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Περίληψη 
 

Αφορμή για την παρούσα έρευνα αποτέλεσαν οι προβληματισμοί και τα βιώματα της 

γράφουσας στο αντικείμενο της μάθησης και διδασκαλίας του παραδοσιακού μουσικού 

οργάνου μέσα από ατομικά μαθήματα. Η εργασία βασίζεται στο ευρύτερο θεωρητικό 

πλαίσιο που αφορά στα χαρακτηριστικά των σπουδαστών ατομικού παραδοσιακού 

μουσικού οργάνου (μαθητές μουσικών σχολείων /φοιτητές/ μαθητές ωδείων) και τις 

απόψεις τους για την άριστη διδασκαλία. Το δείγμα αποτέλεσαν 236 σπουδαστές 

παραδοσιακών μουσικών οργάνων, εκ των οποίων 158 ήταν μαθητές μουσικών σχολείων 

ηλικίας 12 έως 18 ετών, 59 ήταν προπτυχιακοί φοιτητές πανεπιστημιακών μουσικών 

τμημάτων και 19 ήταν σπουδαστές ωδείων. Οι συμμετέχοντες στο δείγμα απάντησαν σε 

γραπτό ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια. Επιπλέον, 15 μαθητές 

ενός μουσικού σχολείου από το δείγμα της έρευνας, συμμετείχαν σε μια ομάδα εστίασης 

(focus group), προκειμένου να σχηματιστεί μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την 

άποψη των μαθητών για το πώς πραγματικά θέλουν τον καθηγητή τους στη διδασκαλία του 

παραδοσιακού ατομικού οργάνου. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 

την έρευνα και παρατίθενται συμπεράσματα και προτάσεις για τη βελτίωση της μουσικής 

διδασκαλίας.  
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ABSTRACT 

 

The reason for this research was the reflections and the experiences of the writer in the 

subject of learning and teaching a traditional musical instrument through individual lessons. 

This study is based on wider theoretical framework concerning the characteristics of students 

of individual traditional musical instruments (students of music schools / students / 

conservatory students) and their views about teaching excellence. The sample consisted of 

236 students of traditional musical instruments, of whom 158 were students of music schools 

aged 12 to 18, while 59 were undergraduate students of university music departments and 

19 were students of conservatories. The participants in the sample responded to a written 

questionnaire which was made by the researcher. Furthermore, 15 students from a sample 

school participated in a focus group in order to form a more complete picture of the students' 

opinion about how they really want their teacher to teach the traditional individual 

instrument. There are presented the results of the research and there are sited conclusions 

and suggestions for the improvement of music teaching.  
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Εισαγωγή 
 

Η σχέση μου με τη μουσική ξεκίνησε με την εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

το 2006. Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος προέβλεπε την επιλογή ενός παραδοσιακού 

μουσικού οργάνου. Η μουσική μου εκπαίδευση ξεκίνησε με τη στοιχειώδη εκμάθηση 

φθογγόσημων, ρυθμικών αξιών, κλιμάκων και ενός βασικού ρεπερτορίου στο παραδοσιακό 

όργανο επιλογής μου. Βασικά χαρακτηριστικά της διδάσκουσας ήταν η υπομονή και η 

επιμονή της, προκειμένου να διδάξει ολοκληρωμένα τόσο τη θεωρία όσο και την εφαρμογή 

της στο παραδοσιακό όργανο. Στοιχεία της προσωπικότητάς της ήταν η κοινωνικότητα, το 

χιούμορ, η όρεξη για μάθηση και διδασκαλία και προπαντός η διάθεσή της να μας βοηθήσει 

σε όλα -ακόμα και σε θέματα εκτός του πανεπιστημιακού χώρου.  

Με την πάροδο των εξαμήνων, ο καθηγητής της μουσικής δεξιότητας άλλαξε. Ο 

νέος διδάσκων είχε την ιδιότητα του «εμπειροτέχνη» μουσικού, φαινόμενο συχνό στον χώρο 

της διδασκαλίας της παραδοσιακής μουσικής. Προσπαθούσε να εντυπωσιάσει με τη 

δεξιοτεχνία του, ενώ η συμπεριφορά του προς τους φοιτητές ήταν μη παιδαγωγική. Συχνά 

έκανε διακρίσεις μέσα στην τάξη, υποτιμούσε ορισμένους φοιτητές και έκανε συχνά 

δηλώσεις του τύπου «σε αυτή τη ζωή θα πάρουμε ό, τι μας αξίζει», «δεν είμαστε όλοι 

γεννημένοι για αυτό το όργανο», κλπ. 

Επιπλέον, πίστευε πως ήξερε τα πάντα και πως δεν υπήρχε κάποιος ισάξιος με αυτόν 

οργανοπαίκτης. Χωρίς συγκεκριμένο λόγο δεν μας περνούσε στο μάθημά του και όταν εγώ 

ενδιαφερόμουν να μάθω την αιτία, μου απαντούσε πως δεν του άρεσε ο τρόπος που 

καθόμουν στη καρέκλα για να παίξω.  

Τα λόγια του αντί να με κάνουν πιο δυνατή και να με πεισμώσουν για περισσότερο 

διάβασμα, με έριχναν ψυχολογικά. Ενώ προσπαθούσα και διάβαζα για να παίξω σωστά κάθε 

μουσικό κομμάτι, στα μαθήματα δεν απέδιδα όπως στο σπίτι μου. Δεν είχα την ψυχική 

διάθεση να κάνω μάθημα με αυτόν τον καθηγητή, που συχνά με υποτιμούσε μπροστά στους 

συμφοιτητές μου. Αρκετές φορές έφευγα από την τάξη κλαίγοντας, ενοχλημένη από τα 

σχόλιά του. 

Όσο περνούσαν τα εξάμηνα, κι έπειτα από πολλές συζητήσεις μαζί του, τα πράγματα 

άλλαξαν, έγιναν πιο αδιάφορα. Σταμάτησα να ασχολούμαι πλέον με την ενοχλητική του 

συμπεριφορά. Έμπαινα με ένα ψεύτικο χαμόγελο μέσα στην τάξη και παρακολουθούσα 

απαθής το μάθημά του. 

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου στη σχολή και δεδομένου ότι εισήχθην χωρίς 

μουσικές γνώσεις, δεν επαναπαύτηκα στη δίωρη διδασκαλία οργάνου που προέβλεπε ο 
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οδηγός σπουδών ή στα δίωρης διάρκειας μουσικά σύνολα. Κάθε καλοκαίρι κυνηγούσα ό, τι 

σεμινάριο πραγματοποιούνταν και συμμετείχα οπουδήποτε θα μπορούσα να εξασκήσω το 

όργανό μου. Επιθυμούσα διακαώς να βελτιωθώ σε αυτό που είχα επιλέξει, να εμπλουτίσω 

τις γνώσεις μου και να αποκτήσω τη δική μου άποψη για το συγκεκριμένο όργανο. Ήθελα 

να κατακτήσω τον τρόπο με τον οποίο θα διδάξω ένα παιδί σωστά, όχι μόνο ως μουσικός 

αλλά και ως παιδαγωγός. 

Η δεξιοτεχνία ενός δασκάλου οπωσδήποτε μπορεί να προκαλέσει τον θαυμασμό του 

μαθητή, αν όμως ο δάσκαλος δεν έχει τον τρόπο να προσεγγίσει και να διδάξει σωστά το 

παιδί, γρήγορα θα του γεννήσει απογοήτευση. Όπως άλλωστε συνέβη και με τον εν λόγω 

καθηγητή. 

Ένα παιδί δεν ενδιαφέρεται τόσο για την απαράμιλλη δεξιοτεχνία του καθηγητή, όσο 

για το αν είναι καλός γνώστης του οργάνου και πάνω από όλα, αν έχει τη δυνατότητα να το 

διδάξει. Ο μαθητής επιθυμεί πρωτίστως να δει τον δάσκαλο να ενδιαφέρεται για αυτόν και 

να σχετίζεται θετικά μαζί του και να έχει την ικανότητα αυτά που έμαθε στη ζωή του, να τα 

μεταδίδει με όμορφο τρόπο. Ο καλός δάσκαλος  εξελίσσεται και ο ίδιος ως μουσικός μέσα 

από την εξέλιξη των μαθητών του. Να παίρνει από τους μαθητές του όρεξη και δύναμη για 

όμορφες δημιουργίες και για περαιτέρω εξέλιξη σε αυτό που κάνει. 

Αν αγαπάς πραγματικά αυτό που κάνεις και αγαπάς το να είσαι δίπλα στα παιδιά και να τα 

διδάσκεις, τότε δεν παίζουν κανένα ρόλο ούτε τα πτυχία ούτε και ο αριθμός των 

καλλιτεχνών με τους οποίους έχεις συνεργαστεί. Το ιδανικό θα ήταν βέβαια να καταφέρνει 

κανείς να τα συνδυάζει όλα. Πτυχία, εμπειρία, ικανότητα, ανθρωπιά.  

 Θεωρώντας αναγκαίο να έχουμε ανθρώπους στα σχολεία μας που θα μαθαίνουν 

σωστά μουσική στα παιδιά, που δε θα τα «αναγκάζουν» να φεύγουν κλαίγοντας από τα 

μαθήματα και δεν θα είναι υπεύθυνοι για το αν εγκαταλείπουν το όργανο που έχουν επιλέξει 

τα παιδιά μέσα στον πρώτο μήνα, επιθυμώ να ανακαλύψω τα χαρακτηριστικά του «άριστου» 

δασκάλου μουσικής, μέσα από τη γνώμη των παιδιών. Στο πλαίσιο της δικής μου έρευνας, 

εστάλησαν ερωτηματολόγια σε διάφορα μουσικά σχολεία ανά την Ελλάδα, ώστε να 

ακουστεί η άποψη των παιδιών για το πώς επιθυμούν να είναι ο δάσκαλός τους, για τον 

τρόπο με τον οποίο θα ήθελαν να διδάσκεται το μάθημα της μουσικής και για το πώς θα 

έβλεπαν τα ίδια των εαυτό τους ως δάσκαλο μουσικής. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η άποψη προπτυχιακών φοιτητών, που φοιτούν σε 

πανεπιστημιακά μουσικά τμήματα. Επιθυμώ να συμπεριλάβω στην έρευνά μου τη γνώμη 

τους για τη διδασκαλία παραδοσιακών οργάνων, για τα χαρακτηριστικά του ιδανικού 

δασκάλου, αλλά και για τα χαρακτηριστικά που θα ήθελαν οι ίδιοι να έχουν αποκτήσει με 
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την αποφοίτησή τους. Συγκεντρώνοντας τα δεδομένα της έρευνάς μου, αναλύοντας και 

αξιολογώντας τα, ευελπιστώ να συνεισφέρω στο εκπαιδευτικό σύστημα οραματιζόμενη ένα 

καλύτερο μέλλον με λιγότερα κλάματα και περισσότερα παιδικά χαμόγελα.  
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Η δομή της εργασίας 

 
Η εργασία ξεκινάει με το θεωρητικό μέρος, στο οποίο παρατίθεται η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση από το 2001 έως σήμερα, και επικεντρώνεται στις προτιμήσεις των μαθητών/ 

φοιτητών, καθώς και στα χαρακτηριστικά των δασκάλων/ καθηγητών που κατά τη γνώμη 

τους προάγουν και προωθούν τη μάθηση και την πρόοδο. Ακολουθούν οι στόχοι της 

παρούσας μελέτης και σε επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται τα ευρήματα και τα 

συμπεράσματα της έρευνας, ενώ γίνονται προτάσεις για περαιτέρω ερευνητική 

δραστηριότητα σχετικά με το θέμα.  

 

Θεωρητικό Υπόβαθρο 
 

Αρκετές είναι οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για να ερευνηθούν τα χαρακτηριστικά 

του «άριστου» δασκάλου μουσικής και της άριστης διδασκαλίας σύμφωνα με τις απόψεις 

μαθητών και φοιτητών, καθώς επίσης και οι παράγοντες που  επιδρούν στη μουσική τους 

εκπαίδευση.  

Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται εμφανές το έντονο ενδιαφέρον των 

ερευνητών για το συγκεκριμένο θέμα τόσο στον χώρο της μουσικής όσο και της γενικής 

εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση επικεντρώνεται στην αναζήτηση 

της αντίστοιχης διαθέσιμης ερευνητικής βιβλιογραφίας από το 2001 και έπειτα, με έμφαση 

στα έτη 2010 έως 2015. Η παράθεση γίνεται με αύξουσα χρονολογική σειρά. 

Ξεκινώντας από το 2001, ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Rife, Shnek, Lauby 

και Lapidu (2001). Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να εξετάσει τους παράγοντες που 

σχετίζονται με την ικανοποίηση που προσφέρουν τα ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής από την 

οπτική γωνία του παιδιού, φιλοδοξώντας στην ανάπτυξη ενός αξιόπιστου, έγκυρου και 

πρακτικού μέτρου ικανοποίησης, με σκοπό να συμβάλει στη βελτίωση της διδασκαλίας των 

ιδιαίτερων μαθημάτων μουσικής. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 568 μαθητές, 

ηλικίας 9 έως 12 ετών, οι οποίοι απέδωσαν την κλίμακα ικανοποίησης μαθημάτων μουσικής 

(MLSS) μέσα από 34 θέματα. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν την απόλαυση και την άσκηση 

ως σημαντικά στοιχεία για την ικανοποίηση των παιδιών, με τα παιδιά να δείχνουν γενικά 

ικανοποιημένα με τα ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής (Rife, Shnek, Lauby & Lapidus, 2001).  

Στην έρευνά τους, οι Corbett και Wilson (2002) ζήτησαν από μαθητές αστικών 

περιοχών να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου. Στη συγκεκριμένη 

έρευνα πραγματοποιήθηκε δια ζώσης συνέντευξη 400 περίπου έφηβων μαθητών από το 
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κέντρο της πόλης, μέσου χαμηλού εισοδήματος και ανώτερης εκπαίδευσης. Προέκυψε πως 

ο τρόπος με τον οποίο διδάσκει ένας δάσκαλος στη τάξη δείχνει και το βαθμό που νοιάζεται 

για τη διδακτική επιρροή που ασκεί στους μαθητές. Η έρευνα έδειξε ότι οι «καλοί» 

δάσκαλοι:  

• Σιγουρεύονται ότι οι μαθητές κάνουν την εργασία τους 

• Ελέγχουν την τάξη 

• Είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τους μαθητές, όταν και όποτε τους χρειαστούν 

• Επεξηγούν καθαρά τις εργασίες που πρέπει να κάνουν οι μαθητές, και το περιεχόμενό τους  

• Αλλάζουν συχνά τη ρουτίνα της τάξης 

• Αφιερώνουν χρόνο για να γνωρίσουν τους μαθητές και τις συνθήκες διαβίωσής τους 

(Corbett & Wilson, 2002). 

 Την ίδια χρονολογία, το 2002, η έρευνα των Minor, Onwuegbuzie, Witcher και 

James (2002), εξετάζει τις απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριστικά του 

αποτελεσματικού δασκάλου, ενώ παράλληλα αποσκοπεί στη διερεύνηση της σχέσης των 

παραπάνω απόψεων με τα εκπαιδευτικά πιστεύω τους. Συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 

134 φοιτητές με σπουδές στον τομέα της εκπαίδευσης. Για τη διενέργεια της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια. Βάσει μίας φαινομενολογικής ανάλυσης των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων προκύπτει ότι τα σημαντικότερα στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν τον «καλό» δάσκαλο συμπυκνώνονται στις εξής κατηγορίες:  

1. μαθητοκεντρική προσέγγιση  

2. αποτελεσματική διαχείριση της τάξης και των ζητημάτων συμπεριφοράς 

3. εκπαιδευτική ικανότητα  

4. ηθική  

5. ενθουσιασμός για τη διδασκαλία 

6. γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας 

7. επαγγελματισμός 

Από τα ευρήματα δεν προκύπτει καμία σχέση μεταξύ των παραπάνω στοιχείων με το έτος 

σπουδών, την προτιμώμενη βαθμίδα διδασκαλίας και τα εκπαιδευτικά πιστεύω των 

συμμετεχόντων. Εξαίρεση αποτελεί το γεγονός ότι οι άντρες συμμετέχοντες παρουσίασαν 

εμφανώς μεγαλύτερη προτίμηση σε χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την 

αποτελεσματική διαχείριση της τάξης και σε ζητήματα συμπεριφοράς των μαθητών. Η 

συγκεκριμένη έρευνα καθίσταται σημαντική, καθώς τα αποτελέσματά της μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών που θα βοηθήσουν τους 

φοιτητές ως προς τη διαμόρφωση της εικόνας του ιδανικού δασκάλου (Minor et al., 2002). 

 Το 2003, ο Finney (2003) περιγράφει τις δηλώσεις μίας τάξης δεκατριάχρονων 

μαθητών και του δασκάλου τους, σχετικά με τη μουσική εκπαίδευση. Στόχος της εργασίας 

του ήταν να αποκαλύψει την εμπειρία των παιδιών που μαθαίνουν μουσική, καθώς και την 

εμπειρία του δασκάλου στο εβδομαδιαίο μάθημα μουσικής ενός σχολείου δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην ανατολική Αγγλία. Μία τάξη 24 παιδιών, ηλικίας 12-13 ετών που 

φοιτούσαν στο δεύτερο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και ο δάσκαλος της μουσικής 

τους, αποτέλεσαν αντικείμενο παρατήρησης παραχωρώντας συνεντεύξεις στους ερευνητές. 

Από τις παρατηρήσεις προέκυψε ότι για τους μαθητές έχει μεγάλη σημασία να κάνουν 

μαθήματα μουσικής με έναν δάσκαλο που τους καταλαβαίνει και δημιουργεί σχέση μαζί 

τους. Έτσι, η σχέση μεταξύ μαθητευόμενου και δασκάλου αποδείχθηκε κρίσιμη. Οι 

δάσκαλοι μουσικής πλέον γνωρίζουν ότι πρέπει να έρθουν κοντά με τους μαθητές τους, να 

θέλουν να δημιουργήσουν ένα θετικό κλίμα μάθησης (Finney, 2003). 

 Το 2004 δημοσιεύεται η έρευνα των Murphy, Delli και Edwards (2004) που 

αποσκοπεί στη διερεύνηση των χαρακτηριστικών του καλού καθηγητή και της καλής 

διδασκαλίας με βάση τις απόψεις 143 ατόμων, 60 μαθητών δευτέρας δημοτικού, 61 

φοιτητών και 22 εκπαιδευτικών. Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε  

ποικιλία ερευνητικών εργαλείων. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι 

απόψεις μαθητών και διδασκόντων παρουσιάζουν εμφανείς διαφορές, ενώ οι απόψεις 

εκπαιδευτικών χωρίς διδακτική εμπειρία συγκλίνουν τόσο με εκείνες των μαθητών όσο και 

των διδασκόντων εκπαιδευτικών. Σε κάθε περίπτωση διαπιστώνεται ότι οι απόψεις για τα 

στοιχεία που συνιστούν έναν καλό καθηγητή διαμορφώνονται από μικρή ηλικία, ενώ μερικά 

από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ενός καλού καθηγητή συνιστούν σύμφωνα με την 

έρευνα: 

1. η φροντίδα, το ενδιαφέρον για τους μαθητές  

2. η υπομονή 

3. η ενδιαφέρουσα διδασκαλία  

4. η ευγένεια 

Η εν λόγω έρευνα είναι σημαντική όχι μόνο για τον εντοπισμό των απαραίτητων 

χαρακτηριστικών ενός καλού δασκάλου ή μίας καλής διδασκαλίας αλλά και για την 

ενίσχυση της θέσης ότι οι απόψεις σχετικά με τον καλό δάσκαλο και την καλή διδασκαλία 

διαμορφώνονται πολύ νωρίς (Murphy, Delli & Edwards, 2004). 
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 Σχετικά με τις προτιμήσεις των μουσικών οργάνων, το 2004, η Kuhlman (2004) 

πραγματοποίησε έρευνα, στην οποία μελετάται η σχέση του ηχοχρώματος των οργάνων και 

τα φυλετικά στερεότυπα. Η έρευνα έδειξε ότι τα εν λόγω στερεότυπα επηρεάζουν την 

επιλογή του ερωτώμενου. Πρωταρχικό στάδιο αυτής της μελέτης ήταν να εξετάσει τις 

προτιμήσεις του ηχοχρώματος σε σχέση με το φύλο του μαθητή, χρησιμοποιώντας 

συνθετικούς ήχους αντί για τα φυσικά ηχοχρώματα των οργάνων. Το δεύτερο στάδιο  ήταν 

να εξεταστούν οι επιλογές των μαθητών σε σχέση με την προτίμηση του ηχοχρώματος ενός 

οργάνου και το φύλο. Το τεστ προτίμησης ηχοχρώματος οργάνων του Gordon (1984) 

χορηγήθηκε σε 632 μαθητές της τρίτης τάξης. Τα αγόρια (n = 312) προτιμούσαν κυρίως το 

ηχόχρωμα του όμποε, του αγγλικού κόρνου και του φαγκότου (35,6%), ενώ ακολουθούσαν 

η τούμπα (27,2%) και το φλάουτο (24,8%). Τα λιγότερο προτιμώμενα ηχοχρώματα ήταν της 

τρομπέτας και του βαρύτονου τρομπονιού. Τα κορίτσια (n = 320) προτιμούσαν το ηχόχρωμα 

του φλάουτου (39,6%) και ακολουθούσαν τα πνευστά με διπλό καλάμι (24,8%) και το 

σαξόφωνο (24,8%). Τα λιγότερο προτιμώμενα ηχοχρώματα ήταν τα μπάσα χάλκινα. Στην 

τέταρτη τάξη, εξετάστηκαν οι επιλογές των οργάνων από 232  μαθητές. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι παρόλο που οι προτιμήσεις ηχοχρώματος των αγοριών δεν ταυτίζονταν με τις 

συνηθισμένες σχέσεις οργάνων και φύλου, οι επιλογές οργάνων τους ήταν οι εξής: το 83% 

όλων των αγοριών (n = 117) επέλεξε να παίξει σαξόφωνο, τρομπέτα ή τρομπόνι, παρόλο 

που μόνο το 28% έδειξε προτίμηση στα ηχοχρώματα  αυτά. Σχεδόν το 80% των κοριτσιών 

(n = 115) επέλεξε να παίξει φλάουτο ή κλαρινέτο, παρόλο που μόνο το 40% προτιμούσε το 

ηχόχρωμα αυτό. Τα παραπάνω αποτελέσματα υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι μαθητές 

τελικά τείνουν να επιλέγουν όργανα ανάλογα με τα στερεότυπα των φύλων και όχι βάσει 

της αποδεδειγμένης προτίμησης του ηχοχρώματος (Kuhlman, 2004). 

Ολοκληρώνοντας το έτος 2004, αξίζει να αναφερθεί μία έρευνα από τον Westbrook 

(2004), σκοπός της οποίας αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης του τύπου της 

προσωπικότητας δασκάλων μουσικών οργάνων σε συμπεριφορές που διακρίνονται ως 

αποτελεσματικές για τη διδασκαλία και επομένως, προωθούν τη μάθηση. Πιο 

συγκεκριμένα, στις συμπεριφορές αυτές κατατάσσονται η αμεσότητα, το παράδειγμα/ 

πρότυπο του δασκάλου, η ανατροφοδότηση από τον ίδιο τον δάσκαλο και ο ρυθμός της 

διδασκαλίας του. Στην έρευνα συμμετείχαν 15 δάσκαλοι μουσικών οργάνων της λυκειακής 

εκπαίδευσης, οι οποίοι παρατηρήθηκαν και βιντεοσκοπήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

καθημερινής τους διδασκαλίας. Οι συμπεριφορές που κρίθηκαν ως σημαντικές για την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας αφορούν: 1) σε οποιαδήποτε μουσική εκτέλεση του 

δασκάλου στο όργανο, 2) στις λεκτικές διατυπώσεις του δασκάλου, 3) στην οπτική επαφή, 
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4) στη σωματική απόσταση, 5) στις αλλαγές της φωνής, 6) στις κινήσεις, 7) στις εκφράσεις 

του προσώπου των δασκάλων που προωθούν την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου από 

τον μαθητή.  

Όπως προέκυψε από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, η προσωπικότητα του δασκάλου 

φάνηκε να επιδρά σε συμπεριφορές που προωθούν και ενισχύουν τη μάθηση. Η μελέτη και 

διερεύνηση του παρόντος θέματος καθίσταται σημαντική, εφόσον η προσωπικότητα του 

δασκάλου συνδέεται με τη διδακτική του συμπεριφορά και επομένως, επιδρά άμεσα στην 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας (Westbrook, 2004). 

Το 2005 με την έρευνα του Gourneau (2005), συνίσταται μία προσπάθεια 

προσδιορισμού πέντε βασικών συμπεριφορών που διακρίνουν έναν αποτελεσματικό 

δάσκαλο, σύμφωνα με τις απόψεις φοιτητών – υποψηφίων εκπαιδευτικών. Για τον 

προσδιορισμό των συμπεριφορών αυτών, συμμετείχαν στην έρευνα 210 προπτυχιακοί 

φοιτητές, οι οποίοι κλήθηκαν να διατυπώσουν γραπτώς τις απόψεις τους και στη συνέχεια 

συζητώντας σε ομάδες, να καταλήξουν στις πέντε επικρατέστερες. Σύμφωνα με τις απόψεις 

των φοιτητών, 1) το γνήσιο ενδιαφέρον, 2) η ευγένεια του δασκάλου, 3) η πρόθεσή του να 

καθιστά τους μαθητές υπεύθυνους για τη μάθησή τους, 4)  η αποδοχή της διαφορετικότητας 

των μαθητών, 5) η ικανότητα του δασκάλου να προσαρμόζει τη διδασκαλία στις 

ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή ξεχωριστά και να προωθεί τη δημιουργικότητα, συνθέτουν τις 

πέντε βασικές συμπεριφορές ενός αποτελεσματικού δασκάλου (Gourneau, 2005).  

Παρόμοια έρευνα διενέργησαν το 2005 οι Fajet, Bello, Leftwich, Mesler και Shaver 

(2005). Στόχος της έρευνας αποτέλεσε η εξέταση των απόψεων φοιτητών – υποψηφίων 

εκπαιδευτικών πριν την ανάληψη υπηρεσίας, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των καλών 

και κακών δασκάλων. Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 62 φοιτητές – υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων, ενώ τα ερευνητικά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν το ερωτηματολόγιο και η ημι-δομημένη συνέντευξη, προκειμένου 

να διαπιστωθεί τι πίστευαν οι σπουδαστές στην αρχική τους εκπαίδευση, σχετικά με τις 

ικανότητες και τα χαρακτηριστικά τόσο των καλών όσο και των κακών δασκάλων. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι φοιτητές αντιλαμβάνονται την αποτελεσματική 

διδασκαλία ως μία διαδικασία που βασίζεται κυρίως στο συναίσθημα και τη διαπροσωπική 

σχέση και όχι τόσο στις εξειδικευμένες γνώσεις και τα ειδικά γνωστικά προσόντα του 

διδάσκοντα. Παράλληλα, τα χαρακτηριστικά των καλών και κακών δασκάλων 

συνοψίζονται αντίστοιχα σε θετικά και αρνητικά στοιχεία και συμπεριφορές που 

σχετίζονται με α) τα προσωπικά χαρακτηριστικά του διδάσκοντα (ενθουσιώδης, 

ενεργητικός, κ.ά.), β) την παιδαγωγική μέθοδο και τη διαχείριση της τάξης (όπως η 
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ευχάριστη και ενδιαφέρουσα παρουσίαση του μαθήματος), γ) την στάση και τη 

συμπεριφορά προς τους μαθητές (π.χ. φιλικός και προσιτός), δ) την στάση ως προς την 

εργασία και το διδακτικό έργο (όπως η οργανωτικότητα) και τη γνώση του αντικειμένου 

διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής μπορούν να αξιοποιηθούν στον 

σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών βοηθώντας τους τελευταίους να 

κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν οι ίδιοι τη διδασκαλία αλλά 

και να αναπτύξουν τα απαραίτητα προσόντα ενός ικανού εκπαιδευτικού (Fajet et al., 2005). 

 Το 2006, η αρκετά ενδιαφέρουσα μελέτη του Polk (2006), επικεντρώνεται στην 

ανάλυση τεσσάρων βασικών χαρακτηριστικών ενός αποτελεσματικού καθηγητή, όπως αυτά 

παρουσιάζονται και υποστηρίζονται από ερευνητική βιβλιογραφία που σχετίζεται τόσο με 

τη μουσική εκπαίδευση όσο και με τη γενική. Αναλυτικότερα, τα τέσσερα στοιχεία που 

αναλύονται στο άρθρο είναι τα εξής: 

1. η επαγγελματική εξέλιξη, με την έννοια της προσπάθειας για συνεχή μάθηση, 

βελτίωση, επιμόρφωση και παρακολούθηση των εξελίξεων του τομέα 

2. η ικανότητα επικοινωνίας και η μεταδοτικότητα 

3. η προσωπικότητα 

4. η διδακτική ικανότητα του δασκάλου, η οποία μεταφράζεται στην ικανότητα του να 

λειτουργεί ο ίδιος ως ιδανικό πρότυπο και να παρουσιάζει τη γνώση στην πράξη με 

τρόπο «απτό». 

Η συγκεκριμένη μελέτη συνεισφέρει στην προσπάθεια αναγνώρισης των χαρακτηριστικών 

ενός αποτελεσματικού δασκάλου μουσικής αλλά και οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου 

(Polk, 2006). 

Η έρευνα του Williams (2006), παρουσιάζει μία πτυχή της επιλογής οργάνου που 

δεν έχει μελετηθεί σε τόσο μεγάλη κλίμακα όπως τα θέματα του ηχοχρώματος και του 

φύλου, και είναι οι επιρροές εξωτερικών παραγόντων, όπως ο διευθυντής του συνόλου, οι 

γονείς και η οικογένεια, οι φίλοι και η ακαδημαϊκή πολυμορφία. Η μελέτη αυτή παρέχει 

έναν νέο τρόπο, με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί μουσικής θα δύνανται να εντοπίσουν 

συμπληρωματικούς παράγοντες πέρα από το ηχόχρωμα και το φύλο, που θα ασκήσουν 

περαιτέρω επίδραση στους μαθητές για να επιλέξουν ένα όργανο και ειδικότερα, άλλα 

έγχορδα όργανα. Τα ευρήματα μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκρότημα, χορωδία, θέατρο, 

ROTC (Reserve Officer Training Corps) και οποιαδήποτε άλλη φοιτητική οργάνωση, καθώς 

αποτελούν εμπειρίες από τη ζωή του σπουδαστή πριν από την παρουσίαση της νέας 

δραστηριότητας. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται κυρίως σε επιλογή εγχόρδων, όπως 

συλλέχθηκε από μια πιλοτική έρευνα σε ένα σύνολο εγχόρδων νέων από το Midwest ως 
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υποκείμενα της έρευνας και στη συνέχεια σε μαθητές γυμνασίου τριών σχολείων από τρεις 

διαφορετικές αλλά παρόμοιες συνοικίες στο Midwest. Οι πληροφορίες που δόθηκαν από 

τους μαθητές ήταν σύμφωνες με προηγούμενες μελέτες. Ωστόσο, ανέδειξε επίσης αλήθειες 

μοναδικές για το σύνολο και τις κοινότητες  στις οποίες συγκεντρώθηκαν. Ο ερευνητής θα 

προσπαθήσει να απαντήσει στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:  

1) Ποιοι είναι οι τρεις πιο σημαντικοί εξωτερικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην επιλογή 

του μαθητή να ξεκινήσει ένα έγχορδο όργανο;  

2) Πώς σχετίζονται αυτοί οι παράγοντες με τη μουσική κουλτούρα του μαθητή; 

3) Εάν οι οικογενειακές επιρροές είναι ισχυρότερες από αυτές του δασκάλου ή των φίλων 

4) Πώς η δύναμη της έγχορδης κοινότητας (σχολείο και μουσικά σύνολα) επηρεάζει τον 

μαθητή που ξεκινάει κάποιο έγχορδο με βάση τις αντιλήψεις των μαθητών και από τις δύο 

κοινότητες; 

Χρησιμοποιώντας περιγραφικά στατιστικά στοιχεία, οι τρεις πιο σημαντικοί εξωτερικοί 

παράγοντες που συμβάλλουν στην η επιλογή του εγχόρδου οργάνου του σπουδαστή στην 

πιλοτική μελέτη ήταν: οι γονείς, ο δάσκαλος του ιδιωτικού μαθήματος ή άλλη κατηγορία. 

Οι τρεις πιο σημαντικοί εξωτερικοί παράγοντες για τους μαθητές γυμνασίου ήταν οι γονείς, 

οι συναυλίες και οι φίλοι. Οι τρεις πιο σημαντικοί εξωτερικοί παράγοντες για το πρώτο 

γυμνάσιο ήταν οι γονείς, οι συναυλίες και ο δάσκαλος της ορχήστρας. Για το δεύτερο 

γυμνάσιο οι τρεις πρώτοι παράγοντες ήταν οι γονείς, ο δάσκαλος της ορχήστρας και οι φίλοι. 

Στο τρίτο γυμνάσιο οι εξωτερικοί παράγοντες με τη μεγαλύτερη επιρροή αποδείχτηκε ότι 

ήταν οι γονείς, οι συναυλίες και οι δάσκαλοι  των ιδιαίτερων μαθημάτων. Οι γονείς 

αναφέρθηκαν ως οι πιο σημαντικοί εξωτερικοί παράγοντες στην επιλογή των εγχόρδων 

οργάνων στο σύνολο των ερωτηθέντων φοιτητών. Εν τέλει, οι γονικές επιρροές υπερισχύουν 

από όλα τα άλλα εξωτερικά στοιχεία στον κατάλογο που εξετάστηκε από αυτόν τον 

πληθυσμό (Williams, 2006). 

