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Εισαγωγή: 

Το πτυχιακό πρότζεκτ έχει ως θέμα «Συλλογή δεδομένων: Συμμετοχή 

στο ερευνητικό πρότζεκ «Προσωπικές εμπειρίες και απόψεις για τον 

δάσκαλο μουσικής» (Data collection: Participation in the research 

project “Personal experiences and opinions about the music teacher”)  

και κατατάσσεται στη θεματική περιοχή «συλλογή και επεξεργασία 

δεδομένων». 

Στόχος του πτυχιακού πρότζεκτ ήταν η συλλογή στοιχείων από φοιτητές 

του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (ΤΜΕΤ) του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας σχετικά με τις απόψεις τους για τα 

χαρακτηριστικά αριστείας ενός δάσκαλου μουσικής, τις εμπειρίες τους 

ως μαθητές και φοιτητές τις απόψεις τους για τους στόχους της 

μουσικής εκπαίδευσης. Απώτερος σκοπός ήταν να αποτυπωθούν οι 

απόψεις τους και η προσωπική τους φιλοσοφία για τον δάσκαλο 

μουσικής καθώς και τα μελλοντικά τους σχέδια, και να διερευνηθούν 

περαιτέρω κάποιοι πιθανοί συσχετισμοί δημογραφικών κυρίως 

παραγόντων με τις εκφραζόμενες απόψεις και συναισθήματα των 

ερωτώμενων. 

Το πτυχιακό αυτό πρότζεκτ είναι μέρος μιας μεγαλύτερης έρευνας, η 

οποία συλλέγει τα ίδια στοιχεία τόσο διαχρονικά (παλαιότερους 

φοιτητές του ΤΜΕΤ) όσο και συγκριτικά με άλλα μουσικά τμήματα της 

χώρας σε αντίστοιχες χρονικές περιόδους. Επιμέρους στόχοι ήταν η 

προσφορά εμπειρίας και γνώσης στην υποφαινόμενη και πιο 

συγκεκριμένα όσον αφορά στη χορήγηση ερωτηματολογίων, την 

κωδικοποίηση και καταχώρηση των ευρημάτων. Η ανάλυση των 

ευρημάτων σε επίπεδο ποσοστών που περιλαμβάνεται στο παρόν 

κείμενο, δεν ήταν μέρος του πρότζεκτ, έγινε όμως από την 

υποφαινόμενη προκειμένου να έρθει σε επαφή με την πιο απλή μορφή 

ανάλυσης των δεδομένων. 

Για την έρευνα και τη συλλογή δεδομένων επιλέχθηκε το ερευνητικό 

εργαλείο του ερωτηματολογίου με ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού 

τύπου. 

Στο συγκεκριμένο ερευνητικό πρότζεκτ, το  δείγμα αποτελούνταν από 

104 φοιτητές από το ΤΜΕΤ, 46 άνδρες και 57 γυναίκες. Το 

ερωτηματολόγιο Ερευνητικό Δελτίο Μουσικής Παιδαγωγικής 
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(Στάμου,2013) που χρησιμοποιήθηκε, απαρτίζεται από ερωτήσεις 

δημογραφικού τύπου για τη συλλογή προσωπικών και κοινωνικών 

χαρακτηριστικών των απογραφόμενων, ερωτήσεις απόψεων και 

συναισθημάτων. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν μέσα στο 

χρονικό πλαίσιο του μαθήματος και η διάρκεια συμπλήρωσής τους 

ορίστηκε έως τα είκοσι λεπτά.1 

 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων: 

Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων έγινε κατά την διάρκεια των 

μαθημάτων στο TMET. Η πρώτη συλλογή ερωτηματολογίων έγινε στις 

24 Οκτωβρίου 2016, σε τάξη ομαδικού μαθήματος επιλογής. Δόθηκαν 

25 ερωτηματολόγια και απαντήθηκαν τα 24. Η δεύτερη έγινε στις 25 

Οκτωβρίου 2016, σε ομαδικό μάθημα, υποχρεωτικό του τρίτου 

εξαμήνου όπου δόθηκαν και απαντήθηκαν 7 ερωτηματολόγια. Στις 31 

Οκτωβρίου 2016, έγινε η επόμενη συλλογή ερωτηματολογίων όπου 

μοιράστηκαν 21 ερωτηματολόγια και απαντήθηκαν 19. Η τέταρτη 

συλλογή έγινε στις 4 Νοεμβρίου 2016 σε ομαδικό υποχρεωτικό μάθημα 

του πρώτου εξαμήνου. Δόθηκαν 32 ερωτηματολόγια και απαντήθηκαν 

27. Ακολούθησε η συλλογή ερωτηματολογίων την ίδια μέρα στο τμήμα 

ομαδικού μαθήματος, υποχρεωτικό για το τρίτο εξάμηνο όπου δόθηκαν 

και απαντήθηκαν 13 ερωτηματολόγια. Τέλος κατά τη διάρκεια 

υποχρεωτικού μαθήματος, του πρώτου εξαμήνου, στις 23 Νοεμβρίου 

2016 δόθηκαν 16 ερωτηματολόγια και απαντήθηκαν 14. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Η μορφή του ερωτηματολογίου, όπως συμπληρώθηκε, στο Παράρτημα 1, σελ. 45. 
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Κωδικοποίηση ερωτηματολογίων : 

Η κωδικοποίηση των απαντήσεων, έγινε ανά ερώτηση, αφού 

μελετήθηκε το κάθε ερωτηματολόγιο ξεχωριστά και συγκεντρώθηκαν 

όλες οι απαντήσεις. Αρχικά, η υποφαινόμενη ξεχώρισε τις κλειστές 

ερωτήσεις με μία επιλογή απάντησης από τις κλειστές ερωτήσεις με 

περισσότερες επιλογές απαντήσεων και από τις ανοιχτές ερωτήσεις, 

καθώς ο κάθε τύπος ερώτησης θα απαιτούσε άλλη διαδικασία για την 

κωδικοποίηση και καταχώρηση των δεδομένων. Στη συνέχεια για τις 

δυο τελευταίες κατηγορίες ερωτήσεων μελετήθηκαν οι απαντήσεις των 

ερωτηματολογίων και έγινε θεματική ανάλυση ώστε οι απαντήσεις να 

κατηγοριοποιηθούν σε ευρύτερες κατηγορίες σύμφωνα με τις βασικές 

αρχές της θεματικής ανάλυσης.  Ακολούθησε η κωδικοποίηση της κάθε 

απάντησης. Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου και η κωδικοποίηση 

τους είναι εξής. 

Αρίθμηση – Ταυτότητα: 

Αρχικά έγινε η αρίθμηση των ερωτηματολογίων για την καταχώρηση 

των δεδομένων στο φύλλο υπολογισμού excel με την συγκεκριμένη 

κωδικοποίηση.  

Μάθημα – Καθηγητής:  

Για την σύγκριση των συνθηκών, δηλαδή σε ποιο μάθημα και υπό την 

επίβλεψη ποιου καθηγητή, συμπληρώθηκε το κάθε ερωτηματολόγιο η 

κωδικοποίηση ήταν η εξής. Τα στοιχεία όσον αφορά τον καθηγητή 

υπάρχουν στα αρχεία αλλά δεν τα παρουσιάζω για λόγους τήρησης της 

ανωνυμίας. 

Κωδικοποίηση Μάθημα – Καθηγητής  
1 Άσκηση Ακοής ΙΙΙ/ΙΙ – Λ.Τ.  

2 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική – Γ.Π.  

3 Άσκηση Ακοής Ι – Χ.Κ. 

4 Εισαγωγή στην Ακουστική – Μ.Ν.   

5 Άσκηση Ακοής ΙΙΙ/Ι – Λ.Τ. 

6 Σύνολα Κρουστών – Α.Β.  

