπνίν είλαη
πνιχ ςειά» ... θάηη ζην νπνίν είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζα απνηχρεη. Καιφ είλαη λα είζαη
πξνζγεησκέλνο … αιιά φρη θνβηζκέλνο.
(ζει.148 ) memo: O δάζθαινο ιεηηνπξγεί ζπκβνπιεπηηθά.

Σν απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο νδήγεζε ζε 481 simple ideas.

Γ) ην επφκελν ζηάδην αληηπαξαβάιιακε θαη ζπγθξίλακε ηηο «simple ideas»
θάζε ζπλέληεπμεο κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε λα εληνπηζηνχλ θσδηθνί κε φκνηα
ραξαθηεξηζηηθά ή λνήκαηα (repeating ideas).

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 20

ζπλεληεχμεσλ πξνέθπςαλ 91 «repeating ideas».

Παξαθάησ, κπνξνχκε λα

παξαηεξήζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην πεξηνξηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ (Παξάδεηγκα
3.). Πξφθεηηαη γηα ελδεηθηηθή θσδηθνπνίεζε πνπ πξνέθπςε απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο
6εο ζπλέληεπμεο θαη ηελ αληηπαξαβνιή ηεο κε ηηο ππφινηπεο 19, δηαδηθαζία πνπ
νδήγεζε ζηελ repeating idea: «Ιθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο».
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Παξάδεηγκα 3: Δλδεηθηηθή νκαδνπνίεζε relevant text θαη θσδηθνπνίεζε ζηελ Repeating Idea:
Ικανόηηηα ζσνεργαζίας.
α)… γηα κέλα είλαη κεγάιν ζηνίρεκα ην λα θαηαθέξεηο λα ιεηηνπξγήζεηο κέζα ζε κηα νκάδα,
ρσξίο ν έλαο λα θαπειψζεη ηνλ άιινλ. Δίλαη πνιχ κεγάιν ζηνίρεκα, πάληα κε ελδηέθεξε θαη
εμαθνινπζεί λα κε ελδηαθέξεη. (.06.ζει.60) Να ιεηηνπξγείο νκαδηθά.
β)… λα πξνζπαζήζεηο λα θάλεηο θάηη νκαδηθφ ζαλ έλαο! Γειαδή, απηή είλαη ε δπζθνιία ηεο
Μνπζηθήο Γσκαηίνπ, ην λα αθνχγνληαη ηέζζεξηο θσλέο ζαλ κία. (.09.ζει.93) Να θάλεηο
θάηη νκαδηθό ζαλ έλαο (κνπζηθή δσκαηίνπ).

γ)… εκαληηθφ είλαη λα είζαη θαη αλνηρηή πξνζσπηθφηεηα, λα ζπλεξγάδεζαη, ζπλεξγαζία... σο
επί ην πιείζηνλ θάλνπκε κνπζηθή κε άιινπο αλζξψπνπο. (.11.ζει.114) Να κπνξείο λα
ζπλεξγάδεζαη.

δ)… αθφκα θαη ην λα παίμεηο βέβαηα σο ζνιίζη έλα θνληζέξην, πάιη κε άιινπο παίδεηο. Δθεί
αλαπηχζζνληαη δεζκνί, φρη κφλν θνηλσληθφηεηαο... θηιίαο, έρζξαο... πνιιά πξάγκαηα ... νπφηε
εθεί αλακεηξηέζαη θαη κε ηε κνπζηθή θαη κε ηνπο άιινπο. (.15.ζει.151) Να κπνξείο λα
παίδεηο κνπζηθή κε άιινπο αλζξώπνπο.
ε)… ηε κνπζηθή έρεη ζεκαζία λα ζπλεξγάδεζαη πάληα θαη κε θάπνηνλ θαη λα κάζεηο λα ηνλ
αθνχο θαη λα ηνλ ζπλνδεχεηο θαη λα παο ιίγν πίζσ γηα λα αθνπζηεί απηφο, λα κελ ηνλ πηέδεηο...
θαη φια απηά. (.16.ζει.157) Να πεγαίλεηο «πίζσ» γηα λα αθνπζηεί ν άιινο

Γ) ιεο νη repeating ideas εληνπίζηεθαλ γηα ηελ θάζε ζπλέληεπμε μερσξηζηά
θαη αθνινχζεζε ζχγθξηζε θαη αληηπαξαβνιή κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα
πξνρσξήζνπκε ζην επφκελν ζηάδην ζρεκαηηζκνχ ησλ themes (ζεκαηηθέο ελφηεηεο). Ζ
repeating idea: «Ιθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο» εληάρζεθε καδί κε 18 επηπιένλ repeating
ideas, φπσο ππνκνλή, επηκνλή, πεηζαξρία, ςπρηθέο αληνρέο, ηειεηνκαλία, επειημία,
ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ, ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ, θηινδνμία,
απηνπεπνίζεζε, ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο, παξαηεξεηηθφηεηα θ.ά. ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα
πνπ αθνξνχζε ηα «ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο ησλ αλζξώπσλ πνπ
αθνινύζεζαλ κνπζηθή ζηαδηνδξνκία».

Ζ ζπγθξφηεζε ησλ themes ήηαλ

απνηέιεζκα επαγσγηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο. ηνλ παξαγσγηθφ ηξφπν
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νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο δηακνξθψζεθαλ κέζα απφ ηελ εμέιημε ηνπ ππφ εμέηαζε πιηθνχ
(themes:2,8,9,10),

ελψ

ζηνλ

επαγσγηθφ

ηξφπν

νη

ζεκαηηθέο

ελφηεηεο

ζρεκαηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηηο ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο ηεο εξεπλήηξηαο, δειαδή
απνξξένπλ απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο (themes: 1,3,4,5,6,7).
Ζ ηξνπνπνίεζε ζπλερίζηεθε κέρξη λα νξηζηηθνπνηεζνχλ νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο
αλάινγα κε ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο ζηελ πξάμε. Βέβαηα, νη ηζρχνπζεο γλψζεηο γηα
ην ππφ έξεπλα ζέκα ζπληεινχλ ζηελ αξρηθή δηακφξθσζε ησλ αμφλσλ ηεο έξεπλαο,
αιιά ε ηειηθή ηνπο κνξθή είλαη απνηέιεζκα επαλαπξνζδηνξηζκνχ θαη «ζπλερνχο
δηαπινθήο ζεσξίαο θαη δεδνκέλσλ» (Κπξηαδή, 2002:292). Σειηθά, νη 91 repeating
ideas νκαδνπνηήζεθαλ θαη νδήγεζαλ ζηε ζπγθξφηεζε 10 ζεκαηηθψλ ελνηήησλ:

ΠΙΝΑΚΑ 5
Θεκαηηθέο ελόηεηεο (themes)
1

Οηθνγελεηαθά πξνθίι

2

Μνξθέο νηθνγελεηαθήο επηξξνήο

3

Ο ξφινο ησλ θίισλ-ζπλνκειίθσλ: θίλεηξα, θνηλσληθνπνίεζε, ζπλεξγαζίεο

4

Πξνθίι πξνζσπηθφηεηαο δαζθάισλ

5

Πξνθίι δηδαζθαιίαο δαζθάισλ

6

Ζ θιίζε ζηε κνπζηθή σο πξνυπφζεζε γηα επαγγεικαηηθή επηινγή

7

Υαξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο ησλ κνπζηθψλ

8

Ο κνπζηθφο σο δηα βίνπ εθπαηδεπφκελνο

9

πγθπξίεο θαη νηθνλνκηθέο απνιαβέο

10

Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο- εκπφδηα

Δ) Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ, κε ηελ αληηζηνίρηζε
ησλ themes ζηνπο άμνλεο ηεο έξεπλαο, δειαδή ζηνπο ηνκείο πνπ αθνξνχζαλ: α) ηελ
νηθνγέλεηα, β) ηνπο θίινπο-ζπλνκειίθνπο, γ) ηνπο δαζθάινπο θαη δ) ηελ
πξνζσπηθφηεηα ησλ κνπζηθψλ.
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ΠΙΝΑΚΑ 6
Αληηζηνίρεζε ησλ themes κε ηνπο άμνλεο ηεο έξεπλαο
Θεκαηηθέο ελόηεηεο

Άμνλεο

Οηθνγελεηαθά πξνθίι

1

Οηθνγέλεηα

Μνξθέο νηθνγελεηαθήο επηξξνήο
2
3

Ο ξφινο ησλ θίισλ- ζπλνκειίθσλ: θίλεηξα,
θνηλσληθνπνίεζε, ζπλεξγαζίεο
Πξνθίι πξνζσπηθφηεηαο δαζθάισλ

Φίινη -ζπλνκήιηθνη
Γάζθαινη

Πξνθίι δηδαζθαιίαο δαζθάισλ
4

Ζ θιίζε ζηε κνπζηθή σο πξνυπφζεζε γηα
επαγγεικαηηθή επηινγή

Πξνζσπηθφηεηα

Υαξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο ησλ κνπζηθψλ
Ο κνπζηθφο σο δηα βίνπ εθπαηδεπφκελνο
πγθπξίεο θαη νηθνλνκηθέο απνιαβέο

5

Άιινη παξάγνληεο

Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο- εκπφδηα

5.3. Δγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία
ζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο θαη
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα, ε εξεπλήηξηα θαιείηαη λα θαηαλνήζεη
θαη λα πεξηγξάςεη ηα δεδνκέλα πνπ ζπλέιεμε (αθεγήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ) φζν ην
δπλαηφλ πην πηζηά, ρσξίο λα θαηεπζχλεη θαη λα επηβάιιεη ηηο απφςεηο ηεο. Οη Chenitz
& Swanson (1986:15) αλαθέξνπλ φηη «ε εγθπξφηεηα δελ είλαη θαλ ζεσξεηηθά εθηθηή»,
παξ’ φια απηά έρεη ζεκαζία λα είλαη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νδεγνχκαζηε
ζε ζπγθεθξηκέλεο εξκελείεο (Bressler, 1995· Koch,1994).
ηελ παξνχζα κειέηε ε επηβεβαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη εξεπλεηηθψλ
επξεκάησλ έγηλε κε ηξηγσληζκφ (triangulation), δειαδή κεζνδνινγηθή ζχγθιηζε
πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ. Δπηδηψμακε λα ππνζηεξίμνπκε ηελ εξκελεπηηθή,
πεξηγξαθηθή, ζεσξεηηθή θαη αμηνινγηθή6 εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο, ειέγρνληαο
θαηαξρήλ ηνλ ηξφπν δφκεζεο ησλ ελλνηψλ, ζεκάησλ θαη θαηεγνξηψλ ηνπ ππφ κειέηε
θαηλνκέλνπ,

δειαδή

ηελ

αιεζνθάλεηα

ησλ

αλαιχζεσλ

θαη

εξκελεηψλ,

παξνπζηάδνληαο ηα απηνβηνγξαθηθά θείκελα-απνζπάζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ζε
6

Αλαιπηηθφηεξα γηα ηνπο φξνπο: πεξηγξαθηθή, εξκελεπηηθή, ζεσξεηηθή θαη αμηνινγηθή εγθπξφηεηα βι.
ζην «Πνηνηηθέο κέζνδνη έξεπλαο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο» (Ησζεθίδεο, 2008: 269-270).
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αξθεηνχο (φρη ζε φινπο, ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ) ζπκκεηέρνληεο, ψζηε λα
κπνξνχλ θαη νη ίδηνη λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζθεπηηθφ ηεο εξεπλήηξηαο, λα
αηζζάλνληαη ζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο θαη λα κπνξνχλ λα
θξίλνπλ ηε ρξεζηκφηεηά ηεο (Smith, 1996).
πκπεξηιήθζεθαλ απφςεηο πνπ δε ζπκθσλνχλ θαη’ αλάγθε κε ηηο απφςεηο ηεο
αλαιχηξηαο θαη ε εγθπξφηεηα ππνζηεξίρζεθε κέζα απφ «ηνλ φγθν απαληήζεσλ ζηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηελ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε πξνζέγγηζε ζηνπο αξρηθνχο
εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο» (Ησζεθίδεο, 2008: 274). Ζ δηεξεχλεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε
ηε δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ έσο φηνπ επήιζε ζεσξεηηθφο θνξεζκφο, δειαδή νη
ελππάξρνπζεο ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο έπαςαλ λα ζπκπιεξψλνληαη κε λέα ζηνηρεία
(Κπξηαδή, 1999).

Παξάιιεια, ε δηαδηθαζία αλάιπζεο ζηελ παξνχζα έξεπλα

αθνινχζεζε ηηο ηξεηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνηείλνπλ νη Auerbach &
Silverstein (2008) πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε ππνθεηκεληθφηεηα:
α) δηαθάλεηα ζηελ αλάιπζε, δειαδή αλ θάπνηνο άιινο εξεπλεηήο
αθνινπζήζεη ηα ίδηα βήκαηα κε ηνλ αξρηθφ εξεπλεηή λα κπνξεί λα θηάζεη ζηελ ίδηα
εξκελεία, ρσξίο λα ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ζπκθσλεί κε απηήλ (transparency),
β) κεηαδνηηθφηεηα, δειαδή νη ζεσξεηηθέο δνκέο θαη νη άμνλεο ηεο έξεπλαο πνπ
«θαηαζθεπάζηεθαλ» απφ ηνλ αξρηθφ εξεπλεηή, λα έρνπλ λφεκα θαη λα είλαη
θαηαλνεηέο/-νη ηφζν απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, φζν θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο
(communicability) θαη
γ) εζσηεξηθή ζπλάθεηα, πνπ ζεκαίλεη φηη νη ζεσξεηηθέο δνκέο ηαηξηάδνπλ
κεηαμχ ηνπο θαη επηηξέπνπλ ηε ζπγγξαθή ελφο θεηκέλνπ πνπ παξνπζηάδεη ηα
επξήκαηα κε εζσηεξηθή ζπλνρή θαη ινγηθή (coherence) (φ.π.:84).
Αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα «γελίθεπζεο» ησλ απνηειεζκάησλ, θξίλεηαη
ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη νη ζεσξεηηθέο επεμεγήζεηο καο πξνθχπηνπλ απφ κηα
ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε - αλ θαη αξθεηά αληηπξνζσπεπηηθή πεξηνρή κειέηεο ηνπ
γεληθνχ κνπζηθνχ πιεζπζκνχ - θαη γη’απηφ δελ είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ ηελ
επεμεγεκαηηθή ηζρχ κηαο γεληθήο ζεσξίαο (Auerbach & Silverstein, 2003). ζνλ
αθνξά ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο, απνθχγακε ηε ζθφπηκε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ
ηαίξηαδαλ ζε κία πξνθαζνξηζκέλε θαηεγνξία επαγγεικαηηψλ κνπζηθψλ (π.ρ.
κνπζηθνχο πνπ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ κνπζηθέο νηθνγέλεηεο), αθξαίεο ή
ζπάληεο πεξηπηψζεηο (Fielding & Fielding,1986).
Αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα «ζηαζεξφηεηαο» ηεο έξεπλαο, δειαδή ηε δπλαηφηεηα
αλαπαξαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο απφ άιιν εξεπλεηή, αλ θαη ε «δηαζηαχξσζε»
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κεηαμχ εξεπλεηψλ σο ηερληθή ζηαζεξφηεηαο θαη εκπεηξηθήο ηεθκεξίσζεο (Jones,
1996) δε ζηάζεθε δπλαηή, θξνληίζακε λα δηαζθαιίζνπκε ηα παξαπάλσ, ηφζν κέζα
απφ ην ζπλερή έιεγρν θαη ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ, φζν θαη
κε ηε ιεπηνκεξή ηεθκεξίσζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα
πξφζβαζεο ζε έλαλ εμσηεξηθφ αμηνινγεηή ζε θάζε ζηάδην ηεο έξεπλαο (Cohen,
Manion, & Morrison, 2008).

Παξάιιεια, ηα απνηειέζκαηα αμηνινγήζεθαλ απφ

άηνκν πνπ αλήθεη ζηελ ίδηα θνπιηνχξα κε απηήλ πνπ εμεηάδνπκε θαη δε ζπκκεηείρε
ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, κε ζθνπφ λα πηζηνπνηήζνπκε φηη ηεξνχληαη ηα
πξναλαθεξφκελα θξηηήξηα ρσξίο λα απνθιείεηαη ε πηζαλφηεηα ελαιιαθηηθψλ
πξνζεγγίζεσλ.

6. Δπξήκαηα
Σα επξήκαηα ζηελ πνηνηηθή κεζνδνινγία έξεπλαο έρνπλ ηε κνξθή
«αθεγεκαηηθήο έθζεζεο» (narrative report), ελψ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ηελ
επεξεάδνπλ θαη ηε ραξαθηεξίδνπλ είλαη: α) νη αλαγλψζηεο γηα ηνπο νπνίνπο
πξννξίδεηαη, β) ε θξππηνγξάθεζε (encoding) - έλα χθνο θεηκέλνπ πνπ είλαη
πξνζσπηθφ, νηθείν, αξθεηά επαλάγλσζην, θηιηθφ, γ) ηα εδάθηα (quotes) - «ζχληνκα»,
«εθηεηακέλα»,

«εκβφιηκα»

θαη

representation) (Richardson, 1990).

δ)

ε

παξνπζία

ηνπ

ζπγγξαθέα

(authorial

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε ζπγγξαθέαο

απνθαιχπηεη ηνλ εαπηφ ηεο κέζα απφ ηηο αμίεο θαη ην επξχηεξν πιαίζην πνπ
δηακνξθψλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο.

Ζ νινθιήξσζε ηεο πνηνηηθήο

αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ νδήγεζε ζηα παξαθάησ:

6.1. Πξώηνο Άμνλαο: Η ζπκβνιή ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ επηινγή θαη πνξεία ηεο
κνπζηθήο ζηαδηνδξνκίαο
Αλαθνξηθά κε ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ηνλ άμνλα πνπ αθνξνχζε ηνλ
ηνκέα ηεο νηθνγέλεηαο δηαθξίλακε ηξία πξνθίι νηθνγελεηψλ κνπζηθψλ θαη πξνέθπςε
φηη είλαη πνιχπιεπξε ηφζν ε θχζε ησλ επηξξνψλ πνπ αζθνχλ νη γνλείο, ηα αδέξθηα ή
ηα πξφζσπα ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ θχθινπ, φζν θαη νη πθηζηάκελεο κνξθέο
νηθνγελεηαθήο ππνζηήξημεο.
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Οηθνγελεηαθά πξνθίι
Οη νηθνγέλεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ είραλ πνηθίιεο ζρέζεηο κε ηε κνπζηθή. ηελ
πξψηε θαηεγνξία αλήθαλ νη νηθνγέλεηεο κε αγάπε γηα ηε κνπζηθή αιιά ρσξίο
πεξαηηέξσ κνπζηθέο γλψζεηο θαη ζε κηα δεχηεξε θαηεγνξία αλήθαλ νη εξσηψκελνη
πνπ πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο πθίζηαην εξαζηηερληθή ελαζρφιεζε ηνπ
παηέξα ή ηεο κεηέξαο κε θάπνην κνπζηθφ φξγαλν ή κε ην ηξαγνχδη. Μία ηξίηε
θαηεγνξία απνηειείηαη απφ ζπκκεηέρνληεο πνπ αλήθαλ ζε ακηγψο κνπζηθέο
νηθνγέλεηεο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα αθφινπζα απνζπάζκαηα: «Ο παηέξαο κνπ
ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ αγαπνχζε πάξα πνιχ ηε κνπζηθή» (.08), «ε κεηέξα κνπ
δελ είρε ηφζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή αιιά ζπκβάδηδε» (.15), «ε κεηέξα κνπ είρε πάξα
πνιχ θαιή θσλή θαη πνιχ θαιφ απηί» (.05), «λεαξφηεξνο (ν παηέξαο κνπ) έπαηδε
αθνξληεφλ ζηηο παξέεο» (.19). Κάπνηνη αλέθεξαλ: «γελλήζεθα ζε έλα πεξηβάιινλ
κνπζηθφ» (. 09), «αζρνιηφκνπλ κε ηε κνπζηθή ζαλ θπζηθή ζπλέρεηα φισλ απηψλ
πνπ έβιεπα λα ζπκβαίλνπλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα» (.12) θαη «ν ζείνο κνπ ήηαλ
επαγγεικαηίαο κνπζηθφο» (.15).

Οικογενειακά προφίλ
Προέρχονται από μουςικέσ οικογένειεσ
Εραςιτεχνική εναςχόληςη με τη μουςική
Αγαποφν τη μουςική χωρίσ περαιτέρω μουςικέσ γνώςεισ
26%

32%

42%

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα κνπζηθά αθνχζκαηα-βηψκαηα μεθηλνχλ ήδε απφ
ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, αθνχ φπσο αλαθέξζεθε απφ κεξηθνχο: «ε κεηέξα
θξφληηδε λα βάδεη δίζθνπο θιαζζηθήο κνπζηθήο» (.08), «φιεο ηηο εθπνκπέο ηνπ
ηξίηνπ πξνγξάκκαηνο θάζε πξσί» (.02), «θάλαλε πξφβεο ζην ζπίηη, νπφηε είρα
δσληαλά αθνχζκαηα» (.09), «θάλακε κηα κηθξή ρνξσδία θαη απηφ ήηαλ έλα ζπλερέο
θαηλφκελν» (.07), «αθνχζκαηα θαη εηθφλεο κε ηνλ παππνχ ζε νηθνγελεηαθέο
καδψμεηο λα παίδεη θπξίσο βηνιί» (.20). Μάιηζηα, θάπνηνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
επηζήκαλαλ φηη ην κνπζηθφ ηνπο μεθίλεκα ήηαλ απνηέιεζκα επηζπκίαο ή απσζεκέλνπ
ησλ γνλέσλ ηνπο, ιέγνληαο φηη: «επεηδή άξεδε ζηνπο γνλείο έδσζαλ θαη ζε κέλα ηε
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δπλαηφηεηα λα αζρνιεζψ» (.11), «πηάλν μεθίλεζα γηαηί ήζειε ε κεηέξα κνπ»
(.05), ή «βαζηθά κνπζηθή ήζειε ε κακά ..., εγψ ήζεια λα γίλσ πηιφηνο» (.02).
Μνξθέο νηθνγελεηαθήο επηξξνήο
Α) Θεηηθέο επηξξνέο
Αλαθνξηθά κε ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ησλ γνλέσλ πνιινί απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο κίιεζαλ γηα ζεηηθέο γνλετθέο αληηιήςεηο σο πξνο ηε κνπζηθή
εθπαίδεπζε ιέγνληαο φηη: «νη γνλείο κνπ ήηαλ πεξήθαλνη φζν εγψ πξνρσξνχζα»
(.01), «ήμεξα φηη πξέπεη λα θάλσ βηφια θαη πηάλν» (.08) Κάπνηνη αλέθεξαλ φηη ε
παξνπζία ηεο κεηέξαο ήηαλ ηδηαηηέξσο αηζζεηή απφ ηα πξψηα ηνπο βήκαηα: «ε
κεηέξα κνπ θαζφηαλ δίπια κνπ» (.05), «έιεγα: κακά, θξάηεζε ην βηβιίν κε ηηο
θιίκαθεο θαη ζα κνπ ιεο» (.03), «κνπ έιεγε: πήγαηλε δηάβαζε, μαλαπαίμε, …απηφ ζε
κηθξή ειηθία» (.01).
ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε νηθνγέλεηα ππνζηήξηδε νηθνλνκηθά ηηο κνπζηθέο
ζπνπδέο αλεμάξηεηα απφ ην αλ ππήξρε ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα. Έηζη, νξηζκέλνη
αλέθεξαλ φηη: «επεηδή ήζειαλ λα πάξσ κνπζηθή παηδεία θαλφληδαλ ηνπο
πξνυπνινγηζκνχο» (.01), «ρξεηάζηεθε λα εξγαζηνχλ πεξηζζφηεξν γηα λα κνπ
αγνξάζνπλ έλα πηάλν» (.05), «πείζηεθαλ φηη ζα έπξεπε λα βξνπλ ρξήκαηα, βνήζεζε
ν παππνχο, ην πήξακε κε δφζεηο» (.06) θαη φζνη πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο κε
νηθνλνκηθή επρέξεηα δήισζαλ: «δχν πηάλα αγφξαζαλ» (.16), «ηνπο είρα δεηήζεη
αξκφλην, κνπ πήξαλε· ηνπο είρα δεηήζεη θηζάξα, κνπ πήξαλε» (.20), «ππήξρε ε
νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, δε ζηεξήζεθα ηίπνηε» (.03).
Αθφκε, φπσο επηζεκαίλεηαη ζηα παξαθάησ απνζπάζκαηα, νη γνλείο αθηέξσλαλ
ζεκαληηθφ πξνζσπηθφ ρξφλν γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ
απηά λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ζε Χδεία: «ν παηέξαο κε πεγαηλνέθεξλε θαη κε
πεξίκελε απέμσ» (.15), «κε πήγαηλαλ ζηελ Καβάια γηα λα θάλσ βπδαληηλή κνπζηθή,
δειαδή επέλδπζαλ ζε ρξφλν θαη ρξήκα» (.20). Οξηζκέλνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
κνηξάζηεθαλ νηθνγελεηαθέο αλακλήζεηο ζηηο νπνίεο βίσλαλ ζπλαηζζεκαηηθή
ππνζηήξημε, θπξίσο κε ηε κνξθή ελζάξξπλζεο. πσο νκνιφγεζαλ: «Με ζηήξημαλ ζε
πάξα πνιιέο δπζθνιίεο, ζε αληίμνεο ζπλζήθεο, γηαηί δελ ήκνπλ έλα παηδί κνπζηθήο
νηθνγέλεηαο» (.03), «νη γνλείο κε βνεζνχζαλε λα ηζνξξνπψ» (.15), «ε κεηέξα κνπ
είπε: εζχ ζα έπξεπε λα παίμεηο ζην Μέγαξν Μνπζηθήο. Απηφ ήηαλ πνιχ θαζνξηζηηθφ
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ζε ζέκα θαηεχζπλζεο» (.04). Δπίζεο, ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε δαζθάινπο θαη
γνλείο απνηέιεζε κηα αθφκε κνξθή ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ: «ε δαζθάια κνπ είπε
ζηε κεηέξα κνπ φηη πξέπεη λα πάσ κνπζηθή» (.18), «έηζη νη γνλείο πείζηεθαλ λα
ζπλερίζσ,... απφ ηε δαζθάια» (.06). Άιινηε, επηζεκάλζεθε φηη «είλαη θαιφ λα
ππάξρεη επηθνηλσλία κε ηνπο δαζθάινπο ψζηε λα βνεζηέηαη ην παηδί» (.08). ε κία
πεξίπησζε ε κεηέξα ζηξέθεη ην παηδί ηεο ζην κνπζηθφ ρψξν πξνθεηκέλνπ λα
αληηζηαζκίζεη δηαγλσζκέλε καζεζηαθή δπζθνιία-δπζιεμία, ζπκβάιινληαο κε ηνλ
ηξφπν απηφ ελεξγά ζηελ αλάπηπμε κνπζηθψλ δεμηνηήησλ: «Ναη, …(είρε) ηελ ηξέια
ηεο, απηή νπζηαζηηθά ήζειε, εγψ δελ είρα θακηά ηδηαίηεξε φξεμε, αιιά ιφγσ
θαξακπηλάηεο δπζγξαθίαο, κηαο κνξθήο δπζιεμία, ηεο είπαλ φηη ζα έρσ ηαιέλην ζηνλ
αζιεηηζκφ ή... νπφηε (ηεο είπαλ) ςάμ’ ην πεξηζζφηεξν… θαη απηή επέκελε…» (.02).
Σξεηο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ ζηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ησλ
γνλέσλ ηνπο σο πξνο ηε ιήςε ζσζηψλ απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο κνπζηθέο
ζπνπδέο ηνπο: πγθεθξηκέλα, είπαλ: «ζην Γπκλάζην έγηλε ε ζηξνθή, φηαλ ε κεηέξα
κνπ κε έγξαςε ζην Μνπζηθφ ρνιείν Θεζζαινλίθεο» (.11), «ξφιν έπαημε ε επηινγή
ηνπ Χδείνπ» θαη «πέηαμε ηε ζθνχθηα ηεο (ε κεηέξα) απφ ηε ραξά ηεο» (.08),
«ελζνπζηάζηεθε ε κάλα κνπ θαη κνπ είπε ζα ζε πάσ ζην Κξαηηθφ Χδείν» θαη «αλ νη
γνλείο κνπ ήηαλ αληίζεηνη κε ηε Μνπζηθνινγία, δελ είκαη ζίγνπξνο αλ ζα ζπλέρηδα»
(. 04). Ο ηειεπηαίνο ζπκπιήξσζε: «ηε ρξνληά πνπ έδηλα (Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο)
δεκηνπξγήζεθε ην ηκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο.