 Το 2007 έρχεται η έρευνα των Moore & Kuol (2007), που εξετάζει ορισμένους από 

τους παράγοντες που διακρίνουν την άριστη διδασκαλία, σύμφωνα με τις απόψεις 

πανεπιστημιακών αποφοίτων. Στην έρευνα συμμετείχαν 139 απόφοιτοι πανεπιστημιακού 

τμήματος, από τους οποίους ζητήθηκε να προτείνουν για βράβευση έναν καθηγητή που 

θεωρούν άριστο στη διδασκαλία. Από τα σχόλια των συμμετεχόντων που αιτιολογούσαν 

την επιλογή τους, προκύπτει ότι οι τελευταίοι αναφέρονταν περισσότερο σε χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας του καθηγητή (προσιτός, γνώστης του αντικειμένου, βοηθητικός, 
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ενθουσιώδης, κ.α.) και λιγότερο σε πράξεις (να ενθαρρύνει, να διατηρεί την προσοχή και να 

συμβουλεύει τους φοιτητές), καθώς και σε χαρακτηριστικά και πράξεις του καθηγητή που 

αφορούσαν κατά κύριο λόγο την φροντίδα προς τον φοιτητή (π.χ. η υπομονή, η φιλική 

διάθεση, το να καθοδηγεί και να παρακινεί τους φοιτητές) και λιγότερο στο γνωστικό 

αντικείμενο, όπως η ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική μετάδοση της γνώσης. Τέλος, 

γίνεται εμφανές ότι τα στοιχεία που αναγνωρίζουν οι απόφοιτοι ως θετικές συνέπειες της 

άριστης διδασκαλίας, αφορούν κυρίως στην ευχάριστη ατμόσφαιρα της τάξης, καθώς και 

στο γεγονός ότι αισθάνθηκαν ευπρόσδεκτοι και βίωσαν την κατανόηση, την φροντίδα και 

τον σεβασμό, με αποτέλεσμα την ομαλή τους ένταξη. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας 

θα μπορούσαν να συμβάλουν στην κατανόηση των στοιχείων που συνιστούν μια άριστη 

διδασκαλία για την ανώτατη εκπαίδευση και μακροπρόθεσμα να οδηγήσουν σε βελτίωση 

της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας (Moore & Kuol, 2007)  .  

Το 2008 δημοσιεύθηκε μελέτη της Kelly (2008) με αντικείμενο τη διερεύνηση των 

απόψεων μαθητών λυκείου που συμμετέχουν στα σχολικά μουσικά συγκροτήματα και τις 

ορχήστρες, σχετικά με τις ικανότητες και τις συμπεριφορές ενός αποτελεσματικού 

εκπαιδευόμενου δασκάλου μουσικής Οι συμμετέχοντες ήταν 314 και κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν 34 στοιχεία – χαρακτηριστικά με βάση μία κλίμακα με φθίνουσα σειρά 

σημαντικότητας (από το 5 έως το 1) για κάθε στοιχείο. Τα τρία τελευταία στοιχεία 

αφορούσαν στη συχνότητα παρακολούθησης μουσικών μαθημάτων με εκπαιδευόμενο 

δάσκαλο μουσικής από τους μαθητές – συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης 

περιόδου, στην κύρια μουσική ιδιότητα των μαθητών και στη σχολική τάξη που φοιτούν. 

Όπως παρουσιάζεται από τα αποτελέσματα, τα χαρακτηριστικά ενός αποδοτικού δασκάλου 

μουσικής που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες είναι:  

1. η ικανότητα του δασκάλου να μεταδώσει τη γνώση 

2. η θετική συμπεριφορά 

3. ο σεβασμός στους μαθητές 

4. οι σαφείς λεκτικές οδηγίες 

5. η αυτοπεποίθηση 

 

Ενώ τις χαμηλότερες βαθμολογίες έλαβαν:  

1. ικανότητα στην πιανιστική εκτέλεση 

2. η γνώση της τεχνολογίας 

Η έρευνα αυτή είναι σημαντική, καθώς αναδεικνύει τα στοιχεία που χρειάζεται να 

αναπτύξουν οι υποψήφιοι δάσκαλοι μουσικής, τη σημασία της καλλιέργειας των 



 
20 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων των δασκάλων αλλά και τη σημασία της απόκτησης 

πραγματικής εκπαιδευτικής εμπειρίας κατά τη διάρκεια των σπουδών (Kelly, 2008). 

Το 2008 δημοσιεύεται μία έρευνα των Brown, Morehead και Smith (2008), η οποία 

εντάσσεται στον τομέα της ευρύτερης παιδαγωγικής. Η συγκεκριμένη έρευνα αποσκοπεί 

στη διερεύνηση των πιθανών μεταβολών που υφίστανται οι απόψεις υποψήφιων 

εκπαιδευτικών. Στην έρευνα συμμετείχαν 123 φοιτητές ενός τμήματος προετοιμασίας 

υποψηφίων δασκάλων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τη συγκέντρωση των δεδομένων 

της έρευνας ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες αφενός να συμπληρώσουν ένα 

ερωτηματολόγιο στο οποίο καλούνταν να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά ενός καλού 

δασκάλου και να τα κοιτάξουν με βάση τη σημαντικότητά τους και αφετέρου, να 

απεικονίσουν τον καλό δάσκαλο με μια ζωγραφιά. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

και η απεικόνιση του δασκάλου πραγματοποιήθηκαν δυο φορές από τους συμμετέχοντες, η 

πρώτη πριν την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας και η δεύτερη μετά από την ολοκλήρωση 

25 μαθημάτων σε δημοτικά σχολεία στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης. Σύμφωνα με την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων, οι φοιτητές πριν την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας έκριναν 

ως σημαντικά και με την ακόλουθη σειρά τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. τα στοιχεία της προσωπικότητας του δασκάλου (ενθουσιασμός, υπομονή, φροντίδα 

για τα παιδιά)  

2. την εστίαση και την αφοσίωση στον μαθητή 

3. τον επαγγελματισμό 

4. τις διδακτικές ικανότητες 

5. την ικανότητα διαχείρισης της τάξης 

6. τη γνώση του διδακτικού αντικειμένου 

Η κατάταξη αυτών των χαρακτηριστικών παρέμεινε η ίδια και μετά την απόκτηση 

διδακτικής εμπειρίας των συμμετεχόντων φοιτητών, αλλά παρατηρήθηκε μια σημαντική 

αύξηση του ποσοστού για το χαρακτηριστικό που αφορά στη γνώση του διδακτικού 

αντικειμένου από τον δάσκαλο (Brown, Morehead και Smith, 2008).  

Το 2008 δημοσιεύεται ακόμα μία έρευνα (Hallam, Rogers & Creech, 2008) που 

εξετάζει ιστορικά τη σχέση φύλου και επιλογής μουσικού οργάνου, καθώς επίσης και εάν 

αυτές οι προτιμήσεις των φύλων έχουν συνεχιστεί σε μια εποχή όπου υπάρχει ισότητα των 

φύλων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεντρώθηκαν δεδομένα από 150 μουσικές υπηρεσίες της 

Αγγλίας ως μέρος μίας ευρύτερης έρευνας. Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα κορίτσια 

προτιμούσαν όργανα όπως το φλάουτο, η άρπα, το πίκολο, το βιολί, το κλαρινέτο, το όμποε 

και η φωνή, ενώ τα αγόρια την ηλεκτρική κιθάρα, το μπάσο, την κιθάρα, τα τύμπανα, τα 
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τάμπλας και το τρομπόνι. Τα όργανα που δεν είχαν κάποια προτίμηση στο φύλο ήταν τα 

αφρικανικά τύμπανα, το γαλλικό κόρνο, το σαξόφωνο και το κόρνο τενόρο. Δημιουργήθηκε 

ένα μοντέλο που καθορίζει τις επιρροές που μπορεί να εξηγήσει τη συνέχιση των ιστορικών 

τάσεων στην επιλογή οργάνων, δεδομένης της αυξημένης ισότητας των φύλων στη 

βρετανική κοινωνία (Susan Hallam, Lynne Rogers, Andrea Creech, 2008). 

Το 2010, η Davis (2010) δημοσιεύει έρευνα που στοχεύει στο να προσδιορίσει το 

πώς οι μαθητές κρίνουν και αξιολογούν τους εκπαιδευόμενους δασκάλους μουσικής. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 248 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και επτά εκπαιδευόμενοι 

δάσκαλοι μουσικής. Οι μαθητές αποτελούσαν μέλη σχολικών μουσικών συγκροτημάτων, 

της σχολικής ορχήστρας ή της σχολικής χορωδίας και κλήθηκαν να διατυπώσουν τις 

απόψεις τους για τους εκπαιδευόμενους δασκάλους μουσικής, καθώς και τα συναισθήματά 

τους σχετικά με την εμπειρία του μαθήματος με έναν εκπαιδευόμενο δάσκαλο. Για τη 

διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 20 ερωτήσεων, εκ των οποίων οι 

18 ήταν πολλαπλής επιλογής και οι δύο ανοιχτού τύπου και αφορούσαν σε εκφάνσεις της 

διδασκαλίας όπως η μεταδοτικότητα, η εγκαρδιότητα, ο ενθουσιασμός, η αμεροληψία και η 

προετοιμασία του δασκάλου, η γνώση του διδακτικού αντικειμένου, οι μουσικές γνώσεις 

και η ικανότητα διαχείρισης της τάξης. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών, οι 

εκπαιδευόμενοι δάσκαλοι έλαβαν ιδιαιτέρως ευνοϊκές αξιολογήσεις ως προς την 

προσπάθειά τους να δημιουργήσουν καλές σχέσεις με τους μαθητές και να βελτιώσουν τις 

διδακτικές τους ικανότητες, ενώ λιγότερο θετικές ήταν οι αξιολογήσεις που αφορούσαν σε 

ορισμένα ζητήματα μεταδοτικότητας και διαχείρισης της τάξης όπως η διατήρηση της 

πειθαρχίας, ο ρυθμός του μαθήματος και η διαχείριση του χρόνου (Davis, 2010).  

 Η έρευνα της Green (2010) σχετίζεται με τη μάθηση οργανικής μουσικής  και 

ιδιαίτερα στην εκτέλεση εξ ακοής, ενώ μελετώνται τα στυλ μάθησης, οι στρατηγικές 

μάθησης και εκμάθησης μουσικών οργάνων. Η πιλοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 15 

μαθητές ηλικίας από 10 έως 17 ετών που έπαιζαν 8 διαφορετικά όργανα οι και κλήθηκαν να 

μάθουν να παίζουν κομμάτια εξ ακοής. 

Η έρευνα, οι στρατηγικές και οι παιδαγωγικές μέθοδοι προέρχονται από προηγούμενες 

μελέτες, ιδιαίτερα από την προσαρμογή των πρακτικών άτυπης διδασκαλίας δημοφιλούς 

μουσικής σε περιβάλλοντα της τάξης. Μέσω της παρατήρησης των συμμετεχόντων και 

άλλων ποιοτικών μεθόδων, προκύπτουν τέσσερις πιθανές ακουστικές μορφές μάθησης: 1) 

το αυθόρμητο, 2) το να προσπαθούν να μαντέψουν τις νότες, 3) το πρακτικό και 4) το 

θεωρητικό. Αυτά απεικονίζονται με ποιοτικά δεδομένα από καταγραφές και σχολιασμούς 

μαθήματος. Έπειτα διακρίνονται από τρείς περαιτέρω πτυχές της μάθησης: την αίσθηση του 
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ύψους του φθόγγου, την αίσθηση του ρυθμού και την τεχνική μάθησης. Από τα τέσσερα 

στυλ  δυνατότερο αναδείχθηκε το τρίτο γκρουπ, το «πρακτικό», γεγονός που μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η καλλιέργεια ακοής εξελίσσεται και δεν αποτελεί έμφυτη ιδιότητα. Όταν 

ερωτήθηκαν οι μαθητές εάν τους δινόταν η ευκαιρία να μαθαίνουν από παρτιτούρα ή εξ 

ακοής, ποιον από τους δύο τρόπους θα διάλεγαν, όλοι απάντησαν «και με τους δύο 

τρόπους». Τέλος, προτείνεται από τη συγγραφέα περαιτέρω έρευνα σε αυτόν τον τομέα, που 

μπορεί να φανεί χρήσιμη στη μουσική παιδαγωγική (Green, 2010). 

             To 2011 έρχεται η έρευνα των Lavin, Korte και Davies (2011) να εξετάσει τυχόν 

ύπαρξη διακριτών διαφορών μεταξύ αρσενικών και θηλυκών σπουδαστών σε σχέση με 

γνωρίσματα του δασκάλου που θεωρούσαν σημαντικά. Η έρευνα συνοψίζει τα ευρήματα 

της διαφοράς φύλου από ένα ερωτηματολόγιο που δόθηκε σε σπουδαστές της σχολής 

επιχειρήσεων στο πανεπιστήμιο του Midwestern το φθινόπωρο του 2011. Στην έρευνα 

παρουσιαστήκαν 35 χαρακτηριστικά της άριστης διδασκαλίας για αξιολόγηση, από τα οποία 

ξεχώρισαν τα σημαντικότερα και τα λιγότερο σημαντικά. Στα αποτελέσματα της έρευνας τα 

κορίτσια ξεχώρισαν ως σημαντικά χαρακτηριστικά  την ανταποδοτικότητα, την 

ενθάρρυνση, την προετοιμασία για την τάξη, την οργανωμένη παρουσίαση μαθήματος, το 

επαγγελματικό ντύσιμο, τις σαφείς παρουσιάσεις και τη δημιουργία καλών σχέσεων με την 

τάξη. Τα αγόρια προτιμούν τη χαλαρή συμπεριφορά, τον επαγγελματισμό, το υπόβαθρο του 

καθηγητή, το χιούμορ, την εμπειρία τόσο στις διαλέξεις αλλά και στη δουλειά (Lavin, Korte 

& Davies, 2011). 

Η έρευνα από τον HoşgšrŸr (2012) είχε σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις των 

φοιτητών για το ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου και να 

ελέγξει εάν οι φοιτητές και μελλοντικοί καθηγητές θεωρούν ότι κατέχουν οι ίδιοι τα εν λόγω 

χαρακτηριστικά. Η έρευνα ήταν ποιοτική και το δείγμα της ήταν 90 πρωτοετείς και 90 

τεταρτοετείς φοιτητές της Ακαδημίας. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

ερωτηματολόγια με δύο ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Η πρώτη ερώτηση ζητούσε από τους 

φοιτητές να καθορίσουν πέντε χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας καλός δάσκαλος και 

να τα κατατάξουν σύμφωνα με τη σπουδαιότητά τους. Η δεύτερη ερώτηση, τους ζητούσε 

να κατατάξουν τα ίδια χαρακτηριστικά ανάλογα με το πόσο πιστεύουν ότι τα κατέχουν οι 

ίδιοι. Τα δεδομένα αναλύθηκαν και με ποιοτική αλλά και με ποσοτική προσέγγιση. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο ομάδες φοιτητών ανέδειξαν χαρακτηριστικά που 

αφορούν στην προσωπικότητα και όχι τόσο στον επαγγελματισμό του δασκάλου (HoşgšrŸr, 

2012). 
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 Επίσης, άλλη έρευνα των Feng και Wood (2012) έχει ως στόχο να αναδείξει τη 

γνώμη των φοιτητών σχετικά με τα στοιχεία που καθιστούν έναν καθηγητή πανεπιστημίου 

καλό. Η έρευνα βασίστηκε σε δευτερογενή δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν από 4 

ανώτατες ακαδημίες εκπαίδευσης. Διεξήχθη ένας διαγωνισμός, στον οποίο οι φοιτητές 

κλήθηκαν να γράψουν μία έκθεση σχετικά με το πώς πρέπει να είναι ο καλός δάσκαλος. 

Έλαβαν μέρος πάνω από 100 φοιτητές και αναδείχθηκαν τέσσερις νικητές και έξι 

δευτερεύοντες. Πάνω στις δέκα εκθέσεις βασίστηκε η έρευνα και τα αποτελέσματα από την 

ανάλυσή τους είναι ότι ο καθηγητής πρέπει: α) να είναι αυστηρός και εξειδικευμένος στις 

γνώσεις του, 2) να είναι καλός στην επικοινωνία με τους φοιτητές, 3) να είναι καλός στη 

χρήση νέων τεχνολογιών, 4) να έχει χιούμορ, 5) να μπορεί να αλληλοεπιδρά με τους 

μαθητές, 6) να έχει πάθος και να εμπνέει τους φοιτητές του, 7) να είναι υποστηρικτικός, 8) 

να διευκολύνει την ανεξάρτητη μάθηση, 9) να είναι προσιτός, 10) να δίνει ανατροφοδότηση 

(Feng & Wood, 2012).  

 Τέλος, έρευνα των Jiménez και Navaridas (2012) παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά 

του «τέλειου δασκάλου», σύμφωνα με τις απαντήσεις φοιτητών παιδαγωγικής ακαδημίας. 

Διερευνάται επιπλέον, ο αντίκτυπος των καθηγητών στους μαθητές τους. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι στις αναφορές των συμμετεχόντων του δείγματος, τα χαρακτηριστικά του 

τέλειου δασκάλου συμπίπτουν με εκείνα που επιδρούν θετικά στους φοιτητές. Τα 

χαρακτηριστικά που προέκυψαν ως σημαντικότερα είναι:  α) να είναι ο δάσκαλος κοντά 

στον μαθητή, β) να είναι τρυφερός αλλά και απαιτητικός, γ) να είναι ενθουσιώδης για αυτό 

που διδάσκει, δ) να έχει καλή μεταδοτικότητα, ε) να έχει καλή οργάνωση και ικανότητα 

διαχείρισης της τάξης του (Jiménez & Navaridas, 2012). 

 Το 2013, οι Gao και Liu (2013) διερεύνησαν τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του αποτελεσματικού δασκάλου, στηριζόμενοι στις αφηγήσεις 

Αμερικανών και Κινέζων φοιτητών παιδαγωγικής ακαδημίας. Το δείγμα αποτελούνταν από 

80 Αμερικάνους και 75 Κινέζους φοιτητές. Η μεθοδολογία της έρευνας δεν αναφέρεται 

αλλά τα αποτελέσματα ανέδειξαν 12 βασικά χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού 

δασκάλου: 1) προσαρμοστικότητα, 2) ενθουσιασμός, 3) δικαιοσύνη, 4) υψηλές προσδοκίες, 

5) χιούμορ, 6) υπομονή, 7) υπευθυνότητα, 8) τερπνότητα, 9) φροντίδα, 10) φιλικότητα, 11) 

ειλικρίνεια και 12) ευγένεια. Περαιτέρω αναλύσεις έδειξαν ότι οι Αμερικάνοι φοιτητές 

δίνουν περισσότερη σημασία στα εξής χαρακτηριστικά: α) προσαρμοστικότητα, β) χιούμορ 

και γ) υπευθυνότητα, ενώ οι Κινέζοι φοιτητές στην: α) υπομονή, β) φροντίδα, γ) τερπνότητα 

και φιλικότητα. Άλλα ευρήματα έδειξαν ότι οι γυναίκες και στους δύο πολιτισμούς, δίνουν 

μεγαλύτερη σημασία από τους άνδρες σε ό, τι αφορά στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών. 
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Επιπλέον, οι Αμερικανίδες ενδιαφέρονται περισσότερο από τους άνδρες για την ειλικρίνεια 

των εκπαιδευτικών, ενώ οι Κινέζες ανησυχούν περισσότερο από τους άνδρες για την 

προσαρμοστικότητα και την ευγένεια των εκπαιδευτικών (Gao & Liu, 2013). 

 Κατά το ίδιο έτος, σημαντική είναι και η έρευνα των Lupascu, Panisoara και I. 

Panisoara (2013), σκοπός της οποίας είναι να αναγνωρίσει κάποια χαρακτηριστικά της 

συμπεριφοράς και της προσωπικότητας των αποτελεσματικών και μη αποτελεσματικών 

δασκάλων, καθώς και να διευκρινίσει τι σημαίνει «καλός» και τι «κακός» δάσκαλος. Η 

έρευνα βασίστηκε στην παρακάτω υπόθεση: Η αντίληψη για τα δυνατά σημεία και τις 

αδυναμίες του δασκάλου εξαρτάται από το φύλο του μαθητή. Από τη γενική αυτή υπόθεση 

προέκυψαν τρεις υποθέσεις. 1η: Τα κορίτσια αποδοκιμάζουν την υπερβολική εξουσία και την 

ειρωνεία περισσότερο από τα αγόρια. 2η: Τα κορίτσια εκτιμούν περισσότερο από τα αγόρια 

το να είναι ο καθηγητής ευαίσθητος, επικοινωνιακός και λογικός. 3η: Τα κορίτσια συμφωνούν 

με τον παράγοντα επιμονή στη δουλειά περισσότερο από τα αγόρια. Το δείγμα αποτελούνταν 

από 52 μαθητές Λυκείου, ηλικίας 15-17 ετών, που επιλέχθηκαν τυχαία. Η έρευνα έγινε με 

ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε λίστα με χαρακτηριστικά στα οποία οι συμμετέχοντες 

τσέκαραν ποια θεωρούσαν σημαντικά και ποια όχι. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

έδειξαν ότι η 1η και η 2η υπόθεση δεν επιβεβαιώνονται, καθώς τα δύο φύλα έχουν την ίδια 

άποψη για τον δάσκαλο. Ωστόσο, η 3η υπόθεση επιβεβαιώθηκε εφόσον το τεστ δείχνει 

σημαντική διαφορά σχετικά με τη σημασία που έχει ο παράγοντας ‘επιμονή’ για τα αγόρια 

σε σχέση με τα κορίτσια (Lupascu, Panisoara & I.Panisoara, 2013).  

 Tον Ιανουάριο του 2014 δημοσιεύθηκε ένα άρθρο από τον Parker (2014) που 

αναφέρεται σε έρευνα που διεξήχθη από το Higher Education Academy Change Academy 

ως μέρος ενός project, σχετικά με την αριστεία της διδασκαλίας σε ένα ίδρυμα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το δείγμα ήταν 181 συμμετέχοντες φοιτητές από 

πανεπιστημιακό ίδρυμα του Ην. Βασιλείου. Από τα ευρήματα του project προέκυψαν 

τέσσερα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της αριστείας του δασκάλου, τα οποία είναι: α) τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά του δασκάλου, β) ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε συναφείς 

δραστηριότητες, γ) η σχέση του εκπαιδευτικού με τον μαθητή και δ) ο ρόλος του 

ακαδημαϊκού δασκάλου (Parker,  2014). 

 Μία διαφορετική έρευνα των Alpasan και Tufan (2014) στη γενική παιδεία, διερευνά 

πώς οι καθηγητές που διδάσκουν σε διεθνές σχολείο στις ΗΠΑ, βαθμολογούν τις ικανότητες 

των καθηγητών στις κατηγορίες Προσωπικότητα, Επαγγελματισμός και Χειρισμός της Τάξης. 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε από 

προηγούμενες έρευνες των McBer και McCall. Αυτό περιελάμβανε δημογραφικές 
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ερωτήσεις, καθώς και ερωτήσεις που αφορούσαν στα χαρακτηριστικά των καθηγητών 

κατανεμημένες στις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες. Η κατηγορία Προσωπικότητα 

περιελάμβανε 20 δηλώσεις, η κατηγορία Επαγγελματισμός, 15 δηλώσεις και η κατηγορία 

Χειρισμός της Τάξης, 9 δηλώσεις, στις οποίες οι ερωτούμενοι σημείωναν τις απαντήσεις τους 

σε κλίμακα Likert. Το δείγμα ήταν 130 καθηγητές Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. 

Εκτός από το ερωτηματολόγιο υπήρξε και ομάδα εστίασης για επαρκέστερη συλλογή 

δεδομένων. Στην κάθε ομάδα εστίασης τέθηκαν επτά ερωτήσεις για τα πιο σημαντικά 

χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού δασκάλου. Η ανάλυση των δεδομένων ήταν και 

ποσοτική και ποιοτική. Παρακάτω αναφέρονται τα πιο σημαντικά αποτελέσματα, έτσι όπως 

προέκυψαν από το σύνολο των καθηγητών –μαθηματικών, φυσικών και καθηγητών Η/Υ. 

Αναφορικά με την πρώτη κατηγορία Προσωπικότητα, σημαντικότερα αναδείχθηκαν τα 

χαρακτηριστικά 1) απόλαυση κατά τη διδασκαλία, 2) σεβασμός στους μαθητές, 3) καλές 

επικοινωνιακές δεξιότητες, 4) ενδιαφέρον για τον μαθητή κ.ά. Στη δεύτερη κατηγορία, 

Επαγγελματισμός, σημαντικότερα αναδείχθηκαν τα χαρακτηριστικά 1) σαφήνεια στις 

εξηγήσεις, 2) καλή ικανότητα στις ερωτήσεις και στη δομή του μαθήματος,  3) ποικιλία στις 

μεθόδους επικοινωνίας, 4) ικανότητα να κάνει ενδιαφέρον το μάθημα κ.ά. Τέλος, στην 

κατηγορία Χειρισμός της Τάξης, σημαντικότερα αναδείχθηκαν τα χαρακτηριστικά 1) δίκαιη 

βαθμολόγηση των μαθητών, 2) καλή διαχείριση διδακτικού χρόνου, 3) παροχή βοήθειας 

εκτός τάξης, 4) παροχή ανατροφοδότησης στους μαθητές, κ.ά. (Alpasan & Tufan, 2014). 

 Κατά την ίδια χρονιά, στην έρευνα του Sindberg (2014) συμμετείχαν τέσσερις 

φοιτητές ενός μουσικού τμήματος, οι οποίοι κλήθηκαν στα πλαίσια κάποιας εργασίας τους, 

να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν έναν δάσκαλο μουσικού οργάνου σε δημοτικά ή 

γυμνάσια και να συλλέξουν στοιχεία τα οποία κατά την άποψη τους, σχετίζονται με την 

«καλή» διδασκαλία. Από τις εργασίες τους προέκυψε ότι θεωρούσαν ως αποτελεσματικές 

τις διδασκαλίες κατά τις οποίες ο δάσκαλος έδινε προκλήσεις, σεβόταν, αποδεχόταν και είχε 

υψηλές προσδοκίες από τους μαθητές του, ενώ είχε και γνώση σχετικά με τη διδασκαλία 

της μουσικής. Ακόμα, συσχέτιζαν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας με τις 

αλληλεπιδράσεις και τις σχέσεις μαθητή/ δασκάλου. Οι εργασίες αυτές διαπιστώθηκε ότι 

επέδρασαν καταλυτικά στις απόψεις των φοιτητών, τους βοήθησαν να αλλάξουν οπτική, να 

εμβαθύνουν στη διδασκαλία της μουσικής και να προετοιμαστούν για μελλοντικά μαθήματα 

(Sindberg, 2014). 

Αντίστοιχη έρευνα έγινε από τον Burak (2014), που στόχευε στο να διερευνήσει τις 

αντιλήψεις 184 φοιτητών παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής και προσχολικής 

εκπαίδευσης, σχετικά με τα χαρακτηριστικά που θεωρούν ότι πρέπει να έχει ένας 
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αποτελεσματικός δάσκαλος μουσικής. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν 

ερωτηματολόγια, από την ανάλυση των οποίων προέκυψε ότι μεταξύ των δύο αυτών 

τμημάτων δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές, καθώς αμφότεροι εκτίμησαν ως 

σπουδαιότερα τα χαρακτηριστικά που αφορούσαν στις προσωπικές και διδακτικές 

δεξιότητες του δασκάλου και ως λιγότερο σημαντικά, τα μουσικά χαρακτηριστικά του 

(Burak, 2014). 

 Διαφορετική προσέγγιση ακολουθεί ο Brimhall (2014), που αναλύει τον όρο “social 

capital” και επιχειρεί να αναγνωρίσει μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση, τα 

χαρακτηριστικά του δασκάλου που προάγουν την ανάπτυξη της κοινωνικότητας και την 

απόκτηση δημοσίων σχέσεων των μαθητών μέσα από τη μουσική εκπαίδευση. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά αφορούν: 

1) Τη θετική σχέση δασκάλου – μαθητή, που βασίζεται στη μεταξύ τους εμπιστοσύνη και 

βοηθά τους μαθητές να κατανοούν τα χαρακτηριστικά ενός αξιόπιστου ατόμου. 

 2) Τις γνώσεις του δασκάλου στο αντικείμενό του, προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν 

τις αντίστοιχες γνώσεις και να μπορούν να τις αξιοποιήσουν σε διαφορετικά μουσικά 

περιβάλλοντα ενισχύοντας τις σχέσεις τους με τους άλλους. 

 3) Την ικανότητα επικοινωνίας, η οποία ορίζεται ως τα λεκτικά και μη λεκτικά στοιχεία 

που μεταφέρουν πληροφορίες από τον καθηγητή στον μαθητή. Η επικοινωνία αποτελεί το 

όχημα για την απόκτηση δημοσίων σχέσεων και είναι το κέντρο για τη δημιουργία 

κοινωνικών δικτύων. 

4) Τη συχνή αυτό-αξιολόγηση του δασκάλου μουσικής, μέσω της οποίας εκτιμά την πορεία 

του, εξετάζει την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων του για τη διευκόλυνση των 

δημοσίων σχέσεων των μαθητών, ενώ εντοπίζει τρόπους να κατανοεί και να αντιμετωπίζει 

τις προκλήσεις εντός και εκτός τάξης (Brimhall, 2014).  

 Στην έρευνα του Balli (2014) ζητήθηκε από 148 φοιτητές – μελλοντικούς δασκάλους 

στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να ανακαλέσουν τον καλύτερο δάσκαλο 

που είχαν συναντήσει σε οποιαδήποτε βαθμίδα, από το νηπιαγωγείο μέχρι το κολέγιο, και 

να τον περιγράψουν. Μετά από αναλύσεις των αφηγήσεών τους διαπιστώθηκε ότι ένας 

στους τέσσερις φοιτητές αντιπαρέθεσε τα θετικά χαρακτηριστικά του δασκάλου που 

περιέγραφε, με τα αρνητικά χαρακτηριστικά ενός διαφορετικού λιγότερο καλού δασκάλου, 

δίνοντας περιγραφές και για τις δύο περιπτώσεις παρόλο που κάτι τέτοιο δεν τους είχε 

ζητηθεί. Συνολικά εντοπίστηκαν 28 αποσπάσματα με τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις, οι 

οποίες αφορούσαν οχτώ θέματα που ανήκαν σε δύο μεγάλες κατηγορίες.  
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Η πρώτη κατηγορία αφορά στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του δασκάλου και 

περιλαμβάνει τέσσερα θέματα:  

1. Οι δάσκαλοι που περνούν χρόνο με τους μαθητές αντιπαραβάλλονται προς όσους είναι 

απασχολημένοι ή απορροφημένοι με άλλα θέματα.  

2.  Οι ενδιαφέροντες δάσκαλοι αντιπαραβάλλονται προς τους βαρετούς δασκάλους.  

3. Οι δάσκαλοι με υψηλές προσδοκίες αντιπαραβάλλονται προς τους αδιάφορους 

δασκάλους.  

4. Οι δάσκαλοι που δε φοβούνται τις αλλαγές αντιπαραβάλλονται προς τους αυτούς που 

έχουν στενούς ορίζοντες.  

 Η δεύτερη κατηγορία αφορά στα προσωπικά χαρακτηριστικά του δασκάλου και 

περιλαμβάνει επιπλέον τέσσερα θέματα:  

5. Οι δάσκαλοι που σέβονται τους μαθητές αντιπαραβάλλονται προς αυτούς που δεν τους 

σέβονται.  

6. Οι ταπεινοί και σεμνοί δάσκαλοι αντιπαραβάλλονται προς τους αλαζόνες και αυθάδεις.  

7. Οι δάσκαλοι που νοιάζονται για τους μαθητές αντιπαραβάλλονται προς τους επικριτικούς 

και τέλος,  

8. Οι ήρεμοι δάσκαλοι αντιπαραβάλλονται προς τους θυμωμένους (Balli, 2014). 

 Σε αντιστοιχία με την προηγούμενη έρευνα, οι Samaga και Hemalatha (2014) 

διερεύνησαν τις απόψεις φοιτητών ιατρικής σχετικά με τον καλό δάσκαλο. Για τους 

σκοπούς της έρευνας δημιουργήθηκε από τους ερευνητές ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο 

βασίστηκε σε πορίσματα προηγούμενων αντίστοιχων μελετών. Στο ερωτηματολόγιο αυτό 

εξετάστηκαν 15 παράμετροι που οι φοιτητές κλήθηκαν να βαθμολογήσουν σε κλίμακα 

Likert. Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά 86 φοιτητές (άνδρες και γυναίκες), ενώ 

διερευνήθηκαν και πιθανές διαφορές στις απαντήσεις των δύο φύλων.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι περισσότερες φοιτήτριες (63.9%) συμφώνησαν ότι οι 

καλοί δάσκαλοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα νέα τεχνολογικά μέσα κατά τις διαλέξεις 

τους. Ακόμα, θεώρησαν σημαντικό να γίνεται από τον δάσκαλο ανακεφαλαίωση του 

μαθήματος στο τέλος της διάλεξης, ενώ θεώρησαν σημαντική τη χρήση απλής γλώσσας και 

την αίσθηση του χιούμορ. Αντίθετα, τα αγόρια έδωσαν έμφαση στην καλή αίσθηση του 

χιούμορ, έπειτα στην ανακεφαλαίωση του μαθήματος, ενώ θεώρησαν σημαντικό να 

γνωρίζει καλά ο δάσκαλος το αντικείμενο που διδάσκει. Τέλος, αντίστοιχα σημαντικό 

έκριναν και τα δύο φύλα τον ενθουσιασμό του διδάσκοντα ως προς το αντικείμενο του 

(Samaga & Hemalatha, 2014).  
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 Οι Thorgersen, Johansen και Juntunen (2015) διερεύνησαν τις απόψεις δώδεκα 

καθηγητών μουσικοπαιδαγωγικών μαθημάτων από μουσικές ακαδημίες της Φιλανδίας, της 

Σουηδίας και της Νορβηγίας, σχετικά με την καλή διδασκαλία. Τα αποτελέσματα 

προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων που αντλήθηκαν από ατομικές ημι-δομημένες 

συνεντεύξεις. Σύμφωνα με τους ίδιους, οι δάσκαλοι μουσικής οφείλουν να αξιολογούν και 

να προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών, να 

δημιουργούν προκλήσεις και να ενθαρρύνουν την ενεργητική τους συμμετοχή στο μάθημα. 