 

 Ηλικία: 

Η ηλικία καταχωρήθηκε αριθμητικά  με τους αριθμούς που δόθηκαν 

από τους απογραφόμενους και δήλωναν την ηλικία. 
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Εξάμηνο:  

Κωδικοποίηση Εξάμηνο 
1 Α 

2 Β 

3 Γ 

4 Δ 

5 Ε 

6 ΣΤ 

7 Ζ 

8 Η 

9 Επι πτυχίω 

 

 

Βασικό όργανο : 

Η κωδικοποίηση των βασικών οργάνων δεν χρειάστηκε να γίνει, διότι τα 

στοιχεία καταχωρήθηκαν όπως απαντήθηκαν λεκτικά, π.χ. πιάνο, βιολί, 

κιθάρα κτλ. 

 

Φύλο: 

 

Κωδικοποίηση Φύλο 
1 Άνδρας 

2 Γυναίκα 

 

 

Τόπος που μεγάλωσα και έμαθα μουσική: 

 

Κωδικοποίηση Τοποθεσία  
1 Πόλη 

2 Χωριό  

 

 

 



 
 

6 
 

Έχω δηλώσει το μάθημα ως: 

Κωδικοποίηση Δήλωση μαθήματος 
1 Υποχρεωτικό 

2 Επιλεγόμενο  

 

Στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου όπου οι φοιτητές καλούνταν να 

απαντήσουν κατά βούληση, χωρίς προεπιλογές πιθανών απαντήσεων, 

μετά την μελέτη των ερωτηματολογίων, αναπτύχθηκαν θεματικοί 

κύκλοι για την κάθε ερώτηση ξεχωριστά, καλύπτοντας έτσι την κάθε 

πιθανή απάντηση.  

 

Ερώτηση 1: 

Η κατηγορία 11-παρότρυνση από το οικογενειακό και σχολικό 

περιβάλλον, προέκυψε από τις  απαντήσεις «ξεκίνησε ο αδερφός μου 

και ξεκίνησα και εγώ» και «παρότρυνση δασκάλου». 

Πως έγινε και άρχισες μουσική: 

Κωδικοποίηση Πως έγινε και άρχισες μουσική 

1 Το ζήτησα από τους γονείς μου 

2 Το αποφάσισαν οι γονείς μου για μένα  

3 Τυχαία 

4 Είδα Ντοκιμαντέρ 

5 Είδα παράσταση / συναυλία  

6 Είδα μια ταινία 

7 Φοίτησα σε μουσικό σχολείο 

8 Διαφημιστικό φυλλάδιο 

9 Είχα μουσικό όργανο στο σπίτι 

10 Ήμουν ψώνιο  

11 Παρότρυνση από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον 

12 Απλά το γούσταρα, δεν θυμάμαι 

13 Δεν απαντήθηκε  
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Ερώτηση 2: 

Βάλε κατά σειρά προτεραιότητας όποιες από τις ακόλουθες λέξεις 

εκφράζουν τις εμπειρίες που είχες ως μαθητής της μουσικής, 

αρχίζοντας από αυτές που εκφράζουν τα συναισθήματα που 

αισθανόσουν πιο συχνά ή πιο έντονα. Ως μαθητής της μουσικής πιο 

συχνά ή πιο έντονα αισθανόμουν:  

Κωδικοποίηση  'Έκφραση συναισθημάτων κατά σειρά συχνότητας ως 
μαθητής μουσικής: 

1 Φόβος 

2 Ντροπή 

3 Έλλειψη αυτοπεποίθησης 

4 Άχρηστος/η 

5 Ανία 

6 Αγάπη για το δάσκαλο 

7 Έχθρα για το δάσκαλο 

8 Αισθάνομαι ότι ο δάσκαλος δεν γνωρίζει το αντικείμενο του 

9 Συναισθηματική απόσταση από το δάσκαλο 

10 Συναισθηματική επαφή με το δάσκαλο 

11 Ενδιαφέρον για το μάθημα 

12 Αδιαφορία για το μάθημα 

13 Αγάπη για τη μουσική  

14 Έχθρα για τη μουσική 

15 Αυτοπεποίθηση  

16 Χαρά  

17 Έκσταση  
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Ερώτηση 3:  

Γράψε κατά σειρά προτεραιότητας, αρχίζοντας από τον πιο σημαντικό, 

ποιοι  πρέπει να είναι κατά τη γνώμη σου, οι σημαντικότεροι στόχοι 

ενός μαθήματος της μουσικής στον σχολείο (δημοτικό, γυμνάσιο). 

Κωδικοποίηση Σημαντικότεροι στόχοι του μαθήματος  μουσικής στο 
σχολείο: 

1 Δημιουργία ενδιαφέροντος και αγάπης για την μουσική 

2 Εκμάθηση βασικών στοιχείων της μουσικής (θεωρία της μουσικής, 
καλλιέργεια ακοής/μουσικότητας) 

3 Κοινωνική και πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου (έκφραση, 
επικοινωνία, ομαδικότητα, συνεργασία) 

4 Εκμάθηση, μελέτη και διερεύνηση διαφόρων ειδών μουσικής και 
μουσικών οργάνων/συμμετοχή σε σύνολα 

5 Ψυχαγωγία 

6 Δεν απαντήθηκε 
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Ερώτηση 4: 

Γράψε κατά σειρά προτεραιότητας, αρχίζοντας από τον πιο σημαντικό, 

ποιοι  πρέπει να είναι κατά τη γνώμη σου, οι σημαντικότεροι στόχοι 

ενός ωδείου για τους μαθητές του: 

Κωδικοποίηση Κατά σειρά προτεραιότητας οι σημαντικότεροι στόχοι 
ενός ωδείου: 

1 Τεχνική και καλλιτεχνική εξειδίκευση οργάνου. 

2 Ενδιαφέρον, αγάπη για τη μουσική και ικανοποίηση μέσα από 
αυτήν.  

3 Καλλιέργεια πνεύματος και έκφρασης, μουσικής ευαισθησίας, 
καλαισθησίας, αισθητικής, πειθαρχίας, αυτοπεποίθησης, 
δημιουργικότητας, ομαδικότητας, κοινωνικοποίησης μέσω της 
μουσικής. 

4 Κατάρτιση διεθνούς επιπέδου θεωρητικών, ιστορίας, 

διδασκαλία διαφόρων ειδών μουσικής, ακουστικών 

δεξιοτήτων. 

5 Συμμετοχή σε συναυλίες, σύνολα, διαγωνισμούς. 

6 Σωστή καθοδήγηση από τη διεύθυνση του ωδείου, ενδιαφέρον 

για τον μαθητή χωρίς εκμετάλλευση, παροχή αξιόλογου 

προσωπικού, δωρεάν παιδεία.  

 

7 Δεν απαντήθηκε. 

8 Να μην υπάρχουν ωδεία. 

9 Ψυχαγωγία. 
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Ερώτηση 5:  

Γράψε κατά σειρά προτεραιότητας, αρχίζοντας από τον πιο σημαντικό, 

ποιοι  πρέπει να είναι κατά τη γνώμη σου, οι σημαντικότεροι στόχοι 

ενός Πανεπιστημιακού Μουσικού Τμήματος για τους φοιτητές του:  

Κωδικοποίηση  Κατά σειρά προτεραιότητας οι σημαντικότεροι στόχοι 
ενός Πανεπιστημιακού Μουσικού Τμήματος: 

1 Τεχνική και καλλιτεχνική εξειδίκευση του οργάνου. 

 

2 Ενδιαφέρον και αγάπη για τη μουσική. 

 

3 Κοινωνική, καλλιτεχνική και πνευματική εξέλιξη και 

ολοκλήρωση του φοιτητή (έκφραση συναισθημάτων ,ήθος, 

αυτοπεποίθηση, ομαδικότητα, πειθαρχία, μουσική 

ευαισθησία). 

 

4 Κατάρτιση διεθνούς επιπέδου ανωτέρων θεωρητικών 

5 Συμμετοχή σε σύνολα και συναυλία/μουσικά δρώμενα/ 

διαγωνισμούς.   

 

6 Καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, με σταθερή 

παρουσία στο ακαδημαϊκό χώρο, σωστή αντιμετώπιση 

φοιτητών. 

 

7 Καλλιέργεια της επιστημονικής διάστασης της μουσικής, μέσα 

από πολύπλευρη ενασχόληση και γνώσεις διαφόρων επιπέδων 

και αντικειμένων (σεμινάρια).  

