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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η εκπαιδευτική αλλαγή που συντελείται κατά τις τελευταίες δεκαετίες σε 

διεθνές επίπεδο, έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον της διοίκησης και των 

εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη καινοτομιών. Ωστόσο, παρατηρείται αδυναμία 

επίτευξης των στόχων, κυρίως ως προς την ενσωμάτωση και εγκαθίδρυση των 

καινοτομιών στην καθημερινή σχολική πρακτική (Fullan, 2001). Η χρήση των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, ως κατάλληλο 

μέσο για ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών, 

αποτελεί μια μορφή καινοτομίας (European Commission, 2009). Ειδικά για το μάθημα 

της μουσικής η χρήση των ΤΠΕ έχει συνδεθεί με σημαντικά παιδαγωγικά και 

διδακτικά οφέλη (Gall & Breeze, 2007). 

Οι στάσεις των ατόμων μπορούν να θεωρηθούν προβλεπτικός παράγοντας της 

συμπεριφοράς τους και αποτελούν ισχυρό κίνητρο για την εισαγωγή των καινοτομιών 

(Ajzen & Fishbein, 2005· Sergiovanni & Starratt, 2007). Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της 

παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των στάσεων εκπαιδευτικών μουσικής που 

υπηρετούν σε Μουσικά Σχολεία της Ελλάδας, απέναντι στην αλλαγή και τις 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας. 

Τα ερωτήματα τα οποία διερευνά η έρευνα, αφορούν το βαθμό συσχέτισης των 

στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στην αλλαγή με τις στάσεις τους απέναντι στις 

ΤΠΕ, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά που επιδρούν στη διαμόρφωση των στάσεων 

απέναντι στην αλλαγή και τους παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση των 

στάσεων απέναντι στις ΤΠΕ. 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε, είναι η περιγραφική ποσοτική έρευνα 

βασισμένη στην έρευνα επισκόπησης με χρήση κλειστού ερωτηματολογίου και 

μεγάλο δείγμα. 

Η έρευνα διεξήχθη με τη συλλογή δεδομένων που προήλθαν από 

ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς εκπαιδευτικών μουσικής που υπηρετούν σε Μουσικά 

Σχολεία της ηπειρωτικής Ελλάδας (οκτώ σχολεία σε σύνολο τριανταπέντε). Η 

συλλογή των δεδομένων διήρκεσε από τις 10 Ιανουαρίου έως τις 7 Φεβρουαρίου του 

2011. Συνολικά διανεμήθηκαν 265 ερωτηματολόγια, από τα οποία επεστράφησαν 176, 

διαμορφώνοντας το ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα στο 66,41%. 

Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείται από τους εξής τομείς: 

α) ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (δημογραφικά στοιχεία) 

β) κλίμακα στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στην εκπαιδευτική αλλαγή 
γ) κλίμακα στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία  

δ) στοιχεία που αφορούν τη χρήση των ΤΠΕ. 

Η ανάλυση έδειξε ότι οι καθηγητές μουσικής είναι δεκτικοί απέναντι στις 

αλλαγές και απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ συγκεντρώνοντας βαθμολογία μεγαλύτερη 

του 3 στην πεντάβαθμη κλίμακα Likert. Ενώ και η συνολική στάση απέναντι στην 

αλλαγή συσχετίστηκε θετικά και στατιστικά σημαντικά με τη συνολική στάση 

απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ. 

Όσον αφορά το φύλο παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, με 

τους άνδρες να εμφανίζουν θετικότερη συναισθηματική και συνολική στάση απέναντι 

στη χρήση των ΤΠΕ, και μεγαλύτερη συμμετοχή σε περισσότερες καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες εκτός σχολείου σε σχέση με τις γυναίκες. 

Για τη χρήση των ΤΠΕ, στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν, με 

τους καθηγητές μουσικής που θεωρούν ότι είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για τη 

χρήση των ΤΠΕ να αναπτύσσουν μεγαλύτερη καλλιτεχνική δραστηριότητα εκτός 
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σχολείου (p=0,056), και όσους ήταν εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά μέσα, να 

εμφανίζουν υψηλότερη βαθμολογία στις στάσεις τόσο απέναντι στην αλλαγή, όσο και 

απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ ( p< 0,01). 

Η επαρκής προετοιμασία για τη χρήση των ΤΠΕ, συνδυάστηκε με υψηλότερη 

βαθμολογία στη γνωστική διάσταση απέναντι στις εκπαιδευτικές αλλαγές και στις 

στάσεις απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ, με στατιστικά σημαντική διαφορά. 