Επιπλέον, θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου, της 

τεχνικής και του ρεπερτορίου του οργάνου που καλούνται να διδάξουν. Δίνουν έμφαση στην 

ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και αλληλεπίδρασης δασκάλου - μαθητή και πιστεύουν 

πως οι καθηγητές των πανεπιστημίων πρέπει να ενθαρρύνουν τους μελλοντικούς δασκάλους 

να αναπτύξουν την προσωπική τους ταυτότητα στη διδασκαλία, να αμφισβητούν 

παραδοσιακές πρακτικές και να αξιολογούν τις ενέργειές τους ( Thorgersen, Johansen & 

Juntunen, 2015) .  

 Το 2015 στην έρευνα των Napoles & MacLeod (2015), συμμετείχαν 84 φοιτητές 

μουσικών τμημάτων που κλήθηκαν να παρακολουθήσουν σύντομα βιντεοσκοπημένα 

αποσπάσματα από μαθήματα που παρέδωσαν δύο έμπειρες καθηγήτριες μουσικής. Στα 

μαθήματα αυτά οι καθηγήτριες χρησιμοποίησαν σκοπίμως δύο διαφορετικές προσεγγίσεις 

στη διδασκαλία τους: υψηλή και χαμηλή μεταδοτικότητα (high teacher delivery / low 

teacher delivery). O πρώτος όρος σύμφωνα με τον Hamann (2000), αφορά χαρακτηριστικά 

του δασκάλου που σχετίζονται με τη βλεμματική επαφή, τη χρήση χειρονομιών, εκφράσεων 

του προσώπου και αλλοιώσεων της φωνής, ενώ ο δεύτερος όρος αφορά στην απουσία των 

χαρακτηριστικών αυτών. Από τους μαθητές που συμμετείχαν στα βιντεοσκοπημένα 

μαθήματα, ζητήθηκε να ανταποκριθούν με δύο τρόπους, “on-task” και “off-task”. Ο πρώτος 

όρος αναφέρεται στην πρέπουσα συμπεριφορά των μαθητών και αφορά στην έλλειψη 

ομιλιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος, στη συγκέντρωση στην παράδοση του μαθήματος 

και στην ανάληψη καθηκόντων, όπως και στην άρτια τοποθέτηση στο χώρο. Αντίθετα, ο 

όρος off-task αναφέρεται στην ενασχόληση των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

με αντικείμενα άσχετα με τη διδασκαλία,, με συνομιλίες μεταξύ των μαθητών και με την 

αδιαφορία προς το πρόσωπο των καθηγητριών. Οι φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα 

κλήθηκαν να παρακολουθήσουν βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα των μαθημάτων, στα 

οποία συνδυάζονταν οι παραπάνω συνθήκες. Τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν πως η 

αποτελεσματικότητα του μαθήματος σχετιζόταν με τα χαρακτηριστικά που είχε η υψηλή 
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μεταδοτικότητα του δασκάλου ( high teacher quality) και η κατάλληλη συμπεριφορά του 

μαθητή (on-task) (Napoles & MacLeod, 2015). 

 Στην έρευνα των Bradley, Kirby και Madriaga (2015) εξετάστηκαν τα 

χαρακτηριστικά της εμπνευστικής διδασκαλίας (inspirational teaching). Σε αυτή 

συμμετείχαν προπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι όλων των επιπέδων, που έλαβαν μέρος 

σε ένα πρόγραμμα απονομής βραβείων σε διδάσκοντες με «εμπνευστική διδασκαλία» ενός 

μεγάλου πανεπιστημίου της Βρετανίας. Η ανάλυση των δεδομένων στόχευε στην ανάδειξη 

των αντιλήψεων των φοιτητών σχετικά με το τι είναι εμπνευστικό (inspirational) ή 

μεταμορφωτικό (transformative) σε σχέση με τη μαθησιακή τους εμπειρία είτε αυτή 

λαμβάνει χώρα σε ένα αμφιθέατρο, εργαστήρι ή σεμινάριο, είτε εκτός. Προκειμένου να 

διερευνηθούν οι απόψεις τους, ζητήθηκε να απαντήσουν σε δύο ανοιχτές ερωτήσεις. Από 

την ανάλυση των απαντήσεών τους, διαπιστώθηκε η ύπαρξη 16 κοινών θεμάτων, που 

ταξινομήθηκαν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες.  

Η πρώτη περιοχή αφορά στην εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης, δηλαδή 

στην ικανότητα του διδάσκοντα να εμπλέκει τους μαθητές ενεργητικά διεγείροντας το 

ενδιαφέρον τους. Στην κατηγορία αυτή αναφέρεται ότι «οι δάσκαλοι θα πρέπει να 

ενθαρρύνουν τις προσπάθειες των φοιτητών, να τους δίνουν προκλήσεις, να έχουν πάθος 

και ενθουσιασμό για τη διδασκαλία τους, να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τις τελευταίες 

εξελίξεις στο αντικείμενό τους, να είναι αξιόπιστοι, να έχουν χιούμορ και να διδάσκουν με 

απολαυστικό και διασκεδαστικό τρόπο». Η δεύτερη κατηγορία αφορά στην υποστήριξη των 

φοιτητών και στο ευπρόσιτο των καθηγητών εντός και εκτός πανεπιστημίου. Τέλος, η τρίτη 

περιοχή αφορά στο επάγγελμα του διδάσκοντα και συγκεκριμένα, στην ικανότητά του να 

αποτελεί μοντέλο διδασκαλίας, να είναι επαγγελματίας, να έχει θετική στάση, να είναι καλά 

οργανωμένος και να γνωρίζει καλά το αντικείμενό του (Bradley, Kirby & Madriaga, 2015).  

Τέλος, στη μελέτη των Doğan & Erdal (2016) ερευνώνται τα γούστα των 

συμμετεχόντων στα μουσικά όργανα σύμφωνα με ορισμένες δημογραφικές και κοινωνικές 

μεταβλητές. Η έρευνα διεξήχθη με 130 γυναίκες και 102 άνδρες ηλικίας 18-27 ετών (n = 

232).  Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν 10 μουσικά όργανα από τέσσερις 

διαφορετικές ηπείρους [αυλός του Πάνα, βιολί, σιτάρ, καβάλι, Μόριν Χουούρ (Morin 

Khuur), κλασσική κιθάρα, φλάουτο, ερχού (Erhu), λαούτο και πιάνο] με τέσσερις 

προκαθορισμένες απλές μελωδίες. Οι μελωδίες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν από 4 

διαφορετικά ακουστικά συστήματα (τονικό, τροπικό, μακάμ, πεντατονικό). Επιπλέον, τα 

όργανα αξιολογήθηκαν με αυθεντικές μελωδίες από την κουλτούρα στην οποία ανήκουν. 

Ως αποτέλεσμα της μελέτης, αναδύθηκε μια σχέση μεταξύ του γούστου των συμμετεχόντων 
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στα μουσικά όργανα και την ηλικία, το φύλο, το επίπεδο εισοδήματος και την επιλογή του 

είδους μουσικής που άκουγαν. Με βάση τη σχέση μεταξύ φύλου και της μουσικής που 

ακούν, διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες προτιμούν την ποπ μουσική, ενώ οι άνδρες επιλέγουν 

να ακούν την τουρκική μουσική. Επιπλέον, ενώ οι περισσότερες γυναίκες προτιμούν την 

κλασσική  κιθάρα, το φλάουτο και το πιάνο, οι άνδρες επέλεξαν το φλάουτο. Το όργανο που 

οι άνδρες και οι γυναίκες προτιμούσαν λιγότερο ήταν το Morin Khuur. Οι συμμετέχοντες 

με χαμηλό εισόδημα προτιμούσαν περισσότερο το πιάνο, οι συμμετέχοντες μέσου 

εισοδήματος προτιμούσαν την κλασσική κιθάρα, ενώ στα υψηλά εισοδήματα οι 

συμμετέχοντες προτιμούσαν κυρίως το ούτι. Στον ίδιο χρόνο, σε όλα τα επίπεδα 

εισοδήματος, το λιγότερο δημοφιλές όργανο ήταν το Morin Khuur. Όσο η μέση ηλικία των 

συμμετεχόντων μειώνεται, μεγαλώνει η προτίμηση στην κιθάρα, αλλά καθώς ο μέσος όρος 

ηλικίας αυξάνεται, μεγαλώνει η προτίμηση για όργανα όπως το καβάλ. Τα παραπάνω 

ευρήματα δείχνουν κατά κύριο λόγο ότι οι άνδρες έχουν μια πιο παραδοσιακή δομή απ’ ότι 

οι γυναίκες. Οι άνδρες προτιμούν ως επί το πλείστον τη τουρκική μουσική και όργανα που 

χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή μουσική, ενώ οι γυναίκες προτιμούν τις σύγχρονες 

μουσικές, όπως το πιάνο που χρησιμοποιείται για την ποπ μουσική, ακόμη και αν είναι ένα 

όργανο της κλασικής μουσικής της Τουρκίας. Στα αποτελέσματα, το Morin Khuur έχει γίνει 

το λιγότερο αγαπητό όργανο τόσο από τους άνδρες όσο και από τις γυναίκες. Αυτό το 

όργανο είναι λιγότερο πολιτισμικά γνωστό και ο τόνος του είναι διαφορετικός. Αυτός είναι 

και ο βασικότερος παράγοντας που το καθιστά ως το λιγότερο αγαπητό όργανο. Πιθανώς, η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη μελέτη να άκουσε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο 

μουσικό όργανο. Από την άλλη πλευρά, οι συμμετέχοντες των οποίων η οικογένεια και οι 

φίλοι ακούν ξένες μουσικές, τείνουν περισσότερο να τους αρέσουν τα ευρέως διαδεδομένα 

μουσικά όργανα (Doğan & Erdal, 2016). 
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις τόσο των μαθητών μουσικών 

σχολείων όσο και των προπτυχιακών φοιτητών αλλά και των μαθητών ωδείων, σχετικά με 

τα χαρακτηριστικά του άριστου δασκάλου και της άριστης διδασκαλίας.  

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στην άριστη διδασκαλία ατομικού παραδοσιακού οργάνου: 

1. Αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του παραδοσιακού μουσικού οργάνου που 

διδάσκονται οι μαθητές μουσικών σχολείων / φοιτητές / μαθητές ωδείων σε 

σχέση με το φύλο και την ηλικία 

2. Τι σημαίνει για τον κάθε μαθητή / φοιτητή / μαθητή ωδείου η μουσική και αν 

σχετίζεται με την ηλικία και το φύλο  

3. Αν η ιδιότητα του μαθητή / φοιτητή / μαθητή ωδείου σχετίζεται με το αν το 

όργανο που επέλεξε ήταν δική του επιλογή  

4. Αν αυτό που διδάσκονται οι μαθητές / φοιτητές / μαθητές ωδείων πέρα από το 

ατομικό τους όργανο και ο καιρός που το διδάσκονται, σχετίζονται με την ηλικία. 

5. Αν είχε ή έχει ο μαθητής / φοιτητής / μαθητής ωδείου κάποιον καθηγητή στο 

μουσικό όργανο ως πρότυπο, αν σχετίζεται με το φύλο, την ηλικία και το χρόνο 

που διδάσκονται το μουσικό όργανο που παίζει. 

6. Αν οι λόγοι που δεν ταίριαζαν κάποιοι καθηγητές στους μαθητές / φοιτητές / 

μαθητές ωδείων, σχετίζονται με την ιδιότητά τους (μαθητές γυμνασίου / λυκείου, 

προπτυχιακοί φοιτητές και μαθητές ωδείων) 

7. Αν ερωτήσεις σχετικά με τη διδασκαλία του ατομικού παραδοσιακού οργάνου 

τόσο στους μαθητές μουσικών σχολείων όσο και στους φοιτητές / μαθητές 

ωδείων, σχετίζονται με την ηλικία, το φύλο και το παραδοσιακό μουσικό όργανο.  

8. Αν η ηλικία σχετίζεται με το τί άλλο διδάσκονται οι μαθητές / φοιτητές / μαθητές 

ωδείων πέραν του μουσικού τους οργάνου και για πόσο καιρό.  

Ακόμα διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά του άριστου δασκάλου τόσο από τις απόψεις των 

μαθητών μουσικών σχολείων όσο και των προπτυχιακών φοιτητών και μαθητών ωδείων.  

Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκαν οι παρακάτω συσχετισμοί: 

1. Αν οι μαθητές θέλουν περισσότερο ο δάσκαλος να είναι χαρούμενος απ’ ότι οι 

φοιτητές 

2. Αν οι μαθητές θέλουν περισσότερο ο δάσκαλος να είναι σοβαρός απ’ ότι οι φοιτητές  

3. Αν οι μαθητές θέλουν περισσότερο ο δάσκαλος να έχει χιούμορ απ’ ότι οι φοιτητές 

4. Αν οι μαθητές θέλουν περισσότερο ο δάσκαλός να έχει εμπιστοσύνη απ’ ότι οι 

φοιτητές  



 
32 

5. Αν οι μαθητές θέλουν περισσότερο ο δάσκαλος να μην υποβαθμίζει τους μαθητές 

από ότι οι φοιτητές 

6. Αν οι μαθητές θέλουν περισσότερο ο δάσκαλος να βάζει όρια μέσα στην τάξη από 

ότι οι φοιτητές 

7. Αν οι μαθητές θέλουνε περισσότερο ο δάσκαλος να έχει όρεξη για διδασκαλία από 

ότι οι φοιτητές 

8. Αν οι μαθητές θέλουν περισσότερο ο δάσκαλος να έχει μεταδοτικότητα απ’ ότι οι 

φοιτητές 

9. Αν οι μαθητές θέλουν περισσότερο ο δάσκαλος να γνωρίζει καλά το αντικείμενο του 

απ’ ότι οι φοιτητές  

10. Αν οι μαθητές θέλουν περισσότερο να αντιμετωπίζει ο δάσκαλος τους μαθητές με 

ίσους όρους απ’ ότι οι φοιτητές 

11. Τέλος, αν οι μαθητές θέλουν περισσότερο ο δάσκαλος να επιτρέπει την ελεύθερη 

έκφραση και τον αυτοσχεδιασμό απ’ ότι οι φοιτητές.  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

Δείγμα  

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 236 άτομα, εκ των οποίων 158 ήταν μαθητές 

ατομικού παραδοσιακού μουσικού οργάνου από εννέα (09) μουσικά σχολεία της Ελλάδας 

(γυμνάσιο και λύκειο), 19 ήταν μαθητές ατομικού παραδοσιακού μουσικού οργάνου από 

ωδεία και 59 ήταν φοιτητές παραδοσιακών μουσικών οργάνων από πανεπιστημιακά 

μουσικά τμήματα της Ελλάδας (Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.).  

 

Ερευνητικά εργαλεία 

Προκειμένου να διερευνηθούν οι απόψεις των συμμετεχόντων του δείγματος σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά του καλού δασκάλου και της άριστης διδασκαλίας, χρησιμοποιήθηκαν ως 

ερευνητικά εργαλεία το γραπτό ερωτηματολόγιο και η συζήτηση με την ομάδα εστίασης.  

 

Ερωτηματολόγιο  

Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από τέσσερα μέρη και περιείχε 34 ερωτήσεις ανοιχτού 

και κλειστού τύπου. Στην εισαγωγή ζητούνταν δημογραφικού τύπου πληροφορίες από τους 

συμμετέχοντες (φύλο, ηλικία, αντικείμενο σπουδών, κ.ά.), ενώ το Α΄ μέρος περιλάμβανε 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σχετικά με τα «θέλω» των μαθητών/φοιτητών γύρω από τη 

μουσική, το παραδοσιακό όργανο που έχουν επιλέξει, τους λόγους που το επέλεξαν κ.ά. Το 

Β΄ μέρος περιλάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου, σχετικά με τις απόψεις των 

μαθητών/φοιτητών για το πώς θα ήθελαν να διδάσκονται το παραδοσιακό όργανο, καθώς 

και τα χαρακτηριστικά του «άριστου» δασκάλου. Στο τελευταίο μέρος (Γ΄ μέρος), υπήρχαν 

ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, που διερευνούν τις εμπειρίες των συμμετεχόντων από τη 

μουσική τους εκπαίδευση και τη γνώμη τους για το πώς θα ήθελαν οι ίδιοι να είναι ως 

καθηγητές.  

 

Ομάδα εστίασης 

Η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με την ομάδα εστίασης ήταν ημι-δομημένη, 

αποτελούμενη από 3-4 βασικές ερωτήσεις, σχετικά με τις εμπειρίες, απόψεις, συναισθήματα 

και αναμνήσεις των συμμετεχόντων (μαθητές μουσικών σχολείων) από όλα τα χρόνια των 

σπουδών τους στην παραδοσιακή μουσική, καθώς και σχετικά με τα χαρακτηριστικά που 

πραγματικά αναζητούν από τον δάσκαλό τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η συζήτηση 

ήταν προφορική και διενεργήθηκε δια ζώσης.  
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Ερευνητική Στρατηγική 

Η πρώτη ενέργεια ήταν η λήψη άδειας από τους διευθυντές των μουσικών σχολείων και 

Ωδείων, η λήψη άδειας από τον/την πρόεδρο των μουσικών σχολών, καθώς και από το 

εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διενέργεια της έρευνας. Στη συνέχεια μοιράστηκαν 

ενημερωτικά δελτία και φόρμες συναίνεσης στα μουσικά σχολεία και ωδεία που υπήρχαν 

ανήλικοι μαθητές, ώστε να ενημερωθούν και να διαβεβαιωθούν οι γονείς των 

συμμετεχόντων ότι η εν λόγω έρευνα δεν εγκυμονούσε κανενός είδους κίνδυνο για τα παιδιά 

τους. Το τελικό δείγμα από τα μουσικά σχολεία και ωδεία αποτελέσαν οι μαθητές από τους 

οποίους εξασφαλίστηκε η γραπτή συναίνεση των γονέων για τη συμμετοχή τους στην 

έρευνα. Επίσης, μοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε  προπτυχιακούς φοιτητές μουσικών 

τμημάτων (Α.Ε.Ι & Α.Τ.Ε.Ι) που σπούδαζαν παραδοσιακή μουσική και έπαιζαν κάποιο 

παραδοσιακό μουσικό όργανο. Η ομάδα εστίασης (focus group) πραγματοποιήθηκε με ένα 

δείγμα δεκαπέντε παιδιών, από ένα συγκριμένο παραδοσιακό μουσικό σύνολο, το «σύνολο 

σαντουριών» του μουσικού σχολείου Δράμας, με μαθητές ηλικίας 12 – 15 ετών, διαφόρων 

παραδοσιακών οργάνων όπως ούτι, παραδοσιακό βιολί, λαούτο, σαντούρια, κανονάκι και  

παραδοσιακά κρουστά. Η συζήτηση με την ομάδα εστίασης διήρκησε μία διδακτική ώρα.  
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ΕΥΡΗΜΑΤΑ  

Στατιστική Ανάλυση 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Στην 

περιγραφική στατιστική οι συνεχείς μεταβλητές εκφράστηκαν με τη μέση τιμή (mean) και 

την τυπική απόκλιση (Standard Deviation), ενώ οι κατηγορικές μεταβλητές ως απόλυτες και 

σχετικές (%) συχνότητες. Ο έλεγχος της κανονικότητας των μεταβλητών έγινε με το 

κριτήριο Shapiro-Wilk σε όλες τις περιπτώσεις, διότι το δείγμα δεν ήταν πολύ μεγάλο. Για 

τις συνεχείς μεταβλητές ανεξαρτήτων δειγμάτων που ακολουθούσαν κανονική κατανομή 

χρησιμοποιήθηκαν οι έλεγχοι Μέσων Τιμών ANOVA και t-Test, ενώ για τις συνεχείς 

μεταβλητές ανεξαρτήτων δειγμάτων που δεν ακολουθούσαν κανονική κατανομή 

χρησιμοποιήθηκε ο μη-παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis. Για τις συνεχείς μεταβλητές 

εξαρτημένων δειγμάτων που δεν ακολουθούσαν κανονική κατανομή, χρησιμοποιήθηκε ο 

Έλεγχος Μέσων Τιμών του Friedman, ενώ για τις συνεχείς μεταβλητές 2 εξαρτημένων 

δειγμάτων που ακολουθούν κανονική κατανομή χρησιμοποιήθηκε το Paired Samples T-

Test. Για τον έλεγχο του βαθμού συσχέτισης μεταξύ δύο συνεχών μεταβλητών που είχαν 

κανονική κατανομή, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r και για τις 

μεταβλητές που δεν είχαν κανονική κατανομή, ο συντελεστής συσχέτισης Spearman’s rho. 

Όλες οι υποθέσεις ελέγχθηκαν σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<0.05. 

 

Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση 

Η μελέτη έγινε με ένα δείγμα 158 μαθητών μουσικών σχολείων και ένα δείγμα 78 φοιτητών 

/ μαθητών ωδείων. Αναφορικά με το δείγμα των μαθητών μουσικών σχολείων, οι 72 (45.6% 

του συνόλου) είναι αγόρια και οι 86 (54.4% του συνόλου) κορίτσια. 9 (5.7% του συνόλου) 

παιδιά είναι 12 χρονών, 3 (1.9%) είναι 12.5 χρονών, 30 (19%) είναι 13 χρονών, 4 (2.5%) 

είναι 13.5 χρονών, 37 (23.4%) είναι 14 χρονών, 44 (27.8%) είναι 15 χρονών, 17 (10.8%) 

είναι 16 χρονών, 11 (7%) είναι 17 χρόνων και 3 (1.9%) είναι 18 χρόνων. 122 μαθητές (77.2% 

του συνόλου) φοιτούν στο μουσικό γυμνάσιο, ενώ οι υπόλοιποι 36 (22.8%) φοιτούν στο 

μουσικό λύκειο. 

Στο δείγμα των 78 φοιτητών / μαθητών ωδείων, οι 48 (61.5% του συνόλου) είναι 

αγόρια και 30 (38.5% του συνόλου) είναι κορίτσια. Από το σύνολο των  (9% του συνόλου) 

είναι φοιτητές σε Α.Ε.Ι.., 52 (66.7%) φοιτούν στο Τ.Ε.Ι., ενώ οι υπόλοιποι 19 (24.4%) είναι  

μαθητές Ωδείου. Ως προς την ηλικία, 1 σπουδαστής (1.3% του συνόλου) είναι 9 χρονών, 3 

(3.8% του συνόλου) είναι 10 χρονών, 2 (2.6%) είναι 11 χρονών, 2 (2.6%) 15 χρονών, 1 

(1.3%) είναι 17 χρονών, 5 (6.4%) είναι 18 χρονών, 6 (9%) είναι 19 χρονών, 9 (11.5%) είναι 
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20 χρονών, 11 (14.1%) είναι 21 χρονών, οι 13 (16.7%) είναι 22 χρονών, 6 (7.7%) είναι 23 

χρονών, 2 (2.6%) είναι 24 χρονών, 3 (3.8%) είναι 25 χρονών, 2 (2.6%) είναι 26 χρονών, 1 

(1.3%) είναι 28 χρονών, 1 (1.3%) είναι 29 χρονών, 3 (3.8%) είναι 30 χρονών, 1 (1.3%) είναι 

31 χρονών, 1 (1.3%) είναι 32 χρονών,  1 (1.3%) είναι 36 χρονών, 1 (1.3%) είναι 42 χρονών 

και 1 (1.3%) είναι 50 χρονών.  

Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται στα pie charts του Σχήματος Χ1. 

 

Μαθητές Μουσικών Σχολείων:  
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Φοιτητές Μουσικών Σχολών & Μαθητές Ωδείων 

 

 
Σχήμα Χ1. Pie Charts Δημογραφικών Στοιχείων. Η πάνω γραμμή αναφέρεται στα στοιχεία 

των μαθητών και η κάτω στα στοιχεία των φοιτητών. 

 

Από τις απαντήσεις στην 4Μ & 4Φ ερώτηση  «πόσο καιρό διδάσκεστε το παραδοσιακό 

μουσικό όργανο», προέκυψαν τα ακόλουθα.  Από τους 158 μαθητές μουσικών σχολείων, 1 

μαθητής (0,6%) διδάσκεται για τρεις μήνες, 1 μαθητής (0,6%) για τέσσερις μήνες, 1 μαθητής 

(0,6%) για πέντε μήνες, 4 μαθητές (2,5%) για έξι μήνες,  7 μαθητές ( 4,4%) για εφτά μήνες, 

6 μαθητές (3,8%) για οκτώ μήνες, 3 μαθητές (1,9%) για εννέα μήνες, 16 μαθητές (10,1%) 

για έναν χρόνο, 6 μαθητές (3,8%) για ενάμιση χρόνο, 31 μαθητές (19,6%) για δυο χρόνια, 

37 μαθητές (23,4%) για τρία χρόνια, 19 μαθητές (12%) για τέσσερα χρόνια, 2 μαθητές 

(1,3%) για τεσσεράμισι χρόνια, 6 μαθητές (3,8%) για πέντε χρόνια, 6 μαθητές (3,8%) για 

έξι χρόνια, 5 μαθητές (3,2%) για εφτά χρόνια, 4 μαθητές (2,5%) για οκτώ χρόνια, 1 μαθητής 

( 0,6%) για 9 χρόνια, 1 μαθητής (0,6%) για δέκα χρόνια και τέλος, 1 μαθητής (0,6%) για 10 

χρόνια. 

 

 Όσον αφορά στους φοιτητές και τους μαθητές ωδείων, από τους 78, ένας φοιτητής / 

μαθητής ωδείου (1,3%) διδάσκεται το παραδοσιακό όργανο για 1 μήνα, 2 φοιτητές / μαθητές 

ωδείων (2,6%) διδάσκονται τρείς μήνες το παραδοσιακό όργανο, 4 φοιτητές / μαθητές 

ωδείων (5,1%) διδάσκονται το παραδοσιακό όργανο έξι μήνες, 1 φοιτητής / μαθητής ωδείου 
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(1,3%) διδάσκεται για εφτά μήνες το παραδοσιακό όργανο, 4 φοιτητές / μαθητές ωδείου 

(5,1%) διδάσκονται για οκτώ μήνες, 11 φοιτητές / μαθητές ωδείων (14,5%) διδάσκονται για 

έναν χρόνο, 2 φοιτητές / μαθητές ωδείων (2,6%) διδάσκονται ενάμισι χρόνο το παραδοσιακό 

όργανο, 9 φοιτητές / μαθητές ωδείων (11,8%) διδάσκονται δυο χρόνια, 1 φοιτητής / μαθητής 

ωδείου (1,3%) διδάσκεται για δυόμισι χρόνια, 9 φοιτητές / μαθητές ωδείων(11,8%) 

διδάσκονται τρία χρόνια, 1 φοιτητής / μαθητής ωδείου (1,3%) διδάσκεται για τρεισήμισι 

χρόνια, 4 φοιτητές / μαθητές ωδείων (5,3%) διδάσκονται για τέσσερα χρόνια το 

παραδοσιακό τους όργανο, 1 φοιτητής / μαθητής ωδείου (1,3%) διδάσκεται για τεσσεράμισι 

χρόνια, 4 φοιτητές / μαθητές ωδείων (5,3%) διδάσκονται για πέντε χρόνια το όργανο, 2 

φοιτητές / μαθητές ωδείων (2,6%) διδάσκονται για εφτά χρόνια, 1 φοιτητής / μαθητής 

ωδείου (1,3%) διδάσκεται για επτάμισι χρόνια το παραδοσιακό όργανο, 1 φοιτητής / 

μαθητής ωδείου (1,3%) διδάσκεται για οκτώ χρόνια, 5 φοιτητές / μαθητές ωδείων (6,6%) 

διδάσκονται για εννέα χρόνια, 7 φοιτητές / μαθητές ωδείων (9,2%) διδάσκονται για δέκα 

χρόνια, 1 φοιτητής / μαθητής ωδείου (1,3%) διδάσκεται για δώδεκα χρόνια το παραδοσιακό 

όργανο, 2 φοιτητές / μαθητές ωδείων (2,6%) διδάσκονται για δεκατέσσερα χρόνια, 1 

φοιτητής / μαθητής ωδείου (1,3%) διδάσκεται για δεκαπέντε χρόνια, 1 φοιτητής / μαθητής 

ωδείου (1,3%) διδάσκεται για δεκαέξι χρόνια. Τέλος από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, 

δύο άτομα δεν απάντησαν στην ερώτηση. 

 

Από τις απαντήσεις στην ερώτηση 5Μ & 5Φ σχετικά με το «αν διδάσκονται και κάτι άλλο 

πέρα από το παραδοσιακό μουσικό όργανο», προέκυψαν τα ακόλουθα. Από τους 158 

μαθητές μουσικών σχολείων, οι 127 (80,9%) απάντησαν (ναι) και οι 30(19,1%) απάντησαν 

(όχι), ενώ ένας μαθητής δεν απάντησε καθόλου. Ωστόσο, όσον αφορά στους φοιτητές – 

μαθητές ωδείων, από τους 78, οι 31(40,3%) απάντησαν (ναι) και οι 46 (59,7%) απάντησαν 

(όχι), ενώ ένας δεν απάντησε καθόλου. 
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Στην 1Μ.Α ερώτηση, «τι σημαίνει για σένα η μουσική;» 

 

Από τους 158 μαθητές των μουσικών σχολείων , οι 29(20,7%) απάντησαν χαλάρωση, 

ηρεμία, απόλαυση, οι 53 (37,9%) ψυχαγωγία, διασκέδαση, τρόπος ζωής, οι 48 (34,3%) τρόπος 

έκφρασης συναισθημάτων, οι 10 (7,1%) απόδραση από την καθημερινότητα, ενώ 18 μαθητές 

δεν απάντησαν.   

Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων,  οι 21 (30,4%) απάντησαν χαλάρωση, ηρεμία, 

απόδραση από την καθημερινότητα, οι 12 (17,4%) ψυχαγωγία (ευχαρίστηση, διασκέδαση, 

χόμπι, πάθος, επάγγελμα), οι 36 (52,2%) τρόπος έκφρασης, έκφραση συναισθημάτων, 

επικοινωνία, ελευθερία, ενώ 9 φοιτητές / μαθητές ωδείων δεν απάντησαν. 

 

 

Στην 3Μ.Α & 3Φ.Α ερώτηση, «τι μουσικό όργανο διδάσκεσαι;»  
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 Από τους 158 μαθητές μουσικών σχολείων, οι 32 (20,3%) διδάσκονται ταμπουρά, οι 5 

(3,2%) διδάσκονται παραδοσιακό βιολί, οι 28 (17,7%) διδάσκονται σαντούρι, οι 6 (3,8%) 

διδάσκονται κανονάκι, οι 10 (6,3%) διδάσκονται παραδοσιακά κρουστά, οι 3 ( 1,9%) 

διδάσκονται κλαρίνο, οι 14 (8,9%) διδάσκονται ούτι, οι 12 (7,6%) διδάσκονται λαούτο, οι 6 

(3,8%) διδάσκονται ακορντεόν, οι 30 (19%) διδάσκονται μπουζούκι, 1 μαθητής (0,6%) 

διδάσκεται γκάιντα, οι 5 (3,2%) διδάσκονται κρητική λύρα, οι 3 (1,9%) ποντιακή λύρα, 1 

μαθητής (0,6%) διδάσκεται λάφτα (πολίτικο λαούτο), και τέλος, 2 μαθητές (1,3%) 

διδάσκονται τρομπέτα.  

 

Όσον αφορά στους φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 6 (8,2%) διδάσκονται ταμπουρά, οι 5 

(6,8%) διδάσκονται ακορντεόν, οι 6 (8,2%) διδάσκονται κλαρίνο, οι 3 (4,1%) διδάσκονται 

μαντολίνο, οι 2 (2,7%) διδάσκονται νέι, οι 3 (4,1%) διδάσκονται σαντούρι, ένας (1,4%) 

διδάσκεται ποντιακή λύρα, οι 11 (15,1%) τρίχορδο μπουζούκι, οι 6 (8,2%) κανονάκι, ένας 

(1,4%) λαϊκή κιθάρα, οι 6 (8,2%) διδάσκονται παραδοσιακό βιολί, οι 3 (4,1%) διδάσκονται 

πιάνο, οι 4 (5,5%) διδάσκονται παραδοσιακά κρουστά, οι 4 (5,5%) διδάσκονται παραδοσιακό 

τραγούδι, ένας (1,4%) διδάσκεται τρομπέτα, οι 4 (5,5%) διδάσκονται λαούτο, 6 (8,2%) 

διδάσκονται γκάιντα και τέλος, ένας (1,4%) διδάσκεται ούτι. Στη συγκεκριμένη ερώτηση 

δεν απάντησαν πέντε άτομα.  

 

Στην ερώτηση 4Μ.Α & 4Φ.Α, «διάλεξες εσύ το όργανο που διδάσκεσαι;» 

 

Από τους 158 μαθητές μουσικών σχολείων, οι 125 (79,1%) απάντησαν ναι, οι 33 (20,9%) 

απάντησαν όχι, όσον αφορά στους φοιτητές / μαθητές ωδείων, από τους 78 οι 74 (96,1%) 

απάντησαν ναι και μόνο 3 (3,9%) απάντησαν όχι. 
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Στην ερώτηση 5Μ.Α & 5Φ.Α, «αν κάποιος άλλος αποφάσισε για το όργανο που διδάσκεσαι, 

ποιος ήταν αυτός;»  

 

Από τους 158 μαθητές, οι 21 (38,9%) απάντησαν «η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι», οι 24 

(44,4%) απάντησαν «λόγω του προγράμματος σπουδών». Οι 9 (16,7%) απάντησαν ότι το 

επέλεξαν οι ίδιοι. Στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν απάντησαν 104 μαθητές.  

Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 7 (58,3%) απάντησαν ότι το διάλεξαν οι ίδιοι, οι 

4 (33,3%) απάντησαν «η οικογένεια» και ένας (8,3%) απάντησε «λόγω του καθηγητή».  

Δεν απάντησαν 66 άτομα.  