 

8 Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. 

 

9 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών με πληθώρα 

επιλεγόμενων μαθημάτων, με κατευθύνσεις που να 

καλύπτουν τα ενδιαφέροντα του κάθε φοιτητή/όλα τα είδη 

μουσικής. 
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10 Αναγνώριση πτυχίου, επαγγελματική αποκατάσταση, 

προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές . 

 

11 Κανένας 

12 Δεν απαντήθηκε. 

 

Ερώτηση 6:  

Βάλε κατά σειρά προτεραιότητας όποιες από τις ακόλουθες λέξεις 

εκφράζουν τις εμπειρίες που έχεις ως φοιτητής της μουσικής, 

αρχίζοντας από αυτές που εκφράζουν τα συναισθήματα που 

αισθανόσουν πιο συχνά ή πιο έντονα. Ως φοιτητής της μουσικής πιο 

συχνά ή πιο έντονα αισθανόμουν:  

Κωδικοποίηση 'Έκφραση συναισθημάτων κατά σειρά 

συχνότητας ως φοιτητής  μουσικής : 

1 Φόβος 

2 Ντροπή 

3 Έλλειψη αυτοπεποίθησης 

4 Άχρηστος/η 

5 Ανία 

6 Αγάπη για τον καθηγητή 

7 Έχθρα για τον καθηγητή 

8 Θαυμασμό για τον καθηγητή 

9 Αισθάνομαι ότι ο δάσκαλος δεν γνωρίζει το αντικείμενο 

του 

10 Συναισθηματική απόσταση από τον καθηγητή 

11 Συναισθηματική επαφή με το καθηγητή 

12 Ενδιαφέρον για το μάθημα 
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13 Αδιαφορία για το μάθημα 

14 Αγάπη για το μάθημα 

15 Έχθρα για το μάθημα 

16 Αυτοπεποίθηση 

17 Χαρά 

18 Έκσταση 

19 Ενθουσιασμό 

20 Δίψα για μάθηση 

21 Ασέβεια 

22 Άγχος  

 

Ερώτηση 7:   

Τι  θα  ήθελες να κάνεις μετά την αποφοίτηση σου από το τμήμα  

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης; 

Κωδικοποίηση Τι θα ήθελες να κάνεις μετά την 

αποφοίτηση σου από το ΜΕΤ: 

1 Να ασχοληθώ σολιστικά με τη μουσική 

ως επαγγελματίας 

2 Να ασχοληθώ σε ομαδικά σύνολα 

(ορχήστρες, χορωδίες) ως 

επαγγελματίας 

3 Να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές : 

a) Ψυχολογία 

b) Όργανο 

c) Θεωρητικά 

d) Μουσική Παιδαγωγική 

e) Βυζαντινή μουσική 

f) Μουσικοθεραπεία 

g) Ειδική αγωγή 
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h) Σύνθεση 

i) Εθνομουσικολογία 

j) Ακουστική 

k) Μουσική κινηματογράφου 

l) Μουσική Τεχνολογία 

m) Αρχιτεκτονική χώρων 

n) Ηθοποιίας  

 

4 Να διδάσκω μουσική 

5 Να παίζω μουσική σε νυχτερινά 

κέντρα/μουσικές σκηνές 

6 Να κάνω κάτι άσχετο με τη μουσική 

7 Να συνθέτω επαγγελματικά 

8 Να κάνω ταξίδια με τους φίλους μου 

και να παίζουμε μουσική για να 

επιβιώσουμε 

9 Να γίνω ροκ σταρ 

10 Αρχιτεκτονική χώρων 

 

Ερώτηση 8:  

Κατά πόσο αισθάνεσαι ότι το τμήμα σε έχει προετοιμάσει ως τώρα για 

αυτό που θα ήθελες να κάνεις μετά την αποφοίτηση σου; 

Κωδικοποίηση  Πόσο σε έχει προετοιμάσει το 
τμήμα για το μέλλον; 

1 Πλήρως 

2 Ικανοποιητικά 

3 Λιγότερο από ικανοποιητικά 

4 Καθόλου 

5 Μέτρια 

6 Δεν ξέρω ακόμα 
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Ερώτηση 9: 

Ρεαλιστικά ,τι νομίζεις ότι τελικά, θα κάνεις ως επάγγελμα στη ζωή σου; 

Κωδικοποίηση Επάγγελμα 

1 Δεν ξέρω 

2 Δεν απαντήθηκε 

3 Διδασκαλία / Καθηγητής 

4 Σολιστικά με την μουσική  

 

5 Να ασχοληθώ με σύνολα μουσικής  

(ορχήστρα, χορωδία, συγκρότημα) 

 

6 Επάγγελμα άσχετο με την μουσική  

 

7 Σύνθεση 

8 Ερευνητικό επίπεδο μουσικής 

9 Μουσικοθεραπεία 

10 Να παίζω μουσική σε νυχτερινά 

κέντρα/μουσικές σκηνές 

11 Μουσικός 

12 Θεωρητικό επίπεδο (ανάλυση, 

θεωρητικά) 

13 Άνεργος 

14 Μουσικός Παιδαγωγός 
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Ερώτηση 10:  

Βάλε κατά σειρά προτεραιότητας αρχίζοντας από το πιο σημαντικό, τα 

χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχει ένας δάσκαλος ή καθηγητής 

μουσικής προκειμένου να τον θεωρείς «καλό δάσκαλο» ή «καλό 

καθηγητή». 

Οι παρακάτω κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν, προέκυψαν από την 

αναγωγή των επιλογών σε λιγότερες κατηγορίες. Δηλαδή αρχικά πολλοί 

φοιτητές έδωσαν σαν απάντηση  την παιδαγωγική επάρκεια σαν βασικό 

χαρακτηριστικό ενός καλού δάσκαλου, όπως και την υπομονή, την 

αγάπη, τον σεβασμό και την επικοινωνία προς τον μαθητή. Από αυτές 

τις υποκατηγορίες, προέκυψε η κατηγορία «4 – Αγάπη, σεβασμός και 

επικοινωνία για και με τον μαθητή. Καλή σχέση μαθητή – καθηγητή». 

Κωδικοποίηση Χαρακτηριστικά ενός καλού δάσκαλου μουσικής, κατά 
σειρά σημαντικότητας 

1 Μεταδοτικότητα-Διδακτική ικανότητα (εμπειρία) 

2 Γνώση και δεξιότητα αντικειμένου 

3 Αγάπη για την μουσική 

4 Αγάπη, σεβασμός και επικοινωνία για και με τον μαθητή. Καλή 
σχέση μαθητή – καθηγητή (παιδαγωγός, υπομονετικός) 

5 Στοιχεία προσωπικότητας/ χαρακτήρα (ευγενικός, δεκτικός) 

6 Γνώση θεωρητικών  

7 Δεν απαντήθηκε 
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Ερώτηση 11:  

Ποιο είναι κατά τη γνώμη σου, το αντικείμενο των μαθημάτων της 

Μουσικής Παιδαγωγικής και ποιους φοιτητές αφορά; 

Κωδικοποίηση Το αντικείμενο της Μουσικής Παιδαγωγικής και ποιους 
αφορά 

1 Πρόκειται για μαθήματα που αναπτύσσουν στον μουσικό, τα 
χαρακτηριστικά και τις γνώσεις που πρέπει να έχει ένας 
διδάσκων. Η μεθοδολογία διδασκαλίας, ανάλογα με τον μαθητή, 
η επικοινωνία μαθητή-καθηγητή, η μεταδοτικότητα. Τα 
μαθήματα της Μουσικής Παιδαγωγικής αφορούν τους 
μουσικούς που θέλουν να ασχοληθούν με την μουσική 
διδασκαλία και την εν γενεί μουσική αγωγή . 
 

2 Πρόκειται για μαθήματα που αναπτύσσουν στον μουσικό, τα 
χαρακτηριστικά και τις γνώσεις που πρέπει να έχει ένας 
διδάσκων. Η μεθοδολογία διδασκαλίας, ανάλογα με τον μαθητή, 
η επικοινωνία μαθητή-καθηγητή, η μεταδοτικότητα. Τα 
μαθήματα της Μουσικής Παιδαγωγικής αφορούν όλους τους 
φοιτητές.  
 