Ζ κεηέξα κνπ

ελδηαθέξζεθε θαη ξψηεζε ηη είλαη απηφ θαη ηεο είπαλ απφ ην Τπνπξγείν φηη ζα είλαη
ζαλ Αθαδεκία κε θαηεπζχλζεηο νξγάλσλ».
πσο θαίλεηαη παξαθάησ, πνηθίιεο είλαη νη κνξθέο νηθνγελεηαθήο ππνζηήξημεο,
θαζψο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη γνλείο ή ηα κέιε ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ
θχθινπ ιεηηνπξγνχλ σο κνπζηθά πξφηππα. πσο αλέθεξαλ νξηζκέλνη: «ν παηέξαο
κνπ έπαηδε (βηνιί) ζε θνπαξηέην θαη επεηδή άθνπγα απφ κηθξφο θνπαξηέην, απηφ
κπήθε θάπσο κέζα κνπ» (.09), «ε κακά κνπ ήηαλ θαιιίθσλε θαη ηξαγνπδνχζε
πνιχ, απηφ πηζηεχσ φηη έρεη λα θάλεη θαη κε ηηο κεηέπεηηα επηινγέο κνπ» (.12), «ν
κεγαιχηεξνο αδεξθφο κνπ (κνπζηθφο θαη απηφο) ήηαλ άλζξσπνο ήξεκνο, ηνλ
εθηηκνχζα πάξα πνιχ... ζε εκέλα απηφ ιεηηνχξγεζε θαιά θαη απφ θάπνηα ζηηγκή
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θάλακε κνπζηθή θαη καδί» (.09), «ν ζείνο κνπ (βηνινληζειίζηαο) ήηαλ κνξθή7 ζηε
κνπζηθή δσή ηεο πφιεο» (.15). Αθφκε, θαίλεηαη πσο νη γνλείο ππνζηήξηδαλ ηηο
κνπζηθέο ζπνπδέο φηαλ δηαπίζησλαλ ην ηαιέλην ηνπ παηδηνχ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά
είλαη ηα απνζπάζκαηα: «ν παηέξαο κνπ είπε: λα μεθηλήζνπκε αξκνλία γηα λα δψζεηο
γηα κνπζηθνινγία, είζαη πξννξηζκέλνο γηα απηφ» (.20) θαη «έκεηλε έθπιεθηνο (ν
παηέξαο) απφ ηελ εμέιημε, εξρφηαλε ζηηο ζπλαπιίεο κνπ, κε ζηήξημε ζηηο ζπνπδέο»
(.13).

Πίλαθαο 7
Οηθνγέλεηα: Θεηηθέο επηξξνέο
Μνξθέο ππνζηήξημεο

Σηκέο

Οηθνλνκηθή ππνζηήξημε
Μνπζηθά εξεζίζκαηα απφ ην νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ
πλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε

11
9
6

Αηζζεηή παξνπζία ηεο κεηέξαο απφ ηα
πξψηκα ζηάδηα ζπνπδψλ
Θεηηθή ζηάζε ζηηο απνθάζεηο γηα κνπζηθή

6
5

ζηαδηνδξνκία
Θεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε κνπζηθή παηδεία

4

Καιιηέξγεηα ηαιέληνπ ζε κνπζηθά γφληκν
νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ
πλεξγαζία κε δαζθάινπο
Μέιε ηεο νηθνγέλεηαο: κνπζηθά πξφηππα

4
4
4

Τπνζηήξημε ζε ζέκαηα θαηεχζπλζεο ζπνπδψλ
Αλαγλψξηζε κνπζηθνχ ηαιέληνπ

3

Αθηέξσζε ρξφλνπ/Μεηαθηλήζεηο

2

2

Μάιηζηα, νξηζκέλνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο έδσζαλ έκθαζε ζηελ επίδξαζε
πνπ άζθεζε ην κνπζηθά γφληκν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ κεγάισζαλ ψζηε λα
εμειηρζεί ην ηαιέλην ηνπο, αθνχ, φπσο είπαλ: «Γελ είλαη κφλν λα ην έρεηο, ζε βνεζάεη
θαη ην πεξηβάιινλ» (.09), «ίζσο ηειηθά ην απφιπην απηί κνπ νθείιεηαη εθεί» (.12),
«…ην αγψη μππλάεη ηνλ αγσγηάηε» (.14).
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Β) Αξλεηηθέο επηξξνέο
Παξαηεξήζεθε φηη ηα άηνκα πνπ πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο κε γνλείο
κνπζηθνχο δέρνληαλ «πηέζεηο» ιφγσ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ζηε κειέηε, ελψ
παξάιιεια επηθξαηνχζαλ αληηιήςεηο φπσο: «εζχ πξέπεη λα είζαη θαιχηεξε απφ ηνπο
άιινπο, γηαηί αιιηψο θάλεηο ξεδίιη ηνλ κπακπά ζνπ» (.12). Γχν αλέθεξαλ φηη:
«ήηαλ κηα ζρέζε θνβεξήο θαηαπίεζεο θαη γη’απηφ ηειεηψλνληαο κε ην δίπισκα ηνπ
πηάλνπ αζρνιήζεθα ειάρηζηα κε απηφ» (.12), «ν παηέξαο κνπ έπαηδε βηνιί θαη ήηαλε
γεληθά ιίγν νμχζπκνο θαη αλππφκνλνο, φπνηε κειεηνχζα,… άθνπγε θάηη... «θάιηζν»,
θψλαδε, θάπνηεο θνξέο αληηδξνχζα θη εγψ θαη δελ ήζεια ...ελψ κνπ άξεδε ε κειέηε,..
παξ’ φια απηά δελ κπνξνχζα καδί ηνπ, …θαζφινπ...8» (.09).
ζνλ αθνξά ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ
ησλ παηδηψλ ηνπο ζηε κνπζηθή (ζε ζχγθξηζε κε άιια επηζηεκνληθά πεδία/
επαγγέικαηα), νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πεξηέγξαςαλ πξνζδνθίεο πνπ
καξηπξνχλ αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο, φπσο: «λα θξνληίζσ λα έρσ έλα
Παλεπηζηεκηαθφ Πηπρίν θαη αο αζρνιεζψ κε ηε Μνπζηθή» (.12). Αθφκε, «ζαλ
επάγγεικα ζεσξνχζαλ φηη πεξηζζφηεξν θχξνο δίλεη ην λα είκαη δηθεγφξνο» (.16),
«νη ίδηνη δελ ήζειαλ λα αζρνιεζψ επαγγεικαηηθά κε ηε κνπζηθή, γηα ην γλσζηφ
ιφγν… πψο ζα βηνπνξηζηείο» (.03), «πίζηεπαλ φηη ε κνπζηθή κπνξνχζε λα κελ
εμειηρζεί ζε θάηη ζνβαξφ» (.18). Δπίζεο, έληνλε ήηαλ ε αληίδξαζε ελφο παηέξα ζηε
ζπλέρηζε ησλ κνπζηθψλ ζπνπδψλ ηεο θφξεο ηνπ ζην εμσηεξηθφ, άξλεζε πνπ θάλεθε
λα ζπλδέεηαη κε ην θχιν ηνπ παηδηνχ ηνπ: «ν παηέξαο κνπ γηα ην γην ηνπ είρε άιιεο
απφςεηο, γηα κέλα πνπ ήκνπλα θνξίηζη είρε δηαθνξεηηθή λννηξνπία... θαη ρξήκαηα λα
είρε πάιη ηελ ίδηα ζηάζε ζα θξαηνχζε, ζε κέλα έθηαηγε πξαγκαηηθά ην φηη ήκνπλα ε
θφξε» (.06).
Οη

πξναλαθεξφκελεο

ζηεξενηππηθέο

αληηιήςεηο

απνηππψλνληαη

ζην

εθπαηδεπηηθφ πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ (Πίλαθαο 2, ζει.129), αθνχ νη κηζνί απφ
απηνχο αθνινχζεζαλ επηπιένλ ζπνπδέο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε
δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε απφ απηήλ ηεο κνπζηθήο, δειψλνληαο: «Έρσ ηειεηψζεη θαη
Οηθνλνκηθφ Ννκηθήο» (.01), «έρσ πηπρίν ζηελ Ννκηθή θαη κεηαπηπρηαθφ ζηελ
Κνηλσληνινγία ηνπ Γηθαίνπ» (.16), «είρα μεθηλήζεη ζπνπδέο ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ
Μεραληθψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ» (.10), «Ηηαιηθή θηινινγία» (.03),
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Τν ππνγξακκηζκέλν θείκελν δειψλεη έληαζε ζπλαηζζεκάησλ ή λνήκαηνο.
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«Θενινγηθή» (.20), «Γαζνινγία» (.07).

Μάιηζηα, νξηζκέλνη θαηέζεζαλ ηελ

πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία ιέγνληαο φηη νη γνλείο ηνπο δελ θαηαλννχζαλ ηηο απαηηήζεηο
πνπ επέβαιιε ε κειέηε θαη ην πνιχσξν δηάβαζκα ηνπ κνπζηθνχ νξγάλνπ: «θάπνηεο
θνξέο καιψλακε, γηαηί εγψ έπξεπε λα κειεηήζσ θαη (ε κεηέξα) δελ κπνξνχζε λα
θαηαιάβεη» ( .13).
Πάλησο, ζε θάζε κηα απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο νη ζηεξενηππηθέο
αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ δε θαίλεηαη λα απνδπλακψλνπλ ηελ επηινγή θαη ηε κεηέπεηηα
αμηφινγε πνξεία ηεο κνπζηθήο ζηαδηνδξνκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ.

Παξαθάησ,

πεξηγξάθνληαη νξηζκέλνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ηζρπξνπνηνχλ απηέο ηηο
απνθάζεηο θαη, φπσο θάλεθε, ζρεηίδνληαη άιινηε κε ηηο επηξξνέο δαζθάισλ θαη
άιινηε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο· εληζρπηηθφο ππήξμε θαη ν
ξφινο ησλ θίισλ θαη ζπλνκειίθσλ.
6.2. Γεύηεξνο άμνλαο: Ο ξόινο ησλ θίισλ - ζπλνκειίθσλ
Γηα αξθεηνχο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζεκαληηθέο ήηαλ νη επηξξνέο πνπ
δέρζεθαλ απφ ηνπο θίινπο, αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο κνηξάδνληαλ ηελ αγάπε θαη
ην ελδηαθέξνλ γχξσ απφ ηε κνπζηθή. πσο είπαλ: «πξαγκαηνπνηνχληαλ ζπδεηήζεηο
κε ζπκθνηηεηέο πνπ ήηαλ θαη ζηελνί θίινη, αληαιιαγέο απφςεσλ, θνηλφ δηάβαζκα,
αληαιιαγέο βηβιίσλ, παξηηηνχξσλ, δίζθσλ, cd, βηλπιίνπ, ζπδεηήζεηο γηα εθηειέζεηο ή
γηα βηβιία ζεσξεηηθά» (.01), ελψ άιινηε, νη θίινη απνηεινχζαλ πξφηππα θαη έδηλαλ
θίλεηξν γηα κειέηε: «είρα ηνπο θνιιεηνχο κνπ, πνπ κνηξαδφκαζηαλ θνηλά νξάκαηα
θαη θνηλέο πξνζδνθίεο» (.04), «βιέπεηο θάπνηνλ άιινλ ιεο ...α, ηη σξαίν θνκκάηη, ζα
ήζεια θαη εγψ λα ην παίμσ απηφ» (.11), «…κε ην ζπκκαζεηή πεξλάκε αθξηβψο ηα
ίδηα πξάγκαηα είκαζηε αθξηβψο ζηελ ίδηα θάζε» (.17). Πάλησο, κηα πεξίπησζε
δηαθνξνπνηήζεθε, θαζψο ν ζπκκεηέρσλ ππνζηήξημε φηη νη θίινη εθηφο κνπζηθνχ
ρψξνπ ήηαλ απηνί πνπ ηνλ βνεζνχζαλ λα εμηζνξξνπεί, γηαηί: «είλαη ηφζν δφξηθν απηφ
πνπ έρεηο λα ζεθψζεηο κφλνο ζνπ …[ ]9…πνπ ζέιεηο άιια πξάγκαηα απφ ηνπο θίινπο
ζηε κηθξή ειηθία» (.02). Κάπνηνη αλέπηπμαλ δηαρξνληθέο θηιίεο αθνχ φπσο είπαλ:
«είρακε θνηλέο εμφδνπο, ζπδεηνχζακε ηη αθνχζακε ζηε ζπλαπιία, ηη καο άξεζε, ηη δελ
καο άξεζε» (.10), «έρσ θίινπο αδεξθηθνχο κε ηνπο νπνίνπο κνηξαδφκαζηε ην ίδην
θνκκάηη γεο…» (.15), «θαηαπιεθηηθή θαηαλφεζε, κνηξαδφκαζηαλ θάηη πνπ
αγαπνχζακε απφ θνηλνχ» (.06), «είρακε έλα ζπγθξφηεκα κφλν απφ θνξίηζηα, πνπ
9
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παίδακε ειεθηξηθή θηζάξα, κπάζν, ληξακο, αξκφλην» (.05), «θαληαδφκαζηαλ πψο ζα
είλαη ε δσή καο αξγφηεξα σο επαγγεικαηίεο κνπζηθνί» (.14). Αθφκε, κεηαμχ θίισλ
αλαπηχρζεθε ν ππξήλαο θαη ηεο πξψηεο επαγγεικαηηθήο ζπλεξγαζίαο, αθνχ:
«θηηάμακε κηα κηθξή θνκπαλία ζηελ αξρή, παίμακε ζε κηα δπν ηξεηο πεξηζηαζηαθέο
δνπιεηέο» θαη «δελ είρακε έξηδεο, ήκαζηαλ θίινη, ην βιέπακε φηη θάλακε ην θέθη καο,
ελψ ηαπηφρξνλα θεξδίδακε ρξήκαηα» (.18).
6.3. Σξίηνο άμνλαο: Ο ξόινο ησλ δαζθάισλ ζηελ επηινγή θαη πνξεία ηεο
κνπζηθήο ζηαδηνδξνκίαο.
Πξνθίι πξνζσπηθφηεηαο δαζθάισλ κνπζηθήο
ζνλ αθνξά ην ξφιν ησλ δαζθάισλ ηνπο, νη ζπκκεηέρνληεο επηθεληξψζεθαλ ζε
αλακλήζεηο θαη βηψκαηα πνπ αθνξνχζαλ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ησλ δαζθάισλ απφ ηα πξψηα βήκαηα ζπνπδψλ ηνπο: «ε δαζθάια
ηεο κνπζηθήο πξνπαηδείαο ήηαλ αγαπεκέλε» (.08), «ήηαλ έλα αζχιιεπην πιάζκα»
(.06), «λα ζε θάλεη λα ζέιεηο λα πεγαίλεηο λα θάλεηο κάζεκα» (.16), «ήηαλ
πξνζηηή, θνληά ζηα παηδηά» (.11).
ε πην πξνρσξεκέλα ζηάδηα ζπνπδψλ δφζεθε έκθαζε ζε δαζθάινπο κε πςειφ
επίπεδν γλψζεσλ: «ηνλ ζεσξψ θηλεηή εγθπθινπαίδεηα» (.03), «αμηφινγνο άλζξσπνο
κε πνιχ αμηφινγεο γλψζεηο» (.14), «πνιχ άξηηα εθπαηδεπκέλνο βηνινληζειίζηαο»
(.15), ελψ κεγάιν πξνηέξεκα γηα ην δάζθαιν ήηαλ θαηά ηε γλψκε ηνπο: «λα έρεη
ππνκνλή θαη λα κελ αθήλεη ηα πξάγκαηα λα πεξλάλε» (.16). Αξθεηνί ηφληζαλ ηε
ζεκαζία ηεο επηβξάβεπζεο, ιέγνληαο: «πηζηεχσ φηη φπνηνη θαζεγεηέο κπνξνχζαλ λα
κνπ πνπλ έλα κπξάβν πξνρψξα, κε βνήζεζαλ πάξα πνιχ» (.13), «κε παξφηξπλε λα
παίξλσ κέξνο ζε δηαγσληζκνχο» (.05), «πάξα πνιχ ελζαξξπληηθά ιφγηα κνπ έιεγε
θαη ζηηο ζπλαπιίεο κε έβγαδε θαη κε βνήζεζε πνιχ».

Κάπνηνη αλέθεξαλ σο

πξνηέξεκα ηελ ελζπλαίζζεζε, επηζεκαίλνληαο φηη «ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα
αθνπγθξάδεηαη θαη λα κπνξεί λα ζε πεγαίλεη παξαθάησ» (.07), «λα πξνζπαζήζεηο
λα βξεηο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είρε ν καζεηήο έλα θαθφ απνηέιεζκα» (.12),
«λα βιέπεηο ηη είλαη απηά πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ άγρνο θαη λα θάλεηο ην
κάζεκα ζαλ λα είλαη ραξά» (.16). ε κηα ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ηνλίζηεθε ε
ζεκαζία ηεο πνιηηηζκηθήο ελεκεξφηεηαο, δειαδή ε αλάγθε ζεβαζκνχ ηεο
δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο ησλ καζεηψλ απφ ην δάζθαιν· ραξαθηεξηζηηθά έλαο απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο είπε: «ζηελ Διιάδα έλαο θαιφο αιιά επέμαπηνο άλζξσπνο
[75]

κπνξεί λα αξρίζεη λα ζνπ θσλάδεη. ηελ Σαυιάλδε δε δηαλνείζαη λα ην θάλεηο απηφ
ην πξάγκα... δε γίλνληαη απηά ηα πξάγκαηα» (.11).
Κάπνηνη αλέθεξαλ ηελ εθεπξεηηθφηεηα θαη ηε ζεηηθή επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά
ζηα ηδηαίηεξα πξνηεξήκαηα ησλ δαζθάισλ ηνπο, ιέγνληαο: «ππάξρνπλ άπεηξνη ηξφπνη
λα παίμεηο έλα θνκκαηάθη ζην πηάλν θαη λα ην θάλεηο δηαζθεδαζηηθφ» (.12), «λα
αληηκεησπίδεη (ν δάζθαινο) κε ελδηαθέξνλ ηε δνπιεηά ηνπ» (.14), «λα έρεηο
θαληαζία θαη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθξίλεηο πξάγκαηα» (.16), «ζεκαληηθφ ζεσξψ ην
λα είλαη ν δάζθαινο ζεηηθφο θαη λα κελ βαξηέηαη» (.12). Οξηζκέλνη ηφληζαλ ηελ
αμία ηνπ δίθαηνπ θαη αμηφπηζηνπ-εηιηθξηλνχο δαζθάινπ ιέγνληαο: «ν ιφγνο ηνπ λα
είλαη αιήζεηα, λα κεηξάεη θαη λα ηνλ εκπηζηεχνληαη» (.13), «αθφκα θαη ζε ζπλαπιία
αλ παίμσ ζην Μέγαξν θαη δελ παίμσ θαιά, ζα κνπ ην πεη» (.17).
Μηα κνξθή «δηδαζθαιηθήο ππνζηήξημεο» ζρεηίζηεθε κε ηελ αθηέξσζε
πεξηζζφηεξνπ απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν ζηε δηδαζθαιία ηνπ αηνκηθνχ κνπζηθνχ
νξγάλνπ: «εηδηθά ζε πεξίνδν εμεηάζεσλ πεγαίλακε επηπιένλ ψξεο ζην σδείν» (.01),
«κε έπαηξλε ζην ζπίηη ηεο γηα λα κε βνεζήζεη» (.05).

Δπίζεο, κεξηθνί

ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ ζε δαζθάινπο απζηεξνχο πνπ λνηάδνληαλ γηα ηε
κνπζηθή πξφνδν ησλ καζεηψλ ηνπο, ήηαλ κεζνδηθνί θαη «βνεζνχζαλ»: «ε δαζθάια
ηνπ πηάλνπ ζηελ αξρή ήηαλ απζηεξή, ηε βιέπακε ζαλ κεηέξα, γηαηί καο δνχιεπε κε
πνιχ ζχζηεκα» (.01), «ππήξρε έλα άιιν ζηπι, πην απζηεξφο, πην απφιπηνο, πάληα
βνεζνχζε» (.11). εκαληηθή θαίλεηαη λα είλαη ε δηάζηαζε πνπ δφζεθε απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζην ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ησλ δαζθάισλ ηνπο, αθνχ φπσο είπαλ: «ζνπ
έδεηρλαλ ην δξφκν» (.05), «ν δάζθαιφο κνπ ηφηε κε πξνέηξεςε λα ην γπξίζσ ζηε
βηφια θαη ηνλ επραξηζηψ» (.08), «απηή κε έζηξεςε ζηελ ζπλνδεία θαη κε νδήγεζε
λα θάλσ απηφ ην πξάγκα επαγγεικαηηθά» (.16), «σο δάζθαινο ζα ηνλ ζηεξίμσ θαη
ζα ηνλ ζηείισ ζε έλαλ άλζξσπν πνπ είλαη θαηάιιεινο» (.07). Παξάιιεια, θάπνηνη
επηθεληξψζεθαλ ζην ζεβαζκφ πνπ έδεηρλαλ νη δάζθαινη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ
ελήιηθσλ καζεηψλ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα απνζπάζκαηα: «εξγαδφκαζηαλ επί
ίζνηο φξνηο» (.04), «ν δάζθαινο απηφο κνπ είπε: κε πείζεη ε νπηηθή πνπ δίλεηο θαη κε
ελδηαθέξεη ε δηάζηαζε πνπ δίλεηο» (.06), ελψ ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα
επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα, έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είπε: «λα κελ θάλεηο ην
καζεηή θιψλν ζνπ» (.16).
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Σέινο, κίιεζαλ γηα «ζσζηή ρεκεία» (επηθνηλσλία, ζπκπάζεηα, ζαπκαζκφ) κε
δαζθάινπο, αθνχ φπσο είπαλ: «έλα παηδί κπνξεί κε κέλα λα καξαδψζεη θαη κε ζέλα
λα αλζίζεη» (.08), «ήηαλ ε πξψηε ζηελ θαξδηά κνπ δαζθάια» (.04), «θάζε
θνπβέληα ηνπ ήηαλ επέλδπζε γηα κέλα» (.05), «πιένλ θάλνπκε ζπδεηήζεηο πάλσ ζηα
θνκκάηηα θαη ζπδεηήζεηο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ» (.17), «κεηά αλαπηχζζεηαη άιιε
ζρέζε» (.02).
Πίλαθαο 8
Πξνθίι πξνζσπηθόηεηαο δαζθάισλ κνπζηθήο
Υαξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο

Σηκέο

Γάζθαινο κε πςειφ γλσζηηθφ επίπεδν/θχξνο

11

πκβνπιεχεη-θαζνδεγεί

10

Γάζθαινο πνπ ιεηηνπξγεί σο πξφηππν

8

Εεζηή/θηιηθή πξνζσπηθφηεηα (δάζθαινο ζηα
πξψηα ζηάδηα ζπνπδψλ)