 

Στην ερώτηση 6Μ.Α & 6Φ.Α «Αν διάλεξες εσύ το συγκεκριμένο όργανο , ποιοι ήταν οι 

λόγοι που το διάλεξες;»  

 

Από τους 158 μαθητές, οι 68 (54%) απάντησαν λόγω ρεπερτορίου, ήχου μουσικού οργάνου 

και τρόπου παιξίματος. Οι 9 (7,1%) απάντησαν ότι το είδαν σε συναυλίες και Μ.Μ.Ε και 

τους άρεσε. Οι 17 (13,5%) απάντησαν λόγω συγγενών, καθηγητών ή ως αυθόρμητη σκέψη. 
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Οι 26 (20,6%) απάντησαν λόγω του ότι είναι σπάνιο όργανο. Οι 6 (4,7%) απάντησαν λόγω 

καταγωγής και ακουσμάτων. Δεν απάντησαν 32 μαθητές. 

Όσον αφορά στους φοιτητές / μαθητές ωδείων, από τους 78, οι 30 (44,1%) απάντησαν λόγω 

ρεπερτορίου, ήχου οργάνου, και τρόπου παιξίματος. Οι 11 (16,2%) απάντησαν λόγω 

καταγωγής και ακουσμάτων. Οι 17 (25%) λόγω του ότι είναι ένα σπάνιο όργανο, «κάτι 

καινούργιο», και ότι είναι ένα όργανο που τους εκφράζει. Οι 3 (4,4%) το επέλεξαν λόγω 

συγγενών και καθηγητή/τριας. Οι 7 (10,3%) το επέλεξαν λόγω τυχαίας και αυθόρμητης 

σκέψης. Δεν απάντησαν 10 άτομα. 

 

Στην 7Μ.Α & 7Φ.Α, «έχεις ή είχες κάποιον καθηγητή στο μουσικό όργανο ως πρότυπο 

σου;»  

 

Από τους 158 μαθητές, οι 108 (68,4%) απάντησαν ναι, και οι 50 ( 31,6%) απάντησαν όχι. 

Όσον αφορά στους φοιτητές / μαθητές ωδείων, από τους 78, οι 38 (50%) απάντησαν ναι και 

38 (50%) απάντησαν όχι. Στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν απάντησαν 2 άτομα.  
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Στην 8Μ.Α & 8Φ.Α, «αν ναι, γράψε παρακάτω ποια είναι / ήταν  τα χαρακτηριστικά αυτά 

του καθηγητή σου που τον καθιστούν πρότυπό σου;»  

 

Από τους 158 μαθητές, οι 34 (31,2%) απάντησαν ότι «είναι καλός γνώστης του 

αντικειμένου», οι 26 (23,9%) απάντησαν «ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά του», οι 17 

(15,6%) απάντησαν «οι διαπροσωπικές σχέσεις». Οι 28 (25,7%) απάντησαν «η 

μεταδοτικότητά του». Οι 4 (3,7%) απάντησαν «δεν έχω πρότυπο. Δεν απάντησαν 49 

μαθητές.  

Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 13 (34,2%) απάντησαν «καλός γνώστης του 

αντικειμένου», οι 8 (21,1%) απάντησαν «ο χαρακτήρας» (πειθαρχία, υπομονετικός, 

ενδιαφέρον για τον μαθητή), οι 7 (18,4%) απάντησαν «η αγάπη για το αντικείμενό του» 

(όρεξη για διδασκαλία, να εμπνέει τους μαθητές). Οι 10 (26,3%) απάντησαν «η 

μεταδοτικότητα και ο τρόπος διδασκαλίας». Δεν απάντησαν 40 άτομα.  
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Αν ναι,ποια τα χαρακτηριστικά του;
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Στην 9Μ.Α & 9Φ.Α, «Υπήρξαν ή υπάρχουν καθηγητές στο όργανο που δεν σου 

ταίριαζαν/ζουν;» 

 

Από τους 158 μαθητές, οι 52 (32,9%) απάντησαν ναι, οι 106 (67,1%) απάντησαν όχι. Από 

τους 78 φοιτητές – μαθητές ωδείων, οι 31 (40,3%) απάντησαν ναι, και οι 46 (59,7%) 

απάντησαν όχι. Δεν απάντησε ένα άτομο.  

 

Στην 10Μ.Α & 10Φ.Α, «Αν ναι, ποιοι είναι οι λόγοι που δεν σου ταίριαζαν / ταιριάζουν;» 

 

Από τους 158 μαθητές, οι 30 (57,7%) απάντησαν λόγω του χαρακτήρα του δασκάλου. Οι 

13 (25%) απάντησαν λόγω έλλειψης γνώσης στο αντικείμενό τους. Οι 6 (11,5%) απάντησαν 

λόγω μη μεταδοτικότητας και χημείας. Οι 3 (5,8%) απάντησαν λόγω απουσίας τους από το 

μάθημα. 

Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 3 (10,3%) απάντησαν λόγω του χαρακτήρα και 

της συμπεριφοράς τους. Οι 9 (31%) λόγω μη σωστού τρόπου διδασκαλίας, ότι δεν 
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Αν ναι, για ποιους λόγους δεν σου ταιριάζουν;
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προσάρμοζαν τη διδασκαλία ανάλογα με τον μαθητή, ήταν αδιάφοροι, απόμακροι, υπήρχε 

ανταγωνισμός μεταξύ καθηγητή – μαθητή, μη όρεξη για διδασκαλία. Οι 13 (44,8%) λόγω 

διαφορετικών απόψεων, τρόπου σκέψης, διαφορετικός τρόπος παιξίματος του οργάνου, μη 

μεταδοτικότητα, χημεία, απουσία από το μάθημα (έλειπε συχνά). Τέλος, 4 (13,8%) 

απάντησαν λόγω επιλογής ρεπερτορίου. Δεν απάντησαν 49 άτομα.  

 

Στην Β1Μ & Β1Φ, «θα ήθελες το μάθημά σου να ξεκινάει με μία συζήτηση από μέρους του 

καθηγητή/τριας σχετικά με το πώς ήταν η μέρα σου στο σχολείο, ωδείο, πανεπιστήμιο;»  

 

Από τους 158 μαθητές μουσικών σχολείων, οι 127 (80,4%) απάντησαν ναι και οι 31 (19,6%) 

απάντησαν όχι. Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 47(60,3%) απάντησαν ναι και οι 

31(39,7%) απάντησαν όχι. 

 

Στην Β2Μ&Β2Φ, «θα ήθελες να νοιάζεται για τα προβλήματά σου, για σένα, πέρα από το 

να διδάσκει μόνο;»  
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θα ήθελες να ξεκινάει το μάθημα σου με μια συζήτηση 
απο τον καθηγητή/τρια σχετικα με το πως ηταν η μέρα σου 

στο σχολείο / πανεπιστήμιο/ ωδείο;
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Από τους 158 μαθητές μουσικών σχολείων, οι 129 (81,6%) απάντησαν ναι και οι 29 (18,1%) 

απάντησαν όχι. Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 53(67,9%) απάντησαν ναι και οι 

25 (32,1%) απάντησαν όχι.  

 

Στην Β3Μ&Β3Φ, «θα ήθελες να ξεκινά το μάθημα με ένα ζέσταμα με κλίμακες;»  

 

Από τους 158 μαθητές, οι 65 (41,1%) απάντησαν ναι και οι 93 (58,9%) απάντησαν όχι. Από 

τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 58 (74,4%) απάντησαν ναι και οι 20 (25,6%) 

απάντησαν όχι.  

 

Στην Β4Μ&Β4Φ, «Σου φαίνονται “βαρετές” οι κλίμακες;» 

 

Από τους 158 μαθητές, οι 86 (54,4%) απάντησαν ναι και οι 72 (45,6%) απάντησαν όχι. Από 

τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 20(25,6%) απάντησαν ναι και οι 58 (74,4%) 

απάντησαν όχι.   
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θα ηθελες να ξεκινάει το μάθημα με ένα ζεσταμα με 
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Στην Β5Μ&Β5Φ, «Θα ήθελες οι κλίμακες να γίνονται με έναν πιο ευχάριστο τρόπο στο 

μάθημα;»  

 

Από τους 158 μαθητές, οι 67 (42,4%) απάντησαν ναι και οι 91 (57,6%) απάντησαν όχι. Από 

τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 29 (37,2%) απάντησαν ναι και οι 49 (62,8%) 

απάντησαν όχι. 

 

 

Στη Β6Μ & Β6Φ, «Αν ναι, ποιος είναι αυτός ο τρόπος;» 

 

Όσον αφορά στους μαθητές των μουσικών σχολείων, από τους 158, οι 5 (7,9%) απάντησαν 

να μη γίνονται, οι 29 (46%) «με έναν πιο ευχάριστο τρόπο, μέσα από παιχνίδια». Οι 9 

(14,3%) απάντησαν μέσα από ασκήσεις, οι 7 (11,1%) με την ενεργή συμμετοχή του 

καθηγητή, και τέλος οι 13 (20,6%) δε γνωρίζουν τον τρόπο. Στη συγκεκριμένη ερώτηση 

ανοιχτού τύπου δεν απάντησαν 95 μαθητές.  
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Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 11 (42,3%) απάντησαν «μέσω κάποιας μελωδίας, 

ταξιμιού, μακάμ». Ένας (3,8%) απάντησε «με πιο ευχάριστο τρόπο, ίσως με κάποιο 

παιχνίδι», οι 4 (15,4%) απάντησαν ότι δε γνωρίζουν τον τρόπο, οι 10 (38,5%) απάντησαν 

«με το να τις παίζει μαζί μας ο καθηγητής», «με συχνή εξάσκηση και αρκετές ασκήσεις 

πάνω στο όργανο». Δεν απάντησαν 52 άτομα. 

 

Στην ερώτηση Β7Μ&Β7Φ, «Θα σου άρεσε να ξεκινάει ο καθηγητής να παίζει πρώτος το 

κομμάτι, να το ακούς μια φορά και μετά να σου το διδάσκει;» 

 

Από τους 158 μαθητές, οι 151(95,6%) απάντησαν ναι και οι 7 (4,4%) απάντησαν όχι. Από 

τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 72 (92,3) απάντησαν ναι και οι 6 (7,7%) απάντησαν 

όχι. 

Στην Β8Μ&Β8Φ, «Θα σου άρεσε ο καθηγητής να μην παίζει καθόλου ο ίδιος το κομμάτι 

που θέλει να σου διδάξει, αλλά να σου το βάζει από το διαδίκτυο να το ακούσεις;» 
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Από τους 158 μαθητές, οι 25 (15,8%) απάντησαν ναι και οι 133 (84,2%) απάντησαν όχι. 

Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 13 (16,7%) απάντησαν ναι και οι 65 ( 83,3%) 

απάντησαν όχι. 

 

Στην Β9Μ&Β9Φ, «Θα ήθελες να σου δίνει ο καθηγητής σου παρτιτούρα για τη διδασκαλία 

ενός κομματιού;» 

 

Από τους 158 μαθητές, οι 129 (81,6%) απάντησαν ναι και οι 29 (18,4%) απάντησαν όχι. 

Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 58(74,4%) απάντησαν ναι και οι 20 (25,6%) 

απάντησαν όχι.  

 

Στην Β10Μ & Β10Φ, «Θα ήθελες να βγάζετε τα κομμάτια με το αυτί, χωρίς παρτιτούρα;» 

 

Από τους 158 μαθητές, οι 77 (48,7%) απάντησαν ναι και οι 81 (51,3%) απάντησαν όχι. 

Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 53 (67,9%) απάντησαν ναι και οι 25(32,1%) 

απάντησαν όχι.  
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Θα ήθελες να σου δίνεται παρτιτούρα για τη διδασκαλία 
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Στην Β11Μ & Β11Φ, «Θα ήθελες να παίζετε επίσης κομμάτια που δεν είναι παραδοσιακά;» 

 

Από τους 158 μαθητές, οι 119 (75,3%) απάντησαν ναι και οι 39 (24,7%) απάντησαν όχι. 

Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 67 (85,9%) απάντησαν ναι και οι 11 (14,1%) 

απάντησαν όχι.  

 

Στη Β12Μ & Β12Φ, «Θα ήθελες ο καθηγητής να ακούει τη γνώμη σου σχετικά με το 

ρεπερτόριο που θα διδαχτείς;» 

 

Από τους 158 μαθητές μουσικών σχολείων, οι 149 ( 94,3%) απάντησαν ναι και οι 9 (5,7%) 

απάντησαν όχι. Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων οι 72 (92,3%) απάντησαν ναι και οι 

6 (7,7%) απάντησαν όχι. 
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Θα ήθελες να παίζετε και κομμάτια που δεν ειναι 
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Στην ερώτηση Β13Μ & Β13Φ, «Θα ήθελες να διδάσκεσαι πώς να κάνεις αυτοσχεδιασμό/ 

ταξίμι στο όργανό σου;»  

 

Από τους 158 μαθητές, οι 138 (87,3%) απάντησαν ναι και οι 20 (12,7%) απάντησαν όχι. 

Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων οι 71 (91%) απάντησαν ναι και οι 7 (9%) απάντησαν 

όχι.  

 

Στη Β14Μ & Β14Φ, «Θα σου άρεσε, ανεξαρτήτως επιπέδου στο όργανό σου, να σε 

παροτρύνει ο καθηγητής σου να παίζεις σε συναυλίες με τους συμμαθητές σου;» 

 

Από τους 158 μαθητές, οι 138 (87,3%) απάντησαν ναι και οι 20 (12,7%) απάντησαν όχι. 

Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 70 (89,7%) απάντησαν ναι και οι 8(10,3%) 

απάντησαν όχι.  
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Στη Β15Μ & Β15Φ, «Είσαι ένα από τα παιδιά εκείνα που επιλέγει συχνά κάποιος καθηγητής 

για τις διάφορες συναυλίες στο σχολείο, ωδείο, πανεπιστήμιο;» 

 

Από τους 158 μαθητές, οι 86 (54,4%) απάντησαν ναι και οι 72 (45,6%) απάντησαν όχι. Από 

τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 22 (28,9%) απάντησαν ναι και οι 54 (69,2%) 

απάντησαν όχι. Δεν απάντησαν 2 άτομα.  

 

Στη Β15Μ.a & B15Φ.a, «Αν ναι, πώς σου φαίνεται ότι επιλέγει εσένα συγκεκριμένα;»  

 

Από τους 158 μαθητές μουσικών σχολείων, οι 46 (55,4%) απάντησαν ότι με το να τους 

επιλέγει ο καθηγητής τους δείχνει ότι τους εμπιστεύεται, τους κάνει να αισθάνονται όμορφα, 

νιώθουν ευγνώμονες, ότι είναι τιμητικό, και ότι προσπαθούν να κάνουν τον καθηγητή/τρια 

54,4
45,6

28,9

71,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Ναι Όχι
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με εμπιστεύεται ο καθηγητής, με κάνει να αισθάνομαι όμορφα, νιώθω ευγνώμων, τιμιτικό, προσπαθώ  
να τον κάνω περήφανο

δε μου κάνει εντύπωση, είναι απόλυτα φυσιολογικό, ξέρω να παίζω καλά, είμαι ετοιμος

με κάνει καλύτερο/μου δίνει κουράγιο/ενίσχυση αυτοπεποίθησης, επιβράβευση για τον κόπο μου, 
συνεργασία με άλλα άτομα

Δε μου αρέσει, θα προτιμούσα να διάλεγε κάποιο παιδί που δεν έχει συχνά αυτή την ευκαιρία
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περήφανο/η. Οι 11 (13,3%) απάντησαν ότι δεν τους κάνει εντύπωση, είναι απόλυτα 

φυσιολογικό, ξέρουν να παίζουν καλά και είναι έτοιμοι ως οργανοπαίχτες. Οι 16 (19,3%) 

απάντησαν ότι τους κάνει καλύτερους, τους δίνει κουράγιο, ενισχύει την αυτοπεποίθησή 

τους, όπως επίσης ότι είναι μια επιβράβευση για τον κόπο τους και τέλος, ότι μέσα από τη 

συναυλία θα συνεργαστούν με άλλα άτομα. Οι 10 (12%) απάντησαν ότι δεν τους αρέσει, θα 

προτιμούσαν να διάλεγε ο καθηγητής κάποιο παιδί που δεν έχει συχνά την ευκαιρία αυτή. 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν απάντησαν 75 μαθητές.  

 

 

Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 2 (11,8%) απάντησαν ότι με αυτόν τον τρόπο 

τους εμπιστεύεται ο καθηγητής, οι 12 (70,6%) απάντησαν ότι αισθάνονται ωραία, ότι τους 

κάνει χαρούμενους, τους κάνει να νιώθουν ευγνώμονες και ότι είναι αρκετά τιμητικό να σε 

επιλέγει ο καθηγητής σου. Οι 3 (17,6%) απάντησαν ότι είναι μια ωραία εμπειρία, ότι τους 

αρέσει να έρχονται σε επαφή με άλλους μουσικούς. Στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν 

απάντησαν 61 φοιτητές / μαθητές ωδείων.  

 

 

 

 

 

με εμπιστεύεται ο καθηγητής
αισθάνομαι 

ωραία/χαρουμενος/μου 
αρέσει/ευγνώμων/τιμιτικό

εμπειρίες, συνεργασία με 
αλλους μουσικούς

Φοιτητές 11,8 70,6 17,6

11,8

70,6

17,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Αν ναι, πως σου φαίνεται οτι επιλέγει εσένα συγκεκριμένα;

Φοιτητές



 
54 

Στην Β15Μ.b & B15Φ.b, «Αν όχι, πως σου φαίνεται ότι ο καθηγητής δεν σε επιλέγει για τις 

διάφορες συναυλίες;»  

 

Από τους 158 μαθητές μουσικών σχολείων, οι 33 (20,9%) απάντησαν ότι δεν είναι έτοιμοι 

ακόμα, οι 13 (8,2%) ότι δε δίνονται ευκαιρίες και δεν πραγματοποιούνται συναυλίες 

παραδοσιακής μουσικής. Οι 26 (16,5%) απάντησαν ότι δε θέλουν να συμμετέχουν σε 

κάποια συναυλία. Δεν απάντησαν 86 (54,4%) μαθητές. 

Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 16 (20,5%) απάντησαν ότι δε νιώθουν έτοιμοι 

ακόμα και ότι υπάρχουν πιο έμπειροι από αυτούς για να συμμετέχουν στις διάφορες 

συναυλίες. Οι 12 (15,4%) απάντησαν ότι δε δίνονται ευκαιρίες και δεν πραγματοποιούνται 

συναυλίες παραδοσιακής μουσικής για να πάρουν μέρος.  Οι 15 (19,2%) απάντησαν πως δε 

θέλουν, τους στεναχωρεί. Δεν απάντησαν οι 35 (44,9%) φοιτητές / μαθητές ωδείων. 
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Στη Β16Μ & Β16Φ, «Θα ήθελες να υπάρχει κατά τη διάρκεια του ατομικού σου οργάνου, 

συνδιδασκαλία με άλλο συμμαθητή/τρια, δηλαδή να ΜΗΝ κάνετε μάθημα ένας - ένας 

αλλά να είστε δύο ή περισσότεροι μαθητές μαζί στο ίδιο μάθημα;» 

 

 

Από τους 158 μαθητές μουσικών σχολείων, οι 73 (46,2%) απάντησαν ναι και οι 85 (53,8%) 

απάντησαν όχι. Αντίθετα, από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 41 (53,9 %) απάντησαν 

ναι και οι 35 (46,1%) απάντησαν όχι. 

 

Στη Β16Μ.a & B16Φ.a, «Αν ναι, θα ήθελες ο συμμαθητής σου να είναι από την ίδια 

τάξη/εξάμηνο με εσένα;»  

 

Από τους 158 μαθητές μουσικών σχολείων, οι 76 (48,1%) απάντησαν ναι και οι 10 (6,3%) 

απάντησαν όχι. Δεν απάντησαν 72 (45,6%)  μαθητές.  

Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 29 (37,2%) απάντησαν ναι και οι 14 (17,9%) 

απάντησαν όχι. Δεν απάντησαν 35 (44,9%) φοιτητές – μαθητές ωδείων.  
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Στη Β16Μ.b & B16Φ.b, «Αν όχι, θα ήθελες από μικρότερη/ο ή μεγαλύτερη/ο τάξη/ 

εξάμηνο;»  

 

Από τους 158 μαθητές μουσικών σχολείων, οι 27 (46,6%) απάντησαν από μεγαλύτερη τάξη, 

οι 7 (12,1%) από μικρότερη τάξη, οι 12 (20,7%) απάντησαν από την ίδια τάξη, οι 6 (10,3%) 

απάντησαν ότι δε θέλουν συνδιδασκαλία και οι 6 (10,3%) απάντησαν ότι τους είναι 

αδιάφορο. Δεν απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση 100 μαθητές μουσικών σχολείων.  

Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 9 (37,5%) απάντησαν «από μεγαλύτερο εξάμηνο, 

γιατί θα μαθαίνω παραπάνω πράγματα, δε θα εκτίθεμαι και θα νιώθω πιο άνετα». 

Ο ένας (4,2%) απάντησε «από μικρότερο για να μην εκτίθεμαι», οι 7 (29,2%) απάντησαν 

ότι δε θέλουν συνδιδασκαλία, οι 7 (29,2%) δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Δεν 

απάντησαν 54 φοιτητές / μαθητές ωδείων.  
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Όσον αφορά την Β.2Μ & Β.2Φ ερώτηση του ερωτηματολογίου σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά που ζητούν οι μαθητές των μουσικών σχολείων αλλά και οι φοιτητές / 

μαθητές ωδείων από τον καθηγητή του παραδοσιακού ατομικού οργάνου, η στατιστική 

ανάλυση έδειξε: 

Στην ερώτηση, «θα θέλατε ο καθηγητής σας να είναι χαρούμενος;» 

 

Από τους 158 μαθητές μουσικών σχολείων, οι 97 (61,4%) απάντησαν ότι συμφωνούν 

απόλυτα. Οι 51 (32,3%) απάντησαν ότι συμφωνούν, οι 9 (5,7%) απάντησαν ότι δεν ξέρουν 

/ τους είναι αδιάφορο και μόνο ένας (0,6%) απάντησε ότι διαφωνεί απόλυτα στο να είναι 

χαρούμενος ο καθηγητής.  

Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 36 (46,2%) απάντησαν ότι συμφωνούν απόλυτα. 

Οι 32 (41%) ότι συμφωνούν, οι 9 (11,5%) ότι δεν ξέρουν / τους είναι αδιάφορο και μόνο 

ένας (1,3%) απάντησε ότι διαφωνεί.  

 

Στην ερώτηση, «θα θέλατε ο καθηγητής σας να είναι σοβαρός;»  

 

Από τους 158 μαθητές μουσικών σχολείων, οι 13 (8,2%) απάντησαν ότι συμφωνούν 

απόλυτα. Οι 73 (46,2%) απάντησαν ότι συμφωνούν. Οι 26 (16,5%) απάντησαν ότι δεν 

ξέρουν / τους είναι αδιάφορο. Οι 37 (23,4 %) απάντησαν ότι διαφωνούν και οι 9 (5,7%) 

απάντησαν ότι διαφωνούν απόλυτα.  
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Από τους 78 φοιτητές/ μαθητές ωδείων, οι 17 (21,8%) απάντησαν ότι συμφωνούν απόλυτα. 

Οι 42 ( 53,8%) απάντησαν ότι συμφωνούν. Οι 13 (16,7%) απάντησαν ότι δεν ξέρουν / τους 

είναι αδιάφορο. Οι 5 (6,4%) απάντησαν ότι διαφωνούν και μόνο ένας (1,3%) απάντησε ότι 

διαφωνεί απόλυτα.  

 

Στην ερώτηση «θα θέλατε ο καθηγητής σας να έχει χιούμορ;»  

 

Από τους 158 μαθητές μουσικών σχολείων, οι 81 (51,3%) , απάντησαν ότι συμφωνούν 

απόλυτα στο να έχει χιούμορ ο καθηγητής τους, οι 62 (39,2%) απάντησαν ότι συμφωνούν 

και οι 15 (9,5%) απάντησαν ότι τους είναι αδιάφορο. Όσο αφορά στους φοιτητές, από τους 

78, οι 29 (37,2%) απάντησαν ότι συμφωνούν απόλυτα, οι 39 (50%) απάντησαν ότι 

συμφωνούν, οι 9 (11,5%) απάντησαν ότι τους είναι αδιάφορο ενώ μόνο ένας (1,3%) 

απάντησε ότι διαφωνεί στο να έχει χιούμορ ο καθηγητής.  

 

Στην ερώτηση, «θα θέλατε ο καθηγητής σας να εμπνέει εμπιστοσύνη;» 

 

Από τους 158 μαθητές, οι 107 (67,7%) απάντησαν ότι συμφωνούν απόλυτα. Οι 45 (28,5%) 

ότι συμφωνούν. Οι 5 (3,2%) ότι δεν ξέρουν / τους είναι αδιάφορο και ένας (0,6%) απάντησε 

ότι διαφωνεί απόλυτα.  
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Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 46 (59%) συμφωνούν απόλυτα. Οι 26 (33,3%) 

συμφωνούν. Οι 4 (5,1%) απάντησαν ότι δεν ξέρουν / τους είναι αδιάφορο. Ένας (1,3%) 

απάντησε ότι διαφωνεί και ένας (1,3%) απάντησε ότι διαφωνεί απόλυτα.  

 

Στην ερώτηση, « θα θέλατε ο καθηγητής σας να μην υποβαθμίζει τους μαθητές/ φοιτητές;» 

 

Από τους 158 μαθητές μουσικών σχολείων, οι 114 (72,2%) συμφωνούν απόλυτα. Οι 28 

(17,7%) απάντησαν ότι συμφωνούν. Οι 7 (4,4%) απάντησαν ότι δεν ξέρουν / τους είναι 

αδιάφορο. Οι 6 (3,8%) απάντησαν ότι διαφωνούν και 3 (1,9%) απάντησαν ότι διαφωνούν 

απόλυτα.  

Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων , οι 56 ( 71,8%) συμφωνούν απόλυτα. Οι 14 (17,9%) 

συμφωνούν. Οι 4 (5,1%) δεν ξέρουν / τους είναι αδιάφορο. Οι 2 (2,6%) απάντησαν ότι 

διαφωνούν και 2 (2,6%) απάντησαν ότι διαφωνούν απόλυτα.  

 

Στην ερώτηση « θα θέλατε ο καθηγητής να βάζει όρια στην τάξη; » 
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Από τους 158 μαθητές μουσικών σχολείων, οι 41 (25,9%) απάντησαν ότι συμφωνούν 

απόλυτα. Οι 74 (46,8%) συμφωνούν. Οι 25 (15,8%) δεν ξέρουν / τους είναι αδιάφορο. Οι 

10 (6,3%) διαφωνούν και οι 8 (5,1%) διαφωνεί απόλυτα.  

Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 28 (35,9%) συμφωνούν απόλυτα. Οι 40 (51,3%) 

συμφωνούν. Οι 8 (10,3%) δεν ξέρουν / τους είναι αδιάφορο και 2 (2,6%) διαφωνούν.  

 

Στην ερώτηση, « θα θέλατε ο καθηγητής να έχει όρεξη για διδασκαλία;» 

 

Από τους 158 μαθητές μουσικών σχολείων, οι 100 (63,3%) απάντησαν ότι συμφωνούν 

απόλυτα, οι 54 (34,2%) συμφωνούν και τέλος οι 4 (2,5%) δεν ξέρουν/ τους είναι αδιάφορο. 

Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 59 (75,6%) απάντησαν ότι συμφωνούν απόλυτα. 

Οι 18(23,1%) συμφωνούν και μόνο ένας (1,3%) απάντησε δεν ξέρω / μου είναι αδιάφορο.   

 

Στην ερώτηση, «Θα θέλατε ο καθηγητής να έχει μεταδοτικότητα;» 
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Από τους 158 μαθητές μουσικών σχολείων, οι 103 (65,2%) απάντησαν ότι συμφωνούν 

απόλυτα, οι 48 (30,4%) συμφωνούν, οι 6 (3,8%) δεν ξέρω / μου είναι αδιάφορο και ένας 

(0,6%) διαφωνεί απόλυτα.  

Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 65 (83,3%) απάντησαν ότι συμφωνούν απόλυτα, 

οι 12 (15,4%) συμφωνούν και ένας (1,3%) απάντησε ότι δεν ξέρει / του είναι αδιάφορο.  

 

Στην ερώτηση, «θα θέλατε ο καθηγητής να γνωρίζει καλά το αντικείμενό του;» 

 

Από τους 158 μαθητές μουσικών σχολείων, οι 117 (74,1%) απάντησαν ότι συμφωνούν 

απόλυτα, οι 38 (24,1%) συμφωνούν και 3 (1,9%) δεν ξέρουν / τους είναι αδιάφορο.  

Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 63 (80,8%) απάντησαν ότι συμφωνούν απόλυτα, 

οι 13 (16,7%) συμφωνούν και οι 2 (2,6%) δεν ξέρουν / τους είναι αδιάφορο.  

Στην ερώτηση, «θα θέλατε ο καθηγητής να αντιμετωπίζει τους μαθητές με ίσους όρους, να 

μη κάνει διακρίσεις;» 
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Από τους 158 μαθητές μουσικών σχολείων, οι 107 (67,7%) απάντησαν ότι συμφωνούν 

απόλυτα, οι 38 (24,1%) συμφωνούν, οι 11 (7%) δεν ξέρουν / τους είναι αδιάφορο και 2 

(1,3%) διαφωνούν.  

Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 52 (66,7%) απάντησαν ότι συμφωνούν απόλυτα, 

οι 18 (23,1%) συμφωνούν, οι 4 (5,1%) δεν ξέρουν / τους είναι αδιάφορο, οι 3 (3,8%) 

διαφωνούν και ένας (1,3%) διαφωνεί απόλυτα.  

 

Τέλος, στην ερώτηση «θα θέλατε ο καθηγητής να σας αφήνει να αυτοσχεδιάζετε / να 

εκφράζεστε ελεύθερα;»  

 

Από τους 158 μαθητές μουσικών σχολείων, οι 60 (38%) απάντησαν ότι συμφωνούν 

απόλυτα, οι υπόλοιποι 60 (38%) συμφωνούν, οι 29 (18,4%) δεν ξέρουν / τους είναι 

αδιάφορο, οι 7 (4,4%) διαφωνούν και 2 (1,3%) διαφωνούν απόλυτα.  

Από τους 78 φοιτητές / μαθητές ωδείων, οι 35 (44,9%) συμφωνούν απόλυτα, οι 34 (43,6%) 

συμφωνούν, οι 8 (10,3%) δεν ξέρουν / τους είναι αδιάφορο και ένας (1,3%) διαφωνεί.  
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Στατιστικοί Έλεγχοι στο δείγμα των Μαθητών Μουσικών Σχολείων 

Έλεγχος Υπόθεσης: Το παραδοσιακό όργανο που διδάσκονται τα παιδιά σχετίζεται με 

το Φύλο ή την Ηλικία 

Πίνακας Χ1. Διασταύρωση Όργανο - Φύλο 

  

 Τι όργανο διδάσκεσαι 

Ταμπουρ

άς 

παρ.Βιο

λί 

Σαντού

ρι 

Κανονά

κι 

Παραδοσια

κά κρουστά 

Κλαρίν

ο Ούτι 

Λάουτ

ο 

1Μ 

Φύλ

ο 

Αγόρι Coun

t 
8 2 1 2 4 2 8 6 

% 

withi

n 

Φύλο 

11.1% 2.8% 1.4% 2.8% 5.6% 2.8% 
11.1

% 
8.3% 

Κορίτ

σι 

Coun

t 
24 3 27 4 6 1 6 6 

% 

withi

n 

Φύλο 

27.9% 3.5% 31.4% 4.7% 7.0% 1.2% 7.0% 7.0% 

Total Coun

t 
32 5 28 6 10 3 14 12 

% 

withi

n 

Φύλο 

20.3% 3.2% 17.7% 3.8% 6.3% 1.9% 8.9% 7.6% 

 

 

  

Τι όργανο διδάσκεσαι Total 

Ακορντεό

ν 

Μπουζού

κι 

Γκάϊντ

α 

Κρητικ

ή Λύρα 

Ποντιακ

ή Λύρα 

Λάφτ

α 

Τρομπέτ

α   

Φύλ

ο 

Αγόρι Coun

t 
2 27 1 3 3 1 2 72 

% 

withi

n 

Φύλο 

2.8% 37.5% 1.4% 4.2% 4.2% 1.4% 2.8% 
100.0

% 

Κορίτσ

ι 

Coun

t 
4 3 0 2 0 0 0 86 

% 

withi

n 

Φύλο 

4.7% 3.5% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 
100.0

% 

Total Coun

t 
6 30 1 5 3 1 2 158 

% 

withi

n 

Φύλο 

3.8% 19.0% .6% 3.2% 1.9% .6% 1.3% 
100.0

% 

 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του Φύλου και του παραδοσιακού 

οργάνου που διδάσκονται τα παιδιά (X2=60.328, df = 14, p <<0.01). Όπως φαίνεται στον 

Πίνακα Χ1, ένα μεγάλο ποσοστό των κοριτσιών (28.9%)  μαθαίνει ταμπουρά, ενώ τα αγόρια 

δείχνουν μία προτίμηση στο μπουζούκι, καθώς το 37.% των αγοριών έχει επιλέξει το όργανο 

αυτό. 
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Πίνακας Χ2. Διασταύρωση Όργανο – Ηλικία 

 

Τι όργανο διδάσκεσαι 

Ταμπουρ

άς 

παρ.Βιο

λί 

Σαντού

ρι 

Κανονά

κι 

Παραδοσια

κά κρουστά 

Κλαρίν

ο Ούτι 

Λάουτ

ο 

 

Ηλικί

α 

12.0

0 

Count 3 1 2 1 0 0 0 0 

% 

withi

n  

Ηλικί

α 

33.3% 11.1% 22.2% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

12.5

0 

Count 0 0 1 0 0 0 1 0 

% 

withi

n  

Ηλικί

α 

0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 
33.3

% 
0.0% 

13.0

0 

Count 11 0 3 4 1 2 0 4 

% 

withi

n  

Ηλικί

α 

36.7% 0.0% 10.0% 13.3% 3.3% 6.7% 0.0% 13.3% 

13.5

0 

Count 2 0 1 0 0 0 1 0 

% 

withi

n  

Ηλικί

α 

50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
25.0

% 
0.0% 

14.0

0 

Count 9 1 7 0 2 0 3 5 

% 

withi

n  

Ηλικί

α 

24.3% 2.7% 18.9% 0.0% 5.4% 0.0% 8.1% 13.5% 

15.0

0 

Count 6 2 5 1 6 1 7 2 

% 

withi

n  

Ηλικί

α 

13.6% 4.5% 11.4% 2.3% 13.6% 2.3% 
15.9

% 
4.5% 

16.0

0 

Count 0 1 9 0 1 0 1 1 

% 

withi

n  

Ηλικί

α 

0.0% 5.9% 52.9% 0.0% 5.9% 0.0% 5.9% 5.9% 

17.0

0 

Count 1 0 0 0 0 0 1 0 

% 

withi

n  

Ηλικί

α 

9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 

Total Count 32 5 28 6 10 3 14 12 

% 

withi

n  

Ηλικί

α 

20.3% 3.2% 17.7% 3.8% 6.3% 1.9% 8.9% 7.6% 
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3Μ.Α Τι όργανο διδάσκεσαι   

Ακορντεό

ν 

Μπουζού

κι 

Γκάϊντ

α 

Κρητικ

ή Λύρα 

Ποντιακ

ή Λύρα 

Λάφτ

α 

Τρομπέτ

α Total 

Ηλικί

α 

12.0

0 

Count 0 2 0 0 0 0 0 9 

% 

within 

2Μ 

Ηλικί

α 

0.0% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
100.0

% 

12.5

0 

Count 0 1 0 0 0 0 0 3 

% 

within 

2Μ 

Ηλικί

α 

0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
100.0

% 

13.0

0 

Count 2 2 0 0 0 1 0 30 

% 

within 

2Μ 

Ηλικί

α 

6.7% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% 
100.0

% 

13.5

0 

Count 0 0 0 0 0 0 0 4 

% 

within 

2Μ 

Ηλικί

α 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
100.0

% 

14.0

0 

Count 1 7 0 1 1 0 0 37 

% 

within 

2Μ 

Ηλικί

α 

2.7% 18.9% 0.0% 2.7% 2.7% 0.0% 0.0% 
100.0

% 

15.0

0 

Count 1 11 0 1 1 0 0 44 

% 

within 

2Μ 

Ηλικί

α 

2.3% 25.0% 0.0% 2.3% 2.3% 0.0% 0.0% 
100.0

% 

16.0

0 

Count 0 3 0 1 0 0 0 17 

% 

within 

2Μ 

Ηλικί

α 

0.0% 17.6% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 
100.0

% 

17.0

0 

Count 2 4 0 2 1 0 0 11 

% 

within 

2Μ 

Ηλικί

α 

18.2% 36.4% 0.0% 18.2% 9.1% 0.0% 0.0% 
100.0

% 

18.0

0 

Count 0 0 1 0 0 0 2 3 

% 

within 

2Μ 

Ηλικί

α 

0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 
100.0

% 

Total Count 6 30 1 5 3 1 2 158 
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% 

within 

2Μ 

Ηλικί

α 

3.8% 19.0% .6% 3.2% 1.9% .6% 1.3% 
100.0

% 

 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση μεταξύ του Ηλικίας και του παραδοσιακού οργάνου 

που διδάσκονται τα παιδιά, είναι στατιστικά σημαντική (X2=261.298, df = 112, p <<0.01). 