3 Δεν απαντήθηκε. 
 

4 Δεν ξέρω ,αλλά αφορά όλους τους φοιτητές . 
 

5 Δεν ξέρω αλλά αφορά τους φοιτητές που θέλουν να διδάξουν . 
 

6  
Δεν γνωρίζω  
 

 

Ερώτηση 12:  

Σημείωσε την απάντηση που σου ταιριάζει: 

Κωδικοποίηση Μουσική Παιδαγωγική κατάρτιση 

1 Α)Θέλω και χρειάζομαι να λάβω μουσικοπαιδαγωγική 

κατάρτιση 

2 Β) Θέλω αλλά δεν χρειάζομαι να λάβω μουσικοπαιδαγωγική 

κατάρτιση.  
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3 Γ) Δεν θέλω αλλά χρειάζομαι να λάβω μουσικοπαιδαγωγική 

κατάρτιση.  

4 Δ) Δεν θέλω και δεν χρειάζομαι να λάβω μουσικοπαιδαγωγική 

κατάρτιση. 

 

5 Δεν απαντήθηκε 

 

Ερώτηση 13: 

Γράψε τουλάχιστον 3 πράγματα που θα ήθελες, εσύ προσωπικά, να σου 

δινόταν η ευκαιρία να μάθεις στο πλαίσιο των μαθημάτων της 

Μουσικής Παιδαγωγικής, είτε πρέπει να παρακολουθήσεις ένα τέτοιο 

μάθημα υποχρεωτικά είτε το έχεις δηλώσει ως επιλεγόμενο. 

Αρχικά οι επιλογές που προέκυψαν για την παραπάνω ερώτηση ήταν οι 

εξής:  

1 Μαθήματα παιδοψυχολογίας και ψυχολογία γενικότερα για 
προετοιμάσει την συναναστροφή στο μέλλον καθηγητή-μαθητή. 

2 Μεταδοτικότητα 

3 Πρακτική εξάσκηση – επαφή με την πραγματική διδασκαλία 
4 Σύγχρονοι, μεταδοτικοί τρόποι διδασκαλίας της μουσικής, για όλο 

το ηλικιακό φάσμα. 
5 Σωστή προσέγγιση μαθητή  

6 Καλλιέργεια ενδιαφέροντος για τη μουσική 
7 Διδασκαλία οργάνου και μεθοδολογία διδασκαλίας 

8 Επικοινωνία και αλληλεπίδραση καθηγητή – μαθητή 
9 Παρακολούθηση μαθημάτων μουσικής από έμπειρους 

παιδαγωγούς  
10 Οργάνωση ύλης και μαθήματος 

11 Αγάπη για την μουσική 

12 Χαρακτηριστικά ενός καλού παιδαγωγού (αγάπη για τα παιδιά, 
συνεργασία, εκφραστικότητα, υπομονή) 

13 Συμπεριφορά και αντιμετώπιση καθηγητή προς τον μαθητή 
14 Μουσική ως θεραπεία 

15 Τρέχουσες μουσικές προτιμήσεις των εφήβων  
16 Δεν απαντήθηκε 
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Στη συνέχεια έγινε αναγωγή στις παραπάνω απαντήσεις και προέκυψαν 

οι ακόλουθες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία που δημιουργήθηκε 

συμπεριλαμβάνει ότι αφορά την παιδαγωγική προσέγγιση του μαθητή, 

δηλαδή από τον πίνακα τις υποκατηγορίες 1, 5, 8, 12 και 13. Η δεύτερη 

κατηγορία αφορά την μεθοδολογία διδασκαλίας και συμπεριλαμβάνει 

τις υποκατηγορίες  2, 4, 6, 10, και 11. Η τρίτη κατηγορία αφορά την 

επαφή με την πραγματική διδασκαλία και περιλαμβάνει τις 

υποκατηγορίες 3 και 9. Στο παρακάτω πινάκα προκύπτουν οι 

κατηγορίες μετά την αναγωγή.   

Κωδικοποίηση Μουσική Παιδαγωγική και  προσωπικές  
προτεραιότητες  γνώσεων 

1 Παιδαγωγική προσέγγιση μαθητή (Μαθήματα 

παιδοψυχολογίας και ψυχολογίας γενικότερα/ σωστή 

προσέγγιση μαθητή στην μουσική/ επικοινωνία και 

αλληλεπίδραση καθηγητή-μαθητή/ χαρακτηριστικά ενός 

καλού παιδαγωγού) . 

 

2 Μεθοδολογία διδασκαλίας  (Μεταδοτικότητα/ σύγχρονοι 

μεταδοτικοί τρόποι διδασκαλίας της μουσικής, για όλο το 

ηλικιακό φάσμα/ καλλιέργεια ενδιαφέροντος για αυτήν/ 

οργάνωση ύλης και μαθήματος / αγάπη για την μουσική). 

 

3 Επαφή με την πραγματική διδασκαλία (Παρακολούθηση 
μαθημάτων από έμπειρους παιδαγωγούς /πρακτική 
εξάσκηση) 

4 Διδασκαλία οργάνου και μεθοδολογίας του (πιάνο, βιολί, 

ηλεκτρική κιθάρα, λαούτο)  

 

5 Δεν απαντήθηκε  

 

6 Μουσική ως θεραπεία  

 

7 Τρέχουσες μουσικές προτιμήσεις των εφήβων  

 



 
 

19 
 

 

Ερώτηση 14:  

Περιέγραψε πως φαντάζεσαι τον «ιδανικό διδάσκοντα» του μαθήματος 

Μουσική Παιδαγωγική (πως θα οργάνωνε το μάθημα ,πως θα 

συμπεριφερόταν κτλ.)Γράψε 5 χαρακτηριστικά του. 

Όσον αφορά την συγκεκριμένη ερώτηση, προέκυψαν οι παρακάτω 

προτιμήσεις. 

1 Δεν απαντήθηκε 

2 Μεταδοτικότητα 

3 Γνώστης του αντικειμένου 

4 Οργανωτικός 

5 Εμπειρία 

6 Αγάπη για το αντικείμενο και την διδασκαλία 

7 Αγάπη για τα παιδιά 

8 Υλικό 

9 Επικοινωνία 

10 Πρακτική 

11 Υπομονή 

12 Παράδειγμα προς μίμηση κατά την διδασκαλία 

13 Να παίζει κάποιο μουσικό όργανο  

14 Ενδιαφέρουσες και πρωτοποριακές μεθόδους 

15 Ευδιάθετος και ευχάριστος, με όρεξη 

16 Ισχυρός και χαρισματικός χαρακτήρας 
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Με την αναγωγή των παραπάνω  υποκατηγοριών, προέκυψαν οι 

ακόλουθες κατηγορίες. Η κατηγορία παιδαγωγική προσέγγιση του 

μαθητή, περιλαμβάνει ότι σχετίζεται με την σχέση καθηγητή – μαθητή 

και συμπεριλαμβάνονται οι υποκατηγορίες 7, 9, 11, 15 και 17.Η 

κατηγορία Διδακτική ικανότητα-μεθοδολογία περιλαμβάνει τις 

υποκατηγορίες 4, 5, 6, 8, 10, 12 και 14. Στη κατηγορία γνώση και 

δεξιότητα του αντικειμένου περιλαμβάνονται οι υποκατηγορίες 3 και 

13. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες μετά την αναγωγή. 