8

Δλζαξξχλεη/επηβξαβεχεη

7

Αλαπηχζζεη «ρεκεία» κε ην καζεηή

5

«Ννηάδεηαη», απζηεξφο, αθηεξψλεη ρξφλν

5

έβεηαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ελήιηθα

4

καζεηή
Δπηδεηθλχεη ελζπλαίζζεζε

3

Έρεη ππνκνλή

2

Δίλαη αμηφπηζηνο θαη δίθαηνο

2

Γηαζέηεη πνιηηηζκηθή επαηζζεζία

1

Χο πξφηππα ξφινπ ιεηηνχξγεζαλ νη δάζθαινη είηε κε ηελ πςειή ηνπο επίδνζε
θαη πνηφηεηα είηε κε ηελ θνηλσληθή αλαγλψξηζε είηε αθφκε θαη κε ηελ απζηεξή θαη
απηαξρηθή θηγνχξα πνπ απέπλεαλ. πσο αλέθεξαλ: «είρα έλα πξφηππν πνιχ πςειήο
πνηφηεηαο» (.09), «ήκνπλ ζηελ πάξα πνιχ επηπρή επνρή λα έρσ ην κεγαιχηεξν
δάζθαιν πνπ ππήξμε» (.15), «...θαη απνθάζηζα φηη ζα γίλσ κνπζηθφο. Ννκίδσ φηη
πνιχ κεγάιν ξφιν έπαημε κηα θαζεγήηξηα» (.13), «ην φηη απνθάζηζα ηη ζέισ λα γίλσ
απφ κηθξή ειηθία είλαη ζίγνπξα επηξξνή ηεο δαζθάιαο κνπ» (.05), «ηα παηδηά
πξνζπαζνχλ λα πάξνπλ φ,ηη κπνξνχλ απφ ην δάζθαιν θαη λα θηηάμνπλ ην ραξαθηήξα
ηνπο» (.18).
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ε πςειφηεξα επίπεδα ζπνπδψλ δεζπφδνπλ κνπζηθέο πξνζσπηθφηεηεο κε έλα
ηδηαίηεξα απζηεξφ πξνθίι: «σο πηαλίζηαο είλαη έλαο απφ ηνπο ηνπ πηαλίζηεο φισλ ησλ
επνρψλ, νη παηδαγσγηθέο ηνπ κέζνδνη ήηαλ αληαγσληζηηθέο, απάλζξσπεο θαη
άθαξδεο» (.04), «απαηηεηηθφο, αιιά ιφγσ ηεο κεγάιεο ηνπ πξνζσπηθφηεηαο,
θαιιηηέρλεο» (.02), «έρνπλ ην Alban Berg ην θνπαξηέην, ήηαλ θέξβεξνο
πξαγκαηηθά» (.09), «ππήξρε κεγάιε εμνπζία αιιά θαη πνιχ κεγάινο ζεβαζκφο»
(.12), «θαη κφλν πνπ μέξσ πνηα είλαη, ηε ζέβνκαη» (.17). Αθφκε, δήισζαλ: «ήηαλ
ην θέξδνο γλσξηκίαο κε αλζξψπνπο πνιχ ζεκαληηθνχο πνπ κε επεξέαζαλ σο
πξνζσπηθφηεηα, σο θαζεγήηξηα θαη σο πηαλίζηα» (.03), «θαη ην φηη ηειηθά επέιεμα
απηφλ ην ζπγθεθξηκέλν θαζεγεηή ζην εμσηεξηθφ απνδείρζεθε ζεκαδηαθφ, ν
θαζεγεηήο απηφο ήηαλ πξψην βηνιί ζην δηαζεκφηεξν θνπαξηέην ζηνλ θφζκν» (.09),
«είλαη ζξχινο γηα ηε βπδαληηλή κνπζηθή, πιένλ έρεη πεξάζεη ζηελ ηζηνξία ηεο
ςαιηηθήο ηέρλεο» (.20), «εθεί ηε γλψξηζα θαη θάλακε καζήκαηα θαη απηή κε
επεξέαζε γηα λα αξρίζεη λα κε ελδηαθέξεη ην πξάγκα πάξα πνιχ» (.10).
Πξνθίι δηδαζθαιίαο
Ζ κεηαδνηηθφηεηα, ε κεζνδηθφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο
καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή θπξηάξρεζαλ σο δεμηφηεηεο ζηε δηδαζθαιία ηεο
κνπζηθήο. Έμη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επηζήκαλαλ ηε ζεκαζία ηεο κεηαδνηηθφηεηαο
ζηε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο, ιέγνληαο φηη: «πξέπεη απηφ πνπ θάλεηο λα θαίλεηαη
πνιχ απιφ γηα λα είλαη θαη πεηζηηθφ» (.11), «μέξσ λα πσ ζηνπο ρνξσδνχο κνπ θαη
πψο λα ην θάλνπλε γηα λα πεηχρνπκε ηνλ ήρν πνπ ζέινπκε» (.13), «ν δάζθαινο ζα
πξέπεη λα ελδηαθέξεηαη φρη λα κάζεη κφλν απηφο... αιιά λα κπνξεί λα ην κεηαθέξεη
θαη ζε άιινλ» (.05) θαη «απνθφκηζα φζα πξάγκαηα δελ είρα πάξεη απφ ηνλ άιινλ
κνπ ηνλ θαζεγεηή ζε δχν ρξφληα» (.04). Αθφκε, είπαλ: «νη δάζθαινη ζα πξέπεη λα
κπνξνχλ λα δηδάμνπλε, λα έρνπλ κία κεηαδνηηθφηεηα» (.02) θαη «είλαη ζεκαληηθφ
λαη κελ ην ηί ιεο,… γλψζεηο, αιιά θαη πψο ην ιεο» (.08).
Ηδηαίηεξε εθηίκεζε θάλεθε φηη έηξεθαλ ζε δαζθάινπο πνπ δηέζεηαλ
«Γνκεκέλε ζθέςε θαη ζηνρεπφκελε» (.04), θαη «είραλ κεζνδνινγία... ζνπ έδεηρλαλ
φια ηα ζηάδηα» (.02). Αξθεηνί κίιεζαλ κε ζεβαζκφ γηα ην δάζθαιν ηνπ αηνκηθνχ
κνπζηθνχ νξγάλνπ (βηνιί, πηάλν, βηφια, βηνινληζέιν) επεηδή «έδηλε ζπγθεθξηκέλε
νδεγία, απφ ηελ νπνία εγψ έβιεπα άκεζν απνηέιεζκα» (.08), επνκέλσο «είρε κία
κέζνδν... ήμεξε αθξηβψο πψο ζα γίλεη» (.11), ήμεξε λα «δείμεη ηη ρξεηάδεηαη λα
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δηαβάζεη θαη ηη λα κε δηαβάζεη ν καζεηήο» (.13) θαη «έρεη κηα ζεηξά, δελ ςάρλεηαη»
(.16).
Δπίζεο, ζηαζεξέο ήηαλ νη αλαθνξέο ζε δαζθάινπο πνπ κπνξνχλ λα
πξνζαξκφδνληαη ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη επνκέλσο δηαζέηνπλ ηφζν κνπζηθέο
γλψζεηο φζν θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε.

Έηζη ινηπφλ: «ν θάζε καζεηήο ζέιεη

δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε» (.11), «αλάινγα κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ καζεηή
πξέπεη λα επηζεκάλεηο θάπνηα ζεκεία» (.20), «λα βξίζθεηο ην θνπκπί θάζε παηδηνχ»
(.09) θαη «δελ κπνξείο λα πεηο ζην καζεηή: δε ζνπ βγαίλεη;... εληάμεη πήγαηλε ζπίηη
θαη κειέηεζε πέληε ψξεο θαη ζα ζνπ βγεη» (.05). Μάιηζηα, θάπνηνη δήισζαλ φηη:
«κφλν δχν κπνξνχζαλ λα κνπ εμεγήζνπλ αθξηβψο ηηο λφξκεο ζηελ αηζζεηηθή πνπ
δηακνξθψλνπλ ην απνηέιεζκα» (.04), θαη «έβιεπα φηη κε απηφλ ζα πάσ πνιχ θαιά
ελψ κε ηνλ άιινλ φρη ηφζν» (.08), «ν δάζθαινο πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιφο
παηδαγσγφο, ζεσξψ φηη απηφ είλαη ην άιθα θαη ην σκέγα ζε έλα δάζθαιν, ην λα
κπνξεί λα θέξεη ην καζεηή εθεί πνπ πξέπεη λα ηνλ θέξεη άζρεηα απφ ηηο ηδηνηξνπίεο
πνπ έρεη» (.19) Έηζη, πεξηγξάθεθε ε αμία δαζθάισλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβαδίδνπλ
«κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαη κπαινχ» (.02).
6.4. Σέηαξηνο άμνλαο: Πξνζσπηθόηεηα ζπκκεηερόλησλ
Η θιίζε ζηε κνπζηθή σο πξνυπφζεζε γηα επαγγεικαηηθή επηινγή
Αλεμάξηεηα απφ ην κνπζηθφ ηνκέα πνπ θάζε κνπζηθφο ππεξεηεί, νη
ζπκκεηέρνληεο επηζήκαλαλ φηη είλαη βαζηθφ λα ππάξρεη «θιίζε» ζηε κνπζηθή, ηελ
νπνία ζθηαγξάθεζαλ άιινηε σο έκθπηε ηθαλφηεηα θαη άιινηε κίιεζαλ γηα ηαιέλην.
Γχν απφ ηνπο εξσηψκελνπο κίιεζαλ γηα αγάπε θαη θιίζε γεληθφηεξα πξνο ηελ ηέρλε,
αθνχ φπσο είπαλ: «γηα λα αζρνιεζείο κε ηε κνπζηθή πξέπεη πξψηα λα έρεηο κέζα ζνπ
ηελ ηάζε πξνο ηελ θαιιηηερλία, πξνο ηελ ηέρλε γεληθφηεξα» (.01) ή «ε ηέρλε είλαη
θάηη πνπ ην έρσ κέζα κνπ ζαλ άηνκν» (.12). Χο πξνο ηε κνπζηθή, νη ηνκείο πνπ
αλαθέξζεθαλ ήηαλ είηε νη θσλεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, είηε ην παίμηκν ελφο κνπζηθνχ
νξγάλνπ (βηφια, βηνιί, πηάλν, βηνινληζέιν), ε ζχλζεζε, ε δηεχζπλζε νξρήζηξαο θαη ε
δηεχζπλζε ρνξσδίαο. Αληηπξνζσπεπηηθή ήηαλ ε δήισζε: «Ζ αγάπε ζηε κνπζηθή
θαιιηεξγείηαη κέζα απφ ηηο θαιέο επηδφζεηο» (.01).

Οξηζκέλνη δήισζαλ:

«θαηάιαβα πσο φ, ηη γίλεηαη αβίαζηα ζηε δσή γίλεηαη πην ζσζηά θαη δε ζε
θνπξάδνπλε απηά πνπ θάλεηο» (.05), «καο αξέζεη λα θάλνπκε απηφ πνπ πηζηεχνπκε
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φηη θαηαθέξλνπκε» (.14), «ην λα παίδσ ζε θνπαξηέην ήηαλ φλεηξν δσήο θαη
απνδείρζεθε φηη κπφξεζα θαη ην έθαλα πάξα πνιχ θαιά» (.09), «φηαλ άξρηζα λα
αζρνινχκαη κε ηε ρνξσδία θαηάιαβα φηη εθεί ήκνπλα θαιχηεξε, αληαπνθξηλφκνπλ
πην εχθνια» (.13), θαη ηέινο «είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαιάβεηο αλ απηφ πνπ θάλεηο
ηαηξηάδεη κε απηφ πνπ αηζζάλεζαη.

Γειαδή, αλ ζε εθθξάδεη απφιπηα» (.18).

Μάιηζηα είπαλ: «σο πξνο ηε κνπζηθή πξέπεη λα έρεηο ην έκθπην» (.01), «γηα κέλα
φινη έρνπλ ηαιέλην, πξαγκαηηθά είλαη θαζκαηηθή ε πνζφηεηα ηαιέληνπ πνπ έρεη
θάπνηνο, είλαη ε γξήγνξε ζθέςε… ζηελ νπζία ππάξρνπλ δηαβαζκίζεηο …αιιά λα
ππάξρεη πξψηα ην ηαιέλην» (.04), «είλαη θαιφ λα αγαπάο ηε κνπζηθή αιιά ην
θαιχηεξν είλαη λα ζε αγαπάεη θαη απηή…» (.15), «έρεηο θάπνηα ραξίζκαηα κε ηα
νπνία ζε πξνίθηζε ν Θεφο θαη ε θχζε, έρεηο κνπζηθή αληίιεςε, ηαιέλην, θσλή»
(.20).
Οη δχν θπξηφηεξεο κνξθέο κνπζηθήο «έθεζεο» ήηαλ ε επίκνλε ελαζρφιεζε κε
ην κνπζηθφ φξγαλν θαη ε γξήγνξε πξφνδνο. Αθνινχζεζαλ πεξηγξαθέο φπσο: «έπαζα
ακφθ, θαηεπζείαλ έβγαια θαηλνχξηα θνκκάηηα, έπαημα» (.04), «θαζφκνπλ
αηειείσηεο ψξεο ζην πηάλν. Έηζη έβγαια δπν ρξφληα καδί» (.13), «κεηά 3 κήλεο πνπ
έθαλα βηνιί έθαλα ηελ πξψηε κνπ ζπλαπιία» (.09), «ηξαγνπδνχζα θαιά θαη είρα
πνιχ θαιή prima vista ζην ζνιθέδ» (.12).
πσο θαίλεηαη, νη θαιέο επηδφζεηο ιεηηνχξγεζαλ σο ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηνπο
πεξηζζφηεξνπο, αθνχ απηνί επηζήκαλαλ φηη: «απνθάζηζα πσο ζέισ λα αζρνιεζψ κε
ην πηάλν, γηαηί είδα φηη έρσ απηέο ηηο επθνιίεο (ζην παίμηκν), γιπηψλσ ρξφλν ζηελ
πξνεηνηκαζία ησλ θνκκαηηψλ θαη αλεβαίλσ επίπεδν ζρεηηθά γξήγνξα, έηζη
απνθάζηζα λα αθνινπζήζσ ζην ΠΑΜΑΚ ηελ θαηεχζπλζε πηάλνπ ηνπ Γεληθνχ
Σκήκαηνο» (.04), «πξνρψξεζα θαιά, θαηά ζπλέπεηα ζηακάηεζα φ,ηη άιιν
επαγγεικαηηθφ ππήξρε θαη μεθίλεζα θαλνληθά καζήκαηα ζε σδείν» (.19), «έθαλα
ξεζηηάι θαη πήγε θαιά. Μεηά άξρηζα λα κειεηάσ ζνβαξά» (.10), «φηαλ φκσο
αξρίδεηο θαη πεηπραίλεηο θάπνηα πξάγκαηα …κεηά δε ζε λνηάδεη ν θφπνο» (.17).
Μνλαδηθή πεξίπησζε απνηέιεζε ε επαγγεικαηηθή ζηξνθή θαξηέξαο ζηε
κνπζηθή σο απνηέιεζκα δηαπίζησζεο ησλ κνπζηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ αλαθαιχθζεθαλ
ζε κεγαιχηεξε ειηθία θαη ρσξίο πξνεγνχκελεο επηξξνέο απφ ηελ νηθνγέλεηα,
ζπλνκειίθνπο ή δαζθάινπο. πσο εηπψζεθε: «πνχδαζα δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ,
marketing, management, δεκφζηεο ζρέζεηο, …ζηα 21 κνπ ρξφληα μεθίλεζα καζήκαηα
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πηάλνπ ρσξίο λα έρσ θακία ζρέζε κε ηε κνπζηθή δηφηη σο ηφηε ζπνχδαδα άιια
πξάγκαηα. Απηφ πήγαηλε θαιά θαη πξνρσξνχζα πάξα πνιχ γξήγνξα» (.19).
Τα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζνλ

αθνξά

ηα

ηδηαίηεξα

ραξαθηεξηζηηθά

πξνζσπηθφηεηαο

ησλ

ζπκκεηερφλησλ, νη πεξηζζφηεξνη ζπκθψλεζαλ φηη πξσηίζησο ρξεηάδεηαη ππνκνλή,
επηκνλή, δνπιεηά θαη πεηζαξρία. Ζ ζθιεξή δνπιεηά αλαθέξζεθε επαλεηιεκκέλα σο
απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα ηε κνπζηθή πξφνδν-εμέιημε, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο
εμαηξεηηθψλ ηαιέλησλ.

Οη πεξηζζφηεξνη ζπκθψλεζαλ φηη: «ε κνπζηθή ζέιεη

ζηξαηησηηθή ππνκνλή, ζέιεη δνπιεηά, ζέιεη πεηζαξρία» (.01). Γηα παξάδεηγκα, «λα
ζεθσζείο ζηηο ελληά γηα λα δηαβάζεηο έμη ψξεο θαη φρη πέληε γηαηί θάηη δε ζα
ιεηηνπξγεί» (.10), «θαη πξέπεη λα δνπιεχεηο αθαηάπαπζηα γηαηί έηζη θαη πέζεηο ιίγν,
…ηειείσζεο» (.09), «δελ ην έβαδα θάησ» (.08), «ζέιεη πεηζαξρία γη απηφ θαη απφ
δχν άηνκα ηα παξαηνχζαλ» (.02), «θαη ην ρέξη κνπ λα πξεζζεί θαη ζην λνζνθνκείν
λα πάσ… εγψ ζα παίμσ» (.17).

Δπίζεο αλέθεξαλ φηη φηαλ «ππάξρεη θάπνην

ηαιέλην, κε δνπιεηά δηνξζψλεηαη, βειηηψλεηαη» (.01) θαη «κε ηε δνπιεηά ...κε ηελ
πξνζπάζεηα, κε ηελ επηκνλή, αλ είλαη θαλείο ππεξηαιαληνχρνο θηάλεη ζε έλα
αμηνδήιεπην ζεκείν» (.15).
Δίπαλ φηη ρξεηάδεηαη αθνζίσζε θαη ζσζηή δηαρείξηζε ρξφλνπ θαη δήισζαλ φηη
ε κνπζηθή απαηηεί «ζπζίεο», ςπρηθέο αληνρέο, ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη επειημία, αιιά
θαη κηα ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο αξλεηηθψλ θαηαζηάζεσλ. ζνλ αθνξά ηελ αθνζίσζή
ηνπο ζην αληηθείκελν, είπαλ : «είλαη ε δνπιεηά κνπ, είλαη θάηη ζαλ πξσηαζιεηηζκφο»
(.10), «απηφο έρεη λα πάεη λα θάλεη πξνπφλεζε θαη εζχ έρεηο λα δηαβάζεηο θιίκαθεο»
(.02), «γηα λα παίμσ ζηε ζπλαπιία ζηηο 6 Μαξηίνπ, ήκνπλ 8 ψξεο ηε κέξα ζην
Χδείν, θάζε κέξα γηα έλα κήλα» (.08). Υαξαθηεξηζηηθά, σο πξνο ην ζνιηζηηθφ
παίμηκν θάπνηνη επηζήκαλαλ φηη: «εθεί ππάξρεη ε εγσκαλία, ε ηειεηνκαλία, ε αγάπε
γηα ηελ ηειεηνκαλία, ε αγάπε γηα ην δηάβαζκα, είλαη λα ραίξεζαη φηαλ ζπζηάδεηο
πξάγκαηα» (.04), «δελ κπνξείο λα είζαη ζθφξπηνο θαη ηελ επφκελε κέξα λα παίδεηο
ζε κηα ζπλαπιία» (.17) θαη «βάδσ θάπνηα φξηα... πψο λα νξγαλψλσ ην ρξφλν κνπ»
(.13).
πσο ππνζηήξημαλ, κεξηθέο θνξέο ρξεηάδεηαη «λα δερηείο φηη δε ζα βγαίλεηο
κε ηνπο θίινπο ζνπ φζν βγαίλνπλ νη ζπλνκήιηθνί ζνπ» (.17), «ζπζηάδεηο πξάγκαηα ...
εθαηνκκχξηα ...πξνζπαζνχζα λα ζπλδπάδσ ην σξάξηφ κνπ ψζηε λα βγαίλσ ηα
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βξάδηα» (.04) θαη «αθχξσζα πξάγκαηα γηαηί δελ πξνιάβαηλα» (.01).

Αθφκε,

νξηζκέλνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επηζήκαλαλ φηη ρξεηάδνληαη «γεξά λεχξα θαη γεξφ
ζηνκάρη αλ ζέιεη λα γίλεη θαλείο ζνιίζη» (.09), «ππήξραλ ζηηγκέο πνπ λφκηδα φηη δελ
αληέρσ» (.08), «ηα ςπρνινγηθά πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη απίζηεπηα…[ ]» (.02),
«δελ άληερεο εχθνια, …δειαδή έθεπγαλ φινη» (.09), «ν ηζρπξφηεξνο πξέπεη λα
επηβηψζεη» (.16).

Αθφκε, έδσζαλ δηάθνξεο δηαζηάζεηο ζηε ζεκαζία ηεο

«επειημίαο», ιέγνληαο: «έκπαηλα ζε ζπλζήθεο θαη ιεηηνπξγνχζα ιίγν ζαλ
ρακαηιένληαο» (.10), «αλαγθαδφκνπλ λα θάλσ πξάγκαηα γηα λα ηθαλνπνηήζσ ηελ
αηζζεηηθή ηνπ ρη δαζθάινπ» (Ν.04), «…κπνξείο λα αζρνιεζείο θαη κε άιια
πξάγκαηα θαη κε άιινπο ηνκείο ηεο κνπζηθνινγίαο» (.03), «λα κελ είζαη απφιπηνο»
(.11).

Δπίζεο, θάλεθε φηη κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη επηηπρψο δπζάξεζηεο

θαηαζηάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, αθνχ φπσο δήισζαλ νξηζκέλνη: «ηε ζηηγκή πνπ ζα
έραλεο ζε έλα δηαγσληζκφ ή απνθιεηφζνπλ πξνθαλψο δνξηδφζνπλ, αιιά αλ κεηά ην
δεηο… απιψο, είλαη εκπεηξία» (.10), «ε θαιή δηαρείξηζε άγρνπο θαη θξηηηθήο είλαη ε
αξρή. Έλαο κνπζηθφο ζρεδφλ απφ ην πξψην κάζεκα ην αληηκεησπίδεη απηφ…» (.15),
«ζηελ θαθή θξηηηθή θνηηάσ λα δσ ηη απφ απηά φλησο ππάξρεη θαη πψο κπνξψ λα ην
αιιάμσ» (.16).
Οξηζκέλνη αλαθέξζεθαλ ζηελ παξαηεξεηηθφηεηα, ζηελ ηειεηνκαλία, ζηε
θηινδνμία, ζηελ απηνπεπνίζεζε-εγεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζπγρξφλσο κίιεζαλ γηα ηε
ζεκαζία ηνπ λα έρεη θαλείο ξεαιηζηηθή εηθφλα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, λα είλαη
«πξνζγεησκέλνο».

Απφ

ηα

ραξαθηεξηζηηθφηεξα

απνζπάζκαηα

ήηαλ:

«ε

παξαηεξεηηθφηεηα θαηαξρήλ είλαη ην παλ» (.06), «δε κνπ έθηαλε πνηέ ην κπξάβν...
δελ ήκνπλα πνηέ επραξηζηεκέλνο απφ ηνλ εαπηφ κνπ... πνηέ δε ζεσξνχζα φηη έπαηδα
θαιά… Σν έβιεπα ζηνπο άιινπο…, ην έβιεπα ζηελ απνδνρή ησλ άιισλ, αιιά απιά
ζεσξνχζα φηη δελ έρνπλε αλεβαζκέλα θξηηήξηα λα θξίλνπλε απηφ ζην νπνίν εγψ
ήζεια λα θηάζσ θαη έβιεπα κε ηα ρξφληα φηη δπζηπρψο είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν.
Άκα ζεσξήζνπκε ην 100% ην ηέιεην, φηαλ αλαγλσξίδεηο φηη είζαη ζην 60% ηνπ 100%
πνπ ζεο λα θηάζεηο γηα ζέλα, κε πνιιή δνπιεηά ζα θηάζεηο ζην 90%. Σε δηπιάζηα
δνπιεηά λα θάλεηο, ζα θηάζεηο ζην 91% (.04), «βιέπεηο ηί θεξδίδεηο» (.03), «απφ
αγλή αγάπε θαλείο δελ έθαηζε λα δηαβάζεη 8 ψξεο ηε κέξα θαη λα ιηψζεη ην κπαιφ
ηνπ βξίζθνληαο ηε ιεπηνκέξεηα ηεο ιεπηνκέξεηαο πνπ ζα ηνλ θάλεη λα αλέβεη ιίγν
παξαπάλσ» (.04), «…λνκίδσ απφ πξνζσπηθφ ςψλην, …λα πεηο φηη ζέισ λα είκαη
θαιφο ζε απηφ πνπ θάλσ», (.10) θαη «ην λα αηζζάλεζαη φηη είζαη ν θαιχηεξνο φηαλ
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είζαη επάλσ ζηε ζθελή» (.11), «λα είζαη έλαο εγέηεο, κηα πξνζσπηθφηεηα» (.13).
Πάλησο, δελ παξέιεηςαλ λα ηνλίζνπλ φηη «ππάξρνπλ άιινη εθαηφ πνπ ην θάλνπλ
(παίδνπλ κνπζηθή) θαιχηεξα» (.02) θαη φηη θαιφ είλαη «λα πεγαίλεηο πάληα
ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηέο ζνπ» (.09). Μάιηζηα, φπσο αλαθέξζεθε, ρξεηάδεηαη λα
«παηάλε ηα πφδηα καο θάησ ζην έδαθνο» (.15) θαη «δέρηεθα φηη ην επίπεδφ κνπ είλαη
πνιχ ρακειφ ζε ζρέζε κε ζπνπδαζηέο ηεο κνπζηθήο ζην εμσηεξηθφ» (.17).
Κάπνηνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κνηξάζηεθαλ ηα νξάκαηά ηνπο θαη δήισζαλ
φηη πάληα έζεηαλ ζηφρνπο, ζπλδπάδνληαο ηε δεθηηθφηεηα ζε λέεο εκπεηξίεο κε ηελ
ηθαλφηεηα λα ζπλεξγάδνληαη (κνπζηθή δσκαηίνπ) θαη λα ιεηηνπξγνχλ επνηθνδνκεηηθά
ζηελ νκάδα.