Τα βασικά συμπεράσματα μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

    1. Οι άνδρες καθηγητές μουσικής είναι πιο δεκτικοί απέναντι στην 

εκπαιδευτική αλλαγή και στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση σε σχέση 

με τις γυναίκες 

    2. Οι έχοντες μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούν ότι υφίστανται αντικειμενικοί 

περιορισμοί στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και είναι επίσης πιο δεκτικοί στις 

εκπαιδευτικές αλλαγές.  

 3. Οι έχοντες μεγαλύτερη εξοικείωση με τους υπολογιστές είναι επίσης πιο 

δεκτικοί στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, όπως και όσοι 

συμμετέχουν σε εξωσχολικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, δείχνουν ότι οι καθηγητές μουσικής  

συνιστούν μια άκρως ενεργή παρουσία στον εκπαιδευτικό χώρο, και εμφανίζονται 

πρόθυμοι να ενσωματώσουν καινοτομίες στην εκπαίδευση. Με βάση τα παραπάνω, η 

αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος, όσον αφορά στο σκέλος των ΤΠΕ, θα 

μπορούσε να περιλαμβάνει ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης των γυναικών πάνω 

στις νέες τεχνολογίες, καθώς και τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους σε εξωσχολικές 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες.  

 

 

Λέξεις – κλειδιά: εκπαιδευτική αλλαγή, ΤΠΕ, καθηγητές μουσικής 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

During the last decades, educational changes taking place all over the world, 

attract the keen interest of the administrators and teachers to develop innovations. 

However, the objectives of innovations often fail, in the establishment and 

incorporating of innovation in everyday school practice (Fullan, 2001). The use of 

Information and Communication Technologies (ICT) in education is a form of 

innovation, as an appropriate mean to develop critical thinking and creativity in 

students (European Commission, 2009). Especially for music lessons, the use of ICT 

has been associated with significant educational results (Gall & Breeze, 2007).  

The attitudes of individuals can be considered a predictor of behaviour and a 

strong incentive to introduce innovations (Ajzen & Fishbein, 2005 • Sergiovanni & 

Starratt, 2007). In this context, the purpose of this study is to investigate the attitudes 

of music teachers serving in music schools in Greece towards change and Information 

and Communication Technology. 

 The questions of the research related to the degree of correlation between the 

attitudes of teachers towards change in attitudes towards ICT, the demographic 

characteristics that affect the formation of attitudes towards change and the factors 

influencing the formation of attitudes towards ICT. 
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 The method followed is descriptive quantitative research based on survey 

research using a closed questionnaire, and a large sample. 

 The survey was conducted by collecting data obtained by self-report 

questionnaires of music teachers serving in music schools in mainland Greece (eight 

out of thirty-five schools). Data collection lasted from January 10 to February 7, 2011. 

A total of 265 questionnaires were distributed, of which 176 were returned. The degree 

of participation in the survey is 66.41%. 

 A questionnaire consisting of the following was used: 

a)  individual teacher characteristics (demographics) 

b)  the scale of teacher attitudes towards educational change 

c)  scale of attitudes of teachers towards the use of ICT in teaching 

d)  information concerning the use of ICT. 

 The analysis showed that music teachers are receptive towards change and 

towards the use of ICT (scores of more than 3 on a five-point scale Likert). The overall 

attitude to change was correlated positive and significantly to the overall attitude 

towards the use of ICT.  

Regarding the statistically significant gender differences, men show more 

positive emotional and overall attitude towards the use of ICT, and greater 

participation in several cultural activities outside school than women. 

 Statistically significant differences were observed in the use of ICT, according 

to which music teachers who believe that they are adequately prepared to use ICT, 

develop greater artistic activity outside school (p = 0,056), and those who were 

familiar with technological means, show higher scores on both, attitudes towards 

change and towards the use of ICT (p <0,01). 

 Adequate preparation for the use of ICT related with higher scores on 

cognitive dimension towards educational changes and in attitudes towards the use of 

ICT, with a statistically significant difference. 

The main conclusions can be summarized as follows: 

 1. Male music teachers are more receptive towards educational change and 

introducing new technologies in education compared with women 

 2. Those teachers who had masters' degrees, believe that there are objective 

limitations on the introduction of new technologies and are also more receptive to 

educational change. 

 3. Those with greater familiarity with computers and meat in extracurricular 

arts activities, are also more receptive to the introduction of new technologies in 

education.  