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα Χ2, ο Ταμπουράς φαίνεται να επιλέγεται κυρίως στις μικρές 

ηλικίες ενώ αντίθετα, το σαντούρι και το μπουζούκι παρουσιάζουν μεγαλύτερες προτιμήσεις 

από 15 χρονών και πάνω. 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Το τι σημαίνει για τον κάθε μαθητή η μουσική σχετίζεται με την 

ηλικία και το φύλο. 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση μεταξύ του Ηλικίας και του τι σημαίνει η μουσική 

για το μαθητή δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=16.988, df = 24, p =0.849>>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση μεταξύ του Φύλου και του τι σημαίνει η μουσική για 

το μαθητή, δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=4.782, df = 3, p =0.188>>0.05). 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Η ιδιότητα του μαθητή (μουσικό γυμνάσιο/μουσικό λύκειο) 

σχετίζεται με το αν το όργανο που επέλεξε ήταν δική του επιλογή. 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση μεταξύ της ιδιότητας του μαθητή και του αν ήταν 

δική του επιλογή, είναι στατιστικά σημαντική (X2=9.252, df=1, p=0.002<<0.01). Όπως 

φαίνεται και στον πίνακα Χ3, οι μαθητές του μουσικού λυκείου φαίνονται σχεδόν όλοι 

(97.2%) να έχουν επιλέξει οι ίδιοι το όργανό τους, σε αντίθεση με τους μαθητές του 

μουσικού γυμνασίου. 

 

Πίνακας Χ3. Διασταύρωση της Ιδιότητας του Μαθητή με το αν το όργανο ήταν δική του 

επιλογή. 

  

Ήταν δική σου επιλογή; 

Total Ναι Όχι 

Ιδιότητα Μαθητής μουσικού γυμνασίου Count 90 32 122 

% within  Ιδιότητα 73.8% 26.2% 100.0% 

Μαθητής μουσικού λυκείου Count 35 1 36 

% within  Ιδιότητα 97.2% 2.8% 100.0% 

Total Count 125 33 158 

% within  Ιδιότητα 79.1% 20.9% 100.0% 
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Έλεγχος Υπόθεσης: Η 5Μ.α (Τι άλλο διδάσκεσαι πέρα από το όργανο) και η 5Μb (Για 

πόσο καιρό) συσχετίζονται με την Ηλικία 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση μεταξύ της 5Ma και της Ηλικίας δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (X2=249.386, df=240, p=0.325>>0.05). 

Ο έλεγχος Spearman’s rho δείχνει πως η συσχέτιση μεταξύ της 5ΜΒ και της Ηλικίας είναι 

στατιστικά σημαντική (rho=0.464, p<<0.01). Η σχέση είναι μέτριας έντασης με θετική 

κατεύθυνση. Επομένως, αύξηση της ηλικίας σημαίνει μία μέτρια αύξηση στην 5Mb (Οι 

μεγαλύτερες ηλικίες διδάσκονται για περισσότερο καιρό το όργανο). 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Το αν είχε ή έχει το παιδί κάποιον καθηγητή στο μουσικό όργανο 

ως πρότυπο σχετίζεται με το Φύλο, την Ηλικία και τον Χρόνο που διδάσκεται το παιδί 

το όργανο που παίζει. 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση μεταξύ του αν είχε το παιδί κάποιον καθηγητή ως 

πρότυπο και του Φύλου, δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=1.690, df=1, p=0.194>>0.05). 

Τα παιδιά που είχαν ή έχουν κάποιον καθηγητή σαν πρότυπο έχουν μέσο όρο ηλικίας 14.35 

με τυπική απόκλιση 0.135. Τα παιδιά που δεν είχαν κάποιον καθηγητή σαν πρότυπο έχουν 

μέσο όρο ηλικίας 14.61 με τυπική απόκλιση 0.18. Ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-

Whitney δείχνει πως η συγκεκριμένη διαφορά μεταξύ των μέσων όρων δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (Z=-1.389, p=0.165>>0.05). 

Τα παιδιά που είχαν ή έχουν κάποιον καθηγητή σαν πρότυπο διδάσκονται το όργανο κατά 

μέσο όρο 2.937 χρόνια με τυπική απόκλιση 0.208. Αντίστοιχα, τα παιδιά που δεν είχαν 

κάποιον καθηγητή σαν πρότυπο διδάσκονται το όργανο κατά μέσο όρο για 2.896 χρόνια με 

τυπική απόκλιση 0.25. Ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney δείχνει πως η 

συγκεκριμένη διαφορά μεταξύ των μέσων όρων δεν είναι στατιστικά σημαντική (Ζ=-0.416, 

p=0.677>>0.05) 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Οι λόγοι που κάποιοι καθηγητές αναφέρονται ότι δεν ταιριάζουν 

στους μαθητές σχετίζονται με την ιδιότητα τους ( μαθητές γυμνασίου / μαθητές 

λυκείου) . 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση μεταξύ του λόγου που δεν ταίριαζαν κάποιοι 

καθηγητές στους μαθητές και της ιδιότητας των μαθητών( μαθητές γυμνασίου/ λυκείου ), 

δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=4.9, df=3, p=0.179>>0.05) 
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Έλεγχος Υπόθεσης: Τις ερωτήσεις από το Β Μέρος του ερωτηματολογίου των 

μαθητών μουσικών σχολείων (1Μ.Β «Θα ήθελες το μάθημα σου να ξεκινάει με μια 

συζήτηση από μέρους του καθηγητή/τριας, σχετικά με το πώς ήταν η μέρα σου στο 

σχολείο/ωδείο;»  , 2Μ.Β «Θα ήθελες να νοιάζεται για τα προβλήματα σου, για εσένα, πέρα 

από το να διδάσκει μόνο;» , 3Μ.Β «Θα ήθελες να ξεκινά το μάθημα με ένα ζέσταμα με 

κλίμακες;» , 4Μ.Β «Σου φαίνονται βαρετές οι κλίμακες;» , 5Μ.Β «Θα ήθελες οι κλίμακες 

να γίνονται με έναν πιο ευχάριστο τρόπο στο μάθημα;», 7Μ.Β «Θα σου άρεσε να ξεκινάει 

ο καθηγητής να παίζει πρώτος το κομμάτι, να το ακούς μια φορά και μετά να σου το 

διδάσκει;»  , 8Μ.Β «Θα σου άρεσε ο καθηγητής να μη παίζει καθόλου ο ίδιος το κομμάτι 

που θέλει να σου διδάξει, αλλά να σου το βάζει από το διαδίκτυο να το ακούσεις;», 9Μ.Β 

«Θα ήθελες να σου δίνει ο καθηγητής σου παρτιτούρα για τη διδασκαλία ενός κομματιού;» 

, 10Μ.Β «Θα ήθελες να βγάζετε τα κομμάτια με το αυτί, χωρίς παρτιτούρα;», 11Μ.Β «Θα 

ήθελες να παίζετε επίσης κομμάτια που δεν είναι παραδοσιακά;», 12Μ.Β «Θα ήθελες ο 

καθηγητής να ακούει τη γνώμη σου σχετικά με το ρεπερτόριο που θα διδαχτείς;»  , 13Μ.Β 

«Θα ήθελες να διδάσκεσαι  πώς να κάνεις αυτοσχεδιασμό/ταξίμι στο όργανο σου;», 14Μ.Β  

«Θα σου άρεσε ανεξαρτήτως επιπέδου στο όργανο σου, να σε παροτρύνει ο καθηγητής σου 

να παίζεις σε συναυλίες με τους συμμαθητές σου;») σε συσχετισμό με την ηλικία (2Μ), το 

φύλο (1Μ) και το όργανο (3Μ.Α) 

Συσχετίσεις με το Φύλο 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της ερώτησης 1Μ.Β «Θα ήθελες το μάθημα σου να 

ξεκινάει με μια συζήτηση από μέρους του καθηγητή/τριας, σχετικά με το πώς ήταν η μέρα 

σου στο σχολείο/ωδείο;» και του Φύλου είναι στατιστικά σημαντική (X2=5.582, df=1, 

p=0.018<0.05). Όπως φαίνεται στον Πίνακα Χ4, το ποσοστό των αγοριών που απαντούν όχι 

(27.8%) είναι σχεδόν διπλάσιο του αντίστοιχου των κοριτσιών (12.8%). 

 

Πίνακας Χ4. Διασταύρωση της ερώτησης 1Μ.Β, «Θα ήθελες το μάθημα σου να ξεκινάει με 

μια συζήτηση από μέρους του καθηγητή/τριας, σχετικά με το πώς ήταν η μέρα σου στο 

σχολείο/ωδείο;» με το Φύλο. 

 

  

Β1Μ 

Total Ναι Όχι 

Φύλο Αγόρι Count 52 20 72 

% within  Φύλο 72.2% 27.8% 100.0% 

Κορίτσι Count 75 11 86 

% within Φύλο 87.2% 12.8% 100.0% 

Total Count 127 31 158 

% within Φύλο 80.4% 19.6% 100.0% 
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Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 2Μ.Β «Θα ήθελες να νοιάζεται για τα 

προβλήματα σου, για εσένα, πέρα από το να διδάσκει μόνο;» και του Φύλου δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (X2=2.439, df=1, p=0.118>>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 3Μ.Β «Θα ήθελες να ξεκινά το μάθημα με ένα 

ζέσταμα με κλίμακες;» και του Φύλου δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=1.204, df=1, 

p=0.273>>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση 4Μ.Β «Σου φαίνονται βαρετές οι κλίμακες;» και του 

Φύλου είναι στατιστικά σημαντική (X2=8.688, df=1, p=0.003<0.05). Στον Πίνακα Χ5 

φαίνεται πως τα κορίτσια τείνουν να απαντούν «Ναι» (65.1% του συνόλου των κοριτσιών) 

ενώ τα αγόρια «Όχι» (58.3% του συνόλου των αγοριών). 

Πίνακας Χ5. Διασταύρωση Β4Μ «Σου φαίνονται βαρετές οι κλίμακες;»  με το Φύλο 

  

Β4Μ 

Total Ναι Όχι 

Φύλο Αγόρι Count 30 42 72 

% within Φύλο 41.7% 58.3% 100.0% 

Κορίτσι Count 56 30 86 

% within Φύλο 65.1% 34.9% 100.0% 

Total Count 86 72 158 

% within Φύλο 54.4% 45.6% 100.0% 

 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 5Μ.Β «Θα ήθελες οι κλίμακες να γίνονται με 

έναν πιο ευχάριστο τρόπο στο μάθημα;» και του Φύλου δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(X2=1.303, df=1, p=0.254>>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 7Μ.Β «Θα σου άρεσε να ξεκινάει ο καθηγητής 

να παίζει πρώτος το κομμάτι, να το ακούς μια φορά και μετά να σου το διδάσκει;» και του 

Φύλου δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=0.396, df=1, p=0.529>>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 8Μ.Β «Θα σου άρεσε ο καθηγητής να μη παίζει 

καθόλου ο ίδιος το κομμάτι που θέλει να σου διδάξει, αλλά να σου το βάζει από το διαδίκτυο 

να το ακούσεις;» και του Φύλου δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=1.097, df=1, 

p=0.295>>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 9Μ.Β «Θα ήθελες να σου δίνει ο καθηγητής σου 

παρτιτούρα για τη διδασκαλία ενός κομματιού;» και του Φύλου είναι στατιστικά σημαντική 

(X2=7.838, df=1, p=0.005<<0.01). Όπως φαίνεται στον Πίνακα Χ6, η συντριπτική 

πλειοψηφία των κοριτσιών (89.5% του συνόλου των κοριτσιών) απαντάει «Ναι», ενώ κάτι 

παραπάνω από το ένα τέταρτο των αντρών απαντάει «Όχι». 
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Πίνακας Χ6. Διασταύρωση της 9Μ.Β «Θα ήθελες να σου δίνει ο καθηγητής σου παρτιτούρα 

για τη διδασκαλία ενός κομματιού;» με το Φύλο 

  

Β9Μ 

Total Ναι Όχι 

 Φύλο Αγόρι Count 52 20 72 

% within Φύλο 72.2% 27.8% 100.0% 

Κορίτσι Count 77 9 86 

% within Φύλο 89.5% 10.5% 100.0% 

Total Count 129 29 158 

% within Φύλο 81.6% 18.4% 100.0% 

 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 10Μ.Β «Θα ήθελες να βγάζετε τα κομμάτια με 

το αυτί, χωρίς παρτιτούρα;» και του Φύλου δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=2.464, 

df=1, p=0.117>>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 11Μ.Β «Θα ήθελες να παίζετε επίσης κομμάτια 

που δεν είναι παραδοσιακά;» και του Φύλου δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=0.681, 

df=1, p=0.409>>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 12Μ.Β «Θα ήθελες ο καθηγητής να ακούει τη 

γνώμη σου σχετικά με το ρεπερτόριο που θα διδαχτείς;» και του Φύλου δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (X2=0.576, df=1, p=0.448>>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 13Μ.Β «Θα ήθελες να διδάσκεσαι  πώς να κάνεις 

αυτοσχεδιασμό/ταξίμι στο όργανο σου ;» και του Φύλου δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(X2=0.821, df=1, p=0.365>>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 14Μ.Β «Θα σου άρεσε ανεξαρτήτως επιπέδου 

στο όργανο σου, να σε παροτρύνει ο καθηγητής σου να παίζεις σε συναυλίες με τους 

συμμαθητές σου;» και του Φύλου δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=0.286, df=1, 

p=0.593>>0.05). 

 

Συσχετίσεις με την Ηλικία 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 1Μ.Β «Θα ήθελες το μάθημα σου να ξεκινάει με 

μια συζήτηση από μέρους του καθηγητή/τριας, σχετικά με το πώς ήταν η μέρα σου στο 

σχολείο/ωδείο;» με την Ηλικία δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=11.868, df=1, 

p=0.157>>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 2Μ.Β «Θα ήθελες να νοιάζεται για τα 

προβλήματα σου, για εσένα, πέρα από το να διδάσκει μόνο;» και της Ηλικίας είναι 

στατιστικά σημαντική (X2=15.733, df=8, p=0.046<0.05). Ο Πίνακας Χ7 δείχνει ότι όσο 

προχωράμε ηλικιακά τόσο περισσότερο οι συμμετέχοντες τείνουν στο «Ναι». 
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Πίνακας Χ7. Διασταύρωση της 2Μ.Β «Θα ήθελες να νοιάζεται για τα προβλήματα σου, για 

εσένα, πέρα από το να διδάσκει μόνο;»  με Ηλικία 

  

Β2Μ 

Total Ναι Όχι 

Ηλικία 12.00 Count 7 2 9 

% within 2Μ Ηλικία 77.8% 22.2% 100.0% 

12.50 Count 1 2 3 

% within 2Μ Ηλικία 33.3% 66.7% 100.0% 

13.00 Count 20 10 30 

% within 2Μ Ηλικία 66.7% 33.3% 100.0% 

13.50 Count 4 0 4 

% within 2Μ Ηλικία 100.0% 0.0% 100.0% 

14.00 Count 35 2 37 

% within 2Μ Ηλικία 94.6% 5.4% 100.0% 

15.00 Count 37 7 44 

% within 2Μ Ηλικία 84.1% 15.9% 100.0% 

16.00 Count 14 3 17 

% within 2Μ Ηλικία 82.4% 17.6% 100.0% 

17.00 Count 8 3 11 

% within 2Μ Ηλικία 72.7% 27.3% 100.0% 

18.00 Count 3 0 3 

% within 2Μ Ηλικία 100.0% 0.0% 100.0% 

Total Count 129 29 158 

% within 2Μ Ηλικία 81.6% 18.4% 100.0% 

 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 3Μ.Β «Θα ήθελες να ξεκινά το μάθημα με ένα 

ζέσταμα με κλίμακες;»  με την Ηλικία δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=12.490, df=8, 

p=0.131>>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 4Μ.Β «Σου φαίνονται βαρετές οι κλίμακες;»  με 

την Ηλικία δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=7.614, df=8, p=0.472>>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 5Μ.Β «Θα ήθελες οι κλίμακες να γίνονται με 

έναν πιο ευχάριστο τρόπο στο μάθημα;» με την Ηλικία δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(X2=13.545, df=8, p=0.094>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 7Μ.Β «Θα σου άρεσε να ξεκινάει ο καθηγητής 

να παίζει πρώτος το κομμάτι, να το ακούς μια φορά και μετά να σου το διδάσκει;» με την 

Ηλικία δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=2.146, df=8, p=0.976>>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 8Μ.Β «Θα σου άρεσε ο καθηγητής να μη παίζει 

καθόλου ο ίδιος το κομμάτι που θέλει να σου διδάξει, αλλά να σου το βάζει από το διαδίκτυο 

να το ακούσεις;» με την Ηλικία δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=6.916, df=8, 

p=0.546>>0.05). 



 
72 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 9Μ.Β «Θα ήθελες να σου δίνει ο καθηγητής σου 

παρτιτούρα για τη διδασκαλία ενός κομματιού;»  με την Ηλικία δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (X2=14.630, df=8, p=0.067>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 10Μ.Β «Θα ήθελες να βγάζετε τα κομμάτια με 

το αυτί, χωρίς παρτιτούρα;»  με την Ηλικία είναι στατιστικά σημαντική (X2=23.563, df=8, 

p=0.003<<0.01). Όπως φαίνεται στον Πίνακα Χ8, οι συμμετέχοντες κάτω της ηλικίας των 

14 χρόνων τείνουν να απαντούν «Όχι» ενώ οι συμμετέχοντες από 14 και πάνω τείνουν να 

απαντούν «Ναι». 

 

Πίνακας Χ8. Διασταύρωση της 10Μ.Β «Θα ήθελες να βγάζετε τα κομμάτια με το αυτί, χωρίς 

παρτιτούρα;»  με Ηλικία 

  

Β10Μ 

Total Ναι Όχι 

Ηλικία 12.00 Count 1 8 9 

% within Ηλικία 11.1% 88.9% 100.0% 

12.50 Count 0 3 3 

% within Ηλικία 0.0% 100.0% 100.0% 

13.00 Count 11 19 30 

% within Ηλικία 36.7% 63.3% 100.0% 

13.50 Count 0 4 4 

% within Ηλικία 0.0% 100.0% 100.0% 

14.00 Count 19 18 37 

% within Ηλικία 51.4% 48.6% 100.0% 

15.00 Count 25 19 44 

% within Ηλικία 56.8% 43.2% 100.0% 

16.00 Count 10 7 17 

% within Ηλικία 58.8% 41.2% 100.0% 

17.00 Count 10 1 11 

% within Ηλικία 90.9% 9.1% 100.0% 

18.00 Count 1 2 3 

% within Ηλικία 33.3% 66.7% 100.0% 

Total Count 77 81 158 

% within Ηλικία 48.7% 51.3% 100.0% 

 

 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 11Μ.Β «Θα ήθελες να παίζετε επίσης κομμάτια 

που δεν είναι παραδοσιακά;» με την Ηλικία δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=9.417, 

df=8, p=0.308>>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 12Μ.Β «Θα ήθελες ο καθηγητής να ακούει τη 

γνώμη σου σχετικά με το ρεπερτόριο που θα διδαχτείς;»  με την Ηλικία δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (X2=15.005, df=8, p=0.059>0.05). 
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Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 13Μ.Β «Θα ήθελες να διδάσκεσαι  πώς να κάνεις 

αυτοσχεδιασμό/ταξίμι στο όργανο σου ;»  με την Ηλικία δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(X2=3.127, df=8, p=0.926>>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 14Μ.Β «Θα σου άρεσε ανεξαρτήτως επιπέδου 

στο όργανο σου, να σε παροτρύνει ο καθηγητής σου να παίζεις σε συναυλίες με τους 

συμμαθητές σου;» με την Ηλικία είναι στατιστικά σημαντική (X2=23.563, df=8, 

p=0.014<0.05). Όπως φαίνεται στον Πίνακα Χ9, οι ηλικίες κάτω των 14 χρόνων έχουν πολύ 

μεγαλύτερα ποσοστά απάντησης στο «Όχι» από ό, τι οι ηλικίες από 14 και πάνω. 

 

Πίνακας Χ9. Διασταύρωση της 14Μ.Β «Θα σου άρεσε ανεξαρτήτως επιπέδου στο όργανο 

σου, να σε παροτρύνει ο καθηγητής σου να παίζεις σε συναυλίες με τους συμμαθητές σου;» 

με Ηλικία 

  

Β10Μ 

Total Ναι Όχι 

Ηλικία 12.00 Count 6 3 9 

% within Ηλικία 66.7% 33.3% 100.0% 

12.50 Count 2 1 3 

% within Ηλικία 66.7% 33.3% 100.0% 

13.00 Count 23 7 30 

% within Ηλικία 76.7% 23.3% 100.0% 

13.50 Count 2 2 4 

% within Ηλικία 50.0% 50.0% 100.0% 

14.00 Count 35 2 37 

% within Ηλικία 94.6% 5.4% 100.0% 

15.00 Count 41 3 44 

% within Ηλικία 93.2% 6.8% 100.0% 

16.00 Count 17 0 17 

% within Ηλικία 100.0% 0.0% 100.0% 

17.00 Count 9 2 11 

% within Ηλικία 81.8% 18.2% 100.0% 

18.00 Count 3 0 3 

% within Ηλικία 100.0% 0.0% 100.0% 

Total Count 138 20 158  

% within Ηλικία 87.3% 12.7% 100.0%  

 

Συσχετίσεις με ο όργανο που διδάσκονται 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 1Μ.Β «Θα ήθελες το μάθημα σου να ξεκινάει με 

μια συζήτηση από μέρους του καθηγητή/τριας, σχετικά με το πώς ήταν η μέρα σου στο 

σχολείο/ωδείο;»  με το όργανο που διδάσκεται ο  μαθητής δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(X2=18.457, df=14, p=0.187>>0.05). 
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Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 2Μ.Β «Θα ήθελες να νοιάζεται για τα 

προβλήματα σου, για εσένα, πέρα από το να διδάσκει μόνο;»   με το όργανο που διδάσκεται 

ο  μαθητής δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=11.121, df=14, p=0.677>>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 3Μ.Β «Θα ήθελες να ξεκινά το μάθημα με ένα 

ζέσταμα με κλίμακες;»   με το όργανο που διδάσκεται ο  μαθητής δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (X2=12.954, df=14, p=0.53>>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 4Μ.Β «Σου φαίνονται βαρετές οι κλίμακες;»   με 

το όργανο που διδάσκεται ο  μαθητής δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=18.016, df=14, 

p=0.206>>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 5Μ.Β «Θα ήθελες οι κλίμακες να γίνονται με 

έναν πιο ευχάριστο τρόπο στο μάθημα;»  με το όργανο που διδάσκεται ο  μαθητής δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (X2=12.735, df=14, p=0.547>>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 7Μ.Β «Θα σου άρεσε να ξεκινάει ο καθηγητής 

να παίζει πρώτος το κομμάτι, να το ακούς μια φορά και μετά να σου το διδάσκει;»  με το 

όργανο που διδάσκεται ο  μαθητής δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=10.051, df=14, 

p=0.758>>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 8Μ.Β «Θα σου άρεσε ο καθηγητής να μη παίζει 

καθόλου ο ίδιος το κομμάτι που θέλει να σου διδάξει, αλλά να σου το βάζει από το διαδίκτυο 

να το ακούσεις;»  με το όργανο που διδάσκεται ο  μαθητής δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(X2=15.011, df=14, p=0.377>>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 9Μ.Β «Θα ήθελες να σου δίνει ο καθηγητής σου 

παρτιτούρα για τη διδασκαλία ενός κομματιού;»   με το όργανο που διδάσκεται ο  μαθητής 

είναι στατιστικά σημαντική (X2=32.698, df=14, p=0.003<0.01). 

 

Πίνακας Χ10. Διασταύρωση της 9Μ.Β «Θα ήθελες να σου δίνει ο καθηγητής σου 

παρτιτούρα για τη διδασκαλία ενός κομματιού;»   με Όργανα που διδάσκονται οι μαθητές 

  

Β10Μ 

Total Ναι Όχι 

 Τι όργανο διδάσκεσαι Ταμπουράς Count 28 4 32 

% within  Τι όργανο 

διδάσκεσαι 87.5% 12.5% 100.0% 

παρ.Βιολί Count 4 1 5 

% within  Τι όργανο 

διδάσκεσαι 80.0% 20.0% 100.0% 

Σαντούρι Count 27 1 28 

% within  Τι όργανο 

διδάσκεσαι 96.4% 3.6% 100.0% 

Κανονάκι Count 6 0 6 
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% within  Τι όργανο 

διδάσκεσαι 100.0% 0.0% 100.0% 

Παραδοσιακά κρουστά Count 5 5 10 

% within  Τι όργανο 

διδάσκεσαι 50.0% 50.0% 100.0% 

Κλαρίνο Count 2 1 3 

% within  Τι όργανο 

διδάσκεσαι 66.7% 33.3% 100.0% 

Ούτι Count 12 2 14 

% within  Τι όργανο 

διδάσκεσαι 85.7% 14.3% 100.0% 

Λάουτο Count 10 2 12 

% within  Τι όργανο 

διδάσκεσαι 83.3% 16.7% 100.0% 

Ακορντεόν Count 4 2 6 

% within  Τι όργανο 

διδάσκεσαι 66.7% 33.3% 100.0% 

Μπουζούκι Count 25 5 30 

% within  Τι όργανο 

διδάσκεσαι 83.3% 16.7% 100.0% 

Γκάϊντα Count 1 0 1 

% within  Τι όργανο 

διδάσκεσαι 100.0% 0.0% 100.0% 

Κρητική Λύρα Count 1 4 5 

% within  Τι όργανο 

διδάσκεσαι 20.0% 80.0% 100.0% 

Ποντιακή Λύρα Count 2 1 3 

% within  Τι όργανο 

διδάσκεσαι 66.7% 33.3% 100.0% 

Λάφτα Count 0 1 1 

% within  Τι όργανο 

διδάσκεσαι 0.0% 100.0% 100.0% 

Τρομπέτα Count 2 0 2 

% within  Τι όργανο 

διδάσκεσαι 100.0% 0.0% 100.0% 

Total Count 129 29 158  

% within  Τι όργανο 

διδάσκεσαι 81.6% 18.4% 100.0%  

 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 10Μ.Β «Θα ήθελες να βγάζετε τα κομμάτια με 

το αυτί, χωρίς παρτιτούρα;» με το όργανο που διδάσκεται ο  μαθητής δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (X2=22.838, df=14, p=0.063>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 11Μ.Β «Θα ήθελες να παίζετε επίσης κομμάτια 

που δεν είναι παραδοσιακά;» με το όργανο που διδάσκεται ο  μαθητής είναι στατιστικά 

σημαντική (X2=25.447, df=14, p=0.03<0.05). 
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Πίνακας Χ11. Διασταύρωση της 11Μ.Β «Θα ήθελες να παίζετε επίσης κομμάτια που δεν 

είναι παραδοσιακά;» με το όργανο που διδάσκεται ο μαθητής. 

 

  

Β11Μ 

Total Ναι Όχι 

 Τι όργανο διδάσκεσαι Ταμπουράς Count 21 11 32 

% within  Τι όργανο διδάσκεσαι 
65.6% 34.4% 100.0% 

παρ.Βιολί Count 2 3 5 

% within  Τι όργανο διδάσκεσαι 
40.0% 60.0% 100.0% 

Σαντούρι Count 24 4 28 

% within  Τι όργανο διδάσκεσαι 
85.7% 14.3% 100.0% 

Κανονάκι Count 2 4 6 

% within  Τι όργανο διδάσκεσαι 
33.3% 66.7% 100.0% 

Παραδοσιακά κρουστά Count 8 2 10 

% within  Τι όργανο διδάσκεσαι 
80.0% 20.0% 100.0% 

Κλαρίνο Count 3 0 3 

% within  Τι όργανο διδάσκεσαι 
100.0% 0.0% 100.0% 

Ούτι Count 13 1 14 

% within  Τι όργανο διδάσκεσαι 
92.9% 7.1% 100.0% 

Λάουτο Count 8 4 12 

% within  Τι όργανο διδάσκεσαι 
66.7% 33.3% 100.0% 

Ακορντεόν Count 6 0 6 

% within  Τι όργανο διδάσκεσαι 
100.0% 0.0% 100.0% 

Μπουζούκι Count 24 6 30 

% within  Τι όργανο διδάσκεσαι 
80.0% 20.0% 100.0% 

Γκάϊντα Count 0 1 1 

% within  Τι όργανο διδάσκεσαι 
0.0% 100.0% 100.0% 

Κρητική Λύρα Count 4 1 5 

% within  Τι όργανο διδάσκεσαι 
80.0% 20.0% 100.0% 

Ποντιακή Λύρα Count 2 1 3 

% within  Τι όργανο διδάσκεσαι 
66.7% 33.3% 100.0% 

Λάφτα Count 0 1 1 

% within  Τι όργανο διδάσκεσαι 
0.0% 100.0% 100.0% 

Τρομπέτα Count 2 0 2 
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% within  Τι όργανο διδάσκεσαι 
100.0% 0.0% 100.0% 

Total Count 119 39 158 

% within  Τι όργανο διδάσκεσαι 
75.3% 24.7% 100.0% 

 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 12Μ.Β «Θα ήθελες ο καθηγητής να ακούει τη 

γνώμη σου σχετικά με το ρεπερτόριο που θα διδαχτείς;»   με το όργανο που διδάσκεται ο  

μαθητής δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=19.627, df=14, p=0.142>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 13Μ.Β «Θα ήθελες να διδάσκεσαι  πώς να κάνεις 

αυτοσχεδιασμό/ταξίμι στο όργανο σου;»   με το όργανο που διδάσκεται ο  μαθητής δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (X2=11.225, df=14, p=0.668>>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της 14Μ.Β «Θα σου άρεσε ανεξαρτήτως επιπέδου 

στο όργανο σου, να σε παροτρύνει ο καθηγητής σου να παίζεις σε συναυλίες με τους 

συμμαθητές σου;»  με το όργανο που διδάσκεται ο  μαθητής δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(X2=20.097, df=14, p=0.127>0.05). 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Η ηλικία σχετίζεται με το τι άλλο διδάσκονται πέραν του οργάνου 

τους και για πόσο καιρό 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της ηλικίας με το τι άλλο διδάσκεται ο  μαθητής δεν 

είναι στατιστικά σημαντική (X2=249.386, df=240, p=0.325>>0.05). 

Ο έλεγχος Spearman’s rho δείχνει πως η συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και του χρόνου στον 

οποίο διδάσκονται οι μαθητές κάτι πέραν του οργάνου, είναι στατιστικά σημαντική 

(rho=0.464, p<<0.01). Η σχέση είναι μέτριας έντασης και θετικής κατεύθυνσης. Συνεπώς, 

παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας αναμένεται να διδάσκονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα  

κάτι πέραν του οργάνου. 
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Στατιστικοί Έλεγχοι στο δείγμα των Φοιτητών / Μαθητών Ωδείων 
 

Υπόθεση: Το όργανο σχετίζεται με την ηλικία ή το Φύλο; 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του οργάνου  με την Ηλικία δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (X2=406.868, df=374, p=0.117>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του οργάνου με το Φύλο είναι στατιστικά σημαντική 

(X2=29.893, df=17, p=0.027<0.05). Το αρσενικό φύλο φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο 

με το μπουζούκι ενώ το θηλυκό με το κανονάκι.  