Κάπνηνη ζρνιίαζαλ: «Καζνξηζηηθφ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα έρεη ν

κνπζηθφο είλαη ην φξακα», «...έρσ βάιεη σο ζηφρν ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ δσήο λα
αιιάμσ απηφ ην δεδνκέλν, (ζα ήζεια) λα ζεσξείηαη ε βηφια αληάμηα ηνπ βηνιηνχ!»
(.08) θαη κηιψληαο γηα «ζηφρνπο», θάπνηνη απφ απηνχο είπαλ: «βάδσ έλα ζηφρν θαη
πξνζπαζψ λα ην ηειεηνπνηήζσ (ην κνπζηθφ έξγν). Δίλαη κηα πνιχ κηθξή ιεπηή
γξακκή» (.13), «Να ππάξρεη έλαο ζηφρνο... Ο θαιιηηέρλεο πνπ δελ έρεη ηελ αίζζεζε
φηη πξέπεη λα εκθαληζηεί θάπνπ γηα λα ηνλ αθνχζνπλ ...δελ έρεη λφεκα γηα κέλα»,
(.05) «ζπκάκαη φηαλ ε θαζεγήηξηά κνπ έπαημε πηάλν κε ηελ νξρήζηξα θαη κε
θάιεζε,... πξψηε θνξά εγψ έβιεπα νξρήζηξα, εγψ είπα: αρ, ηη σξαία λα δηεχζπλα εγψ
εθεί πάλσ. Σειηθά απηφ έγηλε ζηε δσή κνπ» (.13), «κπήθα πνιχ κέζα ζε φιν απηφ
ην πξάγκα (ηε κνπζηθή) θαη απνθάζηζα λα δνπιέςσ πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν
πνπ είρα, αο πνχκε, ζην κπαιφ κνπ ζαλ φξακα λα θηάζσ ζηα 30-35 κνπ» (.04). Ζ
δεθηηθφηεηα ζε λέεο εκπεηξίεο πεξηγξάθεθε σο έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ
πξνζσπηθφηεηαο, θαζψο φπσο είπαλ κεξηθνί: «παο φπνπ ζε πάεη, θνηηάο λα έρεηο φζν
ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα options» (.02), ή «ήζεια λα βγσ έμσ λα γλσξίζσ άιια
πξάγκαηα, λα γλσξίζσ άιινπο θαζεγεηέο» (.03).
Παξάιιεια, δφζεθε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηζεκάλζεθε
φηη: «είλαη κηα επράξηζηε θνηλή ζπλεχξεζε ην λα αλήθεηο ζε κηα κνπζηθή νκάδα»
(.06), «ζπλεξγαζηήθακε,... φια απηά ήηαλε έλα ρσλεπηήξη γλψζεσλ θαη
νινθιήξσζεο ραξαθηήξα» (.07), «έρεη ζεκαζία λα ζπλεξγάδεζαη, λα κάζεηο λα
αθνχο θαη λα ζπλνδεχεηο θαη λα παο ιίγν πίζσ γηα λα αθνπζηεί ν ηάδε» (.16), «λα
ζπγρξνληζηείο ζε φια ηα επίπεδα κε ηνπο άιινπο» (.10) θαη «λα πξνζπαζήζεηο λα
θάλεηο θάηη νκαδηθφ ζαλ έλαο» (.09).
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Πίλαθαο 9
Α. Πξνζσπηθόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ κνπζηθώλ
Φπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά

Σηκέο

Τπνκνλή, επηκνλή, πεηζαξρία

11

Απηνπεπνίζεζε

9

Γηαρείξηζε

9

αξλεηηθψλ θαηαζηάζεσλ/ζπλαηζζεκάησλ
Ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο

8

Σειεηνκαλία

7

Σάζε γηα επίηεπμε ζηφρσλ

6

Αθνζίσζε θαη ζσζηή δηαρείξηζε ρξφλνπ

5

Ρεαιηζηηθή εηθφλα ησλ δπλαηνηήησλ

5

Δπειημία

4

Γεθηηθφηεηα ζε λέεο εκπεηξίεο

4

Δπνηθνδνκεηηθή δηαρείξηζε ηνπ αληαγσληζκνχ

4

Αλάγθε γηα επηβξάβεπζε

3

Φηινδνμία

2

Δπίζεο, παξαδέρηεθαλ φηη ν κνπζηθφο αλαδεηά ηελ επηβξάβεπζε, αιιά
ηαπηφρξνλα νθείιεη λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη επνηθνδνκεηηθά ηνλ αληαγσληζκφ.
Γελ παξέιεηςαλ λα αλαθέξνπλ φηη: «ε επηβξάβεπζε ηεο πξνζπάζεηαο είλαη θάηη γηα ην
νπνίν δεη ν θαιιηηέρλεο» (.15), «ην κφλν πνπ θεξδίδνπλ (νη κνπζηθνί) είλαη ην
ρεηξνθξφηεκα» (.19) αιιά θαη ηελ αλάγθε «λα αηζζαλζψ φηη απηφ πνπ θάλσ αξέζεη»
(.05). ζνλ αθνξά ηελ επνηθνδνκεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηα
ραξαθηεξηζηηθφηεξα απνζπάζκαηα ήηαλ: «Τπάξρεη αληαγσληζκφο γηαηί ππάξρεη ζην
αλζξψπηλν είδνο... είκαζηε θηηαγκέλνη λα αληαγσληδφκαζηε... Δίλαη πξντφλ εμέιημεο
θαη κάιηζηα νδεγεί ζε εμέιημε, αξθεί λα κελ μεθεχγεη απφ ηα φξηα» (.14) θαη «ην λα
πεξπαηάο ζε έλα δξφκν κφλνο ζνπ θαη λα ρνξνπεδάο δελ έρεη θακηά αμία. Σν λα
κπνξείο λα είζαη εθεί πνπ είλαη φινη νη θαινί έρεη ζεκαζία θαη απηφ είλαη πνπ ζε πάεη
κπξνζηά,... είλαη ζέκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο δηαρείξηζεο. Δμαξηάηαη απφ εκάο. Ή ζα
είλαη θάηη γφληκν ή ζα είλαη θαηαζηξνθηθφ… φπσο είλαη ν αξξσζηεκέλνο
αληαγσληζκφο» (.12). Αθφκε: «έβγαηλε αο πνχκε πξψηνο ν ηάδε, δεχηεξνο ν ηάδε,
ηξίηνο εγψ ... ζηνλ επφκελν δηαγσληζκφ έβγαηλα πξψηνο εγψ, δεχηεξνο ν ηάδε, ηξίηνο
ν άιινο... θαη ιέγακε... είρακε ηελ έθθξαζε …ζε ηαπείλσζα... θαη θάλακε πιάθα»
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(.10). Μηα ζπκκεηέρνπζα είπε: «Ννκίδσ φηη ε παηδεία παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν.
ηαλ έρεηο παηδεία, ην δηαρεηξίδεζαη σο ζεηηθφ. Απηφο ν αληαγσληζκφο θάλεη θαιφ»
(.05). Έηζη, κέζα απφ ηηο ηζηνξίεο δσήο ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα θάλεθε φηη ε ζπλχπαξμε ηεο αγάπεο ζηε κνπζηθή,
νη κνπζηθέο ηθαλφηεηεο αιιά θαη νη επηπξφζζεηνη παξάγνληεο πνπ ζα αλαθέξνπκε
παξαθάησ ιεηηνπξγνχλ ζπλδπαζηηθά θαη θαζνξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή κνπζηθή
πνξεία.
Ο κνπζηθφο σο «δηα βίνπ» εθπαηδεπφκελνο
ηελ ελφηεηα απηή εθηίζεληαη ζηνηρεία πνπ εζηηάδνπλ α) ζηε κνπζηθή σο
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη β) παξνπζηάδνληαη νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε
ζρέζε κε ηηο πηπρέο επίδξαζεο ηεο κνπζηθήο ζηνλ αλζξψπηλν ραξαθηήξα.
Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ζηελ νπνία μεθίλεζαλ κνπζηθή, νξηζκέλνη δήισζαλ
φηη απηφ έγηλε απφ πνιχ λσξίο θαη αλέζπξαλ κλήκεο, φπσο: «ε ελαζρφιεζή κνπ
μεθίλεζε εμ απαιψλ νλχρσλ απφ βξεθηθή ειηθία» (.20), «άξρηζα καζήκαηα
κνπζηθήο πξνπαηδείαο φηαλ ήκνπλ 4 εηψλ» (.08), «φηαλ ήκνπλ 5 ρξνλψλ είπα λα
μεθηλήζσ βηνιί» (.09). Αλαθνξηθά κε ην κνπζηθφ ηνπο μεθίλεκα, είπαλ φηη εθφζνλ
ήηαλ πξνζσπηθή επηζπκία πξνέθπςε σο πξσηνβνπιία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
αβίαζηα θαη επηζήκαλαλ φηη: «ήηαλ δηθηά κνπ ε θιίζε, εγψ επέιεμα φζα έθαλα ζηε
κνπζηθή» (.06), «δεηνχζα επίκνλα λα θάλσ κνπζηθή» (.14), «δηθή κνπ απφθαζε
ήηαλ» (.17). ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε εμνηθείσζε κε ηε ζθελή θαη ηε κνπζηθή
πξάμε θαίλεηαη φηη μεθίλεζε απφ πνιχ λεαξή ειηθία, αθνχ «σο ζνιίζη κε ρνξσδία
ήηαλ θαη ε πξψηε κνπ εκθάληζε φηαλ ήκνπλ έμη ρξνλψλ» (.05), «ήκνπλ 6 ρξνλψλ
φηαλ μεθίλεζα λα αλεβαίλσ ζε αλαιφγην» (.20), «ζπκκεηείρα απφ κηθξφο ζε απηήλ
ηελ νξρήζηξα κε παηδάθηα» (.18). Μηα κνπζηθφο κίιεζε γηα ηελ πξψηκε δεκφζηα
κνπζηθή εθπαίδεπζε ηεο ρψξαο απφ φπνπ πξνέξρεηαη, ζπκνχκελε ην δηθφ ηεο
μεθίλεκα ζηε κνπζηθή (νβηεηηθή Έλσζε) θαη δηαθνξνπνηήζεθε απφ ηα ειιεληθά
εθπαηδεπηηθά κνπζηθά δεδνκέλα, ιέγνληαο φηη: «ππήξρε ην παηδηθφ Μνπζηθφ ρνιείν,
φρη φπσο ην μέξνπκε ζηελ Διιάδα, απηφ αθνξνχζε ηα πξψηα επηά ρξφληα. Απηφ ήηαλ
θάηη ζπλεζηζκέλν γηα ηα πεξηζζφηεξα παηδηά. Οη δάζθαινη, κε ην πνπ ηειείσλαλ (νη
καζεηέο ηηο ζπνπδέο ηνπο ), ηνπο πξνσζνχζαλ ή φρη, αλαιφγσο κε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ
είραλ. Σα παηδηά πνπ εκθάληδαλ ηαιέλην, φξεμε θαη δηάβαδαλ, πξνρσξνχζαλ» (.05).
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Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ επηθξάηεζε ε άπνςε φηη ε ελαζρφιεζε
κε ηε κνπζηθή γηλφηαλ πην ζπλεηδεηά ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο θαη σο ηέηνηεο
πεξηέγξαθαλ ηα ρξφληα ηεο εθεβείαο, ιέγνληαο: «κεηά, ζηελ ειηθία ησλ 16 άξρηζε λα
γίλεηαη πην ζπλεηδεηή επηινγή» (.02), «κφλε κνπ είρα πεξηζζφηεξν ζπλείδεζε λα
κειεηάσ θαη εηδηθά πην ζπζηεκαηηθά, απφ ηξίηε γπκλαζίνπ θαη κεηά» (.01), «ζηηο
κεγαιχηεξεο ηάμεηο ε κειέηε ησλ ηξηψλ ή ηεζζάξσλ σξψλ γηλφηαλ ζπλεηδεηά γηαηί
αιιηψο δε γηλφηαλ» (.05). ε ζρέζε κε ηελ ειηθία απφ ηελ νπνία άξρηζαλ λα
πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε κνπζηθή, νη ζπκκεηέρνληεο είπαλ φηη: «Πεξίπνπ ζηελ ειηθία
ησλ 13-14 ρξνλψλ είρα πάξεη ηελ απφθαζε» (.05), « (φηαλ ήκνπλ) 14-15 ρξνλψλ
αγάπεζα πνιχ ηε κνπζηθή θαη απνθάζηζα φηη ζα γίλσ κνπζηθφο» (.13), «άξρηζα λα
γξάθσ απφ 14 ρξνλψλ. Μεηά άξρηζα λα αηζζάλνκαη φηη ζέισ λα γίλσ καέζηξνο»
(.14), «ήκνπλα ηνπξίζηαο ζην ζρνιείν, έδηλα πξνηεξαηφηεηα ζην βηνιί» (.09).
πρλέο ήηαλ νη αλαθνξέο γηα ηελ αγάπε ηνπο ζηε κνπζηθή· νξηζκέλνη
δηεπθξίληζαλ φηη ην κνπζηθφ ηνπο μεθίλεκα ήηαλ θαηεμνρήλ απνηέιεζκα πξνζσπηθήο
επηζπκίαο, ελψ δεθαηξία απφ ηα είθνζη άηνκα δήισζαλ φηη πάλσ απ’ φια ε αγάπε γηα
ηε κνπζηθή ήηαλ ε αθεηεξία θαη ην θίλεηξν πνπ θαζφξηζε φρη κφλν ηελ επηινγή αιιά
θαη ηε κνπζηθή ηνπο πνξεία. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα απνζπάζκαηα: «πάλσ απφ
φια, πξέπεη λα αγαπάο ηε κνπζηθή» (.01), «αλ δε καο αξέζεη ε κνπζηθή, δε γίλεηαη
ηίπνηα» (.02), «ε κνπζηθή κε έρεη θεξδίζεη, κάιινλ γελλήζεθα γηα απηφ ην πξάγκα»
(.06), «λα κε ράζεη πνηέ θαλείο απηήλ ηε ραξά, …λα πηάζεηο ην φξγαλν θαη λα πεηο
ην θάλσ επεηδή κνπ αξέζεη» (.11), «ε βπδαληηλή κνπζηθή είλαη ζέκα αγάπεο θαη
ζέκα ραξάο, θαξδηάο πξψηα θαη πάλσ απφ φια» (.20), «αλ δελ ην αγαπάο, ήδε απφ
ηε κηα ψξα έρεηο πάζεη λεπξηθφ θινληζκφ, πνλάλε ηα ρέξηα ζνπ, ηα πφδηα ζνπ,
πνλνθέθαιν έρεηο…» (.16), «ηξειαίλνκαη γηα ηε θάζε ηεο νξρήζηξαο, 15 ρξφληα
κεηά, ηε δνπιεηά κνπ δελ ηελ έρσ βαξεζεί» (.08), «λνκίδσ φηη φζνη θαηαθέξλνπλ λα
θάλνπλ δνπιεηά ηνπο ην ρφκπη ηνπο είλαη επηπρηζκέλνη ζηε δσή ηνπο» (.18).
Οξηζκέλεο θνξέο ε κνπζηθή έπαηξλε ηελ κνξθή ςπραγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο παξ’
φιεο ηηο αλακθίβνια κεγάιεο απαηηήζεηο ζηε κειέηε ζε επίπεδν ζπνπδψλ αιιά θαη ζε
επαγγεικαηηθφ επίπεδν. πσο είπαλ: «αθφκε θαη ηα θαινθαίξηα πήγαηλα ζε δηάθνξα
ζεκηλάξηα αλά ηνλ θφζκν» (.12), «ε ζπγθεθξηκέλε θάζε ζην piandeamonium είλαη
πνιχ ηδηαίηεξε θαη παξεΐζηηθε» (.10), «ήηαλ ηφζν σξαία ε δηαδηθαζία θαη νη
ζπλαπιίεο, κεηά έθαλεο θαη ην κπάλην ζνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο» (.16),
«θάλαλε έλα ζεκηλάξην ζην Γθαίηε θαη κεηά ζην Gerakina Βeach θαη κεηά γηα πνιιά
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ρξφληα αλέιαβα εγψ ηελ ζθπηάιε... ζεκηλάξην ζην Πφξην Καξξάο ηεο Υαιθηδηθήο»
(.15).
Οξηζκέλνη επηζήκαλαλ φηη ε επαγγεικαηηθή επηινγή γχξσ απφ ηε κνπζηθή
εληζρχζεθε κέζα απφ πςεινχ επηπέδνπ ζπνπδέο εθηφο Διιάδνο. Γηα παξάδεηγκα:
«έθπγα απφ ηελ Διιάδα κε γλψζεηο κνπζηθήο, αιιά ζηε πνξεία έγηλα κνπζηθφο…νη
Οπγγαξέδνη δνπλ κε ηε κνπζηθή» (.12), «εθφζνλ παο ζηελ Αθαδεκία ζην Βεξνιίλν
είλαη κνλφδξνκνο» (.02), «έπξεπε λα ηειεηψζσ, λα θχγσ θαηεπζείαλ ζηε Βηέλλε
ζηελ Αθαδεκία γηα λα ζπλερίζσ ηηο ζπνπδέο κνπ» (.09), «ζηελ Κνισλία πνπ είρα
πάεη ήηαλ ηξνκεξά ςειφ ην επίπεδν» (.10). Κάπνηνη αλαθέξζεθαλ ζηηο πινχζηεο
κνπζηθέο εκπεηξίεο ηνπο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ιέγνληαο: «ην ’99 πήγα ζηε
Νπξεκβέξγε ζηελ Αθαδεκία, έγηλα δεθηφο ζηηο εμεηάζεηο, έθαηζα 6 ρξφληα,
ηειεηψλνληαο απφ εθεί πήγα ζην Οράην, θξαηηθφ παλεπηζηήκην, θαη κεηά ζηε
Λνπηδηάλα» (.11), «έπαηδα ζηελ νξρήζηξα Γσκαηίνπ ηνπ Μνλάρνπ, ζηε πκθσληθή
ηνπ Μνλάρνπ θαη παξάιιεια έπαηξλα κέξνο ζε δηαγσληζκνχο γηα νξρήζηξεο» (.09),
«πήγα Νπξεκβέξγε, Φξάηκπνπξγθ, Νηξφζηγθελ, Ρφζηνθ θαη ζην Μπάδεθ ηεο
Διβεηίαο, … λα αλαθέξσ ζεκηλάξηα ζην άιηζκνπξγθ, ζηελ Πνξηνγαιία, ζην
Νηίζειληνξθ» (.04), «απφ ηηο κεγαιχηεξεο εκπεηξίεο ε Παγθφζκηα Οξρήζηξα
Νέσλ» (.02). Πάλησο, ε έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε πνπ αθνξά ηηο ζπνπδέο ζηελ
ελήιηθε δσή δε ζπκβαδίδεη απαξαίηεηα κε νηθνλνκηθή επρέξεηα, αθνχ νη
ζπκκεηέρνληεο ηφληζαλ φηη: «είρα κάζεη πάληα λα δνπιεχσ θαη ζπγρξφλσο λα
ζπνπδάδσ» (.13), «ζηε Βηέλλε ζπκκεηείρα σο έθηαθηνο θαηφπηλ αθξνάζεσλ ζε
νξρήζηξεο, ψζηε λα βγαίλνπλ ηα πξνο ην δελ» (.09), «κε ηα ρξήκαηα πνπ έπαηξλα
απφ ηα ΣΔΗ, μεθίλεζα θαη ηδηαίηεξα» (.06), «παξάιιεια δνχιεπα, γηα λα κπνξέζσ
λα αληεπεμέιζσ ζηηο ζπνπδέο κνπ» (.19).
Κάπνηνη, κηιψληαο γηα ηελ παξαδνζηαθή θαη ιατθή κνπζηθή ηφληζαλ ηε
δηαθνξνπνίεζή ηεο απφ ηνλ «επξσπατθφ» ηξφπν ζθέςεο θαη ηελ θιαζζηθή σδεηαθή
εθπαίδεπζε επηζεκαίλνληαο φηη: «ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο εθεί, δελ έρεη
λα θάλεη κε παξηηηνχξα» (.20) θαη «…ην ζχζηεκα ηεο Χδεηαθήο παηδείαο δε λνκίδσ
φηη έρεη θαιή βάζε. Σν είδνο κνπζηθήο γηα ην νπνίν κηιάκε παηάεη πάξα πνιχ ζηνλ
απηνζρεδηαζκφ θαη ζην ζπλαίζζεκα, […] ήηαλ κεγάιν κεηνλέθηεκα απηφ γηα κέλα,
λα παξαθνινπζήζσ ηνλ επξσπατθφ ηξφπν ζθέςεο» (.18). Αθφκε, εηπψζεθε φηη: «ν
ηίηινο ζην δηθφ καο ην είδνο είλαη ην λα παίδεηο ή ην λα έπαημεο ζην παξειζφλ κε
κεγάια αλαγλσξηζκέλα νλφκαηα ηεο αληίζηνηρεο κνπζηθήο» θαη δχν αθφκε
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ζπκκεηέρνληεο ηφληζαλ ηηο ζεηηθέο γηα ηε κνπζηθή ηνπο πνξεία επηξξνέο πνπ
δέρζεθαλ κέζα απφ ζπνπδαίεο, θαηά ηε γλψκε ηνπο, ζπλεξγαζίεο ιέγνληαο: «ήξζακε
ζε επαθή κε ηνλ Αεδνλίδε, ην γλσζηφ ηξαγνπδηζηή γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ θπξίσο ζηε
δηάδνζε ηνπ ζξαθηψηηθνπ ηξαγνπδηνχ» (.20), «θαζνξηζηηθή ήηαλ ε ελαζρφιεζή κνπ
κε ην ηξαγνχδη: ζπλεξγαζίεο κε κνπζηθνχο ηνπ Νένπ Κχκαηνο… ήηαλ έλα ρσλεπηήξη
γλψζεσλ θαη νινθιήξσζεο ραξαθηήξα» (.07).
Πίλαθαο 9
Β. Πξνζσπηθόηεηα/παξάγνληεο επηξξνήο
Μνπζηθνί θαη κνπζηθή εθπαίδεπζε
Ζ αγάπε ζηε κνπζηθή σο πξνυπφζεζε γηα
επαγγεικαηηθή επηινγή
Ο κνπζηθφο δελ «εθεζπράδεη» / δηά βίνπ
εθπαηδεπόκελνο
Ζ κνπζηθή εθπαίδεπζε μεθίλεζε ζε πξψηκε ειηθία
Έκθαζε ζηε ζεκαζία ησλ κνπζηθψλ ζπνπδψλ
εθηφο Διιάδνο/θαηάξηηζε
Σν κνπζηθφ μεθίλεκα ήηαλ απνηέιεζκα
πξνζσπηθήο επηζπκίαο
Μνπζηθή εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε
θαη ςπραγσγία
Οη κνπζηθνί εξγάδνληαη γηα λα αληεπεμέξρνληαη
ζηηο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ησλ ζπνπδψλ
Σαχηηζε πξνζσπηθήο - επαγγεικαηηθήο δσήο
Λήςε επαγγεικαηηθήο απφθαζεο απφ ηα εθεβηθά
ρξφληα
Λατθή-παξαδνζηαθή κνπζηθή, «απηνζρεδηαζκφο
θαη ζπλαίζζεκα» vs θιαζζηθήο κνπζηθήο παηδείαο
Ζ δσξεάλ κνπζηθή παηδεία επλνεί ηηο κνπζηθέο
ζπνπδέο

Σηκέο
13
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4
4
4
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ε αξθεηά ζεκεία νη ζπκκεηέρνληεο κνπζηθνί - κέιε νξρήζηξαο - ή κε ηελ
επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα (ηνπ δαζθάινπ) πνπ ππεξεηνχλ ζηηο δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο
ηεο δεκφζηαο ή ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, ζπκθψλεζαλ φηη ν κνπζηθφο δελ εθεζπράδεη
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θαη δήισζαλ φηη ζρεδφλ πάληνηε βξίζθνληαλ θαη ζπλερίδνπλ λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή
εγξήγνξζε.
Έηζη, είπαλ: «ήζεια λα κάζσ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα» (.03), «έρσ ην κηθξφβην
λα ζέισ λα δνπιέςσ φζν ην δπλαηφλ πην πνιιά έξγα» (.04), «εγψ πξνρσξάσ»
(.05), «ήζεια λα πάσ ηνλ εαπηφ κνπ έλα βήκα κπξνζηά…» (.08), «αλαγθάδεζαη λα
είζαη ζε κηα ζπλερή ζπνπδή» (.07), «…δειαδή έρνπκε εκεξνκελία ιήμεο σο
δεκηνπξγνί;» (.06), «ζε ειηθία 50 εηψλ πήγε ζηελ Απζηξία λα ζπλερίζεη γηα λα γίλεη
καέζηξνο» (.14), «φηαλ έλαο άλζξσπνο έρεη απφ κηθξφο κηα ζπγθεθξηκέλε ζηάζε,
είλαη θαη κεηά ζπλήζσο έηζη σο θνηηεηήο, σο επαγγεικαηίαο, σο ελήιηθαο» (.01),
«λα αηζζάλεζαη φηη είζαη παξαγσγηθφο» (.11), «…δελ πξέπεη κε ηίπνηα λα
ηεικαηψζεηο» (.16).

Οξηζκέλνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο παξαδέρηεθαλ φηη: «ε

κνπζηθή ήηαλε ην 80, 85% ηεο δσήο καο» (.04) θαη «αλ είρα έλα ζχδπγν πνπ δελ
θαηαιάβαηλε... απηήλ ηε ζηηγκή ζα είρα λα αληηκεησπίζσ θαη πξνβιήκαηα ζην ζπίηη»
(.08), «επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή δσή ηαπηίζηεθαλ» (.09).
Οη απφςεηο πνπ επηθξάηεζαλ ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο κνπζηθήο ζηε δηακφξθσζε
ηνπ ραξαθηήξα ήηαλ φηη: α) ε κνπζηθή είλαη ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε-δηέμνδνο θαη
ην δεηνχκελν είλαη λα αζθείηαη κε «πγεία», β) ε κνπζηθή «ελδπλακψλεη» ην
ραξαθηήξα, γ) νινθιεξψλεη θαη επραξηζηεί ηνλ άλζξσπν, πξνάγεη ηελ επηθνηλσλία
θαη ηε ζπλεξγαηηθφηεηα. Σα παξαπάλσ καξηπξνχληαη ζηα εμήο απνζπάζκαηα: «Σε
κνπζηθή ηελ έβιεπα πάληα ζαλ ςπρνζεξαπεία... δειαδή φηη είλαη θάηη πνπ θάλεη
θάπνηνο είηε γηα λα μεθχγεη απφ ηηο δηθέο ηνπ δπζθνιίεο, είηε γηαηί εκπινπηίδεη κε
απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ νκνξθηά ηνπ θφζκνπ, είηε γηαηί έηζη εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά
ηνπ, είηε γηαηί έηζη ληψζεη φηη παίξλεη κία ζηήξημε ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ.
Γεληθφηεξα ινηπφλ ε κνπζηθή έρεη λα θάλεη πάξα πνιχ κε ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε θαη
γη απηφ επεηδή θαη εγψ αλάινγα κε ηελ δηάζεζή κνπ έπαηδα ραξνχκελα ή φρη
θνκκάηηα ζεσξψ φηη ηα παηδηά πνπ θάλνπλ κνπζηθή θαη ηελ έρνπλ επηιέμεη ηα ίδηα...
ζεσξεηηθά θάηη εθθξάδνπλ κέζα απφ απηφ. Θέισ ινηπφλ λα ηνπο κάζσ λα ην θάλνπλ
κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε πγεία» (.16), «ε κνπζηθή ήηαλ κηα έληνλε
ζπλαηζζεκαηηθή παξφξκεζε ζηελ εθεβεία, ψζηε (κέζσ απηήο) λα δηνρεηεχσ θάπνηα
ζπλαηζζήκαηα» (.07), «ε κνπζηθή κνπ έδσζε άιινλ αέξα. Άξρηζε κε ηνλ θαηξφ λα
πιάζεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ κέζα κνπ. Πηζηεχσ φηη κε επεξέαζε ε κνπζηθή ζηνλ
ηνκέα απηφ (ςπρνινγηθά)» (.19), «ε ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή δειψλεη θαη κία
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αληζνξξνπία ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν ε νπνία θαιχπηεηαη κέζσ ηεο ηέρλεο…»
(.14).
Αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηεο κνπζηθήο ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ραξαθηήξα είπαλ:
«ε κνπζηθή σο άλζξσπν κε βνήζεζε ζε ζέκαηα ππνκνλήο θαη επηκνλήο, (δειαδή) ζε
φια απηά ηα ζηνηρεία, ψζηε λα ηα αλαπηχμσ θαη λα ηα θαιιηεξγήζσ» (.06), «έρσ
παίμεη δχν θνξέο ηνλ θχθιν ησλ θνπαξηέησλ ηνπ Μπεηφβελ θαη ληψζσ
νινθιεξσκέλνο άλζξσπνο» (.09), «σθειήζεθα θαη ν ίδηνο» (.16), «κε ηε κνπζηθή
αλαπηχζζεηο πεηζαξρία·… φηαλ πήξα ηε ζέζε ζηελ Κξαηηθή θαη νη εμεηάζεηο άξρηδαλ
08.30, ηξάβεμα ην Νν1 θαη φινη κνπ έιεγαλ θξίκα ξε θίιε, ηη θξίκα,... ζε ζέλα
έηπρε... λαη,... αιιά δνχιεπε ην κπαιφ 100%. ια ρξεηάδνληαη γηα ηα παημίκαηα»
(.02).