Κωδικοποίηση Χαρακτηριστικά ιδανικού διδάσκοντα ΜΠ 

1 Δεν απαντήθηκε 

2 Μεταδοτικότητα 

3 Γνώση κα δεξιότητα του αντικειμένου 

4 Παιδαγωγική προσέγγιση του μαθητή (αγάπη για 

τον μαθητή , επικοινωνία, υπομονή, ευδιάθετος, 

κατανοητός) 

5 Διδακτική ικανότητα-μεθοδολογία (αγάπη για την 

διδασκαλία οργάνωση, εμπειρία) 

 

6 Στοιχεία προσωπικότητας/χαρακτήρα 

 

7 Δεν υπάρχει ιδανικός δάσκαλος 

 

 

 

 

 

17 Δεν υπάρχει ιδανικός διδάσκοντας 
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Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει  δημογραφικές 

ερωτήσεις για να μπορούμε να σκιαγραφούμε λίγο, τα χαρακτηριστικά 

των φοιτητών του μουσικού τμήματος που γίνεται η έρευνα. Υπάρχουν 

οι ερωτήσεις όπου ζητούν ηλικία, εξάμηνο, βασικό όργανο, φύλο, τον 

τόπο που μεγάλωσε και έμαθε μουσική και αν το μάθημα που 

παρακολουθεί είναι υποχρεωτικό ή επιλογής. Μέσα από τα 

δημογραφικά στοιχεία που προέκυψαν, το δείγμα  του συγκεκριμένου 

πρότζεκτ αποτελείτε από  46 άνδρες και 57 γυναίκες, με μέσο όρο 

ηλικίας 20 ετών. Αναφορικά με τον τόπο που μεγάλωσαν και έμαθαν 

μουσική, 81 άτομα συμπλήρωσαν την πόλη σαν επιλογή και  22 άτομα 

το χωριό. Το δείγμα περιλαμβάνει 78 φοιτητές από το 1ο και το 2ο έτος 

και 26 φοιτητές από το 3ο έτος και πάνω . 

 

Καταχώρηση και ανάλυση ερωτηματολογίων: 

Η καταχώρηση των δεδομένων και η στατιστική ανάλυση έγινε στην 

εφαρμογή υπολογιστικού φύλλου Excel. Κάθε μια στήλη αναπαριστά 

μια ερώτηση από το ερευνητικό εργαλείο και η ονομασία τους  

ορίστηκε από τις ίδιες τις ερωτήσεις. Στις περιπτώσεις που η ερώτηση 

απαιτούσε  περισσότερες από μια απάντηση πχ ερώτηση 3, οι στήλες 

αυξάνονταν αντίστοιχα. Κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει μια  περίπτωση. 

 

Δεδομένα και ευρήματα  

Παρότι η επεξεργασία των δεδομένων ακόμη και σε επίπεδο ποσοστών 

και η εξαγωγή πρώτων βασικών συμπερασμάτων δεν ήταν μέσα στους 

στόχους του παρόντος πτυχιακού πρότζεκτ, ωστόσο η υποφαινόμενη 

βρήκε τη μελέτη και κωδικοποίηση των απαντήσεων τόσο 

ενδιαφέρουσα,  που προχώρησε και παρακάτω. Τα δεδομένα που 

προέκυψαν από αυτή την πρωτόλεια ανάλυση, παρουσιάζονται στη 

συνέχεια.  
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Πίνακας 1 

Ερώτηση 1 : 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η πρώτη επιλογή ως απάντηση 

στην ερώτηση «Πως έγινε και άρχισες μουσική», για το σύνολο του 

δείγματος  είναι η απάντηση Α) το ζήτησα από τους γονείς μου  με 65 

άτομα να επιλέγουν την συγκεκριμένη απάντηση ( 63% του συνόλου). 

Όσον αφορά τις μεταβλητές εξάμηνο, φύλο και τον τόπο που 

μεγάλωσαν και έμαθαν μουσική η απάντηση (Α), παραμένει η  

δημοφιλέστερη απάντηση .  (Πίνακας 1)  
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Ερώτηση 2 :  

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η πρώτη επιλογή ως απάντηση 

στην ερώτηση «Βάλε κατά σειρά προτεραιότητας όποιες από τις 

ακόλουθες λέξεις εκφράζουν τις εμπειρίες που είχες ως μαθητής της 

μουσικής, αρχίζοντας από αυτές που εκφράζουν τα συναισθήματα που 

αισθανόσουν πιο συχνά ή πιο έντονα», για το σύνολο του δείγματος  

είναι η απάντηση «αγάπη για την μουσική», με 53 άτομα να επιλέγουν 

την συγκεκριμένη απάντηση ( 51% του συνόλου) ως πρώτη επιλογή. 

Αναφορικά τις μεταβλητές εξάμηνο, φύλο και τον  τόπο που μεγάλωσε 

και έμαθε μουσική, η ίδια  απάντηση, παραμένει  η δημοφιλέστερη, 

δηλαδή η «αγάπη για την μουσική» συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη 

επιλογή ανεξαρτήτως εξαμήνου σπουδών, φύλου ή τόπου όπου 

μεγάλωσε και έμαθε μουσική ο ερωτώμενος. (Πίνακας  2.1)  

  

 

 

 

 

Πίνακας 2.1 
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Όσον αφορά το γενικότερο επίπεδο, συνολικά στις πρώτες τρεις 

επιλογές ανεξάρτητα από την σειρά επιλογής, επιλέχθηκαν οι 

απαντήσεις: αγάπη για την μουσική με 28%, χαρά με 20% και 

ενδιαφέρον για το μάθημα με 15%.  Με κριτήριο τις μεταβλητές 

εξάμηνο και τον τόπο που μεγάλωσε και έμαθε μουσική, οι επιλογές 

παραμένουν  οι ίδιες.  Στη μεταβλητή φύλο παρατηρούμε ότι οι 

γυναίκες έχουν επιλέξει και την απάντηση «αγάπη για τον δάσκαλο», με 

ίδιο ποσοστό επιλογής με την απάντηση «ενδιαφέρον για το μάθημα» 

στο 13%. Σε αντίθεση  από τους άντρες που η συγκεκριμένη απάντηση 

κυμαίνεται στο  μόλις 5%. (Πίνακας 2.2) 

   

 

 

 

 

Πίνακας 2.2 
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 Ερώτηση 3 : 

Στην ερώτηση 3, «γράψε κατά σειρά προτεραιότητας, αρχίζοντας από 

τον πιο σημαντικό, ποιοι  πρέπει να είναι κατά τη γνώμη σου, οι 

σημαντικότεροι στόχοι ενός μαθήματος της μουσικής στο σχολείο» 

σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η  δημοφιλέστερη απάντηση είναι 

η «δημιουργία ενδιαφέροντος και αγάπης για την μουσική»  με 52 

άτομα να την επιλέγουν ( 50% του συνόλου). Όσον αφορά τις 

μεταβλητές εξάμηνο, φύλο και τον τόπο που μεγάλωσε και έμαθε 

μουσική ο φοιτητής,  παραμένει η ίδια δημοφιλέστερη απάντηση.  

(Πίνακας 3.1 ) 

 

 

 

 

 

  

 

Πίνακας 3.1 
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Στις πρώτες τρεις επιλογές ανεξάρτητα από την σειρά κατάταξης, για το 

ποιοι πρέπει να είναι οι σημαντικότεροι στόχοι του μαθήματος 

μουσικής στο σχολείο, όσον αφορά στο σύνολο αλλά και με τις 

μεταβλητές εξάμηνο, φύλο και τον τόπο που μεγάλωσε και έμαθε 

μουσική, επιλέχθηκαν οι απαντήσεις: δημιουργία ενδιαφέροντος και 

αγάπης για την μουσική με ποσοστό 28%, εκμάθηση βασικών στοιχείων 

της μουσικής με ποσοστό επίσης 28% και με ποσοστό 22% η κοινωνική 

και πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου. (Πίνακας 3.2) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.2 
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Ερώτηση 4 : 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η πρώτη επιλογή ως απάντηση 

στην ερώτηση «ποιοι πρέπει να είναι οι σημαντικότεροι στόχοι ενός 

ωδείου για τους μαθητές του», στο σύνολο των ερωτηματολογίων είναι  

η απάντηση «ενδιαφέρον, αγάπη για την μουσική και η ικανοποίηση 

μέσα από αυτήν» με ποσοστό 25%.  (Πίνακας 4.1 )   