 

Πίνακας Χ12. Διασταύρωση του οργάνου με το Φύλο 

  

Τι όργανο διδάσκεσαι 

Ταμπουρά

ς 

ακορντεό

ν 

κλαρίν

ο 

μαντολίν

ο νεϊ 

σαντούρ

ι 

λύρα 

ποντο

υ 

τριχορδο 

μπουζού

κι 

κανονάκ

ι 

Φύλ

ο 

Αγόρι Coun

t 
3 2 5 2 1 1 1 10 1 

% w. 

Φύλο 
6.7% 4.4% 11.1% 4.4% 

2.2

% 
2.2% 2.2% 22.2% 2.2% 

Κορίτσ
ι 

Coun
t 

3 3 1 1 1 2 0 1 5 

% w. 

Φύλο 
10.7% 10.7% 3.6% 3.6% 

3.6

% 
7.1% 0.0% 3.6% 17.9% 

Total Coun
t 

6 5 6 3 2 3 1 11 6 

% w. 

Φύλο 
8.2% 6.8% 8.2% 4.1% 

2.7

% 
4.1% 1.4% 15.1% 8.2% 

 

  

Τι όργανο διδάσκεσαι  

λαική 

κιθάρ
α 

Παρ. 

βιολ
ί πιάνο 

Παρ. 

κρουστ
ά 

Παρ. 

τραγούδ
ι 

Τρομπέτ
α 

λαούτ
ο 

Γκάϊντ
α Ούτι Total 

Φύλ
ο 

Αγόρι Coun
t 

1 4 0 1 2 1 4 6 0 45 

% w. 

Φύλο 
2.2% 

8.9

% 
0.0% 2.2% 4.4% 2.2% 8.9% 13.3% 

0.0

% 

100.0

% 

Κορίτσ

ι 

Coun

t 
0 2 3 3 2 0 0 0 1 28 

% w. 
Φύλο 

0.0% 
7.1
% 

10.7
% 

10.7% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 
3.6
% 

100.0
% 

Total Coun

t 
1 6 3 4 4 1 4 6 1 73 

% w. 

Φύλο 
1.4% 

8.2

% 
4.1% 5.5% 5.5% 1.4% 5.5% 8.2% 

1.4

% 

100.0

% 

 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Το τι σημαίνει για τον φοιτητή / μαθητή ωδείου η μουσική,  

σχετίζεται με την Ηλικία και το Φύλο; 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του τι σημαίνει η  μουσική με το Φύλο δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (X2=0.538, df=2, p=0.764>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του τι σημαίνει η  μουσική με την Ηλικία δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (X2=36.108, df=40, p=0.646>0.05). 

 

 

 



 
79 

Έλεγχος Υπόθεσης: Το αν η επιλογή οργάνου ήταν δική τους, σχετίζεται με την 

ιδιότητα των σπουδαστών ( φοιτητές / μαθητές ωδείων); 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της Ιδιότητας με το αν ήταν δική του επιλογή το 

όργανο που μαθαίνει, δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=3.384, df=2, p=0.184>0.05). 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Το τι άλλο διδάσκεται ο φοιτητής / μαθητής ωδείου και ο χρόνος 

για τον οποίο το διδάσκεται, σχετίζονται με την Ηλικία τους; 

Ο Πίνακας Χ13 παρουσιάζει τον Μέσο όρο και την Τυπική Απόκλιση της Ηλικίας των 

ομάδων των φοιτητών / μαθητών ωδείων που διδάσκονται στην ίδια κατεύθυνση. Ο έλεγχος 

Kruskal Wallis δείχνει πως η διαφορά μεταξύ των μέσων όρων των ομάδων δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (X2=9.873, df=6, p=0.13>0.05). 

 

Πίνακας Χ13. Μέσοι όροι και αποκλίσεις της ηλικίας σύμφωνα με το τι άλλο διδάσκονται 

οι φοιτητές / μαθητές ωδείων, πέραν του οργάνου 

 

Τι αλλο διδασκεσαι;   Mean SD 

Ηλικία πιάνο-ταμπουρας 25.7500 2.17466 

πιανο-ταμπουρας-βυζαντινή 22.2500 .25000 

βυζαντινή-ευρωπαική-χωροδία 25.0000 5.68624 

ευρωπιακή-βυζαντινή-πιάνο-τάμπουρας 22.5000 1.22474 

αρμονία-βυζαντινή-πιανο-ταμπουρας 14.0000 2.40832 

ευρωπαικά κρουστά 23.0000 .91287 

παραδοσιακή μουσική-βυζαντινή 22.7500 3.32603 

 

Ο έλεγχος Spearman’s rho δείχνει πως η συσχέτιση μεταξύ Ηλικίας Φοιτητών / μαθητών 

ωδείων και του χρόνου στον οποίο μαθαίνουν κάτι πέραν του οργάνου, δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (rho=0.18, p=0.3>0.05) 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Το αν είχε ένας φοιτητής / μαθητής ωδείου έναν καθηγητή ως 

πρότυπο σχετίζεται με το Φύλο, την Ηλικία και τον Χρόνο που διδάσκεται το όργανο 

που παίζει; 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της ύπαρξης προτύπου με το Φύλο δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (X2=0.502, df=1, p=0.479>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της ύπαρξης προτύπου με την Ηλικία δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (X2=24.004, df=22, p=0.347>0.05). 

Ο μέσος όρος του χρόνου που διδάσκεται το όργανο η ομάδα των φοιτητών / μαθητών 

ωδείων που είχαν κάποιον καθηγητή ως πρότυπο, είναι 5.168 με τυπική απόκλιση 0.67. Ο 
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αντίστοιχος μέσος όρος για την ομάδα των φοιτητών / μαθητών ωδείων που δεν είχαν 

κάποιον καθηγητή ως πρότυπο, είναι 3.91 με τυπική απόκλιση 0.7. Σύμφωνα με τον έλεγχο 

Mann-Whitney U, η διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους των δύο ομάδων δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (Z=-1.624, p=0.105>0.05). 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Οι λόγοι που κάποιοι καθηγητές δεν ταιριάζουν στους φοιτητές / 

μαθητές ωδείων σχετίζονται με την ιδιότητα τους ( φοιτητές / μαθητές ωδείων) ; 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση των λόγων που κάποιοι καθηγητές δεν ταίριαζαν 

στους φοιτητές / μαθητές ωδείων ,με την ιδιότητά τους δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(X2=2.644, df=6, p=0.852>0.05). 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Τις ερωτήσεις από το Β Μέρος του ερωτηματολογίου των 

φοιτητών (1Φ.Β «Θα ήθελες το μάθημα σου να ξεκινάει με μια συζήτηση από μέρους του 

καθηγητή/τριας, σχετικά με το πώς ήταν η μέρα σου στο πανεπιστήμιο /ωδείο;», 2Φ.Β «Θα 

ήθελες να νοιάζεται για τα προβλήματα σου, για εσένα, πέρα από το να διδάσκει μόνο;» , 

3Φ.Β «Θα ήθελες να ξεκινά το μάθημα με ένα ζέσταμα με κλίμακες;»  , 4Φ.Β Σου φαίνονται 

βαρετές οι κλίμακες;»  , 5Φ.Β «Θα ήθελες οι κλίμακες να γίνονται με έναν πιο ευχάριστο 

τρόπο στο μάθημα;», 7Φ.Β «Θα σου άρεσε να ξεκινάει ο καθηγητής να παίζει πρώτος το 

κομμάτι, να το ακούς μια φορά και μετά να σου το διδάσκει;»  , 8Φ.Β «Θα σου άρεσε ο 

καθηγητής να μη παίζει καθόλου ο ίδιος το κομμάτι που θέλει να σου διδάξει, αλλά να σου 

το βάζει από το διαδίκτυο να το ακούσεις;», 9Φ.Β «Θα ήθελες να σου δίνει ο καθηγητής 

σου παρτιτούρα για τη διδασκαλία ενός κομματιού;» , 10Φ.Β «Θα ήθελες να βγάζετε τα 

κομμάτια με το αυτί, χωρίς παρτιτούρα;»  , 11Φ.Β «Θα ήθελες να παίζετε επίσης κομμάτια 

που δεν είναι παραδοσιακά;», 12Φ.Β «Θα ήθελες ο καθηγητής να ακούει τη γνώμη σου 

σχετικά με το ρεπερτόριο που θα διδαχτείς;» , 13Φ.Β Θα ήθελες να διδάσκεσαι  πώς να 

κάνεις αυτοσχεδιασμό/ταξίμι στο όργανο σου;» , 14Φ.Β «Θα σου άρεσε ανεξαρτήτως 

επιπέδου στο όργανο σου, να σε παροτρύνει ο καθηγητής σου να παίζεις σε συναυλίες με 

τους συμφοιτητές σου;» ) σε συσχετισμό με την ηλικία (2Φ), το φύλο (1Φ) και το όργανο 

(3Φ.Α) 
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Συσχετίσεις με το Φύλο 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Φύλου με την 1Φ.Β «Θα ήθελες το μάθημα σου 

να ξεκινάει με μια συζήτηση από μέρους του καθηγητή/τριας, σχετικά με το πώς ήταν η 

μέρα σου στο πανεπιστήμιο /ωδείο;» δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=1.933, df=1, 

p=0.164>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Φύλου με την 2Φ.Β «Θα ήθελες να νοιάζεται για 

τα προβλήματα σου, για εσένα, πέρα από το να διδάσκει μόνο;» δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (X2=0.477, df=1, p=0.49>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Φύλου με την  3Φ.Β «Θα ήθελες να ξεκινά το 

μάθημα με ένα ζέσταμα με κλίμακες;» δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=2.059, df=1, 

p=0.151>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Φύλου με την 4Φ.Β «Σου φαίνονται βαρετές οι 

κλίμακες;» δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=0.136, df=1, p=0.712>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Φύλου με την 5Φ.Β «Θα ήθελες οι κλίμακες να 

γίνονται με έναν πιο ευχάριστο τρόπο στο μάθημα;» δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(X2=0.309, df=1, p=0.578>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Φύλου με την 7Φ.Β «Θα σου άρεσε να ξεκινάει 

ο καθηγητής να παίζει πρώτος το κομμάτι, να το ακούς μια φορά και μετά να σου το 

διδάσκει;» δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=0.072, df=1, p=0.788>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Φύλου με την 8Φ.Β «Θα σου άρεσε ο καθηγητής 

να μη παίζει καθόλου ο ίδιος το κομμάτι που θέλει να σου διδάξει, αλλά να σου το βάζει 

από το διαδίκτυο να το ακούσεις;» δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=0.390, df=1, 

p=0.532>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Φύλου με την 9Φ.Β «Θα ήθελες να σου δίνει ο 

καθηγητής σου παρτιτούρα για τη διδασκαλία ενός κομματιού;»  είναι στατιστικά 

σημαντική (X2=6.255, df=1, p=0.016<0.05). Όπως φαίνεται στον Πίνακα Χ14, η 

συντριπτική πλειοψηφία των κοριτσιών (90%) απαντάει «Ναι», ενώ στα αγόρια η κατανομή 

των απαντήσεων είναι πιο μοιρασμένη. 
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Πίνακας Χ14. Διασταύρωση της 9Φ.Β «Θα ήθελες να σου δίνει ο καθηγητής σου 

παρτιτούρα για τη διδασκαλία ενός κομματιού;» με Φύλο 

 

  

9Φ.Β 

Total Ναι Όχι 

 Φύλο Αγόρι Count 31 17 48 

% within 1Μ Φύλο 64.6% 35.4% 100.0% 

Κορίτσι Count 27 3 30 

% within 1Μ Φύλο 90.0% 10.0% 100.0% 

Total Count 58 20 78 

% within 1Μ Φύλο 74.4% 25.6% 100.0% 

 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Φύλου με την 10Φ.Β «Θα ήθελες να βγάζετε τα 

κομμάτια με το αυτί, χωρίς παρτιτούρα;» είναι στατιστικά σημαντική (X2=4.782, df=1, 

p=0.029<0.05). Όπως φαίνεται στον Πίνακα Χ15, τα αγόρια τείνουν να απαντούν «Ναι» σε 

ποσοστό 77.1%, ενώ τα κορίτσια είναι μοιρασμένα. 

 

Πίνακας Χ15. Διασταύρωση της 10Φ.Β «Θα ήθελες να βγάζετε τα κομμάτια με το αυτί, 

χωρίς παρτιτούρα;» με Φύλο 

 

  

10Φ.Β 

Total Ναι Όχι 

Φύλο Αγόρι Count 37 11 48 

% within 1Μ Φύλο 77.1% 22.9% 100.0% 

Κορίτσι Count 16 14 30 

% within 1Μ Φύλο 53.3% 46.7% 100.0% 

Total Count 53 25 78 

% within 1Μ Φύλο 67.9% 32.1% 100.0% 

 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Φύλου με την 11Φ.Β «Θα ήθελες να παίζετε 

επίσης κομμάτια που δεν είναι παραδοσιακά;» δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=0.265, 

df=1, p=0.607>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Φύλου με την12Φ.Β «Θα ήθελες ο καθηγητής να 

ακούει τη γνώμη σου σχετικά με το ρεπερτόριο που θα διδαχτείς;»  δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (X2=1.305, df=1, p=0.253>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Φύλου με την 13Φ.Β «Θα ήθελες να διδάσκεσαι  

πώς να κάνεις αυτοσχεδιασμό/ταξίμι στο όργανο σου;» δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(X2=0.3180, df=1, p=0.573>0.05). 
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Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Φύλου με την 14Φ.Β «Θα σου άρεσε 

ανεξαρτήτως επιπέδου στο όργανο σου, να σε παροτρύνει ο καθηγητής σου να παίζεις σε 

συναυλίες με τους συμφοιτητές σου;» δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=0.501, df=1, 

p=0.479>0.05). 

 

Συσχετίσεις με την Ηλικία 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της Ηλικίας με την 1Φ.Β «Θα ήθελες το μάθημα σου 

να ξεκινάει με μια συζήτηση από μέρους του καθηγητή/τριας, σχετικά με το πώς ήταν η 

μέρα σου στο πανεπιστήμιο /ωδείο;» δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=27.938, df=22, 

p=0.178>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της Ηλικίας με την 2Φ.Β «Θα ήθελες να νοιάζεται 

για τα προβλήματα σου, για εσένα, πέρα από το να διδάσκει μόνο;» δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (X2=22.105, df=22, p=0.454>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της Ηλικίας με την 3Φ.Β «Θα ήθελες να ξεκινά το 

μάθημα με ένα ζέσταμα με κλίμακες;»  δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=25.754, df=22, 

p=0.262>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της Ηλικίας με την 4Φ.Β «Σου φαίνονται βαρετές οι 

κλίμακες;» δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=23.986, df=22, p=0.348>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της Ηλικίας με την 5Φ.Β «Θα ήθελες οι κλίμακες να 

γίνονται με έναν πιο ευχάριστο τρόπο στο μάθημα;» δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(X2=21.671, df=22, p=0.480>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της Ηλικίας με την 7Φ.Β «Θα σου άρεσε να ξεκινάει 

ο καθηγητής να παίζει πρώτος το κομμάτι, να το ακούς μια φορά και μετά να σου το 

διδάσκει;» είναι στατιστικά σημαντική (X2=45.887, df=22, p=0.002<0.05). 

 

Πίνακας Χ16 Διασταύρωση της 7Φ.Β «Θα σου άρεσε να ξεκινάει ο καθηγητής να παίζει 

πρώτος το κομμάτι, να το ακούς μια φορά και μετά να σου το διδάσκει;» με Ηλικία 

  

7Φ.Β 

Total Ναι Όχι 

 Ηλικία 9.00 Count 0 1 1 

% within  Ηλικία 0.0% 100.0% 100.0% 

10.00 Count 3 0 3 

% within  Ηλικία 100.0% 0.0% 100.0% 

11.00 Count 2 0 2 

% within  Ηλικία 100.0% 0.0% 100.0% 

15.00 Count 2 0 2 

% within  Ηλικία 100.0% 0.0% 100.0% 
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17.00 Count 1 0 1 

% within  Ηλικία 100.0% 0.0% 100.0% 

18.00 Count 5 0 5 

% within  Ηλικία 100.0% 0.0% 100.0% 

19.00 Count 6 1 7 

% within  Ηλικία 85.7% 14.3% 100.0% 

20.00 Count 9 0 9 

% within  Ηλικία 100.0% 0.0% 100.0% 

21.00 Count 11 0 11 

% within  Ηλικία 100.0% 0.0% 100.0% 

22.00 Count 12 1 13 

% within  Ηλικία 92.3% 7.7% 100.0% 

23.00 Count 6 0 6 

% within  Ηλικία 100.0% 0.0% 100.0% 

24.00 Count 2 0 2 

% within  Ηλικία 100.0% 0.0% 100.0% 

25.00 Count 3 0 3 

% within  Ηλικία 100.0% 0.0% 100.0% 

26.00 Count 1 1 2 

% within  Ηλικία 50.0% 50.0% 100.0% 

28.00 Count 1 0 1 

% within  Ηλικία 100.0% 0.0% 100.0% 

29.00 Count 1 0 1 

% within  Ηλικία 100.0% 0.0% 100.0% 

30.00 Count 3 0 3 

% within  Ηλικία 100.0% 0.0% 100.0% 

31.00 Count 1 0 1 

% within  Ηλικία 100.0% 0.0% 100.0% 

32.00 Count 1 0 1 

% within  Ηλικία 100.0% 0.0% 100.0% 

34.00 Count 1 0 1 

% within  Ηλικία 100.0% 0.0% 100.0% 

36.00 Count 0 1 1 

% within  Ηλικία 0.0% 100.0% 100.0% 

42.00 Count 0 1 1 

% within  Ηλικία 0.0% 100.0% 100.0% 

50.00 Count 1 0 1 

% within  Ηλικία 100.0% 0.0% 100.0% 

Total Count 72 6 78 

% within  Ηλικία 92.3% 7.7% 100.0% 

 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της Ηλικίας με την 8Φ.Β «Θα σου άρεσε ο καθηγητής 

να μη παίζει καθόλου ο ίδιος το κομμάτι που θέλει να σου διδάξει, αλλά να σου το βάζει 

από το διαδίκτυο να το ακούσεις;» δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=22.277, df=22, 

p=0.201>0.05). 
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Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της Ηλικίας με την 9Φ.Β «Θα ήθελες να σου δίνει ο 

καθηγητής σου παρτιτούρα για τη διδασκαλία ενός κομματιού;» δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (X2=12.844, df=22, p=0.937>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της Ηλικίας με την 10Φ.Β «Θα ήθελες να βγάζετε τα 

κομμάτια με το αυτί, χωρίς παρτιτούρα;» δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=25.681, 

df=22, p=0.266>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της Ηλικίας με την 11Φ.Β «Θα ήθελες να παίζετε 

επίσης κομμάτια που δεν είναι παραδοσιακά;» δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=15.716, 

df=22, p=0.830>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της Ηλικίας με την 12Φ.Β «Θα ήθελες ο καθηγητής 

να ακούει τη γνώμη σου σχετικά με το ρεπερτόριο που θα διδαχτείς;»   δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (X2=26.378, df=22, p=0.236>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της Ηλικίας με την 13Φ.Β «Θα ήθελες να διδάσκεσαι  

πώς να κάνεις αυτοσχεδιασμό/ταξίμι στο όργανο σου;» δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(X2=21.695, df=22, p=0.478>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση της Ηλικίας με την 14Φ.Β «Θα σου άρεσε 

ανεξαρτήτως επιπέδου στο όργανο σου, να σε παροτρύνει ο καθηγητής σου να παίζεις σε 

συναυλίες με τους συμμαθητές σου;» δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=26.450, df=22, 

p=0.233>0.05). 

 

Συσχετίσεις με το όργανο που διδάσκεται ο φοιτητής/ μαθητής ωδείου 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Οργάνου με την 1Φ.Β «Θα ήθελες το μάθημα 

σου να ξεκινάει με μια συζήτηση από μέρους του καθηγητή/τριας, σχετικά με το πώς ήταν 

η μέρα σου στο πανεπιστήμιο /ωδείο;» δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=13.025 df=17, 

p=0.734>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Οργάνου με την 2Φ.Β «Θα ήθελες να νοιάζεται 

για τα προβλήματα σου, για εσένα, πέρα από το να διδάσκει μόνο;» δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (X2=17.064, df=17, p=0.450>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Οργάνου με την 3Φ.Β «Θα ήθελες να ξεκινά το 

μάθημα με ένα ζέσταμα με κλίμακες;» δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=18.991, df=17, 

p=0.329>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Οργάνου με την 4Φ.Β «Σου φαίνονται βαρετές 

οι κλίμακες;» δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=15.764, df=17, p=0.541>0.05). 
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Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Οργάνου με την 5Φ.Β «Θα ήθελες οι κλίμακες 

να γίνονται με έναν πιο ευχάριστο τρόπο στο μάθημα;» δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(X2=24.832, df=17, p=0.099>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Οργάνου με την 7Φ.Β «Θα σου άρεσε να ξεκινάει 

ο καθηγητής να παίζει πρώτος το κομμάτι, να το ακούς μια φορά και μετά να σου το 

διδάσκει;» δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=13.146, df=17, p=0.726>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Οργάνου με την 8Φ.Β «Θα σου άρεσε ο 

καθηγητής να μη παίζει καθόλου ο ίδιος το κομμάτι που θέλει να σου διδάξει, αλλά να σου 

το βάζει από το διαδίκτυο να το ακούσεις;» δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=22.878, 

df=17, p=0.153>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Οργάνου με την 9Φ.Β «Θα ήθελες να σου δίνει 

ο καθηγητής σου παρτιτούρα για τη διδασκαλία ενός κομματιού;» δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (X2=22.296, df=17, p=0.174>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Οργάνου με την 10Φ.Β «Θα ήθελες να βγάζετε 

τα κομμάτια με το αυτί, χωρίς παρτιτούρα;» δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=19.078, 

df=17, p=0.324>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Οργάνου με την 11Φ.Β «Θα ήθελες να παίζετε 

επίσης κομμάτια που δεν είναι παραδοσιακά;» δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=17.321, 

df=17, p=0.433>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Οργάνου με την 12Φ.Β «Θα ήθελες ο καθηγητής 

να ακούει τη γνώμη σου σχετικά με το ρεπερτόριο που θα διδαχτείς;» δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (X2=20.417, df=17, p=0.253>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Οργάνου με την 13Φ.Β «Θα ήθελες να 

διδάσκεσαι  πώς να κάνεις αυτοσχεδιασμό/ταξίμι στο όργανο σου;» δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (X2=21.094, df=17, p=0.222>0.05). 

Ο έλεγχος X2 δείχνει πως η συσχέτιση του Οργάνου με την 14Φ.Β «Θα σου άρεσε 

ανεξαρτήτως επιπέδου στο όργανο σου, να σε παροτρύνει ο καθηγητής σου να παίζεις σε 

συναυλίες με τους συμμαθητές σου;» δεν είναι στατιστικά σημαντική (X2=26.884, df=17, 

p=0.060>0.05). 

Έλεγχος Υπόθεσης: Η ηλικία σχετίζεται με το τι άλλο μάθημα κάνουν και με τον χρόνο 

κατά τον οποίο το διδάσκονται; 

Ο έλεγχος Kruskal Wallis δείχνει πως η διαφορά στους μέσους όρους των ηλικιών των 

φοιτητών (Πίνακας Χ17) ανάλογα με το τι διδάσκονται πέραν του οργάνου δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (X2=9.873, df=6, p=0.13>0.05). 
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Πίνακας Χ17. Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις των Ηλικιών των φοιτητών / μαθητών 

ωδείων, ανάλογα με το τι άλλο διδάσκονται πέραν του οργάνου 

Τι αλλο διδασκεσαι; Mean SD 

Ηλικία Βυζαντινή μουσική 25.7500 2.17466 

  Αρμονία 22.2500 .25000 

  κλασικά Όργανα 25.0000 5.68624 

  θεωρία ανατολικής 22.5000 1.22474 

  θεωρία μουσικής 14.0000 2.40832 

  φωνητική 23.0000 .91287 

  παρ. οργανα 22.7500 3.32603 

 

Ο έλεγχος Spearman’s rho δείχνει πως η συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και του χρόνου για 

τον οποίο διδάσκονται κάτι πέραν του οργάνου τους, δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(rho=0.180, p=0.307>>0.05). 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Οι μαθητές θέλουν να είναι χαρούμενος ο δάσκαλος περισσότερο 

απ’ όσο θέλουν οι φοιτητές / μαθητές ωδείων;  

Οι φοιτητές / μαθητές ωδείων θέλουν ο δάσκαλος να είναι χαρούμενος με Μ.Ο. 4.32 και SD 

0.082. Ο αντίστοιχος μέσος όρος των μαθητών είναι 4.51 με SD 0.081. Σύμφωνα με το 

κριτήριο Mann-Whitney, η διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους είναι στατιστικά 

σημαντική (Ζ=-2.367, p= 0.017<0.05). Άρα, οι μαθητές επιθυμούν να είναι χαρούμενος ο 

δάσκαλος περισσότερο από όσο οι φοιτητές / μαθητές ωδείων. 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Οι μαθητές θέλουν να είναι σοβαρός ο δάσκαλος περισσότερο απ’ 

όσο θέλουν οι φοιτητές/ μαθητές ωδείων; 

Οι φοιτητές / μαθητές ωδείων θέλουν ο δάσκαλος να είναι σοβαρός με Μ.Ο. 3.88 και SD 

0.098. Ο αντίστοιχος μέσος όρος των μαθητών είναι 3.32 με SD 0.118. Σύμφωνα με το 

κριτήριο Mann-Whitney, η διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους είναι στατιστικά 

σημαντική (Ζ=-4.08, p<<0.01). Άρα, οι μαθητές επιθυμούν να είναι σοβαρός ο δάσκαλος 

περισσότερο από όσο οι φοιτητές / μαθητές ωδείων. 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Οι μαθητές θέλουν ο δάσκαλος να έχει χιούμορ περισσότερο απ’ 

όσο θέλουν οι φοιτητές / μαθητές ωδείων; 

Οι φοιτητές / μαθητές ωδείων θέλουν ο δάσκαλος να έχει χιούμορ με Μ.Ο. 4.23 και SD 

0.079. Ο αντίστοιχος μέσος όρος των μαθητών είναι 4.43 με SD 0.76. Σύμφωνα με το 
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κριτήριο Mann-Whitney, η διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους είναι στατιστικά 

σημαντική (Ζ=-2.00, p=0.046<0.05). Άρα, οι μαθητές επιθυμούν να έχει χιούμορ ο 

δάσκαλος περισσότερο από όσο οι φοιτητές / μαθητές ωδείων. 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Οι μαθητές θέλουν ο δάσκαλος να εμπνέει εμπιστοσύνη 

περισσότερο απ’ όσο θέλουν οι φοιτητές / μαθητές ωδείων; 

Οι φοιτητές / μαθητές ωδείων θέλουν να εμπνέει ο δάσκαλος εμπιστοσύνη με Μ.Ο. 4.47 και 

SD 0.087, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος των μαθητών είναι 4.5 με SD 0.079. Σύμφωνα με 

το κριτήριο Mann-Whitney, η διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (Ζ=-1.45, p=0.147>0.05). 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Οι μαθητές θέλουν ο δάσκαλος να μην υποβαθμίζει τους μαθητές 

του περισσότερο από όσο θέλουν οι φοιτητές / μαθητές ωδείων; 

Οι φοιτητές / μαθητές ωδείων θέλουν ο δάσκαλος να μην υποβαθμίζει τους μαθητές με Μ.Ο. 

4.54 και SD 0.10, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος των μαθητών είναι 4.5 με SD 0.1. Σύμφωνα 

με το κριτήριο Mann-Whitney, η διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (Z=-0.054, p=0.957>0.05). 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Οι μαθητές θέλουν ο δάσκαλος να βάζει όρια στην τάξη 

περισσότερο απ’ όσο θέλουν οι φοιτητές / μαθητές ωδείων;  

Οι φοιτητές / μαθητές ωδείων θέλουν ο δάσκαλος να βάζει όρια στην τάξη με Μ.Ο. 4.2 και 

SD 0.082. Ο αντίστοιχος μέσος όρος των μαθητών είναι 3.75 με SD 0.11. Σύμφωνα με το 

κριτήριο Mann-Whitney, η διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους είναι στατιστικά 

σημαντική (Ζ=-2.532, p=0.011<0.05). Άρα, οι φοιτητές / μαθητές ωδείων επιθυμούν να 

βάζει όρια ο δάσκαλος στην τάξη περισσότερο από όσο θέλουν οι μαθητές. 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Οι μαθητές θέλουν ο δάσκαλος να έχει όρεξη για διδασκαλία 

περισσότερο απ’ όσο θέλουν οι φοιτητές / μαθητές ωδείων; 

Οι φοιτητές / μαθητές ωδείων θέλουν ο δάσκαλος να έχει όρεξη για διδασκαλία με Μ.Ο. 

4.74 και SD 0.5, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για τους μαθητές είναι 4.57 με SD 0.06. 

Σύμφωνα με το κριτήριο Mann-Whitney, η διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (Z=-1.013, p = 0.056>0.05) 
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Έλεγχος Υπόθεσης: Οι μαθητές θέλουν ο δάσκαλος να έχει μεταδοτικότητα 

περισσότερο απ’ όσο θέλουν οι φοιτητές / μαθητές ωδείων; 

Οι φοιτητές / μαθητές ωδείων θέλουν ο δάσκαλος να έχει μεταδοτικότητα με Μ.Ο 4.82 και 

SD 0.05, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για μαθητές είναι 4.52 με SD 0.06. Σύμφωνα με το 

κριτήριο Mann-Whitney, η διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους είναι στατιστικά 

σημαντική (Ζ=-2.919, p=0.004<<0.01). Άρα, οι φοιτητές / μαθητές ωδείων θέλουν ο 

δάσκαλος να έχει μεταδοτικότητα περισσότερο απ’ όσο οι  μαθητές. 

 

 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Οι μαθητές θέλουν ο δάσκαλος να γνωρίζει καλά το αντικείμενό 

του περισσότερο απ’ όσο θέλουν οι φοιτητές / μαθητές ωδείων ; 

Οι φοιτητές / μαθητές ωδείων θέλουν ο δάσκαλος να γνωρίζει καλά το αντικείμενό του με 

Μ.Ο 4.78 και SD 0.05, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για τους μαθητές είναι 4.67 με SD 

0.056. Σύμφωνα με το κριτήριο Mann-Whitney, η διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους 

δεν είναι στατιστικά σημαντική (Z=-1.085, p=0.278) 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Οι μαθητές θέλουν να αντιμετωπίζει ο δάσκαλος τους μαθητές με 

ίσους όρους περισσότερο απ’ όσο θέλουν οι φοιτητές μαθητές ωδείων; 

Οι φοιτητές / μαθητές ωδείων θέλουν ο δάσκαλος να αντιμετωπίζει τους μαθητές του με 

ίσους όρος με Μ.Ο 4.5 και SD 0.09, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για τους μαθητές είναι 

4.54 με SD 0.067. Σύμφωνα με το κριτήριο Mann-Whitney, η διαφορά ανάμεσα στους 

μέσους όρους δεν είναι στατιστικά σημαντική (Ζ=-0.292, p=0.77>>0.05) 

 

Έλεγχος Υπόθεσης: Οι μαθητές θέλουν ο δάσκαλος να επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση 

και τον αυτοσχεδιασμό περισσότερο απ’ όσο θέλουν οι φοιτητές / μαθητές ωδείων ; 

Οι φοιτητές / μαθητές ωδείων θέλουν ο δάσκαλος να επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση και 

τον αυτοσχεδιασμό με Μ.Ο 4.32 και SD 0.08, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος των μαθητών 

είναι 4.02 με SD 0.11. Σύμφωνα με το κριτήριο Mann-Whitney, η διαφορά ανάμεσα στους 

μέσους όρους δεν είναι στατιστικά σημαντική (Z=-1.792, p=0.073>0.05). 
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Ομάδα εστίασης (Focus Group) 

Στις 18 Απριλίου 2016, στο Μουσικό σχολείο Δράμας, δημιουργήθηκε μια ομάδα εστίασης 

(focus group), στο μάθημα των μουσικών συνόλων, και συγκεκριμένα στο μουσικό σύνολο 

σαντουριών. Στη συζήτηση συμμετείχαν 15 παιδιά, από Α΄ γυμνασίου έως Γ΄ λυκείου.  

Τα περισσότερα παιδιά ανταποκρίθηκαν στις ερωτήσεις του διδάσκοντα και 

εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με: α) ποια είναι τα χαρακτηριστικά του άριστου 

δασκάλου στη διδασκαλία ατομικού οργάνου, β) ποια είναι τα χαρακτηριστικά του άριστου 

δασκάλου στη διδασκαλία μουσικών συνόλων και τέλος, γ) αν στα ίδια τα παιδιά δινόταν η 

ευκαιρία να διδάξουν, πώς θα το έκαναν στη πράξη και ποια χαρακτηριστικά θα ήθελαν να 

έχουν ως καθηγητές. Τα παιδιά κάθισαν σε κύκλο, ώστε το ένα να βλέπει το άλλο και όλα 

μαζί την καθηγήτριά τους. Η συζήτηση κράτησε μισή ώρα λόγω του ότι τα παιδιά σε λίγες 

μέρες είχαν την τελική συναυλία του σχολείου τους και έπρεπε να αξιοποιήσουν την 

συγκεκριμένη ώρα για την τελική τους πρόβα. Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα ήταν αρκετά 

καλό, καθώς προέκυψαν αρκετά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του άριστου δασκάλου. 