Τπνζηεξίδνληαο φηη ε κνπζηθή «πιάζεη ραξαθηήξα», έλαο απφ ηνπο

ζπκκεηέρνληεο είπε: «Σν κεγαιχηεξν παξάδεηγκα είκαη εγψ. Ήκνπλ έλα παηδί κε
πνιχ εγσηζκφ. Τξνκεξά εγσηζηήο. Φνβεξά εγσηζηήο. Ζ κνπζηθή κνπ άιιαμε ηα
πάληα» (.19). ε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ην θνηλφ, θάπνηνη
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επηζήκαλαλ φηη: «είλαη κηα ηξνκεξή αίζζεζε, κεγαιεηψδεο
ζηε ζθελή, φηη κηιάο ζηνλ θφζκν» (.08), «ε ρνξσδία κνπ άξεδε γηαηί ήκνπλ καδί κε
άιιν θφζκν» (.12), «απηφ είλαη πνπ κε γεκίδεη, ε επαθή κε ηνπο άιινπο» (.06),
«ζηελ ερνγξάθεζε θηηάρλσ κπξνζηά κνπ κηα εηθφλα φηη ππάξρεη θφζκνο πνπ κε
αθνχεη» (.05) θαη «ζηε ζπλαπιία, εθείλε ηε ζηηγκή κηιάο κε φινπο φζνη είλαη θάησ»
(.16).

6.5. Δπηπξόζζεηνη παξάγνληεο επηξξνήο σο πξνο ηελ επηινγή θαη πνξεία ηεο
κνπζηθήο ζηαδηνδξνκίαο
Δθηφο απφ ηνπο αξρηθνχο ππφ εμέηαζε ηνκείο, νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ
θαη ζην ξφιν πνπ έπαημαλ νη ζπγθπξίεο ζε θξίζηκα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο,
ζηηγκαηίδνληαο ηε κεηέπεηηα κνπζηθή ηνπο πνξεία. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο
ππνζηήξημαλ φηη δελ ζπγθαηαιέγνπλ ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο ζηα θίλεηξα επηινγήο
ηεο

κνπζηθήο

ζηαδηνδξνκίαο.

Σέινο,

παξαζέηνπκε

ηνπο

«αλαζηαιηηθνχο

παξάγνληεο» ζε ζρέζε κε ηηο κνπζηθέο ζπνπδέο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη πνξεία, ζηνηρεία ζηα νπνία κε εηιηθξίλεηα θαη
απζνξκεηηζκφ αλαθέξζεθαλ αξθεηνί.
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Σπγθπξίεο θαη νηθνλνκηθέο απνιαβέο
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αλαθέξζεθαλ «ηπραία γεγνλφηα»-ζπγθπξίεο πνπ
ζεκάδεςαλ φρη κφλν ην μεθίλεκα αιιά θαη ηελ εμέιημε ηεο κεηέπεηηα επαγγεικαηηθήο
πνξείαο ησλ κνπζηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλέθεξε φηη ε
πξψηε ηνπ επαθή κε ην πηάλν ήηαλ ζέκα «ζπγθπξίαο», αθνχ φπσο είπε: «δελ ππήξμε
πξφλνηα λα αζρνιεζψ κε ηε κνπζηθή γεληθά, κέρξη πνπ αλαθάιπςα φηη ε λνλά κνπ
είρε έλα πηάλν ζην ζπίηη ηεο, φπνπ πήγαηλα θαη πεηξακαηηδφκνπλ» (.04). Αξγφηεξα,
θάπνηνη αλέθεξαλ φηη: «έλα ηπραίν πεξηζηαηηθφ (παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ ιφγσ
εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ) ήηαλ πνπ επεξέαζε πάξα πνιχ απηήλ ηε ζηξνθή ζηε
κνπζηθή» (.10), «πάληα γηλφηαλ θάηη, έλαο θαζεγεηήο ή έλαο άλζξσπνο πνπ κε
ελζάξξπλε, κνπ άλνηγε ηελ πφξηα» (.13), «πηζηεχσ φηη νη θαηαζηάζεηο ιεηηνχξγεζαλ
θαιά γηα κέλα» (.19), «γηαηί ε ηχρε είλαη επίζεο έλαο πνιχ κεγάινο παξάγνληαο...
δειαδή νη ζπγθπξίεο, ην πψο ζα πάεη θάπνηνο ζηνλ επφκελφ ηνπ δάζθαιν, πνηνπο
αλζξψπνπο ζα γλσξίζεη ψζηε λα κπνξέζεη λα «αλζίζεη» σο κνπζηθφο» (.15),
«…ήηαλ ζέκα ζπγθπξηψλ» (.20). Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε δήισζε: «δελ απνθάζηζα
λα κάζσ πηάλν, κάιινλ ... κε βξήθε ε κνπζηθή, ήηαλ ζέκα ζπγθπξηψλ, κε βξήθε…»
(.19).
Ηδηαίηεξε έκθαζε έδσζαλ νξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο ζην ξφιν ησλ γλσξηκηψλ,
ηεο ελζάξξπλζεο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνηάζεσλ απφ εηδηθνχο ζην ρψξν, νη
νπνίνη αλαγλψξηζαλ ην ηαιέλην ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ιεηηνχξγεζαλ θαηαιπηηθά,
δίλνληαο ψζεζε φρη κφλν ζηελ πνξεία ζπνπδψλ ηνπο αιιά θαη ζε επαγγεικαηηθφ
επίπεδν αξγφηεξα (πξνηάζεηο, ζπλεξγαζίεο).

πγθεθξηκέλα, αλέθεξαλ: «ζεσξψ

επινγία ην ξφιν πνπ έπαημαλ θάπνηνη άλζξσπνη ζηε δσή κνπ» (.13), «κε άθνπζε θαη
κνπ είπε κπνξείο λα ηα θαηαθέξεηο, έια» (.12), «εμαηηίαο ηνπ κπνξνχζα εγψ, ελψ
ζπνχδαδα αθφκε, λα είκαη ζην ηειεπηαίν αλαιφγην ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο θαη λα
παίδσ ηφηε κε πνιχ ραξά θαη κε έλαλ κηζζφ» (.15), «ήξζε κφλνο ηνπ ζε κέλα...
θαληάζνπ φηη απηφο ν άλζξσπνο θάλεη αθξνάζεηο ζε 50 άηνκα θαη παίξλεη έλαλ... θαη
κνπ ιέεη: αλ ζέιεηο λα έξζεηο ζηε ρνξσδία έια, αθνχ ηξαγνπδάεη ηφζν θαιά ε ρνξσδία
ζνπ απνθιείεηαη λα κελ ηξαγνπδάο θαιά εζχ. Απηφ ήηαλ γηα κέλα κεγάιε ηηκή»
(.13), «έπαημαλ πάληα πνιχ ζπνπδαίν ξφιν γηα κέλα νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο
θηλήζεθα θαη νη άλζξσπνη πνπ ήηαλ κέζα ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο. Γειαδή, είρα ηελ
ηχρε λα ζπλνδέςσ φιεο ηηο ηάμεηο ηεο κνλσδίαο, φισλ ησλ θαζεγεηψλ κνλσδίαο ηεο
Θεζζαινλίθεο θαη απηφ ήηαλ πνιχ ζεηηθφ» (.16).
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ζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο, νη κνπζηθνί θαίλεηαη λα κελ ηηο
ζπλππνινγίδνπλ ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηε ιήςε ησλ επαγγεικαηηθψλ
ηνπο απνθάζεσλ. Έηζη, δχν άηνκα δήισζαλ: «Ναη κελ, μεθίλεζα επεηδή κνπ αξέζεη,
δελ ην είδα πνηέ γηα ιεθηά, αιιά κε ην πνπ πήγα ζηε Γεξκαλία θαη ζπλεηδεηνπνίεζα
ηί ζπκβαίλεη... είπα... πψο ζα βγάδσ εγψ ηφζα ρξήκαηα ψζηε λα δσ άλεηα απφ απηφ;»
(.11) θαη «δελ είρε πεξάζεη θαλ απφ ην κπαιφ κνπ, πψο ζα βγάδσ ιεθηά σο
κνπζηθφο, δελ ην είρα ζθεθηεί, δειαδή φηαλ γχξηζα (απφ ην εμσηεξηθφ) θαη κνπ
είπαλ... σξαία, ...θαη ηψξα ηη ζα θάλεηο;... είπα: ζα κάζσ θνκκάηηα, ζα παίδσ ζε
ζπλαπιίεο, νη πην πνιιέο ηδάκπα θπζηθά, ζε θάζε λεαληθή, δελ είρα ζθεθηεί φηη
κπνξεί λα εξγαζηείο, λα δηνξγαλψζεηο θάηη, λα θάλεηο ηδηαίηεξα, σδεία, …ηίπνηα»
(.10). Πάλησο, ππήξμε κηα πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο
απνηέιεζαλ θίλεηξν γηα ηελ κεηέπεηηα εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ζηελ
Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζε Παλεπηζηεκηαθφ Ίδξπκα ηνπ εμσηεξηθνχ.

Ο

ζπγθεθξηκέλνο ζπκκεηέρσλ είπε: «…ε δηδαζθαιία ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
κνπ αξέζεη θαη νη απνιαβέο είλαη αλάινγεο, γηαηί άιιν είλαη λα δνπιεχεηο ζε έλα
σδείν·...γη’απηφ έθαλα θαη ην Μεηαπηπρηαθφ-Γηδαθηνξηθφ, ήμεξα ηη ζέισ λα θάλσ»
(.11).
Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο- Δκπφδηα
Αξθεηνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θάλεθε φηη ζπκθψλεζαλ σο πξνο ηα ζέκαηα
πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ θαη αληηκεησπίδνπλ αθφκα,
ζρνιηάδνληαο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ κνπζηθνχ ζπζηήκαηνο
(πνηφηεηα κνπζηθήο εθπαίδεπζεο, ηξφπνο εηζαγσγήο ζηηο Παλεπηζηεκηαθέο Μνπζηθέο
ρνιέο, θφζηνο κνπζηθψλ ζπνπδψλ).

Δπίζεο, κνηξάζηεθαλ ηα αξλεηηθά

ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσζαλ ζε ζρέζε κε δαζθάινπο πνπ ιεηηνχξγεζαλ απνζαξξπληηθά
θαη αλέθακςαλ πξνζσξηλά ηελ πνξεία ηνπο. Σα παξαπάλσ πξνέθπςαλ απφ ηα εμήο:
«ζεσξψ πξαγκαηηθά εζθαικέλν ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα» (.06), «νη δάζθαινη
είλαη κεγάιν θεθάιαην. Απιά, φπνηνο παίξλεη έλα δίπισκα ζηελ Διιάδα πάεη θαη
δηδάζθεη» (.02), «ππήξρε ηφηε ην ηξνκεξφ ιάζνο ζην Κξαηηθφ Χδείν ε κνξθνινγία
λα είλαη μερσξηζηφ κάζεκα απφ ηε κνπζηθή πξάμε, ζαξξείο θαη νη λφηεο ήηαλ γηα ην
κάζεκα ηνπ πηάλνπ ... θαη ε κνξθνινγία ήηαλ γηα ην κάζεκα ηεο κνξθνινγίαο. Σν λα
έρεηο έλαλ δάζθαιν πνπ μέξεη λα ζνπ ζηήζεη έλα έξγν είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ.
Απηφ ην ζηεξήζεθα ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ πηάλνπ […]· ζηελ Οπγγαξία ππήξρε απφ
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ηα πξψηα βήκαηα ε αίζζεζε ηεο ζπλνδείαο, ηεο κεισδίαο, ηεο θξάζεο, ηεο ηνκήο, ηεο
θαηάιεμεο... απηά ηα πξάγκαηα ηα θάλνπλ απφ ηα πξψηα βήκαηα ησλ παηδηψλ. Δγψ
δελ είρα απηφ ην πξάγκα ... αιιά έλαλ παξσρεκέλν ηξφπν... Beyer, θιίκαθεο, Oesten,
θη φια απηά ηα πάξα πνιχ σξαία […]» θαη «αξγφηεξα, έθηαζα θαη ηειείσζα ηελ
πξψηε Αλσηέξα, αιιά ιφγσ κηαο θαθήο εθπαηδεπηηθήο ζπγθπξίαο δελ νινθιήξσζα
ηελ κνλσδία κνπ» (.12), «ηψξα ηί λα ζαο πσ; φηη κπαίλνπκε κε ην ζχζηεκα ησλ
Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ; Δίκαζηε ε κφλε ρψξα ζηνλ θφζκν πνπ ζε ηκήκα κνπζηθήο
βάδνπκε ηα παηδηά λα δηαγσληζηνχλ ζηε ρεκεία θαη ζηα καζεκαηηθά Λνηπφλ; Άγλνηα
ππάξρεη γεληθφηεξα ζηελ Διιάδα» (.15), «θαη εγψ ζηε Βηέλλε γηα λα κε πάξνπλ
έπαημα, δηαγσλίζηεθα καδί κε 120 άηνκα, δελ κε πήξαλ επεηδή έδεημα ηα ραξηηά κνπ»
(.09), «ππάξρεη ηεξάζηηα δηαθνξά ζην επίπεδν κεηαμχ Διιάδαο θαη Γεξκαλίαο»
(.10),

«ην

εθπαηδεπηηθφ

ζχζηεκα

πνηέ

δελ

ήηαλ

επλντθφ

ζε

επίπεδν

ζπλαηζζεκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ εμεηαδνκέλνπ» (.07), «επεηδή ζηελ Διιάδα δελ
ήηαλ ηφζεο πνιιέο νη επηινγέο κνπ, απνθάζηζα λα θχγσ ζην εμσηεξηθφ» (.11).
Δπηπξφζζεηα, ππήξμαλ νξηζκέλεο αλαθνξέο γηα ηνλ αληαγσληζκφ πνπ βίσζαλ
θαη βηψλνπλ νη κνπζηθνί ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν.

Υαξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ην

απφζπαζκα: «αθφκε θαη ηψξα πνπ είκαη επαγγεικαηίαο θαη ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ
απφ ηνπο κάιινλ πεηπρεκέλνπο ζην ρψξν κνπ, έρσ ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη «ιηψλνπλ»
απφ αληαγσληζκφ, απφ δήιεηα,... αξξσζηεκέλεο θαηαζηάζεηο. Δεε, έρσ ζπλαδέιθνπο
πνπ φηαλ ν έλαο θάλεη κία θαιή ζπλαπιία, ν άιινο ραίξεηαη θαη ηνλ παίξλεη γηα
ζπγραξεηήξηα θαη ππάξρεη κηα ραξά ζηε ζπλεξγαζία. Τπάξρνπλ θαη ζπλάδειθνη πνπ
φηαλ πάεη θαιά ε ζπλαπιία ελφο ζπλαδέιθνπ... λα πσ κηα πνιχ ιατθή έθθξαζε;
ηξψλε ηα ιπζηαθά ηνπο…» (.12).
Κάπνηνη ηφληζαλ ηε ζεκαζία ηεο δσξεάλ κνπζηθήο παηδείαο, αθνχ φπσο
είπαλ: «ππήξρε ην Κξαηηθφ Χδείν θαη έηζη κπνξνχζα λα θάλσ δσξεάλ ζπνπδέο»
(.06), «ε κεηέξα κνπ κε έγξαςε ζην Μνπζηθφ ρνιείν Θεζζαινλίθεο, ηφηε έγηλε ε
ζηξνθή θαη ραίξνκαη γη απηφ» (.11). Σα παξαπάλσ ιεηηνχξγεζαλ ππνζηεξηθηηθά,
ελψ ζπκπιήξσζαλ φηη ζπρλά έξρνληαλ αληηκέησπνη κε αξλεηηθά ζηεξεφηππα απφ ηνλ
θνηλσληθφ πεξίγπξν ζε ζρέζε κε απφςεηο γχξσ απφ ηε κνπζηθή: «ε θιαζζηθή
κνπζηθή εθείλε ηελ επνρή ήηαλ έλα πνιχ πεξίεξγν πξάγκα, ην βηνινληζέιν αθφκε
πην πεξίεξγν ιφγσ κεγέζνπο» (.15), «έλησζα πεξηζσξηνπνίεζε γηαηί ε βπδαληηλή
κνπζηθή θαη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη ήηαλε θάηη ην παξαθαηηαλφ» (.20). Κάπνηνη απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζπκθψλεζαλ πσο ε επίκνλε-κνλνκεξήο ελαζρφιεζε κε ηε
κνπζηθή είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηελ θνηλσληθή δσή θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο
[93]

ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ, αθνχ: «γίλεζαη κνλφρλνηνο» (.10), «δελ μέξεηο απφ
θνηλσληθή δσή» (.03), «θνηκφκνπλ θαη έπαηδα, δελ έθαλα ηίπνηα άιιν» (.17),
«θάπνηα ζηηγκή έγηλε πην πνιχ ζχληξνθφο κνπ ην αιθνφι…» (.04).
Αλαθεξφκελνη

ζε

απνζαξξπληηθνχο

δαζθάινπο

πνιινί

απφ

ηνπο

ζπκκεηέρνληεο είπαλ: «ζε κέλα νη δάζθαινη κνπζηθήο δελ έπαημαλ θαιφ ξφιν, ήηαλ
απνηξεπηηθνί» (.07), «κε πίεδε θαη κνπ θψλαδε πνιχ» (.16), «ζηε Γεξκαλία πνπ
πήγα φκσο, δέρηεθα πνιχ κεγάιε απζηεξφηεηα... θαη απζηεξφηεηα ... αο πνχκε, λα
κνπ ρηππήζνπλ θαη ηα ρέξηα,… αιιά θαη απζηεξφηεηα κε ιφγηα. Αο πνχκε έρεη ηχρεη
δαζθάια ζηελ Γεξκαλία, αθνχ έδσζα εμεηάζεηο θαη κνπ είρε ππνζρεζεί φηη ζα κε
πάξεη, λα κνπ πεη... κελ μαλάξζεηο πνηέ εδψ, δελ θάλεηο, δελ έρεηο ηαιέλην εθ
γελεηήο... εκείο ζέινπκε ηαιέλην εθ γελεηήο» (.17), «θάπνηνη αλέθακςαλ ηελ πνξεία
κνπ» (.04), «δελ είρα ηδηαίηεξε ζηήξημε γηα λα ζπκκεηέρσ ζε ζεκηλάξηα, ίζα-ίζα κε
απέηξεπε θη φιαο… Δδψ πέξα ζηελ Διιάδα, δελ ζνπ δείρλνπλ ην δξφκν, άκα είλαη λα
ζε βγάινπλε θη απ’ ην δξφκν,... ην θάλνπλε.

Γελ ελζαξξχλνπλε θαζφινπ, ζε

απνηξέπνπλε, εκέλα ε εκπεηξία κνπ απηή είλαη, ζηελ Διιάδα ζε απνηξέπνπλ» (.03),
«εγψ είκαη ν θαζεγεηήο θαη εζχ ζα κε θνβάζαη» (.11), «έθηαζα ζην ζεκείν λα
ζεσξψ φηη είκαη αλίθαλε λα παίμσ πηάλν» (.05).
Οη ζπκκεηέρνληεο απνδνθίκαζαλ ηηο αληαγσληζηηθέο επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο
κεηαμχ ησλ δαζθάισλ ιέγνληαο: «ε λννηξνπία ησλ θαζεγεηψλ εδψ (ζηελ Διιάδα)
ήηαλ κελ ηπρφλ αθνχζεηο θάηη παξαπάλσ θαη ζε πάξεη άιινο θαζεγεηήο» (.03),
«απηφ πνπ είδα απφ ηνπο δαζθάινπο κνπ ζηε Βηέλλε ήηαλ φηη εξρφληνπζαλ δηάθνξνη
άλζξσπνη κέζα ζηελ ηάμε, δειαδή καζεηέο απφ άιιεο ηάμεηο, αθνχγακε απφ ηάμε ζε
ηάμε δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, απηφ ην έβιεπα... φηη ππάξρεη απηή ε ειεπζεξία, θάηη
πνπ εδψ νη δάζθαινη ιέλε... α... θάλεηο κε απηφλ... δελ ζα παο ζε άιινλ, δελ ζα θάλεηο
εθείλν, δελ ζα θάλεηο ην άιιν...θάηη πνπ είλαη ηειείσο ιάζνο» (.09).
7. πδήηεζε- εξκελεία
7.1. Ο ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ ζπλνκειίθσλ θαη ησλ δαζθάισλ ζηελ επηινγή
θαη πνξεία κνπζηθήο ζηαδηνδξνκίαο
Οηθνγέλεηα-θίινη ζπλνκήιηθνη
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ παξαηεξήζεθε φηη νη απφςεηο ησλ
κνπζηθψλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ επαγγεικαηηθή επηινγή
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θαη πνξεία ηνπο ζρεηηδφηαλ θπξίσο κε ηελ ππνζηήξημε πνπ έιαβαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ ζπνπδψλ ηνπο, αιιά θαη κε ηηο πξνυπάξρνπζεο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ησλ
γνλέσλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή. Ζ έλλνηα ηεο νηθνγελεηαθήο «ππνζηήξημεο»,
φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα, ζπκθσλεί ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε ζρεηηθή
επί ηνπ ζέκαηνο βηβιηνγξαθία (Sosniak,1990· Kemp, 1996· Sloboda & Howe 1991·
Bastian, 1980· Manturzewska,1990· Bloom, 1985· Berger, 198710· Gembris &
Davidson, 2002). Έηζη, νη κνξθέο ππνζηήξημεο πνπ μεθίλεζαλ απφ ηα αξρηθά ζηάδηα
ζπνπδψλ

θαη

ζπλερίζηεθαλ

κέρξη

ηε

ιήςε

επαγγεικαηηθψλ

απνθάζεσλ

ζπλνςίζηεθαλ ζηα εμήο:
1. πξσηνβνπιία ελφο εθ ησλ δχν γνλέσλ γηα ηελ εθκάζεζε κνπζηθνχ νξγάλνπ,
2. ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε,
3. ζεηηθέο ζηάζεηο-αληηιήςεηο γηα ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο,
4. γφληκν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα κνπζηθνχ ηαιέληνπ θαη
5. ππνζηήξημε ζε πξαθηηθά δεηήκαηα.
χκθσλα θαη κε ηελ Hall (2010:22), «θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη γηα ηηο πξψηκεο
ειηθίεο έλα πινχζην ζε κνπζηθά εξεζίζκαηα πεξηβάιινλ»· ζηελ παξνχζα έξεπλα
(θεθ.6.1) θάλεθε φηη ήηαλ ζεκαληηθή ε επηξξνή πνπ δέρηεθαλ ηα άηνκα απφ φξγαλα
ή αληηθείκελα κέζα ζην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ ηνπο, αιιά θαη ε κνπζηθή αιιειεπίδξαζε
(π.ρ. ηξαγνχδη) κε πξφζσπα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο.

Με βάζε ηα νηθνγελεηαθά

πξνθίι11, κνπζηθνί κε αμηνζεκείσηε επαγγεικαηηθή πνξεία δελ πξνέξρνληαλ
απαξαίηεηα απφ «κνπζηθέο νηθνγέλεηεο».

Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε ζπλάδεη κε

εξεπλεηηθά επξήκαηα ησλ Sloboda & Howe (1991)12, αθνχ νη γνλείο εκπιέθνπλ
αξρηθά ηα παηδηά ηνπο ζε ςπραγσγηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνζθέξνληαο
κνπζηθά εξεζίζκαηα, ρσξίο απαξαίηεηα νη ίδηνη λα δηαζέηνπλ κνπζηθέο γλψζεηο. ηηο
ελζαξξχλζεηο γνλέσλ θπξηάξρεζαλ νη ππελζπκίζεηο-παξαθίλεζε γηα κειέηε, θαη ε
ζπκπαξάζηαζε κε ηε κνξθή ιεθηηθήο ελζάξξπλζεο. Δπηπξφζζεηεο κνξθέο
ππνζηήξημεο ήηαλ ε δξαζηήξηα παξνπζία ησλ γνλέσλ κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο
δαζθάινπο ηεο κνπζηθήο-εηδηθνχο ζην κνπζηθφ ρψξν θαη ε εκπινθή ζε απνθάζεηο
10

«Δηδηθνί ζην ρψξν, ηφληζαλ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ γνλέσλ πνπ είλαη παξφληεο ζηελ κειέηε ησλ παηδηψλ

ηνπο, ηα ελζαξξχλνπλ, ζέηνπλ εξσηήκαηα θαη ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο ζε ζρέζε κε ηε κάζεζή ηνπο»
(Berger, 1987:20).
11

ει. 69.
«Οη γνλείο επαγγεικαηηψλ κνπζηθψλ δελ είλαη απαξαίηεηα επαγγεικαηίεο κνπζηθνί» (Sloboda & Howe,
1991:3).
12
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θαη επηινγέο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο κνπζηθέο ζπνπδέο ησλ παηδηψλ ηνπο. Θα πξέπεη
λα επηζεκάλνπκε φηη ν ηξφπνο πνπ εθιακβάλεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ε γνλετθή
ππνζηήξημε είλαη θάζε θνξά δηαθνξεηηθφο, αλάινγα κε ηνπο πθηζηάκελνπο ζηελνχο ή
πην ραιαξνχο νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο αιιά θαη κε ηηο ππάξρνπζεο πξνζδνθίεο γηα ηηο
κνπζηθέο επηδφζεηο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη απμεκέλεο απαηηήζεηο-πηέζεηο (απφ
γνλείο επαγγεικαηίεο κνπζηθνχο) ζίγνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ λεαξψλ κνπζηθψλ
(«ρακειή αίζζεζε απηεπάξθεηαο»13), θαζψο εμαζζελνχλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ
εζσηεξηθή ζέιεζε γηα κάζεζε (Dweck & Leggett, 1988)· αξλεηηθά ή αληηθαηηθά
ήηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ζε ζρέζε κε ηηο
απμεκέλεο απαηηήζεηο θαη πηέζεηο απφ γνλείο κνπζηθνχο (βι. ζει.73: Αξλεηηθέο
επηξξνέο).
Παξ’ φιε ηε ζεκαζία πνπ απνδφζεθε ζηελ ελεξγφ παξνπζία ησλ γνλέσλ ζηα
πξψηκα ζηάδηα ζπνπδψλ, ν βαζκφο ηεο γνλετθήο ππνζηήξημεο δελ είλαη απηφο πνπ
πξνθαζνξίδεη ηε κνπζηθή πξφνδν, νχηε παίδεη ηνλ απνθαζηζηηθφηεξν ξφιν
απνηειψληαο θξηηήξην γηα επηηπρή κνπζηθή ζηαδηνδξνκία. πσο ηζρπξίδνληαη νη
Moore et al. (2003:543)14, «ε απμεκέλε γνλετθή ππνζηήξημε δελ απνηειεί
πξνυπφζεζε γηα ηε κεηάβαζε ζηελ επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή», ελψ
ζπρλά (βι. επηζθφπεζε εξεπλψλ, θεθ. 3.2) νη γνλείο πνπ θπξίσο ζηέθνληαη ζην πιεπξφ
ησλ παηδηψλ ηνπο, παξά ηα θαζνδεγνχλ εμαξρήο πξνο κηα κνπζηθή θαξηέξα είλαη
απηνί πνπ βνεζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία15.
ζνλ αθνξά ηελ παξαδνζηαθή, βπδαληηλή, ιατθή κνπζηθή, 16 παξαηεξήζεθε φηη
κηα νηθνγελεηαθή κνπζηθή παξάδνζε θαη θνπιηνχξα «θιεξνλνκείηαη» ζπρλά ζηα
λεαξφηεξα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη δξα θαηαιπηηθά, δίλνληαο ψζεζε πξνο ηελ
απφθηεζε πεξαηηέξσ κνπζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Αθφκε, νη πεξηβαιινληηθνί
παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε κνπζηθψλ δεμηνηήησλ ζηνπο κε θιαζηθνχο
κνπζηθνχο, ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν κε επηξξνέο ησλ ζπλνκειίθσλ, θαηά πνιχ

13

Ζ έλλνηα ηνπ φξνπ self efficacy-«απηναπνηειεζκαηηθφηεηα» ή «απηεπάξθεηα» κπνξεί λα αλαδεηεζεί
ζηελ θνηλσληνγλσζηηθή ζεσξία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Albert Bandura (1977, 1997). Βι. ζεσξεηηθφ
πιαίζην ζει.19.
14
ει.543-544: «νη επαγγεικαηίεο κνπζηθνί δελ δέρηεθαλ κεγαιχηεξε γνλετθή ππνζηήξημε ζε ζρέζε κε
ηνπο κε επαγγεικαηίεο».
15
Βι. Δπίζεο: «Literature study: Preparing young musicians for Professional Learning: What
scientific research tell us» (Werner, 2007).
16
Βι. Οηθνγελεηαθά πξνθίι: «…αζρνιηφκνπλ κε ηε κνπζηθή ζαλ θπζηθή ζπλέρεηα φισλ απηψλ πνπ
έβιεπα λα ζπκβαίλνπλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα» (. 12).
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ηζρπξφηεξεο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ αζθνχλ νη γνλείο ή νη δάζθαινη ζην ρψξν ηεο
θιαζζηθήο κνπζηθήο. Γπζζπκηθά ζπλαηζζήκαηα πξνο ηνπο δαζθάινπο κνπζηθήο ζην
πιαίζην ηεο Χδεηαθήο Μνπζηθήο Δθπαίδεπζεο εθθξάζηεθαλ θαη απφ κνπζηθνχο (κε
θιαζζηθήο κνπζηθήο), νη νπνίνη ηφληζαλ ηελ αδπλακία ηνπ ειιεληθνχ κνπζηθνχ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα αληαπνθξηζεί «ζηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη ζην
ζπλαίζζεκα» (. 18).
Ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ήηαλ ε «ζηξαηεγηθή θίλεζε» - ζηξνθή ζηε κνπζηθή απφ ηελ νηθνγέλεηα (κεηέξα), πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκηζηνχλ δηαγλσζκέλεο
καζεζηαθέο δπζθνιίεο.