Αναφορικά με την μεταβλητή  εξάμηνο, οι φοιτητές που φοιτούν μέχρι 

και το 2ο έτος έχουν επιλέξει ως πρώτη επιλογή την ίδια απάντηση με το 

σύνολο. Ενώ από το 3ο έτος και πάνω ως πρώτη επιλογή επιλέχθηκε η 

απάντηση «Καλλιέργεια πνεύματος και έκφρασης, μουσικής 

ευαισθησίας, καλαισθησίας, αισθητικής, πειθαρχίας, αυτοπεποίθησης, 

δημιουργικότητας, ομαδικότητας, κοινωνικοποίησης μέσω της 

μουσικής». Οι γυναίκες  και όσοι έχουν μεγαλώσει και διδαχθεί μουσική 

στην πόλη έχουν σημειώσει ως πρώτη επιλογή την ίδια απάντηση με το 

σύνολο. Από την άλλη πλευρά, οι  άντρες και όσοι έχουν μεγαλώσει και 

διδαχθεί μουσική σε χωριό έχουν σημειώσει ως πρώτη επιλογή  την 

«κατάρτιση διεθνούς επιπέδου θεωρητικών, ιστορίας, διδασκαλίας 

διαφόρων ειδών μουσικής». (Πίνακας 4.2) 

 

Πίνακας 4.1 
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Στις πρώτες τρεις επιλογές ανεξάρτητα από την σειρά κατάταξης, για το 

ποιοι πρέπει να είναι οι σημαντικότεροι στόχοι ενός ωδείου για τους 

μαθητές του, αναφορικά με το σύνολο και τις μεταβλητές εξάμηνο-3ο 

έτος και πάνω, φύλο-άνδρας και τον τόπο που μεγάλωσε και έμαθε 

μουσική-πόλη, δόθηκαν οι εξής απαντήσεις: «Τεχνική και καλλιτεχνική 

εξειδίκευση οργάνου», «καλλιέργεια πνεύματος και έκφρασης..» και 

«κατάρτιση διεθνούς επιπέδου θεωρητικών, ιστορίας, διδασκαλία 

διαφόρων ειδών μουσικής, ακουστικές δεξιότητες». Oι υπόλοιπες 

μεταβλητές (εξάμηνο –έως 2ο έτος, φύλο-γυναίκα και τόπος που 

μεγάλωσε και έμαθε μουσική-χωριό) επέλεξαν «Τεχνική και 

καλλιτεχνική εξειδίκευση οργάνου», «ενδιαφέρον ,αγάπη για την 

μουσική και ικανοποίηση μέσα από αυτή»  και «κατάρτιση διεθνούς 

επιπέδου θεωρητικών, ιστορίας, διδασκαλία διαφόρων ειδών μουσικής, 

ακουστικές δεξιότητες». (Πίνακας 4.2)  

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4.2 
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Ερώτηση 5 : 

Στην  ερώτηση «Ποιοι πρέπει να είναι κατά τη γνώμη σου, οι 

σημαντικότεροι στόχοι ενός Πανεπιστημιακού Μουσικού Τμήματος για 

τους μαθητές του», στο σύνολο των υποψηφίων, οι περισσότεροι 

(ποσοστό 21%) επέλεξε σαν πρώτη επιλογή την «κατάρτιση διεθνούς 

επιπέδου ανωτέρων θεωρητικών». Αναφορικά με το 1ο και 2ο έτος, το 

γυναικείο  φύλο και όσοι μεγάλωσαν και έμαθαν μουσική σε πόλη, η 

επιλογή αυτή παραμένει η ίδια. Διαφορετικά είναι τα αποτελέσματα για 

το 3ο έτος και πάνω, για το ανδρικό φύλο και για όσους μεγάλωσαν και 

έμαθαν μουσική στο χωριό, καθώς οι φοιτητές που εμπίπτουν σε 

οποιαδήποτε από τα παραπάνω, θεωρούν σημαντικότερο στόχο την 

τεχνική και καλλιτεχνική εξειδίκευση στο όργανο. ( Πίνακας 5.1 ) 

 

 

 

 

Πίνακας 5.1 
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Αναμφισβήτητα η τεχνική και καλλιτεχνική εξειδίκευση του οργάνου, 

θεωρείται πολύ σημαντικός στόχος και από το σύνολο και την κάθε 

κατηγορία ξεχωριστά, αφού  στις πρώτες τρεις επιλογές ανεξάρτητα 

από την σειρά κατάταξης, έχει επιλεγεί από όλους.  Άλλοι δυο 

σημαντικότεροι στόχοι θεωρήθηκαν από το σύνολο. Η κατάρτιση 

διεθνούς επιπέδου ανώτερων θεωρητικών και η καλλιέργεια 

επιστημονικής διάστασης της μουσικής, μέσα από  ενασχόληση και 

γνώσεις διαφόρων επιπέδων και αντικειμένων. Με το διαχωρισμό 

εξαμήνου, οι φοιτητές που βρίσκονται στο 3ο έτος και πάνω των 

σπουδών τους, σημαντικούς στόχους θεωρούν και την ύπαρξη ενός 

ολοκληρωμένου προγράμματος σπουδών με κατευθύνσεις που 

μπορούν να καλύπτουν τα ενδιαφέροντα του κάθε φοιτητή. Με τον 

διαχωρισμό φύλου, οι άνδρες θεωρούν την κοινωνική, καλλιτεχνική και 

πνευματική ολοκλήρωση ενός φοιτητή επίσης σημαντική. Ενώ με τον 

διαχωρισμό του τόπου που μεγάλωσε και έμαθε μουσική ο φοιτητής,  

παρουσιάζεται και η σημαντικότητα της παιδαγωγικής και διδακτικής 

επάρκειας από όσους μεγάλωσαν και διδάχτηκαν μουσική σε χωριό. 

(Πίνακας 5.2 ) 

 

 

 

 

Πίνακας 5.2 
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Ερώτηση 6: 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η πρώτη επιλογή ως απάντηση 

στην ερώτηση «Βάλε κατά σειρά προτεραιότητας όποιες από τις 

ακόλουθες λέξεις εκφράζουν τις εμπειρίες που είχες ως φοιτητής της 

μουσικής, αρχίζοντας από αυτές που εκφράζουν τα συναισθήματα που 

αισθανόσουν πιο συχνά ή πιο έντονα», για το σύνολο του δείγματος  

είναι η απάντηση, αγάπη για την μουσική. Με 40 άτομα να επιλέγουν 

την συγκεκριμένη απάντηση ( 40% του συνόλου) ως πρώτη επιλογή. 

Όσον αφορά τις μεταβλητές εξάμηνο, φύλο και τόπος που μεγάλωσε 

και έμαθε μουσική η ίδια  απάντηση, παραμένει  η δημοφιλέστερη. 

(Πίνακας 6.1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 6.1 
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Στις πρώτες τρεις επιλογές ανεξάρτητα από την σειρά κατάταξης όσον 

αφορά το σύνολο προκύπτουν τα συναισθήματα: αγάπη για την 

μουσική, ενδιαφέρον για το μάθημα και δίψα για μάθηση. Με την 

προσθήκη φίλτρων στους ερωτηθέντες, από το εξάμηνο - φοιτητές 3ου 

έτους και πάνω και φύλου-οι άνδρες  εκφράζουν το συναίσθημα της 

χαράς. Από το διαχωρισμό των απαντήσεων με κριτήριο τον τόπο που 

μεγάλωσε και έμαθε κάποιος μουσική, όσοι μεγάλωσαν και διδάχτηκαν 

μουσική σε χωριό, εκφράζουν και το συναίσθημα του ενθουσιασμού. 