Ακούστηκαν αρκετές γνώμες, όχι από όλα τα παιδιά αλλά από τα περισσότερα και από κάθε 

σχολική τάξη. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι α) όλα τα παιδιά ήξεραν να παίζουν κάποιο 

μουσικό όργανο και όχι απαραίτητα σαντούρι, αλλά υπήρχε μια γκάμα οργάνων (όπως ούτι, 

λαούτο, παραδοσιακό βιολί, παραδοσιακά κρουστά, σαντούρι, τσέλο, κλασσικό βιολί), β) 

όλα συμμετείχαν στα μουσικά σύνολα του σχολείου και ορισμένα μάλιστα συμμετείχαν και 

στην παραδοσιακή και στη συμφωνική ορχήστρα του σχολείου. Η καθηγήτρια ξεκίνησε να 

τους κάνει ερωτήσεις και με αφορμή τις απαντήσεις των παιδιών, προχωρούσε τη συζήτηση. 

Η συζήτηση ήταν αρκετά ευχάριστη για τα παιδιά, καθώς υπήρχε πολύ καλή διάθεση και 

από τη μεριά της καθηγήτριας και από τη μεριά των μαθητών, υπήρχε αρκετό χιούμορ και 

τα παιδιά αισθάνονταν αρκετά οικεία, απαντώντας και θίγοντας με άνεση και αυθορμητισμό 

τα θέματα που θίγονταν. 

Το πρώτο συμπέρασμα από τη συγκεκριμένη συζήτηση είναι ότι κάθε καθηγητής 

πρέπει να κάνει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μια τέτοια συζήτηση μέσα στην τάξη με 

τους μαθητές του, ώστε να ακούγεται η γνώμη των παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό να 

ακούγεται η γνώμη των μαθητών. Αν όλοι οι καθηγητές έδιναν βήμα στους μαθητές τους, 

και  άκουγαν τι πραγματικά θέλουν και πώς θέλουν οι μαθητές τον καθηγητή τους, θα 

υπήρχε μεγαλύτερη βάση για σκέψη, προβληματισμό και αυτοκριτική από τους δασκάλους. 

Μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της διδασκαλίας, της 

μαθησιακής διαδικασίας και των κινήτρων των μαθητών και φοιτητών για τη σπουδή του 
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οργάνου. Αυτό που προέκυψε από τη συγκεκριμένη συζήτηση, ήταν ότι αυτό που θέλουν τα 

παιδιά και θεωρούν ως πρώτο και σπουδαιότερο χαρακτηριστικό για τον άριστο καθηγητή, 

είναι το να αγαπάει αυτό που κάνει και να έχει όρεξη στο μάθημα, να μη διδάσκει μόνο και 

μόνο επειδή διορίστηκε σε ένα σχολείο. Ακολουθεί η πολύ καλή γνώση του αντικειμένου. Τα 

παιδιά ζητούν έναν καθηγητή που θα είναι αρωγός στη μάθηση τους, που θα τα καθοδηγεί 

και θα τα εμπνέει για μάθηση. Θέλουν έναν καθηγητή που θα αντιμετωπίζει όλα τα παιδιά 

ως ίσα, που θα έχει χιούμορ μέσα στο μάθημα και δε θα κάνει διακρίσεις. Έναν καθηγητή 

που θα είναι δίπλα στα παιδιά, που θα σκέφτεται κυρίως τον μαθητή και τις πραγματικές του 

ανάγκες και όχι ένα μάθημα δασκαλοκεντρικό. Έναν καθηγητή που δε θα είναι 

προσκολλημένος στο αυστηρό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας αλλά θα σέβεται και τη 

γνώμη του μαθητή, τα θέλω και τις προτιμήσεις του. Οι μαθητές επιθυμούν έναν καθηγητή 

που διδάσκει με ροή, που διέπεται από παραγωγικότητα, δημιουργικότητα και κυρίως 

ομαδικότητα. 
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Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας οδηγούν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα τόσο ως 

προς τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών παραδοσιακού μουσικού οργάνου και τις απόψεις 

τους για την άριστη διδασκαλία όσο και ως προς συσχετισμούς διαφόρων παραγόντων. 

Αρχικά, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη έρευνα σχετικά με 

την επιλογή του παραδοσιακού μουσικού οργάνου είναι ότι η επιλογή του οργάνου γίνεται 

με βάση α) το φύλο, β) την ηλικία και γ) τους εξωτερικούς παράγοντες.  

Ως προς το φύλο, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως ένα μεγάλο ποσοστό των 

μαθητών στα μουσικά σχολεία και πιο συγκεκριμένα τα κορίτσια, επιλέγουν ταμπουρά, ενώ 

τα αγόρια μπουζούκι. Όσον αφορά στους φοιτητές / μαθητές ωδείων, τα αγόρια επιλέγουν 

μπουζούκι και τα κορίτσια κανονάκι. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν 

προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα, όπως της Kuhlman (2004) και των  Hallam, Rogers & 

Creech (2008), σύμφωνα με τα οποία ο παράγοντας  φύλο επηρεάζει την επιλογή του 

μουσικού οργάνου. Ως προς την ηλικία, η έρευνα έδειξε ότι το παραδοσιακό μουσικό 

όργανο ταμπουράς φαίνεται να επιλέγεται κυρίως από τις μικρές ηλικίες, ενώ το σαντούρι, 

το μπουζούκι και το ούτι επιλέγονται από μεγαλύτερες ηλικίες. Ωστόσο, στους φοιτητές / 

μαθητές ωδείων δεν παρατηρείται κάτι αντίστοιχο. Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι ο 

παράγοντας της ηλικίας επηρεάζει την επιλογή του παραδοσιακού οργάνου. Τα ευρήματα 

της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν προηγούμενες μελέτες (Doğan & Erdal, 2016). Η 

επιλογή του οργάνου σε σχέση με την ηλικία επηρεάζεται από τα ακούσματα της κάθε 

ηλικίας, από το είδος της μουσικής προτίμησης (δημοφιλής, κλασσική, παραδοσιακή), 

καθώς και από το ρεπερτόριο που αντιστοιχεί σε κάθε όργανο. Παραδείγματος χάριν, εάν 

στην συναυλία γνωριμίας με τα παραδοσιακά όργανα στα μουσικά σχολεία, ένας καθηγητής 

παραδοσιακής μουσικής παίξει ένα δημοφιλές στα παιδιά κομμάτι, ο μαθητής θα 

ενθουσιαστεί και θα επιλέξει το συγκεκριμένο όργανο. Επομένως, το αντιπροσωπευτικό για 

κάθε όργανο ρεπερτόριο, αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιλογής του από τους μαθητές, 

σε συνάρτηση προς την ηλικία τους. 

Σχετικά με τους εξωτερικούς παράγοντες και την επιλογή του οργάνου, παρατηρείται  

ότι οι μαθητές των μουσικών σχολείων και πιο συγκεκριμένα οι μαθητές γυμνασίου, 

επηρεάζονται τόσο από τους γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον, όσο και από το 

πρόγραμμα σπουδών του σχολείου, τείνουν δηλαδή να επιλέγουν το όργανο που ορίζεται 

ως υποχρεωτικό στο σχολικό πρόγραμμα. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας 

επιβεβαιώνουν προηγούμενες μελέτες, όπως αυτή του Williams (2006). 
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Όσον αφορά στις απόψεις των ερωτώμενων για την άριστη διδασκαλία του ατομικού 

παραδοσιακού οργάνου, τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι αντιλήψεις των 

ερωτώμενων για την άριστη διδασκαλία σχετίζονται με παράγοντες όπως το φύλο, την 

ηλικία του μαθητή, καθώς  και  τη σχέση δασκάλου-μαθητή/φοιτητή. 

Σχετικά με τη διδασκαλία οργάνου, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το θηλυκό φύλο τόσο 

στο σχολείο όσο και στο ωδείο, προτιμάει τη διδασκαλία μέσω παρτιτούρας, κάτι που δεν 

ισχύει για τα αγόρια. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι τα κορίτσια τείνουν να συμφωνούν 

με τις καθιερωμένες διδακτικές πρακτικές περισσότερο από ότι τα αγόρια. Ωστόσο, δεν 

υπάρχει κάποια προγενέστερη έρευνα που να επιβεβαιώνει το γεγονός ότι τα κορίτσια 

προτιμούν τη διδασκαλία μέσω παρτιτούρας, ενώ τα αγόρια όχι.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι η έρευνα της Green υποστηρίζει πως μέσα από άτυπες πρακτικές 

μάθησης, η ακοή εξασκείται και δεν αποτελεί έμφυτη ιδιότητα. Επιπλέον, όταν ρωτήθηκε 

το δείγμα της εάν θέλει να διδάσκεται από παρτιτούρα ή εξ ακοής, και τα δυο φύλα 

απάντησαν «και με τους δύο τρόπους». Επομένως, το αποτέλεσμα της παρούσας έρευνας, 

πιθανώς να χρήζει περαιτέρω μελέτης μεταξύ της σχέσης φύλου και του τρόπου διδασκαλίας 

του μουσικού οργάνου. Πιθανόν τα αγόρια να έχουν εξασκήσει περισσότερο την ακοή τους, 

σε αντίθεση με τα κορίτσια. Εξίσου πιθανό είναι τα κορίτσια να νιώθουν μεγαλύτερη 

σιγουριά με τη χρήση παρτιτούρας, σε αντίθεση με τα αγόρια.   

Τα ευρήματα της έρευνας επίσης έδειξαν ότι οι φοιτητές θέλουν να ακούν τα κομμάτια τους 

πριν τα διδαχθούν, κάτι που πιθανόν σχετίζεται με τη συνειδητή πλέον γνώση τους για τη 

σημαντικότητα της προφορικότητας και την αναγκαιότητα της μίμησης στην εκμάθηση ενός 

παραδοσιακού οργάνου.   

 Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν επίσης μεγαλύτερη προτίμηση των 

κοριτσιών για επαφή του δασκάλου μαζί τους, σε σχέση με τα αγόρια που φαίνονται πιο 

αδιάφορα απέναντι στον δάσκαλο τους. Αυτό συμβαίνει γιατί τα κορίτσια είναι πιο 

επικοινωνιακά και πιο ευαίσθητα σε σχέση με τα αγόρια. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έρχεται να επιβεβαιώσει προηγούμενη έρευνα των Lavin, Korte & Davies (2011) .  

Όσο οι μαθητές μεγαλώνουν, τείνουν να θέλουν περισσότερο να νοιάζεται ο δάσκαλος 

για τα προβλήματά τους, γεγονός που επιβεβαιώνεται από προηγούμενες έρευνες όπως 

αυτές των Finney (2003), Murphy, Deli & Edwards (2004) και Davis(2010). Ωστόσο, το 

εύρημα αυτό δε φαίνεται να αφορά τους φοιτητές και τους μαθητές ωδείων. 

Επιπλέον, τα ευρήματα τόσο από τα ερωτηματολόγια όσο και από τη συζήτηση με 

την ομάδα εστίασης,  δείχνουν ότι οι μαθητές ζητούν το ενδιαφέρον του καθηγητή εξίσου 

σε προσωπικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, ενώ επιθυμούν να έχουν βήμα ώστε να μπορούν 
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να πουν τη γνώμη και τις προτιμήσεις τους στην επιλογή του ρεπερτορίου. Προτιμούν έναν 

καθηγητή που θα σκέφτεται κυρίως τον μαθητή και τις πραγματικές του ανάγκες και όχι ένα 

μάθημα δασκαλοκεντρικό .  

Τα ευρήματα σχετικά με τις απόψεις των μαθητών και σπουδαστών για τα 

χαρακτηριστικά του άριστου εκπαιδευτικού κατηγοριοποιούνται σε τρεις μεγάλες ενότητες: 

α) την προσωπικότητά του, β) τον επαγγελματισμό του και γ) την ικανότητα διαχείρισης της 

τάξης.  

Αναφορικά με την προσωπικότητα του δασκάλου, παρατηρείται ότι τα στοιχεία που 

συνθέτουν τον άριστο δάσκαλο είναι: το ενδιαφέρον για τον μαθητή, το χιούμορ, ο 

ενθουσιασμός για το μάθημα, η σοβαρότητα, το να είναι ενθαρρυντικός, χαρούμενος και να 

εμπνέει εμπιστοσύνη. Συγκρίνοντας τις απαντήσεις των φοιτητών και σπουδαστών ωδείων 

με τις αντίστοιχες απαντήσεις των μαθητών μουσικών σχολείων, συμπεραίνουμε ότι 

χαρακτηριστικά όπως το χιούμορ και η ευθυμία του δασκάλου ασκούν μεγαλύτερη 

βαρύτητα στους μαθητές από όσο στους φοιτητές . Η σημασία της ευθυμίας του δασκάλου 

για την επαφή του με τους μαθητές απαντάται σταθερά στην ερευνητική βιβλιογραφία όπως 

των Rife, Shnek, Lauby & Lapidus (2001), Kelly (2008), Davis (2010), Fazet, Bello, 

Leftwich, Mesler & Shaver (2005), Moore & Kuol (2007), Feng & Wood(2012), Bradley, 

Kirby & Madriaga (2015). Ωστόσο, οι έρευνες των Feng & Wood (2012), Gao & Liu (2013), 

Samaga & Hemalatha (2014), Bradley, Kirby & Madriaga (2015) αντιπαραβάλλονται στα 

ευρήματα της έρευνας, στην οποία το χιούμορ έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στους φοιτητές 

παρά στους μαθητές.  

Το να εμπνέει ο δάσκαλος εμπιστοσύνη, να ενδιαφέρεται για τον μαθητή, να είναι 

ενθαρρυντικός και ενθουσιώδης για τη διδασκαλία, είναι εξίσου σημαντικά τόσο για τους 

μαθητές, όσο και για τους φοιτητές / μαθητές ωδείων. Τέλος, οι φοιτητές / μαθητές ωδείων 

προτιμούν τη σοβαρότητα σε έναν καθηγητή περισσότερο από όσο το επιθυμούν οι μαθητές. 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι όσο μικρότερο σε ηλικία είναι το άτομο και όσο πιο 

‘χαλαρό’ είναι το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα η μουσική σπουδή, τόσο περισσότερο 

χρειάζεται έναν χαρούμενο και ενθουσιώδη δάσκαλο. Τα συμπεράσματα σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας που οι μαθητές / σπουδαστές παραδοσιακού ατομικού 

οργάνου θεωρούν σημαντικά, συμφωνούν με πληθώρα προηγούμενων ερευνητικών 

ευρημάτων, όπως των Brimhall (2014), Fazet, Bello, Leftwich, Mesler & Shaver (2005), 

Gao & Liu (2013), Corbett& Wilson (2002), Finney (2003), Murphy, Deli, Edwards (2004), 

Minor, Onwuegbuzie, Witcher, James (2002), Gourneau (2005), Brown, Morehead & Smith 

(2008),  Jimenez, Navaridas (2012), Rife, Shnek, Lauby & Lapidus (2001), Lupascu, 
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Panisoara & Ι. Panisoara (2013), Gourneau (2005), Moore & Kuol (2007), Feng & Wood 

(2012), Bradley, Kirby & Madriaga (2015), Davis (2010), Sindberg (2014), Samaga & 

Hemalatha (2014) . 

Τα στοιχεία που σχετίζονται με τον επαγγελματισμό ενός άριστου δασκάλου είναι: 

η μεταδοτικότητα, η γνώση του αντικειμένου που διδάσκει, η ικανότητα προσαρμογής του 

μαθήματος στις ανάγκες των μαθητών. Οι μαθητές μουσικών σχολείων και οι φοιτητές / 

μαθητές ωδείων, συμφωνούν απόλυτα στο ότι ο δάσκαλος πρέπει να έχει βαθιά γνώση του 

αντικειμένου που διδάσκει, να είναι ικανός να προσαρμόσει το μάθημά του ανάλογα με τις 

ανάγκες της τάξης και των μαθητών. Σχετικά με τη μεταδοτικότητα, οι φοιτητές τη θεωρούν 

πιο σημαντική σε έναν δάσκαλο απ’ όσο οι μαθητές πιθανώς λόγω του ότι αποσκοπούν στην 

επαγγελματική τους αποκατάσταση και αποζητούν έναν καθηγητή από τον οποίο θα 

απορροφήσουν όσες περισσότερες γνώσεις μπορούν στο αντικείμενό τους. Όσα 

προαναφέρθηκαν συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες, όπως αυτές των Polk (2006), Kelly 

(2008), Davis (2010), Feng & Wood (2012), Jimenez & Navaridas (2012),  Alpasan & Tufan 

(2014), Napoles & McLeod (2015), Brimhall(2014), Minor, Onwuegbuzie, Witcher & 

James (2002) ,  Fazet, Bello, Leftwich, Mesler & Shaver (2005), Moore & Kuol (2007), 

Brown, Morehead & Smith (2008), Sindberg (2014), Samaga & Hemalatha (2014), 

Thorgensen & Jogansen (2015), Bradley, Kirby & Madriaga (2015), Corbett & Wilson 

(2002), Gourneau (2005), Gao & Liu (2013), Bali (2014). 

 Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η ικανότητα διαχείρισης της τάξης. Σε 

αυτήν την κατηγορία τα χαρακτηριστικά είναι: η μη υποβάθμιση των μαθητών, η δίκαιη 

αντιμετώπιση των μαθητών με ίσους όρους και η ικανότητα του δασκάλου να βάζει όρια στην 

τάξη για την διατήρηση της πειθαρχίας. Για τα χαρακτηριστικά της «μη υποβάθμισης των 

μαθητών» και της «δίκαιης αντιμετώπισης με ίσους όρους» είναι απόλυτα σύμφωνοι τόσο 

οι μαθητές, όσο και οι φοιτητές / μαθητές ωδείων. Σχετικά με τη «διατήρηση της πειθαρχίας 

στην τάξη μέσω ορίων», συμπεραίνουμε ότι οι φοιτητές / μαθητές ωδείων το επιθυμούν 

περισσότερο απ’ όσο οι μαθητές. Τέλος, ο καθηγητής θα πρέπει να είναι σε θέση να αλλάζει 

τη ρουτίνα του μαθήματος όταν χρειάζεται, να διδάσκει προκαλώντας το ενδιαφέρον των 

μαθητών / φοιτητών, ώστε να υπάρχει πειθαρχία και καλή διάθεση στην τάξη, ευρήματα 

που συμφωνούν με την ευρύτερη βιβλιογραφία όπως αυτή των Kelly (2008), Lupascu, 

Panisoara & Ι. Panisoara (2013), Alpasan & Tufan (2014) Sindberg (2014), Bali (2014), 

Gourneau (2005), Gao & Liu (2013), Corbett & Wilson (2002), Davis (2010), Minor, 

Onwuegbuzie, Witcher & James (2002) Thorgensen & Johansen (2015), Feng & Wood 

(2012), Sindberg (2014), Bradley, Kirby & Madriaga (2015). 
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Βάσει όλων των επιμέρους συμπερασμάτων, καταλήγουμε στο ότι προσωπικά 

χαρακτηριστικά των σπουδαστών μουσικής επηρεάζουν τόσο την επιλογή του μουσικού 

οργάνου όσο και τα κριτήρια που κατά τη γνώμη τους, καθιστούν μία διδασκαλία άριστη. 

Το φύλο, η ηλικία και το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα η διδασκαλία (μουσικό σχολείο, 

ωδείο, ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) επηρεάζουν τις προτιμήσεις τους για τη μέθοδο 

διδασκαλίας (εξ ακοής ή μέσω παρτιτούρας) ή το περιεχόμενό της (κλίμακες, ασκήσεις, 

ρεπερτόριο). Σχετικά με τα χαρακτηριστικά του άριστου δασκάλου, πέρα από κάποιες 

διαφορές στις προτιμήσεις μεταξύ μαθητών και φοιτητών, υπήρξε ομοφωνία. Το 

ενδιαφέρον, ο ενθουσιασμός, η ενθάρρυνση, η γνωστική επάρκεια του αντικειμένου, η 

προσαρμογή της διδασκαλίας στις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες, η δίκαιη και ισότιμη 

αντιμετώπιση, είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά που σύμφωνα με τους μαθητές, και 

καθιστούν έναν δάσκαλο άριστο. Πέρα από τις διαφορές των προσωπικών τους 

χαρακτηριστικών και αναγκών, όλοι οι μαθητές επιθυμούν μία διδασκαλία μαθητοκεντρική, 

βασισμένη στον σεβασμό και την αλληλοεκτίμηση. 
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Συμβολή της Προτεινόμενης Μελέτης στην Επιστήμη/Τέχνη 

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης μπορούν να συμβάλουν θετικά στη βελτίωση της 

διδασκαλίας, μέσα από τον προβληματισμό των ίδιων των εκπαιδευτικών σχετικά με τα 

στοιχεία εκείνα, προσωπικά, επαγγελματικά ή στοιχεία σχέσης με τους μαθητές, που τους 

κάνουν ιδιαίτερα αποτελεσματικούς. Όπως κάθε έρευνα, έτσι και η έρευνα που 

παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, γεννάει περισσότερα ερωτήματα από 

αυτά που απαντάει. Είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι έρευνες πάνω στο θέμα της 

αριστείας του δασκάλου, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από τον ίδιο τον αποδέκτη της 

διδασκαλίας, δηλαδή τον διδασκόμενο.  

Τα ευρήματα της βιβλιογραφίας ωστόσο, όπως και τα ευρήματα της παρούσας 

μελέτης, υπογραμμίζουν περίτρανα τη σημασία των χαρακτηριστικών του δασκάλου για την 

επιτυχία της μουσικής διδασκαλίας και της διδασκαλίας γενικότερα. Είναι σημαντικό να 

αντιληφθούμε ότι ο ακρογωνιαίος λίθος στο γενικό και στο μουσικό εκπαιδευτικό σύστημα 

είναι το έμψυχο δυναμικό της. Καλύτεροι εκπαιδευτικοί, που προσελκύουν και εμπνέουν 

τους μαθητές/φοιτητές στη μάθηση, που έχουν περισσότερες γνώσεις, δεξιότητες και 

προσόντα διδασκαλίας, μπορούν να σημαίνουν ένα καλύτερο αύριο για τη μουσική μας 

παιδεία. Χρειαζόμαστε καθηγητές που είναι αρωγοί στην μάθηση των παιδιών, έχουν όρεξη 

για διδασκαλία, είναι δίπλα στα παιδιά και θα νοιάζονται πραγματικά για αυτά. Καθηγητές 

που δεν προκαλούν ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών και αντιμετωπίζουν όλους τους 

μαθητές ως ίσους.  Έτσι, θα έχουμε μαθητές που θα μπαίνουν με όρεξη για μάθηση στη 

τάξη, που θα εμπνέονται από το καθηγητή τους, και θα δημιουργούν μουσικά.  Το τι μας 

λένε οι ίδιοι οι διδασκόμενοι, μαθητές ή φοιτητές, για τον αποτελεσματικό δάσκαλο είναι 

ιδιαίτερης σημασίας, διότι οι μαθητές αποτελούν το άλλο κομμάτι του έμψυχου δυναμικού 

στην εκπαίδευση πέρα από τους καθηγητές. Οι απόψεις τους μπορούν να συμβάλουν 

ξεκάθαρα στη βελτίωση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Για αυτό και είναι ώρα 

να τους ακούσουμε. Η έρευνα μπορεί εδώ να εξυπηρετήσει άμεσα τη βελτίωση της 

εκπαιδευτικής πράξης και του εκπαιδευτικού συστήματος εν γένει, και να γεφυρώσει το 

χάσμα που συχνά υφίσταται μεταξύ έρευνας και εκπαιδευτικής πραγματικότητας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Καθηγήτρια : Ωραία….Λοιπόν…  

Μαθήτρια : Μας γράφετε; (μας ηχογραφείτε;)  

Καθηγήτρια: Σας γράφω  

Καθηγήτρια: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε την άποψη σας για το ποιος είναι κατά τη γνώμη 

σας, ο άριστος δάσκαλος. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του άριστου δασκάλου; Όποιος 

θέλει μιλάει…  

Μαθήτρια: Ονοματικά; Ή απλά τα χαρακτηριστικά; 

Καθηγήτρια: Δε θέλω να μου πείτε από το σχολείο ποιος είναι ο άριστος δάσκαλος! (γέλια 

από τα παιδιά). Για σας, γενικά…. (παρέμβαση μαθητή, δεν υπάρχει) ένας άριστος 

δάσκαλος πώς τον θέλετε, πώς τον έχετε σκεφτεί στο μυαλό σας, ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά;  

Μαθητής 1: εεε…θα έλεγα ότι ..καταρχάς θα ξέρει πολύ καλά το γνωστικό αντικείμενο, θα 

είναι δηλαδή δεινός γνώστης. Θα αντιμετωπίζει τα παιδιά ως ίσα, δηλαδή δε θα είναι 

ακριβώς σα δάσκαλος, σαν καθηγητής, θα είναι σαν αρωγός στην προσπάθειά τους στη 

μάθηση (γέλια από τα παιδιά για το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ο συγκεκριμένος μαθητής). 

Τέλος πάντων θα τα αντιμετωπίζει ως ίσα, εμ… θα μπορεί να τα εμπνέει, είναι ένα πάρα 

πολύ βασικό χαρακτηριστικό, του δίνει πολύ συν να εμπνέει τα παιδιά, να τους εμπνέει 

εμπιστοσύνη, ε τι άλλο… στην πορεία θα συμπληρώσω και άλλα. 

Καθηγήτρια: ωραία  

Μαθητής 2: Εγώ θέλω κυρία, να είναι λίγο αυστηρός κυρία… δεν είπα να με βαράει… είπα 

να είναι αυστηρός (γέλια από τα παιδιά)  

Μαθητής: Εντάξει, βίτσια είναι αυτά..  

Καθηγήτρια: Ναι, αυστηρός  

Μαθητής 1: Να έχει μια σειρά  

Μαθητής 2: Ναι  

Μαθητής 1: Μεθοδολογία..  

Καθηγήτρια: Δηλαδή να κάνεις κάτι και να μη σου λέει τίποτα;  

Μαθητής 1: Όχι… για μεθοδικότητα μάλλον μιλάει, να έχει μέθοδο, να σε βάζει σε μία 

σειρά.. και να έχεις μια συνέχεια 

Μαθητής 2: πώς είναι ο «Στ..» έτσι;  

Καθηγήτρια: Δε λέμε ονόματα!  
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Μαθητής 2: Πώς είναι αυτός που ξεκινάει από « Σ»  

Καθηγήτρια: Ωραία, πες μου λοιπόν τα χαρακτηριστικά του κυρίου που ανέφερες, άρα για 

σένα είναι ο άριστος δάσκαλος  

Μαθητής 2: Εεε είναι πάρα πολύ, εεε κάνει έτσι λίγο χαβαλέ, μπορεί να μιλήσετε έτσι 

δηλαδή, αλλά όταν μπαίνεις στο μάθημα του είναι αυστηρός… εεε έχει τον τρόπο του κυρία.  

Καθηγήτρια: Μάλιστα, πες μου..  

Μαθητής 3: Εγώ πιστεύω ότι δε μπορεί να υπάρξει άριστος καθηγητής, πάντα θα υπάρχει 

κάποιο ελάττωμα που θα έχει, που δε θα αρέσει σε κάποιον φερ’ ειπείν σε εμένα, αλλά καλό 

θα ήταν να έκανε κάποιες φορές πλάκα και να έκανε το μάθημά του, να το περιγράφει, να 

σου αρέσει το μάθημα, να το γουστάρεις.  

Καθηγήτρια: Ωραία, άλλη άποψη… για εσάς που είσαστε πρώτη φορά στο μουσικό (α΄ 

γυμνασίου);  

Μαθητής: Δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω κυρία, τα είπαν όλα.  

Καθηγήτρια: Που πριν δεν είχατε κάποια σχέση με τη μουσική..  

Μαθητές: Είχαμε  

Καθηγήτρια: Ωραία, από αυτή την εμπειρία λοιπόν που είχατε εκτός σχολείου και από 

αυτήν που πλέον έχετε από το σχολείο, τι πιστεύετε; Πώς πρέπει να είναι ο τέλειος 

καθηγητής που σας κάνει να αγαπάτε το όργανο που παίζετε, πώς ονειρεύεστε έναν τέτοιο 

καθηγητή;  

Μαθήτρια 4: Αυτό που είπαν τα παιδιά, να έχει και χιούμορ να είναι και σοβαρός 

Καθηγήτρια: Άρα ξεκινάμε με αυτό το νούμερο ένα, ωραία, οι υπόλοιποι τίποτα; 

Μαθητής 5: Άρα καταλαβαίνουμε, ο τέλειος καθηγητής τέλος πάντων, θα πρέπει κάθε 

στιγμή να ξέρει να τη χειρίζεται κατάλληλα, όταν πρέπει να τραβήξει το ενδιαφέρον των 

παιδιών να προσθέσει λίγο χιούμορ, να κάνει κάτι διαφορετικό, μια εναλλακτική μέθοδο 

διδασκαλίας, όταν θα πρέπει να προχωρήσει την ύλη του να κάνει κάτι το οποίο είναι….. εμ 

όχι ενδιαφέρον …είναι…., κάτι πολύ σημαντικό τέλος πάντων, να μη χρησιμοποιήσει τις 

παιδαγωγικές μεθόδους τις καινούριες, θα πρέπει να βάλει λίγο και ο μαθητής κάτω τον 

εαυτό του… (Ανοίγει η πόρτα της αίθουσας και μπαίνει μέσα ένας μαθητής και έτσι κόβεται 

ο ειρμός του μαθητή που μίλαγε)…  

Καθηγήτρια: Μάλιστα, οι υπόλοιποι κάτι… να σκεφτείτε τον καθηγητή που σας έχει 

διδάξει όλα αυτά τα χρόνια μουσική και να μας πείτε την άποψή σας για το πώς θα θέλατε 

να είναι ο καθηγητής σας, κάποια χαρακτηριστικά  

Μαθητής: Για το όργανο μιλάμε τώρα;  

Καθηγήτρια: Όχι απαραίτητα διδασκαλία οργάνου… ντικτέ, θεωρία…  
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Μαθητής 6: Βασικά, ο καθηγητής να αγαπάει αυτό που κάνει για να μπορεί να το περάσει 

στους μαθητές, αλλά όταν κάνει μάθημα να κάνει μάθημα.  

Καθηγήτρια: Ωραία να πω κάτι άλλο, αν είχαμε να επιλέξουμε κάποια χαρακτηριστικά…  

Μαθητής 5: Μπορεί να ήσασταν και μία από τις επιλογές μας... (γέλια από τα παιδιά) 

Καθηγήτρια: Τι θα βάζατε πρώτο, το να έχει πολλή όρεξη στο μάθημα και να σας κάνει 

ένα ευχάριστο μάθημα; το να είναι πολύ καλός γνώστης του αντικειμένου που διδάσκει; το 

να είναι σωστός στο μάθημα, δηλαδή λίγο αυστηρός αλλά να μην κάνει χιούμορ μέσα στη 

τάξη; 

Καθηγήτρια: Πολλά χέρια βλέπω, πάμε σε κάποιον που δεν έχει μιλήσει..  

Μαθήτρια 6: Πρέπει να είναι πολύ καλός γνώστης του αντικειμένου αλλά να μην 

υποβαθμίζει το παιδί στο οποίο διδάσκει, και να το βοηθάει…. εννοώ… καταλάβατε. 

Καθηγήτρια: Θα μας το αναλύσεις λίγο παραπάνω;  

Μαθήτρια 6: Να προσφέρει γνώσεις πέρα από το αντικείμενο στο οποίο διδάσκει και λίγο 

περαιτέρω…  

Καθηγήτρια: Πέρα από τη διδασκαλία;  

Μαθήτρια 6: Ναι  

Καθηγήτρια: Πάμε στον επόμενο… περιμένετε, ένας - ένας  

Μαθητής 7: Εγώ πιστεύω ότι ο καθηγητής ή η καθηγήτρια πρέπει να έχει μια πολύ καλή 

σχέση με τα παιδιά  

Μαθήτρια: Αυτό το είπαμε  

Καθηγήτρια: Το βάζουμε πρώτο;  

Μαθητής 7: Ναι  

Μαθητής 7: Και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ μαθητή και καθηγητή  

Μαθητής 1: Τι σχέση?  

Μαθητής 7: Αγάπης!  

Καθηγήτρια: Αγάπης  

Καθηγήτρια: Μάλιστα  

Μαθητής 2: Κυρία εγώ, το πρώτο που είπατε δηλαδή να έχει όρεξη στο μάθημα αλλά άμα 

δεν είναι γνώστης του αντικειμένου που διδάσκει….; 

Μαθητής 1: Εγώ θα έβαζα πρώτο, αυτή την ερώτηση που είπατε, δηλαδή να δημιουργεί 

εμπιστοσύνη, ότι το παιδί μπορεί να τον εμπιστευτεί, να τον καθοδηγήσει, να πει κάτι και 

να το πιστέψει δηλαδή να είναι γνώστης του αντικειμένου , να εμπιστεύεται ο μαθητής τον 

καθηγητή  
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Μαθητής 8: σε αυτό που είπε ο μαθητής 1, ότι έχει γνώσεις… όταν ξέρεις ότι ο άλλος έχει 

ολοκληρωμένες γνώσεις και όχι λίγο - λίγο, είναι πολύ ειδικευμένο αυτό το αντικείμενο, 

τότε είναι που τον εμπιστεύεσαι  

Μαθητής 5: Εγώ νομίζω, ότι το πιο σημαντικό προτέρημα από αυτά που είπατε είναι το 

πρώτο  

Μαθήτρια 6: Το οποίο ήταν; 

Μαθητής 2: Το να έχει όρεξη στο μάθημα  

Μαθητής 5: Γιατί το σχολείο αποσκοπεί στο να μας βγάλει ανθρώπους και όχι στο να μας 

βγάλει επιστήμονες. Άρα επιστήμονες θα γίνουμε στο πανεπιστήμιο (γέλια από τα παιδιά). 

Το σχολείο πρέπει μας δώσει γενικές γνώσεις, να μας διαπαιδαγωγήσει, άρα εμείς θέλουμε 

έναν δάσκαλο που να έχει όρεξη στο μάθημα και όχι απαραίτητα να είναι ο καλύτερος 

φυσικός στην Ελλάδα.  