Ζ εθκάζεζε κνπζηθήο απφ άηνκα κε καζεζηαθέο

ηδηαηηεξφηεηεο (δπζιεμία) απνηειεί ζήκεξα ζπρλφ θαηλφκελν, ελψ βηβιία17 θαη
εξεπλεηηθέο κειέηεο απνηεινχλ ζεκαληηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα γνλείο θαη
δαζθάινπο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη γνλείο πξνζαλαηνιίδνπλ ηα παηδηά πξνο ηε
κνπζηθή επηδηψθνληαο φρη ηφζν ηελ απνθιεηζηηθή απφθηεζε γλψζεσλ, αιιά ηε
βειηίσζε γεληθφηεξσλ καζεζηαθψλ δεμηνηήησλ, φπσο ηεο ζπγθέληξσζεο, ηεο
πξνζνρήο θαη ηεο κλήκεο. Ζ Overy (2000:222) αλαθέξεη ζε ζρεηηθή έξεπλά ηεο φηη
«ε κνπζηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βνεζεηηθφ εξγαιείν ζε άηνκα κε
δπζιεμία», ηαπηφρξνλα επεξεάδεη ζεηηθά, «βειηηψλνληαο ηηο επηδφζεηο ηεο αλάγλσζεο»
(Douglas & Williams, 1994:99)18. Αξθεηέο αθφκε έξεπλεο ηνλίδνπλ ηε ζπκβνιή
κνπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο είλαη ε κνπζηθή εθηέιεζε, ην ηξαγνχδη, ε κνπζηθή
αθξφαζε, ε ζχλζεζε, ν απηνζρεδηαζκφο θαη ηα κνπζηθά παηρλίδηα γηα ηε βειηίσζε
ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηεο αλάγλσζεο (Sutton, 1993· Kolb, 1996). Πάλησο, ε
επαγγεικαηηθή κνπζηθή αλάπηπμε αηφκσλ κε ηδηαίηεξα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά
απνηειεί έλα μερσξηζηφ δήηεκα θαη δε ζα καο απαζρνιήζεη πεξαηηέξσ.
Παξαηεξήζακε φηη νη ζηάζεηο πνπ πηνζεηνχλ νη γνλείο σο πξνο ηηο
επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο ζρεηίδνληαη ηφζν κε ην θχιν19, φζν θαη κε
ηηο

πξνυπάξρνπζεο

αληηιήςεηο

γηα

ηα

επαγγέικαηα

πνπ

πξνυπνζέηνπλ

Παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζε ζρνιέο αλσηέξνπ θχξνπο θαη γνήηξνπ (π.ρ. Ηαηξηθή,
Ννκηθή, Πνιπηερλείν)20. Πξάγκαηη, νη γνλείο θαίλεηαη πσο έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο

17

Βι. Βηβιηνγξαθία: Oglethorpe & Miles (2002).
Δδψ ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν ην Schonel Test. Ζ έξεπλα δηήξθεζε έμη κήλεο ψζηε λα είλαη
δπλαηή ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο ζηηο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο.
19
Βι. Κεθάιαην 6.1 «...ζε εκέλα έθηαηγε φηη ήκνπλα ε θφξε».
20
.16. «...ζαλ επάγγεικα ζεσξνχζαλ φηη πεξηζζφηεξν θχξνο δίλεη ην λα είκαη δηθεγφξνο».
18
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πξνζδνθίεο σο πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο21 (Farmer, 1997·
Leonard,1999· Chisholm, 1994· Roberts, 1995) θαη, ζηελ Διιάδα εηδηθφηεξα, θιίλνπλ
ζε ζηεξενηππηθέο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο γηα ηα θνξίηζηα (π.ρ. εθπαηδεπηηθφο)
(Αζαλαζηάδνπ, 2007) ή ζε επαγγέικαηα πνπ πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή
εμαζθάιηζε γηα ηα αγφξηα (Γειεγηάλλε θ. ζπλ., 2003).
Δθηφο απφ ηελ νηθνγέλεηα, ε νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ (peer groups) πξνζθέξεη
θνηλσληθή ζηήξημε ζηνπο λεαξνχο κνπζηθνχο φρη κφλν ζηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο θαη
λεφηεηαο, άιια ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο (Harter 1999· Hartup & Stevens 1997·
Rubin, Bukowski & Parker,1998).

Μέζα απφ ηηο πξνεγεζείζεο πεξηγξαθέο

επηζεκάλζεθε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κνπζηθψλ ζπνπδψλ γελληφηαλ θηιίεο,
κνηξαδφηαλ ζηφρνη θαη νξάκαηα θαη αλαπηχζζνληαλ ζπλεξγαζίεο κεηαμχ αηφκσλ πνπ
έπαηδαλ κνπζηθή δσκαηίνπ ή εληάζζνληαλ ζε νξρήζηξεο θαη ζπγθξνηήκαηα (θεθ.6.2).
Δπηπξφζζεηα, «ζηαζκφο» ραξαθηεξίζηεθε γηα ηελ κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή κνπζηθή
εμέιημε22, ε εηζαγσγή θαη θνίηεζε ελφο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ (.11) ζε
εμεηδηθεπκέλν δεκφζην (Μνπζηθφ) ζρνιείν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο23· ε
παξαπάλσ επηζήκαλζε εληζρχεη ηε ζπλεηζθνξά ησλ ζρνιείσλ απηψλ, δεδνκέλνπ φηη
ην ζεζκηθφ πιαίζην νξίδεη σο ζθνπφ ίδξπζήο ηνπο ηελ πξνεηνηκαζία θαη θαηάξηηζε
ησλ λέσλ πνπ επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ επαγγεικαηηθή πνξεία ζηε κνπζηθή
(Άξζξν 1, Ηδξπηηθφο Νφκνο 1824/1988). Αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ζρεηηθέο έξεπλεο ζε
ηαιαληνχρα παηδηά θαη ηα εηδηθά κνπζηθά ζρνιεία θνίηεζήο ηνπο, θαζψο έδεημαλ
ηξεηο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη ζεκαληηθή ε ζπλαλαζηξνθή κεηαμχ
θίισλ-ζπλνκειίθσλ: α) βηψλεηαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ άηνκα κε
παξφκνηεο ηθαλφηεηεο (Freeman, 1985), β) πξνζθέξνληαη ηζρπξφηεξα θίλεηξα
(Feldhusen, 1985) θαη γ) δίλνληαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε
αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ (Freeman, 1991).

21

.06. «εγψ ζθεθηφκνπλ λα κελ δηνξηζηψ θαη απηφ γηα ηνπο γνλείο κνπ ήηαλ αδηαλφεην…».
.11. «...ζην Γπκλάζην κε έγξαςαλ ζην Μνπζηθφ Σρνιείν Θεζζαινλίθεο, ηφηε έγηλε ε ζηξνθή».
23
Νφκνο 1824/1988 (ΦΔΚ 296:1988) «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Μνπζηθψλ Σρνιείσλ».
22
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Γάζθαινη
Ζ πνξεία δσήο πνπ αθνξά ηε κνπζηθή ζηαδηνδξνκία ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζπλδέεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ
θαη εκπεηξηψλ.

Οη δάζθαινη, σο θχξηνη θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνπζηθήο

δηαδηθαζίαο, ζπκβάιινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή απφθαζε24, επηινγή θαη αλάπηπμε ησλ
καζεηψλ ηνπο ηφζν κε ηελ πξνζσπηθφηεηα φζν θαη κε ην δηδαζθαιηθφ ηνπο πξνθίι.
ζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηνπ αηνκηθνχ κνπζηθνχ νξγάλνπ, κηα ζεηηθή
δηαπξνζσπηθή ζρέζε κεηαμχ δαζθάινπ-καζεηή ζπληειεί ζηε κνπζηθή πξφνδν ηνπ
ηειεπηαίνπ (Greech & Hallam, 2009, 2011· Presland, 2005). Πξάγκαηη, ζεηηθή είλαη
ε επηξξνή πνπ αζθεί κηα δεζηή-θηιηθή πξνζσπηθφηεηα δαζθάινπ ζηα πξψηα ζηάδηα
ζπνπδψλ, ζε αληίζεζε κε ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο, φπνπ ε πξνζνρή ησλ ζπνπδαζηψλ
επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζε δαζθάινπο «πςεινχ θαιιηηερληθνχ θχξνπο» (βι.
Πξνθίι πξνζσπηθφηεηαο δαζθάισλ κνπζηθήο ζηελ παξνχζα έξεπλα). Σα παξαπάλσ
επηβεβαηψλνληαη απφ αξθεηέο έξεπλεο (O’Neill, 1997· Davidson, Howe & Sloboda,
1995· Sloboda & Howe, 1991), ελψ φπσο αλαθέξεη ε Zhukov (2013:466-467): «ε
πξνζσπηθή ζρέζε κεηαηξέπεηαη πεξηζζφηεξν ζε επαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία ζηα ρξφληα
ηεο εθεβείαο, θαζψο νη λεαξνί κνπζηθνί ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο
κνπζηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ησλ δαζθάισλ ηνπο». ηα αλψηεξα ζηάδηα ζπνπδψλ,
δηακνξθψλεηαη κηα ηζρπξή ζρέζε ζεβαζκνχ ηνπ καζεηή πξνο ην δάζθαιν, κε
απμεκέλεο απαηηήζεηο θαη «απζηεξή θξηηηθή» απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηειεπηαίνπ, ελψ ε
«θχζε» ηεο ζρέζεο αιιάδεη θαη πάιη, φηαλ ν ελήιηθαο ζπνπδαζηήο αξρίδεη λα
δηακνξθψλεη πξνζσπηθέο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο.

Μέζα απφ ηηο πεξηγξαθέο ησλ

ζπκκεηερφλησλ ηνλίζηεθε ν ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ
δαζθάινπ πνπ βνεζά ηε κεηάβαζε (ηνπ καζεηή) ζε επαγγεικαηηθνχο κνπζηθνχο
θχθινπο, ζπκβάιινληαο ζεηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ λεαξνχ κνπζηθνχ.
Αθφκε, απφ ηηο ζπλεληεχμεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη δαζθάισλ (Χδεηαθήο
Μνπζηθήο Δθπαίδεπζεο) θάλεθε φηη ζπρλά επηζηξαηεχεηαη έλαο ζησπεξφο
κεραληζκφο «άκπλαο», πξνθεηκέλνπ λα απνθξνχζεη θαλείο ηηο πξνεγνχκελεο,
δπζάξεζηεο πξνζσπηθέο ηνπ αλακλήζεηο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ε πξνζσπηθφηεηα

24

Χο επαγγεικαηηθή απφθαζε νξίδεηαη «ε δηαδηθαζία επηινγήο κηαο θαηεχζπλζεο δξαζηεξηνηήησλ απφ
δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Σρεηίδεηαη κε ηελ ηειηθή απφθαζε επηινγήο κηαο επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο» (Thoresen & Mehrens, 1967:165).
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πνπ δηακνξθψλεη ν δάζθαινο ηεο κνπζηθήο εμαξηάηαη απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ
βηψκαηα θαη απφ ηε ζρέζε πνπ είρε δηακνξθψζεη θαη ν ίδηνο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπ
ζην παξειζφλ (Morgan, 1998· Gustafson, 1986). Αλακθίβνια, δηαθνξεηηθή είλαη ε
«ρεκεία» πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηνλ ζπνπδαζηή πξνο εθάζηνηε δάζθαιφ ηνπ· φκσο,
πξνθεηκέλνπ λα αζθείηαη κε επαγγεικαηηθή αμηνπξέπεηα ν παηδαγσγηθφο ξφινο ηνπ
δαζθάινπ, νθείινληαη λα ηεξνχληαη νξηζκέλα «φξηα» ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.
Οη Greech & Hallam (2010:404) κηινχλ γηα «standards of interpersonal behaviour»,
ελψ ζηα αλψηεξα ζηάδηα ζπνπδψλ ε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο ηείλεη μεθάζαξα πξνο
ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, κε ηνπο ελήιηθεο λεαξνχο κνπζηθνχο «λα
παξνπζηάδνπλ κία πνηθηιία ζε καζεζηαθά ζηπι, λα ζηξέθνληαη πξνο ηε γλψζε πνπ
αθνξά ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, ελψ παξάιιεια, θνπβαινχλ
ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πξφηεξεο εκπεηξίεο θαη θιίλνπλ πξνο ηελ απηνθαηεπζπλφκελε
κάζεζε» (Coffman, 2002:201). ην πιαίζην αλάπηπμεο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ κεηαμχ
δαζθάισλ θαη ησλ ελειίθσλ καζεηψλ ηνπο, ραξαθηεξηζηηθά ήηαλ ηα απνζπάζκαηα:
«…κε πείζεη ε νπηηθή πνπ δίλεηο θαη κε ελδηαθέξεη ε δηάζηαζε πνπ δίλεηο» (.05) ή
«εξγαδφκαζηαλ επί ίζνηο φξνηο» (.03).

Πάλησο, νη δάζθαινη ιεηηνπξγνχλ σο

πξφηππα, φρη κφλν ιφγσ ησλ κνπζηθψλ ηνπο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, αιιά γηαηί
εκπλένπλ, ελζαξξχλνπλ, ζπκβνπιεχνπλ, πξνζθέξνπλ θίλεηξα θαη feedback25 θαη
ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε κνπζηθψλ πξνηηκήζεσλ-αμηψλ. Σα επξήκαηα απηά
θάλεθε πσο αθνξνχζαλ θαη ηνπο κνπζηθνχο πνπ δελ αλήθαλ ζην ρψξν ηεο θιαζζηθήο
κνπζηθήο. Δπηπιένλ, έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη δάζθαινη φρη κφλν εκπινπηίδνπλ ηε
κνπζηθή πξνζσπηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπο (Krambe & Ericsson, 1995· Gembris &
Davidson, 2002), αιιά επεξεάδνπλ θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο θαηεπζχλζεηο (Bouij,
1998)26.
ην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο καο θαη αλάινγα κε ηηο
πξνζθεξφκελεο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο, ν δάζθαινο κνπζηθήο θαιείηαη λα
αληαπεμέιζεη ζε έλα επξχηεξν πνιηηηζκηθφ ζθεληθφ θαη σο εθ ηνχηνπ λα επηδείμεη ηελ

25

Πεξηζζφηεξα γηα ην feedback βι. ζην άξζξν «Pre-service teachers’ Perceptions of Teaching
Effectiveness during Teaching Episodes with positive and negative feedback» (Mc Leod & Napoles,
2012).
26
…«ζπνπδαζηέο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαλ ζε ζνιηζηηθή ζηαδηνδξνκία έθιεηλαλ ζε δαζθάινπο πνπ ηνπο
ελέπλεαλ θαιιηηερληθά, θαιιηεξγνχζαλ κνπζηθά ηδεψδε, ιεηηνπξγνχζαλ σο πξφηππα ξφινπ θαη
νδεγνχζαλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζην λα γίλνπλ εμαηξεηηθνί κνπζηθνί» (Austin et al., 2010:3).
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απαηηνχκελε «δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεζία»27.

Έηζη, ν θάζε εθπαηδεπηηθφο ή

δάζθαινο, απφ ηελ κία πιεπξά δηαζέηεη ηελ πξνζσπηθή πνιηηηζκηθή ηνπ ηαπηφηεηα
θαη ηαπηφρξνλα, κηιά ηελ παγθφζκηα γιψζζα ηεο κνπζηθήο απεπζπλφκελνο ζε
δηαθνξεηηθέο απφ ηε δηθή ηνπ θνπιηνχξεο αλζξψπσλ.

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε

άπνςε ησλ Porter & Samovar (1991:21), φηη «ε επίγλσζε θαη θαηαλφεζε δεηεκάησλ
πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα είλαη νπζηψδεο, γηαηί ηα δηάθνξα
ραξαθηεξηζηηθά θνπιηνχξαο - πνιηηηζκηθά πξνθίι είλαη απηά πνπ επεξεάδνπλ ηη ιέκε,
πψο ην ιέκε, ηη βιέπνπκε θαη πψο ην θαηαλννχκε, ηη επηιέγνπκε λα αγλννχκε, ην ηη,
αιιά θαη ην πψο ζθεθηφκαζηε».
δάζθαιν

28

ε θάζε πεξίπησζε, θξίζεθε αλαγθαία γηα ην

ε θαλφηεηα ηεο πξνζαξκνγήο ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή, παξ’

φια απηά, δε θάλεθε θαη κέζα απφ επηπιένλ έξεπλεο λα απνδίδεηαη ε δένπζα ζεκαζία
ζηε παξνπζία θνηλσληθήο29 θαη «δηαπξνζσπηθήο» λνεκνζχλεο

30

(Juchniewicz,

2010).
Οξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο, κε βάζε ηελ εκπεηξία θαη ηελ πξνζσπηθή
επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα, θάλεθε φηη επαηλνχζαλ δαζθάινπο «αλνηρηνχο»,
πξνζεγγίζηκνπο θαη εθεπξεηηθνχο. Λίγεο είλαη νη έξεπλεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζε
ζηνηρεία πνπ νξίδνπλ ηελ πνιπζχλζεηε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δαζθάινπ κνπζηθήο
θαη καζεηή (Triantafyllaki, 2005· Greech & Hallam, 2003), ελψ φπσο παξαηήξεζε ν
Gaunt (2008:216), «νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ ζπρλά ζπλαίζζεζε ηεο δχλακεο πνπ
αζθνχλ κε ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη ην πξνζσπηθφ ζηπι έθθξαζήο ηνπο» (ρακφγειν,
ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, επαθή κε ηα κάηηα, εθθξάζεηο πξνζψπνπ θαη ρεηξνλνκίεο). Γηα
παξάδεηγκα, ε Zhukov (2013)31, επηζήκαλε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο
σο πξνο ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία (θπξίσο γηα ηνπο δηεπζπληέο νξρήζηξαο θαη

27

«…ζηελ Διιάδα έλαο θαιφο αιιά επέμαπηνο άλζξσπνο κπνξεί λα αξρίζεη λα ζνπ θσλάδεη. Σηελ
Ταυιάλδε δελ δηαλνείζαη λα ην θάλεηο απηφ ην πξάγκα... δελ γίλνληαη απηά ηα πξάγκαηα» (Απφζπαζκα
απφ ηελ 11ε ζπλέληεπμε).
28
Βι. Πίλαθα 8, ζει.77: Πξνθίι πξνζσπηθφηεηαο δαζθάινπ.
29
Κνηλσληθή λνεκνζχλε είλαη ε ηθαλφηεηα θάπνηνπ α) λα θαηαλνεί ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ β) λα
αμηνπνηεί ζεηηθά απηήλ ηελ πιεξνθνξία ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο (Golleman, 2006:12).
30
Γηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε είλαη «ε ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεζαη θαη λα επεξεάδεηο ηελ ζπκπεξηθνξά
ησλ άιισλ» (Gardner, 1993:7).
31
Ζ έξεπλα απηή αθνξνχζε ηε δηδαζθαιία κνπζηθψλ νξγάλσλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Μνπζηθή
Δθπαίδεπζε ηεο Απζηξαιίαο. Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ήηαλ ε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε.
Βηληενζθνπήζεθαλ σξηαία καζήκαηα πηάλνπ, εγρφξδσλ θαη πλεπζηψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ απφ
αλαγλσξηζκέλνπο Master Classes θαζεγεηέο κε εκπεηξία ζηελ αλνηρηή δηδαζθαιία.
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ρνξσδηψλ)32, ελψ σο πξνο ηελ ιεθηηθή επηθνηλσλία αλέθεξε σο παηδαγσγηθφ
«εξγαιείν» ηελ θαηάιιειε ρξήζε ρηνχκνξ.

ηελ παξνχζα έξεπλα, αλάκεηθηα

ζπλαηζζήκαηα δεκηνπξγνχζαλ νη απνζαξξπληηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ δαζθάισλ κε
«απηαξρηθφ πξνθίι» (ππνηηκεηηθά λεχκαηα θαη ζρφιηα)33, θαζψο εζηίαδαλ
πεξηζζφηεξν ζην άξηην κνπζηθφ απνηέιεζκα παξά ζηε δηαδηθαζία θαη ζηηο κνξθέο
επηθνηλσλίαο πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηάθηεζή ηνπ. ηε ρψξα καο δελ θαίλεηαη λα έρνπλ
δηεξεπλεζεί νχηε ηα θαλάιηα ιεθηηθήο-κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ δαζθάισλ
κνπζηθήο-καζεηψλ, νχηε ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε επηθνηλσλία απηή επεξεάδεη ηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ηηο κεηέπεηηα κνπζηθέο επαγγεικαηηθέο επηινγέο. Απφ
ηελ άιιε πιεπξά, βηνγξαθηθέο έξεπλεο ζην εμσηεξηθφ εζηηάδνπλ ζηε κνξθή ηεο
αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ δαζθάινπ-καζεηή, επηζεκαίλνληαο ην ξφιν πνπ παίδεη ε
παξαπάλσ ζρέζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Jorkensen, 2000· Hallam, 1998·
Zhukov, 200934).
7.2. Ο ξόινο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ζηελ επηινγή θαη πνξεία κνπζηθήο
ζηαδηνδξνκίαο
Αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ (εμσηεξηθνί
παξάγνληεο) θαη ρσξίο λα ππνηηκνχκε ην ξφιν ησλ «ζεκαληηθψλ άιισλ» θάλεθε πσο
ε δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο κνπζηθήο ηαπηφηεηαο επεξεάδεηαη ζε κεγάιν
βαζκφ θαη απφ ηα ηδηαίηεξα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ. Πάλησο,
ελψ ππάξρνπλ ζηνηρεία πξνζσπηθφηεηαο πνπ παξακέλνπλ ζησπειά θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
θαζνξίδνπλ ηφζν ηε κεηάβαζε ζε κηα κνπζηθή θαξηέξα φζν θαη ηελ εμέιημή ηεο (Mac
Namara et al., 2006).
Γελ ζα εμεγήζνπκε ην αλ θαλείο «γελληέηαη» κε ηδηαίηεξεο κνπζηθέο ηθαλφηεηεο
ή αλ ην κνπζηθφ «ηαιέλην» δηακνξθψλεηαη θαη εμειίζζεηαη ζηελ πνξεία, φκσο, ζα
32

Πεξηζζφηεξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δαζθάισλ ζε απηέο ηηο κνπζηθέο εηδηθφηεηεο βι. ζην
«High school Band students’ and Directors perceptions of verbal and non verbal teaching behaviours»
(Whitaker, 2011).
33
Βι. ζει. 92 ζηελ παξνχζα έξεπλα: Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο-εκπφδηα
34
ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε δηεξεπλήζεθαλ ζπκπεξηθνξέο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ζε ηνκείο πνπ
αθνξνχζαλ ηελ δνκή ηνπ καζήκαηνο, ην πεξηερφκελν, ηελ κεζνδνινγία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε
ζπνπδαζηψλ – θαζεγεηψλ θαη εμεηάζηεθε αλ φλησο ζηηο αλψηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο κεηψλεηαη ε
ζεκαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ δαζθάινπ καζεηή ζε ζρέζε κε ηελ ζπνπδαηφηεηα πνπ
απνδίδεηαη ζε δαζθάινπο πςειψλ κνπζηθψλ δεμηνηήησλ (instrumental experts).
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πξέπεη θαηαξρήλ λα ηνλίζνπκε φηη ππάξρνπλ νξηζκέλεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο,
δειαδή νξηζκέλεο (κνπζηθέο) ηθαλφηεηεο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο είλαη ε ζπγθέληξσζε,
ε κλήκε θαη ε αλάπηπμε γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ απνδνηηθήο κειέηεο.

Γηα

παξάδεηγκα, έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλέθεξε φηη: «ην φξγαλν καζαίλεηαη φηαλ
είζαη ζην ζπίηη… Πξέπεη λα ζπκάζαη ηη πξέπεη λα θάλεηο γηα λα παο απφ ην έλα ζεκείν
ζην άιιν…» (.02). Αξθεηέο αθφκε έξεπλεο επηζήκαλαλ ηε ζεκαζία ησλ κνπζηθψλ
ηθαλνηήησλ (έθεζε ζηε κνπζηθή), σο πξνυπφζεζε γηα πεξαηηέξσ κνπζηθή αλάπηπμε
(Hallam,1998·McPherson,1993,1996,1997·Hallam,2001a,2001b·Williamon&Valentin
,2000).