Ίσως να εμφανίζεται στην συγκεκριμένη ομάδα ατόμων λόγω του τόπου 

που μεγάλωσαν και έμαθαν μουσική, αφού μπορεί να μην είχαν τόσες 

ευκαιρίες συμμετοχής ή παρακολούθησης συναυλιών, σεμιναρίων, 

μαθημάτων κτλ. (Πίνακας 6.2) 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 6.2 
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Ερώτηση 7 : 

Ένα μεγάλο μέρος του συνόλου, το 29% των φοιτητών, στην ερώτηση 

για το τι θέλουν να κάνουν μέτα την αποφοίτηση τους από το τμήμα 

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, σημείωσαν σαν απάντηση ότι θέλουν 

να ασχοληθούν σολιστικά με την μουσική σαν επαγγελματίες. Το 19% 

του συνόλου θέλει να ασχοληθεί με τα ομαδικά σύνολα 

επαγγελματικά,ενώ τρίτο σαν επιλογή παρουσιάζεται η διδασκαλία με 

ένα 15 %. Διαχωρίζοντας το σύνολο σε ομάδες με τα κριτήρια, εξάμηνο, 

φύλο και τόπο που μεγάλωσαν και έμαθαν μουσική, η πρώτη επιλογή 

τους παραμένει η ίδια, με εξαίρεση, όσους έχουν μεγαλώσει και 

διδαχθεί μουσική σε χωριό να προκύπτει η επιλογή της διδασκαλίας. 

(Πίνακας 7).   

  

 

 

 

 

Πίνακας 7  
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Ερώτηση 8 : 

Το  μεγαλύτερο μέρος του συνόλου και συγκεκριμένα το 48% στην 

ερώτηση «πόσο σε έχει προετοιμάσει το τμήμα για το μέλλον», έδωσε 

την απάντηση «ικανοποιητικά». Σαν δεύτερη όμως επιλογή το 36% του 

συνόλου δεν φάνηκε και τόσο ικανοποιημένο από το τμήμα ,αφού 

επέλεξε την απάντηση «λιγότερο από ικανοποιητικά».  

 Αν παρατηρήσουμε το σύνολο σε κατηγορίες, βλέπουμε ότι η 

απάντηση σε όλες τις υποκατηγορίες παραμένει η ίδια, με εξαίρεση την 

κατηγορία φύλο-γυναίκες που στη συγκεκριμένη περίπτωση 

βαθμολογούν την προετοιμασία του τμήματος με «λιγότερο από 

ικανοποιητικά».  (Πίνακας 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 8 
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Ερώτηση 9 : 

Η ερώτηση «ρεαλιστικά τι νομίζεις ότι τελικά θα κάνεις ως 

επαγγελματίας» όσον αφορά το σύνολο, απαντήθηκε με ποσοστό 27%, 

που είναι και το μεγαλύτερο σε ποσοστό από τις επιλογές, με επιλογή  

την διδασκαλία. Παρόλο που σε προηγούμενη ερώτηση και 

συγκεκριμένα  στην 7η, οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν με τι 

θέλουν να ασχοληθούν μετά την αποφοίτηση τους και η διδασκαλία 

βρίσκεται στην 3η θέση των επιλογών τους, παρατηρούμε ότι το 

μεγαλύτερο μέρος του συνόλου πιστεύει ότι η διδασκαλία θα είναι 

τελικά το επάγγελμα της ζωή τους. Το 14% του συνόλου δεν ξέρει με τι 

θα ασχοληθεί στο μέλλον επαγγελματικά, ενώ 3η επιλογή με ποσοστό 

13%  είναι ο μουσικός, μια γενικότερη απάντηση που προβάλλει την 

επιθυμία του συνόλου να βρει δουλειά σε κάτι που αφορά την  

μουσική. (Πίνακας 9) 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 9 
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Ερώτηση  10: 

Η ερώτηση  «βάλε κατά σειρά προτεραιότητας αρχίζοντας από το πιο 

σημαντικό, τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένας δάσκαλος της 

μουσικής, προκειμένου να θεωρείς καλό δάσκαλο» αποτελεί ερώτηση 

σημαντική για τη έρευνα. Μέσα από την συγκεκριμένη ερώτηση 

μπορούμε να αντλήσουμε ακριβώς τι θέλει ένας μαθητής από τον 

δάσκαλό του. Το σύνολο θεωρεί την γνώση και την διδασκαλία του 

αντικειμένου ως το σημαντικότερο χαρακτηριστικό σε 24%. Στη 2η και 3η 

θέση ισοψηφούν τα χαρακτηριστικά της μεταδοτικότητας και της 

διδακτικής ικανότητας με αυτά της κατηγορίας «αγάπη, σεβασμός και 

επικοινωνία για και με τον μαθητή, καλή σχέση μαθητή-καθηγητή»  με 

ποσοστό 23%.  (Πίνακας 10.1) 

Τα τρία συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αποτελούν τα κυριότερα στις 

πρώτες τρεις επιλογές των ερωτηθέντων, ανεξάρτητα της σειράς 

κατάταξης. (Πίνακας 10.2 ) 

Αξιοσημείωτο είναι ότι φιλτράροντας τις απαντήσεις ανά φύλο, 

παρατηρούμε ότι οι γυναίκες θεωρούν σημαντικότερο σαν 

χαρακτηριστικό την αγάπη, τον σεβασμό και την επικοινωνία για και με 

τον μαθητή.  (Πίνακας 10.1)  

 

 

 

 

Πίνακας 10.1 
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Ερώτηση 11 : 

Στο ερώτημα «ποιο είναι κατά τη γνώμη σου, το αντικείμενο των 

μαθημάτων της Μουσικής Παιδαγωγικής και ποιους φοιτητές αφορά», 

η διαφορά των απαντήσεων και η διαφορά του ποσοστού επιλογής 

ήταν πολύ μικρή. Το 33% έχει απαντήσει πως αφορά τους φοιτητές που 

θέλουν να διδάξουν, ενώ το 32% έχει απαντήσει πως αφορά όλους τους 

φοιτητές. Παρατηρείτε στην μετέπειτα κατηγοριοποίηση ότι, όσοι 

βρίσκονται στα πρώτα δυο έτη της σχολής πιστεύουν ότι το 

συγκεκριμένο αντικείμενο αφορά μόνο όσους θέλουν να διδάξουν, ενώ 

από το 3ο έτος και μετά, που έχουν ήδη διδαχθεί το μάθημα 

υποστηρίζουν ότι αφορά όλους τους φοιτητές. (Πίνακας 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 11 
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Ερώτηση 12 : 

Στην συγκεκριμένη ερώτηση, σημειώθηκε με ποσοστό 84% η απάντηση 

«θέλω και χρειάζομαι να λάβω μουσικοπαιδαγωγική κατάρτιση» και με 

το 10% «δεν θέλω αλλά χρειάζομαι να λάβω μουσικοπαιδαγωγική 

κατάρτιση». Με το 94% του συνόλου να θεωρεί χρήσιμη τη 

μουσικοπαιδαγωγική κατάρτιση είτε για πνευματική και γνωστική 

εξέλιξη του φοιτητή, είτε για την μετέπειτα επαγγελματική 

αποκατάσταση (διδασκαλία), παρατηρούμε ότι το αντικείμενο είναι 

απαραίτητο, σε ένα τμήμα μουσικών σπουδών. (Πίνακας 12) 

 

 

Ερώτηση 13: 

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν τι θα ήθελαν να μάθουν μέσα 

από το πλαίσιο των μαθημάτων της Μουσικής Παιδαγωγικής, είτε το 

μάθημα το έχουν δηλώσει ως επιλεγόμενο ή υποχρεωτικό. Στο σύνολο 

ως πρώτη επιλογή, σημειώθηκε η Μεθοδολογία Διδασκαλίας με 

ποσοστό 33%  (Πίνακας 13.1).  Όσον αφορά τον διαχωρισμό του 

δείγματος με βάση το φύλο, οι άνδρες θεωρούν σημαντικότερο να 

διδαχθούν την μεθοδολογία διδασκαλίας ενώ οι γυναίκες την 

παιδαγωγική προσέγγιση του μαθητή. Αναφορικά με τον τόπο που 

μεγάλωσαν και έμαθαν μουσική, η μεθοδολογία διδασκαλίας 

παραμένει σαν πρώτη επιλογή και στις δύο περιπτώσεις (χωριό ή πόλη). 