Καθηγήτρια: Τέλεια, άρα θέλουμε έναν άνθρωπο που να σας εμπνέει και μέσα από αυτό 

που σας δίνει, τις πληροφορίες του και την αγάπη του για το μάθημα, εσείς να τις παίρνετε, 

να τις αξιοποιείτε και να ανθίζετε (γέλια)  

Μαθητής 7: Βασικά αυτό θα έλεγα, να μη το κάνει από υποχρέωση δηλαδή  

Καθηγήτρια: Δηλαδή να μην έρχεται μόνο και μόνο επειδή τον διορίσανε στο σχολείο και 

πληρώνετε, κάνει το μάθημα του και φεύγει… θέλουμε κάτι παραπάνω από αυτό.  

Μαθητής 7: Ε επίσης οποιοσδήποτε καθηγητής ή καθηγήτρια εκτός από το υλικό που 

στέλνει το υπουργείο, θα πρέπει να διδάσκει και λίγο με τον δικό του τρόπο, για παράδειγμα 

η εκμάθηση μουσικής στο σχολείο δεν είναι και τόσο καλή.  

Μαθητές: Γέλια από τα παιδιά  

Καθηγήτρια: Αυτό έχει να κάνει με το εκπαιδευτικό σύστημα, ας αφήσουμε στην άκρη το 

εκπαιδευτικό σύστημα  

Καθηγήτρια: Άρα, θέλετε κάτι το οποίο να μην είναι συγκεκριμένο και σταθεροποιημένο, 

ή να σας κάνει κομμάτια πέρα από αυτά που στέλνει το υπουργείο, δηλαδή να σας ρωτήσει 

τι κομμάτια σας αρέσουνε και να παίξετε , να δημιουργήσετε…  

Μαθήτρια 9: Ναι!  

Καθηγήτρια: Να σας αφήσει ελεύθερους να αυτοσχεδιάζετε  

Μαθητής 7: Α καλά (απογοήτευση)  

Καθηγήτρια: Ωραία, ναι αυτό ήταν κάτι το οποίο το ρώτησα, γι’ αυτό είπα σκεφτείτε το 

πώς γίνεται η διδασκαλία στα δικά σας τα ατομικά όργανα, ώστε να συνδέσετε τα 

χαρακτηριστικά του δασκάλου και τι παραπάνω θέλετε που δεν σας το έχουν κάνει και το 

ζητάτε  
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Μαθητής 1: Είπατε να σκεφτούμε αν θέλουμε να αυτοσχεδιάζουμε; Τι είπατε ακριβώς; 

Καθηγήτρια: Να σας αφήσει να δημιουργήσετε  

Μαθητής 8: Εμ , βασικά το να αφήνει ο καθηγητής συνέχεια το παιδί να αυτοσχεδιάζει δεν 

είναι τόσο καλό κυρία …  

Καθηγήτρια: Όχι συνέχεια να αυτοσχεδιάζει ..να τον αφήσει να έχει μια ελευθερία 

Μαθητής 8 : Άλλο να έχει μια ελευθερία και άλλο..  

Μαθητής 2 : Να του δώσει μια κιθάρα και να αυτοσχεδιάσει  

Μαθητής 8: Πρέπει να τον καθοδηγεί και ειδικά για νέους μαθητές σε ένα όργανο δεν 

μπορεί να ξέρει τι του χρειάζεται, οπότε πρέπει να τον καθοδηγεί και όσο πάει ..καταλάβατε  

Μαθητής 1: Εγώ νομίζω ότι, θα το κλέψω λίγο εδώ πέρα, ο μαθητής πρέπει να έχει την 

ελευθερία του και ο καθηγητής να του ορίζει το πλαίσιο αλλά ουσιαστικά ο καθηγητής θα 

τον κατευθύνει. Πώς; Θα τον κάνει να θέλει να ασχοληθεί με το αντικείμενο. Αυτό είναι το 

πώς θα τον κατευθύνει, θα τον κάνει να θέλει από μόνος του, όχι να του πει με το στανιό 

έτσι… θα του βάλει όμως τα κατευθυντήρια, καταλάβατε;  

Καθηγήτρια: Κάτι άλλο πάνω σε αυτό, κανείς; 

Καθηγήτρια: Ωραία, τώρα θέλω να σκεφτείτε ότι είσαστε οι καθηγητές σε ένα σχολείο και 

πώς θα θέλατε εσείς να κάνετε το μάθημα σας. Πώς θα το κάνατε;  

Μαθητής 5: Θα ήθελα 2000 ευρώ περισσότερο μισθό  

Μαθητής 2: Κυρία, θα το έκανα αυτό, δηλαδή θα προκαλούσα το ενδιαφέρον στους 

μαθητές να ενδιαφερόντουσαν για το μάθημα, να μη το είχανε έτσι. Μέσα στο μάθημα θα 

τους είχα έτσι πιο χαλαρά αλλά όχι τελείως.  

Καθηγήτρια: Τι δε θα ήθελες να κάνεις ποτέ ως καθηγητής;  

Μαθητής 2: Δε θα ήθελα να κάνω τα παιδιά να με σιχαθούν  

Καθηγήτρι: Με ποιον τρόπο όμως μπορεί να συνέβαινε κάτι τέτοιο; 

Μαθητής 2: Ε ας πούμε κυρία άμα τους έβριζα και τα λοιπά, και το έκανα το μάθημα σαν 

αυτά που… κοροϊδεύουμε και τα λοιπά, ε δε θα το ήθελα αυτό.  

Καθηγήτρια: Εσύ μαθήτρια 10, αν ήσουν λοιπόν καθηγήτρια σε ένα σχολείο… για πες μας  

Μαθήτρια 10: Δε θέλω να γίνω καθηγήτρια  

Καθηγήτρια: Γιατί δε θες να γίνεις καθηγήτρια; 

Μαθήτρια 10: Επειδή δε θέλω να διδάσκω τα μαθήματα  

Καθηγήτρια: Δηλαδή δε θα ήθελες να διδάξεις σε ένα παιδί σαντούρι?  

Μαθήτρια 10: Εεε όχι, θα ήθελα!  

Μαθητές: Γέλια από τα παιδιά  

Καθηγήτρια: Για κάντε λίγο ησυχία  
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Καθηγήτρια: Πώς θα ήθελες να τους το διδάξεις  

Μαθήτρια 10: Ε όπως μου το δίδαξε η καθηγήτρια μου  

Καθηγήτρια: Πώς θα ήθελες να κάνεις το μάθημα; Θα το έκανες μέσα από τραγουδάκια 

απλά, να είναι ευχάριστο στο παιδάκι που είναι μικρό; θα ήσουν αυστηρή μαζί του αααα 

έκανες λάθος εκεί;  

Μαθήτρια 10: Εεε θα ξεκινούσα, έτσι να του δείξω χαλαρά, ε μετά λίγο πιο αυστηρά και 

μετά θα ξαναχαλάρωνα ύστερα.. Εννοώ ότι Θα το δυσκόλευα πιο μετά  

Καθηγήτρια: Από ρεπερτόριο τι θα του έβαζες; 

Μαθήτρια 10: Αυτά που θα του άρεσαν… και αυτά που θα του άρεσαν.  

Καθηγήτρια: Θα του έβαζες ρεπερτόριο που είναι για την ηλικία του?  

Μαθήτρια 10: Όχι… όχι απαραίτητα  

Καθηγήτρια: Μαθήτρια 11.. σκέψου τη στιγμή που έπρεπε να διδάξεις τις συγχορδίες από 

«Τα ξύλα» στην αδερφή σου και σκέψου πώς ήταν η θέση σου, οπότε πες μου λίγο ποια 

είναι τα χαρακτηριστικά του δασκάλου, για πες μας, για σένα ποιος είναι ο τέλειος 

δάσκαλος; 

Μαθήτρια 11: Να αγαπάει αυτό που κάνει, να είναι ευγενικός απέναντι στα παιδιά να μην 

τα πιέζει.  

Μαθητής 7: Ε θα προσπαθούσα να δώσω, εμ, πώς να το πω, όσο δυσκολία και να υπήρχε, 

σημασία στο πώς περνάει το παιδί και επίσης να δίνω σημασία στο παιδί, ό, τι χρειαστεί να 

το βοηθάω.  

Καθηγήτρια: Να είσαι εκεί… άρα, να μην είναι ο δάσκαλος με παρωπίδες και να κάνει 

απλά το μάθημα απλά και μόνο επειδή πρέπει να διδάξει, να σκέφτεται κυρίως τον μαθητή, 

ποιες είναι οι ανάγκες του.  

Μαθητής 3: Εγώ θα ήθελα να είμαι πιο κοντά στα παιδιά και να μην είναι βαρετό το μάθημα  

Μαθήτρια 12: Ο καθηγητής να κάνει το μάθημα του αλλά μέσα στα όρια που μπορεί να 

θέσει και ο καθηγητής αλλά και ο μαθητής. Να είναι μαζί με τον μαθητή, τι θέλει να μάθει 

τι τον ενδιαφέρει για το μάθημα το συγκεκριμένο  

Καθηγήτρια: Πες μου λίγο σε σειρά, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του τέλειου δασκάλου 

για σένα;  

Μαθήτρια 12: Πρώτα θα πρέπει να έχει όρεξη και μεράκι για αυτό που κάνει, γιατί αν δεν 

έχει όρεξη ο ίδιος δε θα μεταδώσει αυτή την όρεξη και στα παιδιά, τα παιδιά θα βαριούνται 

το μάθημα…. Μετά θα πρέπει να έχει τη γνώση, γιατί αν δεν έχει τη γνώση δε θα υπάρξει 

το γνωστικό εργαλείο  
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Καθηγήτρια: Ως προς τα μουσικά σύνολα, πώς θα θέλατε ο τέλειος καθηγητής να σας κάνει 

τα σύνολα, με τι τρόπο; Ο καθηγητής ο τέλειος που κάνει μουσικά σύνολα πώς πρέπει να 

είναι, με βάση τις εμπειρίες που έχετε από όλα τα μουσικά σύνολα…  

Μαθητής 2: Εεε εσείς σε σύγκριση με τον κύριο τάδε…… ειστεεεε  

Καθηγήτρια: Δε συγκρίνουμε!  

Μαθητής 2: Ε κυρία  

Μαθητές: Γενικά; 

Καθηγήτρια: Ναι  

Μαθητής 5: Ε εγώ που είμαι και στη κλασσική, θα ήθελα να έχει, βασικά αυτό που νιώθω 

ότι λείπει από το μάθημα μου στα κλασσικά σύνολα είναι η ροή, η παραγωγικότητα και η 

σοβαρότητα.  

Μαθητής 8: Όχι θα διαφωνήσω, σοβαρότητα υπάρχει, σοβαροφάνεια υπάρχει; Και κάτι 

ακόμα…  

Μαθητής 5: Να τελειώσω την σκέψη μου; 

Μαθητής 5: Παραγωγικότητα, θα ήθελα εγώ να βγάζουμε ένα πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα 

αξιέπαινο και να το βγάζουμε καλά και αν δεν μπορούν όλοι οι μαθητές να ανταπεξέλθουν 

σε αυτό το επίπεδο, τότε να χαμηλώσουμε το επίπεδο και να ανταπεξέλθουμε και σε 

ποιότητα και σε ποσότητα, γιατί το να κάνουμε υποθετικά 33 μιλώντας να στηριζόμαστε 

στη ποιότητα και να βγάζουμε ένα κομμάτι είναι και αυτό άσχημο νομίζω  

Καθηγήτρια: Υπάρχει δημιουργικότητα;  

Μαθητής 5: Είναι πολύ καθηγητικό-κεντρικό το μάθημα και είμαστε μια ομάδα που 

ακολουθεί έναν, εγώ έτσι αισθάνομαι και αυτό εμένα δε μου αρέσει καθόλου 

Καθηγήτρια: Με μια λέξη τι παραπάνω ζητάς από τα σύνολα της συμφωνικής ορχήστρας; 

Μαθητής 5: Ζητώ αλλαγή καθηγητή (γέλια από τα παιδιά)  

Μαθητής 8 : Αυτό να του το βάλουμε να το ακούσει  

Μαθητής 5: Δημιουργικότητα, έκφραση, να είναι πιο συζητήσιμος  

Καθηγήτρια: Ωραία, τελείωσες;  

Μαθητής 5: Κατά κύριο λόγο, ναι  

Μαθητής 8: Βασικά δε θα είναι κουραστικό, δεν κάνει το σύνολο κουραστικό, περνάμε το 

κομμάτι μια φορά και πάμε παρακάτω βέβαια αυτό δεν έχει πάντα καλή απόδοση το κομμάτι 

αλλά είναι ξεκούραση και το χαίρονται πιο πολύ τα παιδιά.. λίγο - λίγο ..δηλαδή να μη 

βασίζεται και να μην κατηγορεί τον μαθητή που κουράζεται.. πράγμα που….  

Καθηγήτρια: Άρα να σας καταλαβαίνει. να κάνει ένα μάθημα πιο ευχάριστο  
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Μαθητής 8: Όχι πιο ευχάριστο ..πιο μικρό πιο συνεπτυγμένο και πιο ανώδυνο Καθηγήτρια: 

Ωραία, πάμε στους παραδοσιακούς  

Μαθητής 2: Λοιπόν ..εεεε… Εμένα κυρία θα ήθελα ας πούμε ο καθηγητής να δίνει τις ίδιες 

ευκαιρίες σε όλους αλλά από εκεί και πέρα να κάνει αυτός το σύνολο του, τη δουλειά του 

και να δει ποια παιδιά ενδιαφέρονται περισσότερο και να ασχοληθεί με αυτά τα παιδιά, να 

μη δίνει σημασία σε αυτούς που δεν ενδιαφέρονται  

Μαθητής 5: Εντάξει, εγώ μπορώ να φύγω….  

Καθηγήτρια: Πιστεύω ότι σε μια τέτοια περίπτωση το παιδί θα ήταν καλύτερο να επιλέξει 

ένα άλλο σύνολο και όχι να κάθεται αναγκαστικά σε αυτό το σύνολο  

Μαθητής 2 : Όχι κυρία, ας πούμε φέτος ήμουν σε ένα σύνολο που ήμασταν πάρα πολλά 

άτομα με πολλά είδη οργάνων και ας πούμε ήταν το 60% που δεν ενδιαφερόταν, δεν ήθελε 

να συμμετέχει και ο κύριος πήρε αυτή την ορχήστρα, όσα παιδιά ενδιαφερόντουσαν και 

έκανε τη δουλειά του και τους άλλους τους άφησε  

Καθηγήτρια: Και τα άφησε έτσι μέσα στην αίθουσα;  

Μαθητής 2: Ε κυρία και τι να κάνει, να αφήσει το σύνολο του; 

Καθηγήτρια: Κάποια άλλη άποψη; 

Μαθητής 3: Να πιέζει αλλά όχι αρκετά, να μπορούν να βγάζουν τα κομμάτια αλλά να 

καταλάβει ότι δεν είναι τόσο σημαντικό μάθημα τα μουσικά σύνολα ώστε να βάζει 14 και 

15 στους βαθμούς  

Μαθητής 1: Καταρχάς θα έπρεπε από τη στιγμή που ξεκινάμε να κάνουμε μάθημα μέχρι τη 

στιγμή που τελειώνουμε να έχει φυσικά το χιούμορ, αλλά θα έπρεπε το μάθημα του να μην 

είναι κουραστικό, από την αρχή μέχρι το τέλος να μην αισθάνομαι ότι έχω ένα βάρος πάνω 

μου, να έχω περάσει καλά… μου έχει συμβεί αυτό, να έχω κάνει 3 ώρες μάθημα και να 

αισθάνομαι ότι έχουν περάσει μόλις 5 λεπτά και όλη την ώρα να την κάνουμε χωρίς 

διάλειμμα και χωρίς ανάσα. Θα πρέπει ο καθηγητής αυτός να δένει την ομάδα, να έχει 

κάποια γενικά στοιχεία, π.χ. όταν έχουν μια εκδήλωση να μπορεί να τους ελέγχει, να τους 

πλάσει, να τους επιπλήξει, να τους δημιουργήσει την ιδέα της ομάδας, ότι είναι μια γροθιά! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Το ερωτηματολόγιο που έχετε στα χέρια σας, έχει συνταχθεί στο πλαίσιο εκπόνησης της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, που εκπονώ στο τμήμα  Μουσικής Επιστήμης και 

Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση «Διδακτική της Μουσικής». Στόχος 

του είναι να διερευνήσει τις απόψεις σας σχετικά με τη διδασκαλία του  ατομικού 

παραδοσιακού οργάνου. Το ερωτηματολόγιο αυτό δεν είναι τεστ και δεν πρόκειται να 

βαθμολογηθεί. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Απαντήστε ελεύθερα. Η 

έρευνα είναι ανώνυμη. Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική αλλά πολύτιμη.  

Ευχαριστώ εκ των προτέρων,  

Μαστροκώστα Δέσποινα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια,  

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

 

 

1. Φύλο :    

 α) Αγόρι       β) Κορίτσι  

 

2. Ηλικία:   ……………… ετών 

 

3. Ιδιότητα :     

Α) Μαθητής/τρια Μουσικού Γυμνασίου 

Β) Μαθητής/τρια Μουσικού Λυκείου  

Γ) Μαθητής/τρια Ωδείου 

 

4. Πόσο καιρό (μήνες ή χρόνια) διδάσκεσαι το παραδοσιακό μουσικό όργανο  που 

παίζεις; ……………………………………………………………… 

 

5. Εκτός από τα μαθήματα στο όργανο, κάνεις μαθήματα μουσικής και σε κάτι 

άλλο?   

 □ Ναι           □    Όχι 

 

5.α) Σε τι κάνεις μαθήματα; 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

5. β) Για πόσο καιρό κάνεις μαθήματα στο αντικείμενο αυτό; 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

 

Α. ΜΕΡΟΣ 

 

1. Τι σημαίνει για σένα η μουσική γενικά; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

2. Διδάσκεσαι κάποιο παραδοσιακό όργανο;    

□   Ναι                                      □ Όχι 

 

3. Αν ΝΑΙ, τι όργανο διδάσκεσαι; 

………………………………………………………………………………..… 

 

4. Διάλεξες εσύ το όργανο που διδάσκεσαι;   

  □ Ναι                               □   Όχι 

 

5. Αν κάποιος άλλος αποφάσισε για το όργανο που διδάσκεσαι, ποιος ήταν αυτός; 

…………………………………………………………………………………..........

...................................................................................................................... 

 

6. Αν διάλεξες εσύ το συγκεκριμένο όργανο, ποιοι ήταν οι λόγοι που το διάλεξες; 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

7. Έχεις ή είχες κάποιον καθηγητή στο μουσικό όργανο ως πρότυπο σου;  

  □  Ναι                  □  Όχι 

 

8. Αν ναι, (χωρίς να πεις το όνομα του καθηγητή), γράψε παρακάτω ποια είναι/ήταν 

τα χαρακτηριστικά αυτά του καθηγητή σου που τον κάνουν πρότυπο σου. 

…………………………………………………………………………………....…

……..…........................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

9. Υπήρξαν ή υπάρχουν δάσκαλοι ή καθηγητές στο όργανο που δεν σου 

ταίριαζαν/δεν σου ταιριάζουν;    

   □ Ναι         □ Όχι 

 

10.  Αν ναι, ποιοι είναι οι λόγοι που δεν σου ταίριαζαν/ταιριάζουν; 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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Β. ΜΕΡΟΣ 

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

Β.1Μ ) Απαντήστε με ένα ΝΑΙ η με ένα ΌΧΙ βάζοντας ένα  (✓ ) στο σωστό κουτάκι.  

1. Θα ήθελες το μάθημα σου να ξεκινάει με μια συζήτηση από μέρους του 

καθηγητή/τριας, σχετικά με το πώς ήταν η μέρα σου στο σχολείο/ωδείο;          □ 

Ναι                                          □  Όχι 

 

2. Θα ήθελες να νοιάζεται για τα προβλήματα σου, για εσένα, πέρα από το να 

διδάσκει μόνο ; 

□ Ναι                                          □  Όχι 

 

3. Θα ήθελες να ξεκινά το μάθημα με ένα ζέσταμα με κλίμακες; 

 □ Ναι                                           □  Όχι 

 

4. Σου φαίνονται βαρετές οι κλίμακες; 

□ Ναι                                             □ Όχι 

 

5. Θα ήθελες οι κλίμακες να γίνονται με έναν πιο ευχάριστο τρόπο στο μάθημα; 

 □ Ναι                                            □  Όχι 

 

6. Αν ναι ποιος είναι αυτός ο τρόπος; 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

7. Θα σου άρεσε να ξεκινάει ο καθηγητής να παίζει πρώτος το κομμάτι, να το ακούς 

μια φορά και μετά να σου το διδάσκει; 

 □ Ναι                                            □   Όχι 

 

8. Θα σου άρεσε ο καθηγητής να μη παίζει καθόλου ο ίδιος το κομμάτι που θέλει να 

σου διδάξει, αλλά να σου το βάζει από το διαδίκτυο να το ακούσεις; 

 □   Ναι                                          □    Όχι 

 

9. Θα ήθελες να σου δίνει ο καθηγητής σου παρτιτούρα για τη διδασκαλία ενός 

κομματιού; 

 □  Ναι                                            □   Όχι 

 

10. Θα ήθελες να βγάζετε τα κομμάτια με το αυτί, χωρίς παρτιτούρα; 

 □ Ναι                                             □   Όχι 

 

11. Θα ήθελες να παίζετε επίσης κομμάτια που δεν είναι παραδοσιακά; 

             □   Ναι                                            □    Όχι 

 

12. Θα ήθελες ο καθηγητής να ακούει τη γνώμη σου σχετικά με το ρεπερτόριο που θα 

διδαχτείς; 

□  Ναι                                               □    Όχι 
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13. Θα ήθελες να διδάσκεσαι  πώς να κάνεις αυτοσχεδιασμό/ταξίμι στο όργανο σου ; 

□   Ναι                                               □  Όχι  

 

14. Θα σου άρεσε ανεξαρτήτως επιπέδου στο όργανο σου, να σε παροτρύνει ο 

καθηγητής σου να παίζεις σε συναυλίες με τους συμμαθητές σου; 

       □ Ναι                                                 □   Όχι 

 

15. Είσαι ένα από τα παιδιά εκείνα που επιλέγει συχνά κάποιος καθηγητής για τις 

διάφορες συναυλίες στο σχολείο/ωδείο; 

   □  Ναι                                              □  Όχι 

 

           15.α) Αν ΝΑΙ, πώς σου φαίνεται το ότι επιλέγει εσένα συγκεκριμένα; 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  

 

15.β) Αν ΟΧΙ, πώς σου φαίνεται το ότι ο καθηγητής δεν σε επιλέγει για τις 

διάφορες συναυλίες;  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  

 

16. Θα ήθελες  να υπάρχει κατά τη διάρκεια του ατομικού σου οργάνου , 

συνδιδασκαλία με άλλο συμμαθητή/τρια, δηλαδή να ΜΗΝ κάνετε μάθημα ένας -

ένας αλλά να είστε δυο ή περισσότεροι μαθητές μαζί στο ίδιο μάθημα;  

 □  Ναι                                                 □   Όχι  

 

16. α) Αν ΝΑΙ , θα ήθελες ο συμμαθητής σου να είναι από την ίδια τάξη  με εσένα; 

 □  Ναι                                                 □    Όχι 

 

16. β) Αν OXI, θα ήθελες να είναι από μικρότερη ή μεγαλύτερη τάξη και γιατί; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….... 
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Β.2Μ Παρακαλώ, βάλτε ένα (✓) στο τετραγωνάκι που αντιστοιχεί στο βαθμό στον οποίο 

συμφωνείτε, σχετικά με ποια θεωρείται ότι θα ήταν τα χαρακτηριστικά ενός πολύ καλού 

καθηγητή στη διδασκαλία ατομικού παραδοσιακού οργάνου . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά 

Δασκάλου 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

 

Διαφωνώ 

Δεν ξέρω / 

Μου είναι 

αδιάφορο 

        

Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα  

Να είναι 

Χαρούμενος  

     

Να είναι σοβαρός      

Να έχει χιούμορ       

Να εμπνέει 

εμπιστοσύνη 

     

Να μην 

υποβαθμίζει τους 

μαθητές 

     

Να βάζει όρια στη 

τάξη 

     

Να έχει όρεξη για 

διδασκαλία 

     

Να έχει 

μεταδοτικότητα  

     

Να γνωρίζει καλά 

το αντικείμενό του 

     

Να αντιμετωπίζει 

τους μαθητές με 

ίσους όρους, δεν 

κάνει διακρίσεις. 

     

Να αφήνει τους 

μαθητές  να 

αυτοσχεδιάζουν/να 

εκφράζονται 

ελεύθερα 
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Γ. ΜΕΡΟΣ  

 

1. Είχατε ποτέ σας κάποια «άσχημη» εμπειρία από κάποιον καθηγητή μουσικής που 

σας έκανε να στεναχωρηθείτε και να απογοητευτείτε ; Αν ναι, τι ήταν αυτό που σας 

στεναχώρησε και γιατί; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

 

2. Αν σας δινόταν η ευκαιρία να διδάξετε, και να μπείτε εσείς στη θέση του 

καθηγητή, πώς θα θέλατε να είστε ως καθηγητές; Πώς θα θέλατε να είναι το 

μάθημά σας; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΨΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

Το ερωτηματολόγιο που έχετε στα χέρια σας, έχει συνταχθεί στο πλαίσιο εκπόνησης της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, που εκπονώ στο τμήμα  Μουσικής Επιστήμης και 

Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση «Διδακτική της Μουσικής». Στόχος 

του είναι να διερευνήσει τις απόψεις σας σχετικά με τη διδασκαλία του  ατομικού 

παραδοσιακού οργάνου. Το ερωτηματολόγιο αυτό δεν είναι τεστ και δεν πρόκειται να 

βαθμολογηθεί. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Απαντήστε ελεύθερα. Η 

έρευνα είναι ανώνυμη. Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική αλλά πολύτιμη.  

Ευχαριστώ εκ των προτέρων,  

Μαστροκώστα Δέσποινα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια,  

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

                                                                                      

 

1. Φύλο :    

 α) Άντρας       β) Γυναίκα  

 

2. Ηλικία:   ……………… ετών 

 

3. Ιδιότητα :     

Α) Φοιτητής/τρια ,Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης , Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας 

Β) Φοιτητής/τρια, Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ,Α.Τ.Ε.Ι. 

Ηπείρου  

 

4. Πόσο καιρό (μήνες ή χρόνια) διδάσκεσαι το παραδοσιακό μουσικό όργανο  που 

παίζεις; ……………………………………………………………… 

 

5. Εκτός από τα μαθήματα στο όργανο, κάνεις μαθήματα μουσικής και σε κάτι 

άλλο?   

 □ Ναι           □    Όχι 

 

5.α) Σε τι κάνεις μαθήματα; 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

5. β) Για πόσον καιρό κάνεις μαθήματα στο αντικείμενο αυτό; 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Α. ΜΕΡΟΣ 

 

1. Τι σημαίνει για σένα η μουσική γενικά; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

2. Διδάσκεσαι κάποιο παραδοσιακό όργανο;    

□   Ναι                                      □ Όχι 

 

3. Αν ΝΑΙ, τι όργανο διδάσκεσαι; 

………………………………………………………………………………..… 

 

4. Διάλεξες εσύ το όργανο που διδάσκεσαι;   

  □ Ναι                               □   Όχι 

 

5. Αν κάποιος άλλος αποφάσισε για το όργανο που διδάσκεσαι, ποιος ήταν αυτός; 

…………………………………………………………………………………..........

...................................................................................................................... 

 

6. Αν διάλεξες εσύ το συγκεκριμένο όργανο, ποιοι ήταν οι λόγοι που το διάλεξες; 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

7. Έχεις ή είχες κάποιον καθηγητή στο μουσικό όργανο ως πρότυπο σου;  

  □  Ναι                  □  Όχι 

 

8. Αν ναι, (χωρίς να πεις το όνομα του καθηγητή), γράψε παρακάτω ποια είναι/ήταν 

τα χαρακτηριστικά αυτά του καθηγητή σου που τον κάνουν πρότυπο σου 

…………………………………………………………………………………....…

……..…........................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

 

9. Υπήρξαν ή υπάρχουν δάσκαλοι ή καθηγητές στο όργανο που δεν σου 

ταίριαζαν/δεν σου ταιριάζουν;    

     □ Ναι      □ Όχι 

 

10. Αν ναι, ποιοι είναι οι λόγοι που δεν σου ταίριαζαν/ταιριάζουν 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 
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Β. ΜΕΡΟΣ 

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ  

Β1.Φ ) Απαντήστε με ένα ΝΑΙ η με ένα ΌΧΙ βάζοντας ένα  (✓ ) στο σωστό κουτάκι.  

 

1. Θα ήθελες το μάθημα σου να ξεκινάει με μια συζήτηση από μέρους του 

καθηγητή/τριας, σχετικά με το πώς ήταν η μέρα στη σχολή σου;          

 □ Ναι                                          □  Όχι 

 

2. Θα ήθελες να νοιάζεται για τα προβλήματα σου, για εσένα, πέρα από το να 

διδάσκει μόνο ; 

□ Ναι                                          □  Όχι 

 

3. Θα ήθελες να ξεκινά το μάθημα με ένα ζέσταμα με κλίμακες; 

 □ Ναι                                           □  Όχι 

 

4. Σου φαίνονται βαρετές οι κλίμακες; 

□ Ναι                                             □ Όχι 

 

5. Θα ήθελες οι κλίμακες να γίνονται με έναν πιο ευχάριστο τρόπο στο μάθημα; 

 □ Ναι                                            □  Όχι 

 

6. Αν ναι ποιος είναι αυτός ο τρόπος; 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

7. Θα σου άρεσε να ξεκινάει ο καθηγητής να παίζει πρώτος το κομμάτι, να το ακούς 

μια φορά και μετά να σου το διδάσκει; 

 □ Ναι                                            □   Όχι 

 

8. Θα σου άρεσε ο καθηγητής να μη παίζει καθόλου ο ίδιος το κομμάτι που θέλει να 

σου διδάξει, αλλά να σου το βάζει από το διαδίκτυο να το ακούσεις; 

 □   Ναι                                          □    Όχι 

 

9. Θα ήθελες να σου δίνει ο καθηγητής σου παρτιτούρα για τη διδασκαλία ενός 

κομματιού; 

 □  Ναι                                            □   Όχι 

 

10. Θα ήθελες να βγάζετε τα κομμάτια με το αυτί, χωρίς παρτιτούρα; 

 □ Ναι                                             □   Όχι 

 

11. Θα ήθελες να παίζετε επίσης κομμάτια που δεν είναι παραδοσιακά; 

□   Ναι                                            □    Όχι 

 
12. Θα ήθελες ο καθηγητής να ακούει τη γνώμη σου σχετικά με το ρεπερτόριο που θα 

διδαχτείς; 

□  Ναι                                               □    Όχι 
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13. Θα ήθελες να διδάσκεσαι  πώς να κάνεις αυτοσχεδιασμό/ταξίμι στο όργανο σου ; 

□   Ναι                                               □  Όχι  

 

14. Θα σου άρεσε ανεξαρτήτως επιπέδου στο όργανο σου, να σε παροτρύνει ο 

καθηγητής σου να παίζεις σε συναυλίες με τους συμφοιτητές σου; 

       □ Ναι                                                 □   Όχι 

 

15. Είσαι ένα από τα άτομα εκείνα που επιλέγει συχνά κάποιος καθηγητής για τις 

διάφορες συναυλίες στη σχολή σου; 

   □  Ναι                                              □  Όχι 

 

           15.α) Αν ΝΑΙ, πώς σου φαίνεται το ότι επιλέγει εσένα συγκεκριμένα; 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  

 

15.β) Αν ΟΧΙ, πώς σου φαίνεται το ότι ο καθηγητής δεν σε επιλέγει για τις 

διάφορες συναυλίες;  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  

 

16. Θα ήθελες  να υπάρχει κατά τη διάρκεια του ατομικού σου οργάνου, 

συνδιδασκαλία με άλλο συμφοιτητή/τρια ,  δηλαδή να ΜΗΝ κάνετε μάθημα ένας-

ένας αλλά να είστε δυο ή περισσότεροι μαθητές μαζί στο ίδιο μάθημα;  

□  Ναι                                                 □   Όχι  

 

16. α) Αν ΝΑΙ , θα ήθελες ο συμφοιτητής/τρια σου να είναι από το ίδιο εξάμηνο με 

εσένα; 

 □  Ναι                                                 □    Όχι 

 

16. β) Αν OXI, θα ήθελες να είναι από μικρότερο ή μεγαλύτερο εξάμηνο και γιατί; 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………... 
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Β.2Φ Παρακαλώ, Βάλτε ένα (✓) στο τετραγωνάκι που αντιστοιχεί στο βαθμό στον οποίο 

συμφωνείτε, σχετικά με ποια θεωρείται ότι θα ήταν τα χαρακτηριστικά ενός πολύ καλού 

καθηγητή στη διδασκαλία ατομικού παραδοσιακού οργάνου . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά 

Δασκάλου 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

 

Διαφωνώ 

Δεν ξέρω / 

Μου είναι 

αδιάφορο 

        

Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα  

Να είναι 

Χαρούμενος  

     

Να είναι σοβαρός      

Να έχει χιούμορ       

Να εμπνέει 

εμπιστοσύνη 

     

Να μην 

υποβαθμίζει τους 

μαθητές 

     

Να βάζει όρια στη 

τάξη 

     

Να έχει όρεξη για 

διδασκαλία 

     

Να έχει 

μεταδοτικότητα  

     

Να γνωρίζει καλά 

το αντικείμενό του 

     

Να αντιμετωπίζει 

τους μαθητές με 

ίσους όρους, δεν 

κάνει διακρίσεις. 

     

Να αφήνει τους 

μαθητές  να 

αυτοσχεδιάζουν/να 

εκφράζονται 

ελεύθερα 
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Γ. ΜΕΡΟΣ  

 

 

1. Είχατε ποτέ σας κάποια «άσχημη» εμπειρία από κάποιον καθηγητή μουσικής που 

σας έκανε να στεναχωρηθείτε και να απογοητευτείτε; Αν ναι, τι ήταν αυτό που σας 

στεναχώρησε και γιατί; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

 

2. Αν σας δινόταν η ευκαιρία να διδάξετε, και να μπείτε εσείς στη θέση του 

καθηγητή, πώς θα θέλατε να είστε ως καθηγητές; Πώς θα θέλατε να είναι το 

μάθημά σας; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 