Έηζη, θάζε κνπζηθφο αλάινγα κε ην βαζκφ απηνγλσζίαο πνπ δηαζέηεη,

αλαγλσξίδεη θαη αμηνπνηεί ηηο ηδηαίηεξεο κνπζηθέο θιίζεηο θαη ηθαλφηεηέο ηνπ (Αbbot
& Collins, 2002), ελψ φζνλ αθνξά ηελ επηηπρή επαγγεικαηηθή κεηάβαζε, ζηελ
παξνχζα έξεπλα επηζεκάλζεθε ε ζεκαζία ηεο ςπρηθήο αληνρήο, ε ζπνπδαηφηεηα ηεο
πνιχσξεο κειέηεο, ηεο ππνκνλήο, ηεο επηκνλήο θαη ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο γηα ηελ
θαηάθηεζε ζηφρσλ. Δπίζεο, μερψξηζε ε ηθαλφηεηα ηνπ επαγγεικαηία κνπζηθνχ λα
πξνζαξκφδεηαη ζε λέεο θαηαζηάζεηο35, λα αμηνπνηεί δπλακηθά ηηο επθαηξίεο, λα
αληαπνθξίλεηαη ζε πξνθιήζεηο, αιιά θαη ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο

ξχζκηζεο36,

δειαδή

ηεο

ζσζηήο

απηνδηαρείξηζεο

ησλ

ζπλαηζζεκάησλ. Έηζη, νη κνπζηθνί ηείλνπλ λα απηνξπζκίδνπλ ηε κάζεζή ηνπο θαη λα
αλαπηχζζνπλ ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο, ψζηε λα απηνθαζνδεγνχλ ηελ πξφνδφ
ηνπο· επηπξφζζεηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαηαιήγεη ζε επξήκαηα, φπσο ην φηη
εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ απηνβειηίσζή ηνπο θαη δεηνχλ βνήζεηα θαη
ππνζηήξημε απφ ηνπο άιινπο φηαλ ρξεηάδεηαη (Petlichkoff, 2004).
Ζ αγάπε ζηε κνπζηθή αλήθεη ζηα πην ηζρπξά εζσηεξηθά θίλεηξα γηα ηελ
επηινγή κνπζηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ελψ ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε θαη ζηε ζπκκεηνρή
ζε νκαδηθέο εξγαζίεο, φπσο ρνξσδίεο, νξρήζηξεο, ζην παίμηκν κνπζηθήο δσκαηίνπ,
δειαδή δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ ηηο νπνίεο νη κνπζηθνί θαιιηεξγνχλ ηελ ηθαλφηεηα
ηεο ζπλεξγαζίαο.

Ο Aspin (2000:79) πεξηγξάθεη ηνπο κνπζηθνχο σο «professed

music lovers» θαη επηζεκαίλεη φηη «νξηζκέλνη άλζξσπνη ειθχνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο
γχξσ απφ ηηο ηέρλεο, ιφγσ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ησλ επθαηξηψλ γηα θνηλσληθέο
35

Βι. Πίλαθα 9Α ζει. 84.
χκθσλα κε ηνλ Golleman (1995), ε ξχζκηζε ζπλαηζζεκάησλ (emotion regulation) είλαη κηα ζχλζεηε
ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία πνπ ζπλδέεηαη κε αξθεηνχο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη επεξεάδεη ηελ
πνηφηεηα δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε πξνζπάζεηα
ελίζρπζεο ηνπ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο θαη ε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ δηαζέζεσλ.
36
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ζπλαλαζηξνθέο, αιιά θαη ηεο άκεζεο ηθαλνπνίεζεο πνπ απηέο πξνζθέξνπλ». Αμίδεη λα
αλαθεξζνχκε ζηε κεκνλσκέλε πεξίπησζε ζπκκεηέρνληα, θαζψο θάλεθε φηη ν
ζπλδπαζκφο ηεο έθεζεο θαη ηεο αγάπεο ζηε κνπζηθή ππεξίζρπζε ησλ επηξξνψλ ηεο
νηθνγέλεηαο θαη ησλ δαζθάισλ (απνπζηάδνπλ εληειψο) κε απνηέιεζκα λα εληζρχεηαη
ν παξάγνληαο ηεο «πξνζσπηθφηεηαο» ηνπ αηφκνπ, έλαληη ησλ «ζεκαληηθψλ άιισλ».
Ζ ζηξνθή-αιιαγή ζηαδηνδξνκίαο ζην ρψξν ηεο κνπζηθήο ζηε λεαξή ελήιηθε δσή37
ήηαλ έλα ζηνηρείν πνπ μερψξηζε ζηελ παξνχζα έξεπλα, ελψ νη κνπζηθνί ηνκείοεηδηθεχζεηο- πνπ ηελ αθνξνχλ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ έλα λέν πεδίν πξνο
δηεξεχλεζε.
Αθφκε, ε αξρηθή ςπραγσγηθή ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή θάλεθε φηη νδεγνχζε
ζε επαγγεικαηηθέο επηινγέο θαη κεηαηξεπφηαλ ζε ελζνπζηαζκφ θαη δηαρξνληθή αγάπε
κέζα απφ ηηο «θαιέο» επηδφζεηο.

Σα ζπλαηζζήκαηα απηά ελαιιάζζνληαη ζηελ

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κε απνγνεηεχζεηο, ηζρπξέο ςπρνινγηθέο πηέζεηο θαη ηειεηνκαλία
πνπ πξνέξρεηαη είηε απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο είηε απφ πξνζσπηθνχο εζσηεξηθνχο
κεραληζκνχο. Οη Stoeber & Eisman (2007:2190) αλαθέξνπλ φηη: «ε ηειεηνκαλία είλαη
έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο ησλ κνπζηθψλ θάζε ειηθίαο» πνπ άιινηε
δξα ζεηηθά38 ιεηηνπξγψληαο σο θηλεηήξηνο δχλακε θαη άιινηε δξα αξλεηηθά,
ηαιαηπσξψληαο θαη νδεγψληαο ηα άηνκα ζε ζηξεο θαη ςπρνινγηθή εμνπζέλσζε
(Stoeber & Kersting, 2000· Keny et al., 2004· More et al., 1995).
Δπηιέμακε λα ραξαθηεξίζνπκε ηνπο κνπζηθνχο σο «δηα βίνπ εθπαηδεπφκελνπο»,
γηαηί επελδχνπλ ζηε κάζεζή ηνπο, ηφζν γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο νινθιήξσζε φζν
θαη γηα ηελ απαζρνιεζηκφηεηά ηνπο (Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,
2007)39· επηπξφζζεηα, νη κνπζηθνί σο επαγγεικαηηθή νκάδα εκπιέθνληαη ζε κηα
δηαδηθαζία

αλάπηπμεο

θαη

απηνεθπιήξσζεο

πξνζσπηθήο,

θνηλσληθήο

θαη

επαγγεικαηηθήο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο40.
Δλ θαηαθιείδη, ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο
επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ αηφκσλ είλαη έλα πεξίπινθν δήηεκα, ζπλδέεηαη κε ηε
ζηαδηαθή δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα απφ ηελ παηδηθή ειηθία κέρξη ηελ ελειηθίσζε
37

Βι. θεθ. 6.4. «Σπνχδαζα δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, marketing, management, δεκφζηεο ζρέζεηο. Σηα 21
κνπ ρξφληα μεθίλεζα καζήκαηα πηάλνπ ρσξίο λα έρσ θακία ζρέζε κε ηελ κνπζηθή δηφηη σο ηφηε
ζπνχδαδα άιια πξάγκαηα. Απηφ πήγαηλε θαιά θαη πξνρσξνχζα πάξα πνιχ γξήγνξα….» θαη «Η κνπζηθή
κνπ άιιαμε ηα πάληα» (.19).
38
Γηα ηελ «πγεηή» πιεπξά ηεο ηειεηνκαλίαο νη Shafran, Cooper & Fairburn (2002:788) ππνζηεξίδνπλ:
« Η ηειεηνκαλία ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί, σο ε πγεηήο κνξθή επηδίσμεο ηεο αξηζηείαο».
39
Βι. «Σρέδην δξάζεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ».
40
Βι. ζει.85: «Ο κνπζηθφο σο δηα βίνπ εθπαηδεπφκελνο».
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θαη εμειίζζεηαη ζην πιαίζην κηαο καθξνρξφληαο πνξείαο κνπζηθψλ ζπνπδψλ θαη
εκπεηξηψλ.

Οη νηθνλνκηθέο απνιαβέο δελ αλαθέξζεθαλ ζηνπο παξάγνληεο πνπ

επεξεάδνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ κνπζηθψλ· παξ’ φια απηά, έλαο απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο (.11) δελ παξέιεηςε λα αλαθεξζεί ζε απηέο, πεξηγξάθνληάο ηεο
ζαλ θίλεηξν γηα πεξαηηέξσ επαγγεικαηηθή εμέιημε. ε γεληθέο γξακκέο θάλεθε φηη νη
κνπζηθνί απνθηνχλ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο ηελ νπνία δελ αληηκεησπίδνπλ
σο κέζν βηνπνξηζκνχ, αιιά σο κέζν εθδήισζεο πξνζσπηθψλ ηάζεσλ41.

Ζ

παξαπάλσ παξαηήξεζε ζπλάδεη πεξηζζφηεξν κε ηηο αξρέο ησλ ςπρνδπλακηθψλ
ζεσξηψλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ Segal θαη Bordin θαη ηελ έκθαζε πνπ απηέο
δίλνπλ ζην ξφιν ηεο εξγαζίαο ζηε ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ. Σα εθπαηδεπηηθήο
θχζεσο εκπφδηα, ηα δεηήκαηα αληαγσληζκνχ, θαη νη νηθνλνκηθήο θχζεσο δπζθνιίεο
πνπ δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή δσή ησλ κνπζηθψλ θαίλεηαη φηη
αληηκεησπίδνληαη κε ηδηαίηεξνπο «εληζρπηηθνχο» ζπκπεξηθνξηθνχο κεραληζκνχο,
φπσο είλαη ε απηνπεπνίζεζε, ε απνθαζηζηηθφηεηα, νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ε
πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη νη δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ.
8. πκπεξάζκαηα-πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα
Ζ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζε κηα απφπεηξα θαηαγξαθήο
ησλ παξαγφλησλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή θαη
ζηελ ελ γέλεη πνξεία ζηαδηνδξνκίαο επαγγεικαηηψλ κνπζηθψλ.

Μέζα απφ ηελ

πνηνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ζπγθεληξψζακε βηνγξαθηθά δεδνκέλα θαη
θαηαγξάςακε κηα ζχλζεζε απφ εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο παξακέηξνπο επηξξνήο.
ε απηέο αλήθαλ απφ ηε κία πιεπξά ε ππνζηήξημε ησλ «ζεκαληηθψλ άιισλ» θαη απφ
ηελ άιιε, νη πξνζσπηθνί, ζπλαηζζεκαηηθνί θαη ςπρνινγηθνί κεραληζκνί πνπ
πεγάδνπλ απφ ηηο εθάζηνηε αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ αλζξψπσλ. Οη ηζηνξίεο δσήο θαη
ζηαδηνδξνκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ έδεημαλ απνπζία θαηάιιεισλ δνκψλ θαη
επίζεκσλ πξνγξακκάησλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο κε εζηίαζε ζηε κνπζηθή.
Δίδακε φηη ζηα θξίζηκα ζηάδηα επηινγήο ζπνπδψλ, θαηεχζπλζεο ζηαδηνδξνκίαο θαη
δηακφξθσζεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο, ηα άηνκα έξρνληαλ ζπρλά αληηκέησπα κε
αξλεηηθέο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πνπ επηβάιινληαλ απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν ή
ηελ νηθνγέλεηα, κε απνηέιεζκα ε κνπζηθή λα απνηειεί δεπηεξεχνπζα επαγγεικαηηθή
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επηινγή.

Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε πσο δελ ππήξμε ζαθήο, έγθαηξε θαη επίζεκεο

κνξθήο θαζνδήγεζε (εθηφο απφ ηε βνήζεηα πνπ πξφζθεξαλ κεκνλσκέλεο
πεξηπηψζεηο δαζθάισλ κνπζηθήο), ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ζηνρεπκέλα νη ηδηαίηεξεο
κνπζηθέο θιίζεηο ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Αληηπξνζσπεπηηθφ ήηαλ ην απφζπαζκα:
«…δελ ήκνπλ ζίγνπξνο φηη ήζεια λα αζρνιεζψ κε ην πηάλν σο ζνιίζη, γηαηί
δελ είρα κηα θαζνδήγεζε, ελψ αζρνιηφκνπλ κε δηαγσληζκνχο θ.η.ι. … δελ είρα
θάπνηνλ λα κνπ πεη: ζα γίλεηο απηφ ην πξάγκα…» (.04).
πλνςίδνληαο, φζνλ αθνξά ην ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ επηινγή θαη πνξεία
ηεο κνπζηθήο ζηαδηνδξνκίαο θαηαιήμακε ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα:
α) ε νηθνγέλεηα κπνξεί λα επηδξάζεη ζεηηθά ζηηο επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο ησλ
κνπζηθψλ, φηαλ ζηεξίδεη ηηο επηινγέο γχξσ απφ ηηο κνπζηθέο ζπνπδέο θαη φηαλ
παξέρεη εζηθή ή θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε. Δπίζεο, ε έθεζε ζηε κνπζηθή - κνπζηθφ
ηαιέλην, απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα ηελ πεξαηηέξσ κνπζηθή εμέιημε, θαιιηεξγείηαη ζε
έλα γφληκν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, φπνπ παξέρνληαη κνπζηθά εξεζίζκαηα,
ελζαξξχλεηαη ε κνπζηθή κειέηε θαη αλαγλσξίδνληαη νη ηδηαίηεξεο κνπζηθέο
δεμηφηεηεο·
β) ε νηθνγέλεηα κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά, ζηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαληαη
ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ζε ζρέζε κε ην βηνπνξηζκφ, ηα θνηλσληθά «απνδεθηά»
επαγγέικαηα ή θαη ην θχιν.
ζνλ αθνξά ηηο επηξξνέο δαζθάισλ, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ν
ζπκβνπιεπηηθφο ηνπο ξφινο γηα ηε κεηάβαζε ζηελ επαγγεικαηηθή δσή, αιιά θαη γηα
ηε γεληθφηεξε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Οη δάζθαινη απνηεινχλ πξφηππα, εκπλένπλ
κε ηηο πςειέο ηνπο κνπζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, αιιά θαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηά
ηνπο.

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηξεπηηθά,

απνζαξξχλνληαο

ή

επηδεηθλχνληαο

ρακειέο

ηθαλφηεηεο

επηθνηλσλίαο

ζηηο

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπο.
Μειεηψληαο ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ κνπζηθψλ θαη ηηο επαγγεικαηηθέο
επηινγέο ηνπο, θαηαιήμακε φηη ε ηθαλφηεηα λα ζρεδηάδνπλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ηε
ζηαδηνδξνκία ηνπο ζπλδέεηαη πξσηίζησο κε ηηο ηδηαίηεξεο κνπζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο,
ηελ αγάπε ηνπο ζην αληηθείκελν θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αθνζηψλνληαη ζηελ
θαηάθηεζε ζηφρσλ. Ζ κεκνλσκέλε ζηελ έξεπλα πεξίπησζε επαγγεικαηηθήο ζηξνθήο
ζην κνπζηθφ ρψξν (ζηελ πξψηκε ελήιηθε δσή), ρσξίο νπζηαζηηθέο επηξξνέο απφ ηελ
νηθνγέλεηα θαη ηνπο δαζθάινπο, ηζρπξνπνηεί φπσο πξναλαθέξακε θαη ζην θεθάιαην
ηεο ζπδήηεζεο ηνλ παξάγνληα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο «ζεκαληηθνχο
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άιινπο». Σα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο πνπ πξσηίζησο αλαθέξζεθαλ απφ
ηνπο αλζξψπνπο πνπ αζρνιήζεθαλ επαγγεικαηηθά κε ηε κνπζηθή ήηαλ: ε επηκνλή, ε
ππνκνλή, ε πεηζαξρία, ε απηνπεπνίζεζε, ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ
(αξλεηηθψλ θαηαζηάζεσλ-ζπλαηζζεκάησλ) θαη ε ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο. Δπίζεο, ηα
άηνκα μεθηλνχζαλ λα έρνπλ απφ ηελ εθεβεία θαζαξφηεξε εηθφλα γχξσ απφ ηα
κνπζηθά ελδηαθέξνληα θαη ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηαδηαθά ελίζρπαλ ηελ απηναληίιεςε
θαη ηελ πξννπηηθή ηνπο γηα ην κέιινλ.
Ο ξφινο ησλ θίισλ θαη ζπλνκειίθσλ είρε δεπηεξεχνπζα ζεκαζία σο πξνο ηελ
επηινγή κνπζηθήο ζηαδηνδξνκίαο, φκσο, ιεηηνπξγνχζε επηθνπξηθά, θαζψο νη
ζπλνκήιηθνη παξείραλ θίλεηξα θαη ιεηηνπξγνχζαλ σο πξφηππα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
κνπζηθψλ ζπνπδψλ.

Οη νηθνλνκηθέο απνιαβέο δελ αλήθνπλ ζηνπο παξάγνληεο

επηξξνήο, φκσο, απηφ ζα κπνξνχζε λα καο πξνβιεκαηίζεη θαη λα επαλεμεηαζηεί κε
βάζε ηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηνπο ζεκεξηλνχο θνηηεηέο κνπζηθήο ησλ
Διιεληθψλ Παλεπηζηεκηαθψλ Ηδξπκάησλ, αιιά θαη κέζα απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ
νηθνγελεηψλ ηνπο.

Αλεπαξθήο εκθαλίζηεθε ε παξερφκελε ειιεληθή κνπζηθή

εθπαίδεπζε, θαζψο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο νη κνπζηθέο ζπνπδέο ζην
εμσηεξηθφ ηζνδπλακνχλ κε κηα πην νινθιεξσκέλε θαη νπζηαζηηθή κνπζηθή
θαηάξηηζε, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη θαλείο επαγγεικαηηθή πνξεία ζηε κνπζηθή.
Πάλησο, αμίδεη λα αλαξσηεζνχκε αλ ζα κπνξνχζε ζήκεξα ε κέζε ειιεληθή
νηθνγέλεηα λα αληαπεμέιζεη νηθνλνκηθά ζε κνπζηθέο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ θαη λα
επηθεληξσζνχκε ζηελ αλάγθε αλαβάζκηζεο ησλ κνπζηθψλ ζπνπδψλ ζε φιεο ηηο
βαζκίδεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο.
Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα
Θεσξνχκε φηη ηα παξαπάλσ ζπκβάιινπλ αξρηθά ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ
γνλέσλ, φρη κφλν γηαηί είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή ππνζηήξημε ζην
μεθίλεκα ησλ κνπζηθψλ ζπνπδψλ ησλ παηδηψλ ηνπο, αιιά θαη κεηέπεηηα, γηαηί
εληζρχνπλ απνθάζεηο γχξσ απφ εχζηνρεο επηινγέο, φπσο είλαη ε θνίηεζε ζε Μνπζηθά
ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (εμεηδηθεπκέλε δεκφζηα δσξεάλ κνπζηθή
Παηδεία) θαη ζε Παλεπηζηεκηαθέο Μνπζηθέο ρνιέο ηεο ρψξαο καο. Γεδνκέλνπ φηη νη
δηαγλσζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο απνηεινχλ θαζεκεξηλφηεηα γηα ην ειιεληθφ
Γεκφζην ζρνιείν ην νπνίν θαη ππεξεηψ ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα, ζα άμηδε λα
δηεξεπλεζεί - κε ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή ζηνλ Διιεληθφ πιεζπζκφ ηνπ ήδε
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ππάξρνληνο εξγαιείνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ (Douglas & Williams, 1994) - πνηεο είλαη
εθείλεο νη κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κε πνηνλ ηξφπν βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε
δεμηνηήησλ ζπγθέληξσζεο θαη αλάγλσζεο, αιιά θαη πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηηο
επηινγέο κνπζηθήο ζηαδηνδξνκίαο εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηνπ καζεηηθνχ
πιεζπζκνχ.
Δπίζεο,

ηα

επξήκαηα

ηεο

παξνχζαο

έξεπλαο

ζπκβάιινπλ

ζηελ

επαηζζεηνπνίεζε ησλ δαζθάισλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάζε βαζκίδαο κνπζηθήο
Δθπαίδεπζεο, αλζξψπσλ πνπ φπσο θάλεθε απφ ηηο πξνεγεζείζεο αλαιχζεηο
πηνζεηνχλ ην ξφιν «απζεληίαο» θαη επεξεάδνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ
λεαξψλ καζεηψλ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, επηζεκαίλνπκε ηελ αλάγθε λα πξναρζεί έλα
ζχζηεκα εμεηδηθεπκέλεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία δαζθάισλ, κε
επηθέληξσζε φρη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε βαζεηά γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ αιιά
θαη ζηελ κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζηελ παξνρή επαξθνχο παηδαγσγηθήο
θαηάξηηζεο.

Καη’

επέθηαζε,

πξνηείλνπκε

ηελ

αλάπηπμε

πξνγξακκάησλ

ζπκβνπιεπηηθήο θαη mentoring σο ζηαζεξή, επίζεκε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ζηελ
Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα Μνπζηθή Δθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη
νκαιφηεξα ε επαγγεικαηηθή ελζσκάησζε ζε κνπζηθά επαγγέικαηα φρη κφλν ζηε
ρψξα καο, αιιά ζχκθσλα θαη κε ηηο ζχγρξνλεο επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο, ζηα
επξχηεξα πνιηηηζκηθά κνπζηθά πεξηβάιινληα.

Θεσξνχκε φηη ε Δπαγγεικαηηθή

πκβνπιεπηηθή ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ, ζηελ ελίζρπζε
ζρεδίσλ δξάζεο θαη ζηε βνήζεηα παξαγσγήο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο
θαηάιιειεο επαγγεικαηηθέο επηινγέο πξνο ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθέο εηδηθεχζεηο.
Αθφκε, ε παξερφκελε βνήζεηα σο πξνο ηελ αχμεζε δεμηνηήησλ ζε ζπλαηζζεκαηηθφ
επίπεδν ζα κπνξνχζε λα ζπληειέζεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αξλεηηθψλ ζθέςεσλ ζε
ζρέζε κε ηε ιήςε επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ γχξσ απφ ηε κνπζηθή. Σν γεγνλφο
απηφ ζα επέηξεπε ζηα άηνκα λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο
κνπζηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο κε κεγαιχηεξε επηηπρία. Με θίλεηξν ηηο αλαθεξφκελεο
δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο δαζθάισλ (Χδεηαθήο θαη Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο), ε
πξναλαθεξφκελε επαγγεικαηηθή νκάδα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη νκάδα ζηφρνπ
γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ,
φπσο επίζεο θαη ν βαζκφο πνπ νη παξάκεηξνη απηνί επεξεάδνπλ ηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ δηδαζθαιηθψλ πξνθίι ησλ
κειινληηθψλ κνπζηθνπαηδαγσγψλ.
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Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, νη νηθνλνκηθέο
απνιαβέο αλήθνπλ ζηνπο δπζιεηηνπξγηθνχο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
απνηειέζνπλ έλα επηπιένλ δηεξεπλεηηθφ πεδίν, καδί κε φιεο εθείλεο ηηο ςπρνινγηθέο
παξακέηξνπο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε ζηξνθή πξνο ηα κνπζηθά επαγγέικαηα.

8.1. Πεξηνξηζκνί
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ εκπίπηνπλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ νξίδεη ε
επηινγή ηνπ δείγκαηνο θαη δελ αθνξνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή νκάδα κε
θξηηήξην ηελ κνπζηθή εηδίθεπζε.

Δπνκέλσο, νθείινπκε λα ιάβνπκε ππφςε ην

δεδνκέλν φηη ηα επξήκαηά καο δελ ππφθεηληαη ζε γελίθεπζε, αθνχ δελ
αληηπξνζσπεχνπλ επηκέξνπο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο, φπσο κνπζηθνχο κε
εμεηδίθεπζε ζηελ ηερλνινγία ήρνπ ή ζηελ θαηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ,
κνπζηθνθξηηηθνχο, θ.η.ι.

Χζηφζν, ην πινχζην εθπαηδεπηηθφ back ground θαη ε

αμηφινγε επαγγεικαηηθή δξάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απνδπλακψλεη ηελ κεξνιεςία
ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη δηθαηνινγεί ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο καο γηα κηα πξψηε
απφπεηξα κειέηεο ησλ παξαγφλησλ επηξξνήο πξνο ηε ζηαδηνδξνκία γχξσ απφ ηε
κνπζηθή.

Ζ έξεπλα πεξηνξίδεηαη δεηγκαηνιεπηηθά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο

Θεζζαινλίθεο θαη ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο πνπ
ππαγνξεχεη ε πνηνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Οδεγόο ζπλέληεπμεο θαη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο
1. Πεξηγξάςηε ηελ πνξεία ηεο κνπζηθήο ζαο εθπαίδεπζεο (ζηάδηα ζπνπδώλ) κέρξη ηελ
ησξηλή ζαο επαγγεικαηηθή ηδηόηεηα.