Πίνακας 12 
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Τέλος με βάση το διαχωρισμό ανά εξάμηνο, από Α-Δ εξάμηνο, θεωρούν 

την παιδαγωγική προσέγγιση του μαθητή σημαντικότερη, επιλέγοντας 

την σαν πρώτη επιλογή, ενώ από το 5Ο εξάμηνο και μετά θεωρούν την 

μεθοδολογία διδασκαλίας σημαντικότερη.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 13.1 
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Μετά τον υπολογισμό των τριών πρώτων επιλογών, ανεξαρτήτου 

κατάταξης έχουμε το ποσοστιαίο αποτέλεσμα ότι σαν πρώτη επιλογή με 

ποσοστό. Σαν δεύτερη επικρατέστερη απάντηση επιλέχθηκε η 

μεθοδολογία διδασκαλίας και σαν τρίτη  η παιδαγωγική προσέγγιση 

του μαθητή. (Πίνακας 13.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 13.2 
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Ερώτηση 14 : 

Στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου, δίνεται η δυνατότητα 

περιγραφής  του ιδανικού διδάσκοντα για το μάθημα Μουσικής 

Παιδαγωγικής. Σημαντικότερο χαρακτηριστικό, καταγράφηκε η 

διδακτική ικανότητα-μεθοδολογία με ποσοστό 25 %. Επίσης ένα 25% 

δεν απάντησε την ερώτηση αυτή. Με βάση τον διαχωρισμό ανά 

εξάμηνο, για το Α-Δ εξάμηνο, το ποσοστό 29% δεν απάντησε στην 

ερώτηση, ίσως επειδή δεν γνωρίζει ακόμα το αντικείμενο και δεν έχει 

παρακολουθήσει κάποιο μάθημα σχετικό, για να μπορεί να φέρει 

γνώμη πάνω στη διδασκαλία του. (Πίνακας 14.1) Επικρατέστερες 

απαντήσεις, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η θέση επιλογής τους, είναι η 

ικανότητα παιδαγωγικής  προσέγγισης του μαθητή, η Διδακτική 

ικανότητα-μεθοδολογία και η προσωπικότητα-χαρακτήρας του 

διδάσκοντα (Πίνακας 14.2). Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπου 

παρουσιάζονται οι τρεις πρώτες επιλογές ανεξαρτήτου κατάταξης,  

υπάρχει ένα 27% που έδωσε λιγότερες από τρεις απαντήσεις. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 14.1 
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Πίνακας 14.2  
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Συμπεράσματα : 

Από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας  μπορούμε να 

δηλώσουμε με βεβαιότητα ότι η ενασχόληση με το αντικείμενο της 

μουσικής καλλιεργεί εντονότερα το συναίσθημα της αγάπης για το 

αντικείμενο. Η δημιουργία ενδιαφέροντος και αγάπης για την μουσική, 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να αποτελεί τον βασικότερο 

στόχο για τα παιδιά με βάση τα ερευνητικά πορίσματα. Επιπρόσθετα,  

στις πρώτες τρεις επιλογές όσον αφορά τους στόχους του μαθήματος 

μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είναι η εκμάθηση βασικών 

στοιχείων της μουσικής και η κοινωνική και πνευματική εξέλιξη του 

ανθρώπου. Αναφορικά με τους σημαντικότερους στόχους ενός ωδείου, 

με βάση τα αποτελέσματα στις πρώτες τρεις επιλογές είναι η 

«κατάρτιση διεθνούς επιπέδου θεωρητικών, ιστορίας, διδασκαλίας 

διαφόρων ειδών μουσικής, ακουστικών δεξιοτήτων», η «τεχνική και 

καλλιτεχνική εξειδίκευση οργάνου» και η «καλλιέργεια πνεύματος και 

έκφρασης..» Όσον αφορά τους σημαντικότερους στόχους ενός 

πανεπιστημιακού μουσικού τμήματος, με βάση τα αποτελέσματα της 

έρευνας, σημαντικότεροι στόχοι θεωρούνται η τεχνική και καλλιτεχνική 

εξειδίκευση του οργάνου, κατάρτιση διεθνούς επιπέδου ανώτερων 

θεωρητικών και η καλλιέργεια της επιστημονικής διάστασης της 

μουσικής. Ένα μεγάλο μέρος του συνόλου και συγκεκριμένα το 29% 

επιθυμεί να ασχοληθεί σολιστικά με την μουσική ως επαγγελματίες και 

ένα 19% επιθυμεί να ασχοληθεί επαγγελματικά σε μουσικά σύνολα. 

Παρόλο που στην ερεύνα όταν κλήθηκαν να απαντήσουν με τι θα 

ήθελαν να ασχοληθούν μετά την αποφοίτηση τους οι φοιτητές του 

ΤΜΕΤ, η διδασκαλία ήταν στην τρίτη επιλογή, όταν οι φοιτητές 

κλήθηκαν  σε άλλη ερώτηση να απαντήσουν, ρεαλιστικά με τι 

πιστεύουν ότι θα ασχοληθούν στο μέλλον η διδασκαλία ήταν η πρώτη 

επιλογή με ποσοστό 27% . Στην δεύτερη θέση επιλογής, ένα ποσοστό 

14% δεν ξέρει με τι θα ασχοληθεί .   

Τα χαρακτηριστικά που προκύπτουν μέσα από τα ερευνητικά 

αποτελέσματα, για ένα καλό δάσκαλο μουσικής σαν πρώτη επιλογή με 

ποσοστό 24%, είναι να έχει γνώσεις  και δεξιότητα επάνω στο  

αντικείμενο που διδάσκει. Με ποσοστό 23% είναι να έχει την 

μεταδοτικότητα και την διδακτική ικανότητα να τα μεταφέρει  στους 

μαθητές του. Επίσης, σημαντικό  χαρακτηριστικό  αποτελεί  η αγάπη, ο 
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σεβασμός και γενικότερα η σωστή συμπεριφορά  προς τον μαθητή και η 

επικοινωνία  μαζί του  και η αγάπη του καθηγητή προς το αντικείμενο 

του, με ποσοστό 23%.  Τέλος, σημαντικός θεωρείται ο χαρακτήρας και η 

προσωπικότητα γενικότερα του διδάσκοντα. 

Όσον αφορά το αντικείμενο της μουσικής παιδαγωγικής μπορούμε να 

δηλώσουμε με σιγουριά ότι αποτελεί σταθμός για ένα φοιτητή 

μουσικής, τόσο για την μετέπειτα επαγγελματική του αποκατάσταση, 

αλλά και για την προσωπική του μόρφωση. Σχεδόν όλο το δείγμα, με 

ποσοστό 94%, υποστηρίζει  ότι χρειάζεται να λάβει 

μουσικοπαιδαγωγική κατάρτιση. Μέσα από την διδασκαλία του 

αντικειμένου οι φοιτητές θέλουν αποκομίσουν την μεθοδολογία 

διδασκαλίας και να έρθουν σε επαφή με την πραγματική διδασκαλία. 

Να διδαχθούν ένα όργανο και την μεθοδολογία του και να αντλήσουν 

τις απαραίτητες γνώσεις και τον τρόπο παιδαγωγικής προσέγγισης του 

μαθητή.  

Ιδανικός διδάσκων για  το μάθημα της Μουσικής Παιδαγωγικής, με 

βάση πάντα τα ευρήματα της έρευνας, θεωρείτε ένας άνθρωπος με 

διδακτική ικανότητα και μεθοδολογία για να μπορεί να μεταδώσει τις 

γνώσεις του (25%). Επίσης να έχει παιδαγωγική προσέγγιση προς το 

φοιτητή , για να μπορεί και ο ίδιος ο φοιτητής σαν μελλοντικός 

διδάσκοντας να φερθεί ανάλογα (19%). Τέλος ένας διδάσκων του 

μαθήματος μουσικής παιδαγωγικής πρέπει να είναι μια ισχυρή και 

χαρισματική προσωπικότητα, να εμπνέει αυτοπεποίθηση, 

δημιουργικότητα, ευγένεια και ηρεμία. Να είναι κοινωνικός, 

ανοιχτόμυαλος και δραστήριος. 

Εν κατακλείδι, είναι πολύ σημαντικό όλα τα μουσικά τμήματα, να 

προετοιμάζουν σωστά, μεθοδικά και με επάρκεια τους φοιτητές τους, 

για τους μελλοντικούς διδακτικούς τους ρόλους, αφού αποτελεί τον 

πυρήνα της μουσικής εκπαίδευσης.  
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