2. Πνηνο ήηαλ ν ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη εηδηθόηεξα ησλ γνλέσλ ζαο ζηελ «πνξεία»
ελαζρόιεζήο ζαο κε ηε κνπζηθή θαη ζηελ απόθαζε λα αζρνιεζείηε επαγγεικαηηθά κε
απηήλ;
Τπήξραλ πξνεγνχκελεο κνπζηθέο γλψζεηο ζηελ νηθνγέλεηα;
Αλ λαη, πνηεο;
Αλ φρη, άιιαμε ε ζηάζε ησλ γνληψλ ζαο απέλαληη ζηε κνπζηθή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
κνπζηθψλ ζπνπδψλ ζαο;
Πνηα ε ζρέζε ησλ γνλέσλ ζαο κε ηε κνπζηθή ζηελ θαζεκεξηλφηεηα; (ξαδηφθσλν,
ηειεφξαζε, κνπζηθέο παξαζηάζεηο-ζπλαπιίεο).
Τπήξμε θάπνην άιιν κέινο ζηελ νηθνγέλεηα (π.ρ. αδέξθηα ή ζπγγεληθά πξφζσπα) πνπ
αζρνιήζεθε κε ηε κνπζηθή;
Αλ λαη, ζαο επεξέαζε απηφ ζην λα μεθηλήζεηε θη εζείο θάπνην κνπζηθφ φξγαλν;
Τπήξραλ πιεπξέο ζηε γνλετθή παξέκβαζε πνπ θαηά ηε γλψκε ζαο ππήξμαλ
θαζνξηζηηθέο, ψζηε λα επεξεάζνπλ ηε κεηέπεηηα κνπζηθή ζαο εμέιημε;
Ήηαλ δεθηηθνί νη γνλείο ζαο ζηελ απφθαζε αγνξάο ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ ή ζην λα
«θαιχπηνπλ» ην καθξνρξφλην θφζηνο ησλ κνπζηθψλ δηδάθηξσλ;
Παξαθηλνχζαλ ηελ ελαζρφιεζή ζαο κε ηε κνπζηθή, ηε κειέηε θαη εθκάζεζε ηνπ
κνπζηθνχ νξγάλνπ ζην ζπίηη;
Αλ λαη, ε αλάκεημή ηνπο ήηαλ ίδηα ζε φιεο ηηο ηάμεηο - βαζκίδεο ζπνπδψλ;
Γηέζεηαλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηελ κεηάβαζε-κεηαθίλεζε ζηνπο ρψξνπο
(σδεία) παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ;
Πνηα ήηαλ ε ζηάζε ησλ γνληψλ ζαο απέλαληη ζηνπο δαζθάινπο ζαο;
Παξφηξπλαλ θαη ζηήξηδαλ ηε ζπκκεηνρή ζαο ζε κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο;
Θα ιέγαηε φηη είραηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε (απφ ηελ νηθνγέλεηά ζαο) ζηα
ρξφληα ελαζρφιεζήο ζαο κε ηε κνπζηθή;
Αλ λαη, ιεηηνχξγεζε ε ππνζηήξημε ησλ γνληψλ ζαο ζεηηθά σο πξνο ηελ δηακφξθσζε ηεο
απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο απηνεηθφλαο ζαο;
Τπήξμαλ ζηηγκέο πνπ ληψζαηε θαηαπίεζε ζηελ «παηδηθή» ζαο ειεπζεξία ιφγσ ηεο
γνλετθήο παξέκβαζεο (π.ρ. πνιχσξε κειέηε);
Αλ λαη, αηζζαλζήθαηε πνηέ φηη πηέδεζηε απφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνληψλ ζαο
πξνθεηκέλνπ λα έρεηε θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηε κνπζηθή;
αο ζηήξημαλ ζηελ απφθαζή ζαο λα αζρνιεζείηε επαγγεικαηηθά κε ηε κνπζηθή;
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3. Ση ξόιν έπαημαλ νη ζπλνκήιηθνη θαη θίινη ζαο ζηε κνπζηθή ζαο πνξεία;
αο επεξέαζαλ ζηελ απφθαζε λα μεθηλήζεηε καζήκαηα κνπζηθήο;
Γερζήθαηε επηξξνέο απφ θίινπο-ζπλνκειίθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζαο
(ζεηηθέο ή αξλεηηθέο);
Αλ λαη, κε πνηoλ ηξφπν;
4. Πνηα ήηαλ ε επίδξαζε ησλ δαζθάισλ κνπζηθήο ζηελ επηινγή θαη πνξεία ηεο
κνπζηθή ζαο ζηαδηνδξνκίαο;
Τπήξραλ θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ δαζθάισλ ζαο
πνπ ζαο επεξέαζαλ ζεηηθά ή αξλεηηθά;
Αλ λαη, πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξέαζαλ ηελ
πνξεία ηεο κνπζηθήο ζαο ζηαδηνδξνκίαο;
ή πνηα είλαη ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο;
Πνηα ηα ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηνηρεία ζηε δηδαζθαιία ηνπο;
Τπήξμε θάπνην πεξηζηαηηθφ πνπ είρε αξλεηηθφ ή ζεηηθφ αληίθηππν ζηε κνπζηθή ζαο
πνξεία;
Τπήξρε επνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δαζθάισλ θαη ησλ γνλέσλ ζαο;
(π.ρ. feedback γηα ηελ πξφνδφ ζαο)
Ση ζπκάζηε απφ ηνλ πξψην δάζθαιν κνπζηθήο;
Θα ιέγαηε φηη νη δάζθαινί ζαο ήηαλ ππνζηεξηθηηθνί ζηε κνπζηθή ζαο πνξεία
(εθπαηδεπηηθή ή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε);
Αλ λαη, κε πνηνλ ηξφπν;
Αλ φρη, κε πνηνλ ηξφπν;
5. Θα ιέγαηε όηη δηαζέηεηε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο πνπ ζαο
ώζεζαλ θαη ζαο νδήγεζαλ ζην λα αθνινπζήζεηε κνπζηθή ζηαδηνδξνκία;
Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή ζε επαγγεικαηηθφ
επίπεδν αλαθνξηθά κε ηηο ψξεο πνπ πξέπεη λα αθηεξψλεη θαλείο γηα κειέηε;
Πνηεο πιεπξέο ηνπ εαπηνχ ζαο ζπλδένληαη κε ηελ επηινγή ζνιηζηηθήο θαξηέξαο;
…ή κε ηελ επηινγή ηεο δηδαζθαιίαο ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ ζηνλ ηδησηηθφ ή δεκφζην
ηνκέα (ή ηε δηεχζπλζε ρνξσδίαο, ή ηε δηεχζπλζε νξρήζηξαο, ή ην ηξαγνχδη);
Ση ζαο πξνζθέξεη κηα ζέζε ζηελ νξρήζηξα σο επαγγεικαηηθή επηινγή;
Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε κνπζηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα (ήηαλ επαξθήο γηα ηελ
δέζκεπζή ζαο ζην κνπζηθφ επάγγεικα);
Πψο αληηκεησπίζαηε ηηο πηζαλέο δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξερφκελε κνπζηθή
εθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο;
Αληηκεησπίζαηε θάπνηεο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζαο ζρέζεηο κε
ηνπο δαζθάινπο ζαο;
Αλ λαη, πψο αληηκεησπίζαηε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο;
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Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ηνλ αληαγσληζκφ (αλ θαη εθφζνλ ππάξρεη) ζην κνπζηθφ
ρψξν;
ε πεξίπησζε πνπ βηψζαηε ή βηψλεηε αληαγσληζκφ ζηηο επαγγεικαηηθέο ζαο ζρέζεηο
πψο ην δηαρεηξίδεζηε;
Σί ξφιν έπαημαλ νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηφο
ζαο;
Τπάξρνπλ κνπζηθνί ζηφρνη ζηελ επαγγεικαηηθή ζαο δσή ζήκεξα;
(Αλ λαη, πνηνί;)
Πνηνο είλαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε κνπζηθή ζηε δσή ζαο;
Σί πηζηεχεηε φηη ζαο πξνζέθεξε ε ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή;
Μπνξείηε λα αλαθέξεηε κεξηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ;
6. Θα ζέιαηε λα αλαθέξεηε επηπιένλ παξάγνληεο, πνπ ζαο νδήγεζαλ ζην λα αθνινπζήζεηε
κνπζηθή ζηαδηνδξνκία (θάπνην πεξηζηαηηθφ ή κηα εκπεηξία, πξφζσπα ή γεγνλφηα);
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ΠΙΝΑΚΑ 2
Δθπαηδεπηηθό θαη επαγγεικαηηθό πξνθίι ησλ ζπκκεηερόλησλ
Μνπζηθή Δηδίθεπζε

Δπαγγεικαηηθό πξνθίι

Μνπζηθέο πνπδέο

Δπηπιένλ πνπδέο

Θεσξεηηθά

ρνιηθή χκβνπινο Β/ζκηαο εθπ/ζεο
ΠΔ16 (κνπζηθψλ).

Γηδάθηνξαο ηνπ ηκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ΑΠΘ, πηπρίν
πηάλνπ θαη πηπρία ζεσξεηηθψλ.

Οηθνλνκηθφ ΑΠΘ

2

Βηνινληζέιν

Μφληκν κέινο ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο
Θεζ/λίθεο.

Γίπισκα ηζέινπ (Κξαηηθφ Χδείν Θεζ/λίθεο, Αθαδεκία Καιψλ
Σερλψλ Βεξνιίλνπ/ Αθαδεκία ηνπ Έζζελ: κνπζηθή δσκαηίνπ
θαη ζνιηζηηθφ: Αθαδεκία ηεο Λεηςίαο.

3

Πηάλν

Δθπαηδεπηηθφο ζε Μνπζηθφ ρνιείν
(Β΄/ζκηα εθπ/ζε), πηαλίζηξηα.

1

4

5

6

Γίπισκα πηάλνπ, πηπρία ζεσξεηηθψλ, Πηπρίν Μνπζηθψλ
πνπδψλ ΑΠΘ, δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο
θαη Σέρλεο-ΠΑΜΑΚ, κεηαδηδαθηνξηθφ ΖΠΑ.

πλνδεία νξρεζηξηθνύ
πηάλνπ

Γηδάζθεη ζην Κξαηηθφ Χδείν Θεζ/λίθεο,
ζνιίζη / δηεζλή αηνκηθά ξεζηηάι πηάλνπ
θαη δηαθξίζεηο ζε δηαγσληζκνχο
(ππεχζπλνο γηα ηε δηνξγάλσζε θεζηηβάι
πηάλνπ Θεζ/λίθεο).

Απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο,
δίπισκα πηάλνπ: Κξαηηθφ Χδείν Θεζ/λίθεο, Freiburg:
Αλψηαηε Μνπζηθή Αθαδεκία.

Πηάλν/θσλεηηθή-έληερλν
ηξαγνύδη

πληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο
(1ν Βξαβείν ζην θεζηηβάι Διιεληθνχ
ηξαγνπδηνχ ην 1991/ ζπλεξγαζίεο θαη
ζπλαπιίεο κε γλσζηνχο Έιιελεο
κνπζηθνχο.

Δπηαεηήο θνίηεζε ζε Μνπζηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν ηεο .Δ.
Πηπρίν Κξαηηθήο Αθαδεκίαο (Σαζθέλδε) ζηε δηεχζπλζε
ρνξσδίαο, ζπνπδέο κνλσδίαο, πηπρίν πηάλνπ: Κξαηηθφ Χδείν
Θεζ/λίθεο.

Πηάλν/Δπξσπατθά
Κξνπζηά

Δθπαηδεπηηθφο / ππνδηεπζχληξηα
Μνπζηθνχ ρνιείνπ,
κέινο γπλαηθείνπ θσλεηηθνχ ζπλφινπ.

Απφθνηηε ηνπ ηκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ΑΠΘ, Γίπισκα
πηάλνπ, δίπισκα θξνπζηψλ, πηπρία ζεσξεηηθψλ, δίπισκα
βπδαληηλήο κνπζηθήο: Κξαηηθφ Χδείν Θεζ/λίθεο, ππνςήθηα
δηδάθησξ ηνπ Ηφληνπ Παλεπηζηεκίνπ (Σκήκα Μ. .).

Ηηαιηθή Φηινινγία

7

8

9

10

Βπδαληηλή κνπζηθή

Δθπαηδεπηηθφο Μνπζηθνχ
ρνιείνπ/ζπλεξγαζίεο θαη ζπλαπιίεο κε
γλσζηνχο Έιιελεο κνπζηθνχο.

Πηπρίν θαη Γίπισκα βπδαληηλήο κνπζηθήο, πηπρία ζεσξεηηθψλ,
ζπνπδέο θιαζζηθήο θηζάξαο.

Βηόια

Μφληκν κέινο ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο
Θεζ/λίθεο.

Πηπρίν πηάλνπ, πηπρίν αξκνλίαο, δίπισκα βηφιαο: Αθαδεκία
Trossingen.

Βηνιί

Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην ηκήκα
Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο
(κέινο ηνπ « Νένπ Διιεληθνχ
θνπαξηέηνπ εγρφξδσλ», ππήξμε κέινο
ηεο Κξαηηθήο θαη Γεκνηηθήο νξρήζηξαο).

Πηάλν

Γηδάζθεη ζε Ηδησηηθφ Χδείν/ κέινο ηνπ
ζπλφινπ piandaemonium
/βξαβεία ζε Παλειιήληνπο & Γηεζλείο
δηαγσληζκνχο/ δηνξγαλσηήο θεζηηβάι
πηάλνπ Θεζ/λίθεο.

11
Βηνιί

12

13

Θεσξεηηθά/Γηεύζπλζε
ρνξσδίαο

Γηεύζπλζε
ρνξσδίαο/πηάλν

Γηδάζθεη ζην College of Music of
Mahidol University
(Απφθνηηνο ηεο πξψηεο γεληάο εηζαθηέσλ
ηνπ Μνπζηθνχ Γπκλαζίνπ - Λπθείνπ
Θεζ/λίθεο).
Γηδάζθεη κνπζηθή ζηελ Πξσηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε / Δηδηθή επηζηήκσλ ζην
Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ΑΠΘ,
(Γηεπζχληξηα ρνξσδίαο: Δ.Δ.Μ.Δ.).
Δθπαηδεπηηθφο ζε Μνπζηθφ ρνιείν,
ζπλεξγαζίεο κε: φπεξα θαη Μέγαξν
Μνπζηθήο Θεζ/λίθεο, Οξρήζηξα ηεο
φπεξαο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, Κξαηηθή
νξρήζηξα Θεζ/λίθεο, πκθσληθή
Οξρήζηξα ηνπ Γήκνπ Θεζ/λίθεο.

Γαζνινγία

Γίπισκα Βηνιηνχ: Κξαηηθφ Χδείν Θεζ/λίθεο, Μνπζηθή
Αθαδεκία ηεο Βηέλλεο.

Γίπισκα πηάλνπ + Μνπζηθή Αθαδεκία: Κνισλία.

Δηζήρζε ζην Πνιπηερλείν

Αθαδεκία Nuremberg (Hoshschule für Müsik Nuruberg
Pedagogy & Performance)/ ππνηξνθία Οράην: Bowling Green
State University & Luisiana State University DMA (Doctor of
Musical Arts).
Πηπρίν Μνπζηθψλ πνπδψλ ΑΠΘ, Γίπισκα πηάλνπ, πηπρία
ζεσξεηηθψλ, δηπισκαηνχρνο ηνπ Μνπζηθνπαηδαγσγηθνχ
Ηλζηηηνχηνπ Εoltan Kodaly).
Απφθνηηε ηεο Αλσηάηεο Κξαηηθήο Αθαδεκίαο ζηεο φθηαο
master ζηε δηεχζπλζε ρνξσδίαο, απφθνηηε ηνπ Κξαηηθνχ
Χδείνπ Θεζ/λίθεο, πηπρίν πηάλνπ/ζεσξεηηθψλ. Γίπισκα απφ
ηελ παηδαγσγηθή Αθαδεκία ηεο Φηιηππνχπνιεο ζηα
Παηδαγσγηθά ηεο Μνπζηθήο θαη εηδηθφηεηα ζην πηάλν.
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ρνιή Νεπηαγσγψλ ΑΠΘ

14

Θεσξεηηθά /Γηεύζπλζε
νξρήζηξαο

Γηδάζθεη ζην Κξαηηθφ Χδείν ηελ ηάμε
δηεχζπλζεο νξρήζηξαο, ηδξπηήο ηεο
Οξρήζηξαο Contra Tempo, δηεπζχλεη ηε
πκθσληθή Οξρήζηξα ηνπ δήκνπ
Θεζ/λίθεο.
Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην ηκήκα
Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ
ΠΑΜΑΚ κε γλσζηηθφ αληηθείκελν
«Οξγαληθή Μνπζηθή ΔθηέιεζεΒηνινληζέιν».

Απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ΑΠΘ,
απφθνηηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μνπζηθήο θαη Παξαζηαηηθψλ
Σερλψλ ηεο Βηέλλεο – δίπισκα δηεχζπλζεο νξρήζηξαο θαη
δίπισκα ζχλζεζεο.
Γίπισκα Βηνινληζέινπ Κξαηηθφ Χδείν Θεζ/λίθεο, Αλφβεξν:
Μνπζηθή Αθαδεκία
(Konzertexamen Violoncello, Hochschule für Müsik und
Theater Hannover).

15

Βηνινληζέιν

16

Πηάλν-πλνδεία πηάλνπ

Γηδάζθεη ζην Κξαηηθφ Χδείν Θεζ/λίθεο.

17

Πηάλν

Τπνςήθηα Γηπισκαηνχρνο
πηάλνπ/βξίζθεηαη ζην μεθίλεκα ηεο
κνπζηθήο ζηαδηνδξνκίαο,
Μηθξή δηδαθηηθή εκπεηξία.

18

Μπνπδνύθη (έληερλε,
ιατθή κνπζηθή)

Δθπαηδεπηηθφο Μνπζηθνχ
ρνιείνπ/ππεχζπλνο κνπζηθνχ ζπλφινπ.

Σκήκα Μνπζηθψλ ζπνπδψλ ΑΠΘ.

19

Θεσξεηηθά/Γηεύζπλζε
νξρήζηξαο

Γηεπζπληήο ηεο Sindos Band /δηνξγαλψλεη
ην Γηεζλέο θεζηηβάι λεαληθψλ
νξρεζηξψλ.

Πηπρία Θεσξεηηθψλ (ελνξγάλσζεο, αξκνλίαο, αληίζηημεο,
θνχγθαο), δηεχζπλζε νξρήζηξαο.

Γηδάζθεη βπδαληηλή κνπζηθή ζην Κξαηηθφ
Χδείν Θεζ/λίθεο
δηεπζχλεη ηε ρνξσδία παξαδνζηαθήο
κνπζηθήο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ
πξνζθχγσλ Μηθξαζηαηψλ, ζπλαπιίεο ζε
Διιάδα θαη εμσηεξηθφ.

Πηπρίν θαη δίπισκα βπδαληηλήο Μνπζηθήο, πηπρία
ζεσξεηηθψλ, ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ζηε Θενινγηθή ζρνιή.

20

Βπδαληηλή/Παξαδνζηαθή
κνπζηθή

Πηπρίν θαη Γίπισκα πηάλνπ, πηπρίν Αξκνλίαο: Κξαηηθφ Χδείν
Θεζζαινλίθεο, Πηπρίν LLCM θαη LFCM ζην ζνιηζηηθφ
ηκήκα- piano performance: North College.
Πηπρία Θεσξεηηθψλ
(1ν βξαβείν ζην θεζηηβάι πηάλνπ Θεζ/λίθεο, ζπκκεηνρή ζε
δηαγσληζκνχο θαη ζπλαπιίεο ζην Μέγαξν Μνπζηθήο
Θεζζαινλίθεο κε ηε Γεκνηηθή Οξρήζηξα σο αξηζηνχρνο
ζπνπδάζηξηα ηνπ Κξαηηθνχ Χδείνπ Θεζ/λίθεο).
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Οηθνλνκηθφ ΑΠΘ

Ννκηθή

πνπδάδεη
Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ζην
ΠΑΜΑΚ

Management/Γηνίθεζε
Δπηρεηξήζεσλ

Θενινγία

Πίλαθαο 10
Δλδεηθηηθή αλαθνξά εκπεηξηθώλ εξεπλώλ: κνπζηθή ζηαδηνδξνκία θαη παξάγνληεο επηξξνήο
πγγξαθέαο

1

2

3

4

Sosniak

Mantursewska

Sloboda &
Howe

Ericsson,
Krampe &
Tesch-Romer

Έηνο

1985

1990

1991

1993

Θέκα

Learning to be a concert pianist

Biographical study of the life-span
development of professional musicians

Biographical precursors of musical
excellence: An interview study

The role of deliberate practice in the
Acquisition of expert performance

Βηβιίν ή
πεξηνδηθό
Developing talent in
young people,1967(Ed.) S. Bloom,
Ballantine Books

Psychology of Music

Psychology of Music

Psychological
Review
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Υώξα

ΖΠΑ

πκκεηέρνληεο

21 concert pianists
(εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο)

ΠΟΛΧΝΗΑ

165 κνπζηθνί νξρήζηξαο

U.K

42 ζπνπδαζηέο θαη 22 γνλείο ηνπ
Chethams (ζρνιείν γηα κνπζηθά
πξνηθηζκέλα παηδηά)

ΖΠΑ

30 ζπνπδαζηέο (10best violinists +10
good violinists+10 music teachers’)
απφ ηελ Hochschule der Künste ηνπ
Βεξνιίλνπ +
10 επαγγεικαηίεο βηνινλίζηεο απφ
ηελ
Berlin Philharmonic Orchestra θαη
ηελ Radio Symphony Orchestra
(πνιπκεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε)

Απνηειέζκαηα
Έκθαζε ζην ξφιν ηεο
οικογένειας και ηων
δαζκάλων σο πξνο ηελ
αλάπηπμε εμαηξεηηθψλ
κνπζηθψλ δεμηνηήησλ
Σνλίζηεθε ε ζεκαζία ηεο
λεαξήο ειηθίαο ζην
κνπζηθό μεθίλεκα
5 εμειηθηηθά ζηάδηα
αλάπηπμεο επαγγεικαηηψλ
κνπζηθψλ
Καηαιπηηθή επίδξαζε ησλ
πεξηβαιινληηθώλ
παξαγόλησλ
Έκθαζε ζην ζσζηφ
ζρεδηαζκφ πνιύσξεο
κειέηεο, ζηε δηαρείξηζε
ρξόλνπ γηα ηελ απνθπγή
burnout + πςειή αίζζεζε
θηλήηξνπ

5

6

7

8

9

Davidson et al

Gagne

Hallam

Green

Baker

1996

1999

2001

2003

2005

The role of parental influences in the
development of musical performance

Nature or Nurture? A Re-examination
of Sloboda and Howe’s (1991)
Interview Study on Talent
Development

The Development of Expertise in
Young Musicians’ Strategy Use,
Knowledge Acquisition and Individual
Diversity’

How do popular musicians learn?

Music service teachers’ life histories in
the United Kingdom with implications
for practice

British Journal of
Developmental
Psychology

Psychology of Music

Music Education
Research

(Hampshire: Ashgate
Publishing Company)

International Journal
for Music Education
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U.K

ΚΑΝΑΓΑ

U.K

U.K

U.K

257 ζπνπδαζηέο κνπζηθήο θαη νη
γνλείο ηνπο

42 ζπνπδαζηέο/2 γθξνππ: κέηξηεο
θαη πςειέο κνπζηθέο δεμηφηεηεο

πζρέηηζε ηνπ πςεινύ
βαζκνύ γνλετθήο
ππνζηήξημεο κε πςειά
επίπεδα κνπζηθώλ
δεμηνηήησλ
Έκθαζε ζην ξφιν ησλ
αηνκηθώλ δηαθνξώλ, ηεο
ηδηνζπγθξαζίαο, ζηηο
ηδηαίηεξεο-έκθπηεο
κνπζηθέο ηθαλόηεηεοηαιέληo

55 ζπνπδαζηέο εγρφξδσλ+2
κνπζηθνί/ εμσηεξηθνί αμηνινγεηέο
(βηληενζθνπήζεθαλ δεθάιεπηα
«επεηζφδηα» κειέηεο +
ζπλεληεχμεηο)

Έκθαζε ζηηο
απνηειεζκαηηθέο
ζηραηηγικές μάθηζης
(ζπλεηδεηή ζθφπηκε κειέηε)

14 άηνκα απφ ην ρψξν ηεο
παξαδνζηαθήο κνπζηθήο

Ζ ζεκαζία ηνπ δηθηύνπ
θίισλ – ζπλνκειίθσλ γηα
ηελ εθκάζεζε
παξαδνζηαθήο κνπζηθήο

28 δάζθαινη θσλεηηθήο θαη
αηνκηθψλ νξγάλσλ
(Πνηνηηθή έξεπλα/βηνγξαθίεο,
δηεξεχλεζε 5 ζηαδίσλ
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο)

Έκθαζε ζηε ζχλδεζε
Παλεπηζηεκηαθψλ
Ηδξπκάησλ + ζρνιείσλ =
πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ
είζνδν ζηνλ επαγγεικαηηθό
ρώξν

10

11

12

13

Kamin et al

Mac Namara et
al

Austin et al

Juchniewitcz

2007

Influences on the talent development
process of non-classical musicians:
psychological, social and
environmental influences

Music Education
research

2008

Negotiating transitions in musical
development: The role of psychological
Characteristics of developing
excellence

2010

A multi –institution exploration on
secondary-socialization and
occupational identity among
undergraduate music-majors

Psychology of Music

2010

The influence of social intelligence on
Effective Music Teaching

Journal of Research
in Music Education

Psychology of Music
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ΖΠΑ

U.K

ΖΠΑ

ΖΠΑ

12 κνπζηθνί
(πλεληεχμεηο)

8 παγθνζκίνπ θήκεο κνπζηθνί
(εκηδνδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο)

454 ζπνπδαζηέο κνπζηθψλ
ζρνιείσλ
(εξσηεκαηνιφγην 115 εξσηήζεσλ:
Music Major QuestionnaireMMQ)

40 δάζθαινη +84 εμσηεξηθνί
αμηνινγεηέο
(IPT-15, εξγαιείν κέηξεζεο
θνηλσληθήο λνεκνζχλεο)

ηνπο κε θιαζζηθνύο:
Μεγαιύηεξεο επηξξνέο από
θίινπο-ζπλνκήιηθνπο,
ιηγόηεξεο από δαζθάινπο
θαη γνλείο/ επηξξνέο απφ ηα
media/ςπρνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά + ηαιέλην
/Γελ ππάγνληαη ζε
αλαπηπμηαθά ζηάδηα
εκαζία ζηελ επηηπρή
κεηάβαζε ησλ ζηαδίσλ
κνπζηθήο εμέιημεο πξνο ηελ
είζνδν ζην κνπζηθφ
επάγγεικα+ ζπγθεθξηκέλα
ραξαθηεξηζηηθά
πξνζσπηθόηεηαο
Γφκεζε επαγγεικαηηθήο
ηαπηφηεηαο:
Φπρνθνηλσληθνί
παξάγνληεο, ζσζηέο
απνθάζεηο σο πξνο ηελ
θαηεύζπλζε ζπνπδώλ +
αίζζεζε κνπζηθήο
ηαπηφηεηαο
Αλαπνηειεζκαηηθνί
ζεσξήζεθαλ νη δάζθαινη κε
αλεπαξθείο δεμηόηεηεο
επηθνηλσλίαο

14

15

16

Whitaker

Mc Leod &
Napoles

Zhukov

2011

2012

2012

High school Band students’ and
directors perceptions of verbal and non
verbal teaching behaviours

Preservice Teachers’ Perceptions of
teaching effectiveness during Teaching
episodes with Positive and Negative
feedback

Interpersonal interactions in
instrumental lessons: Teacher/Student
verbal and non verbal behaviours

Journal of Research
in Music Education

Journal of Music
Teacher Education

Psychology of Music
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ΖΠΑ

ΖΠΑ

ΑΤΣΡΑΛΗΑ

6 δηεπζπληέο κπάληαο θαη ηα
ηκήκαηα καζεηψλ ηνπο

8 έκπεηξνη δάζθαινη (βηνιηνχ,
πηάλνπ, θσλεηηθήο, ηξνκπέηαο)
+75 πξνπηπρηαθνί δάζθαινη
κνπζηθήο (βηληενζθνπήζεθαλ 8
εηθνζάιεπηεο κηθξνδηδαζθαιίεο
(εξσηεκαηνιφγηα)

24 δάζθαινη θαη 24 καζεηέο
(βηληενζθνπήζεηο)

Έκθαζε ζε δαζθάινπο κε:
πςειό γλσζηηθό επίπεδν/
ζηε ζεκαζία ηεο
ελζάξξπλζεο θαη ζηε
ρξεζηκφηεηα ηεο
αλαηξνθνδόηεζεο

Ζ κεηαδνηηθόηεηα θξίζεθε
σο ηζρπξόηεξνο
παξάγνληαο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ
δαζθάισλ
Η ρξήζε ηερληθώλ
ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο
επηθνηλσλίαο επεξεάδεη ηα
απνηειέζκαηα ηεο
κάζεζεο