The results of this study indicate that music teachers appear willing to 

incorporate innovations in education. On this basis, the reform of the education system 

in relation to the ICT use, could include special training programs for women in new 

technologies and facilitating their participation in extracurricular arts activities. 

 

 

Key words: Educational change, ICT, music teachers 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Οι αλλαγές στην εκπαίδευση, που συντελούνται τις τελευταίες δεκαετίες σε 

διεθνές επίπεδο, αποτελούν μέρος μιας παγκόσμιας τάσης, η οποία σχετίζεται με το 

ενδιαφέρον των κυβερνήσεων να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας 

και να θέσουν πλαίσια στις κοινωνικές αξίες. Το σχολείο, σαν ζωντανός οργανισμός 

της κοινωνίας, οφείλει να αλλάξει προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. 

Πλήθος μελετών υποστηρίζουν, ότι η αλλαγή αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, την αύξηση της επικοινωνίας του σχολείου με την 

κοινότητα και την ανάληψη ρίσκων προκειμένου να πραγματοποιηθεί το όραμα του 

σχολείου (Day, Harris, Hadfield, Tolley & Bersford, 2000). 

Η καινοτομία στην εκπαίδευση συνίσταται στις δραστηριότητες εκείνες, οι 

οποίες εισάγουν νέες αντιλήψεις και διδακτικές πρακτικές, και αποσκοπούν στη 

βελτίωση του σχολείου, προάγουν δηλαδή την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά 

του (Fullan, 2001). Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργικότητα που επιδεικνύει κατά τη 

διδασκαλία, την ύπαρξη ροής στο μάθημα και την εφαρμογή καινοτομιών στην τάξη. 

Πρόκειται, με άλλα λόγια, για χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών οι οποίοι κατορθώνουν 

να προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους ανάλογα με τις ανάγκες και τις ικανότητες των 

μαθητών τους, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται υψηλά μαθησιακά και παιδαγωγικά 

αποτελέσματα (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000). 

  Όσον αφορά τις καινοτομίες, η εισαγωγή τους και μόνο στο σχολείο, δεν 

είναι αρκετή να προκαλέσει πραγματικές αλλαγές, ικανές να συμβάλουν στη βελτίωσή 

του. Πλήθος παραγόντων, όπως το υπάρχον σχολικό κλίμα, οι απόψεις της διοίκησης 

για τις καινοτομίες και η αποδοχή των αλλαγών από τους εμπλεκόμενους, γονείς, 

εκπαιδευτικούς και μαθητές, επιδρούν στη διατήρηση και εγκαθίδρυση των 

καινοτομιών. Σημαντικό στοιχείο για την εισαγωγή και διατήρηση της καινοτομίας 

θεωρείται, εκτός των προαναφερθέντων, και η αλλαγή της στάσης των εκπαιδευτικών 

όσον αφορά τις αντιλήψεις τους, τον τρόπο διδασκαλίας και τη χρήση νέων υλικών. 

Παράγοντες οι οποίοι ενδεχομένως επιδρούν θετικά, είναι η συνεχής ενημέρωση και 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, το κλίμα συνεργασίας στην εργασία και η 

δυνατότητα να διαμορφώνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τον τρόπο εφαρμογής της 

καινοτομίας (Fullan, 2001).  
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Οι δραστηριότητες που προωθούν τη χρήση της τεχνολογίας ως εργαλείο 

μάθησης αποτελούν μία από τις κατηγορίες καινοτόμων προγραμμάτων στην 

εκπαίδευση (Γιαννακάκη, 2005). Η αυξανόμενη εμφάνιση των ΤΠΕ στα σχολεία μέσω 

αναβαθμισμένων λογισμικών και υποδομών, σε συνδυασμό με την παραγωγή 

παιδαγωγικών λογισμικών για τα διάφορα διδακτικά αντικείμενα, καταδεικνύουν την 

ύπαρξη των κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών που συμβαίνουν στην 

εκπαίδευση, αλλά και των προσδοκιών των κυβερνήσεων και των τοπικών κοινοτήτων 

για βελτίωση της μάθησης μέσω του εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας με 

τη χρήση των ΤΠΕ (Jamieson-Proctor & Finger, 2006). 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων 

μάθησης, με σημαντική επίδραση στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Όπως προκύπτει από τη διεθνή έρευνα, οι εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν την 

τεχνολογία μέσα από διαφορετικές οπτικές, οι οποίες διαμορφώνονται από το σχολικό 

περιβάλλον, τις προσωπικές απόψεις και εμπειρίες, αλλά και την ανάγκη της 

επαγγελματικής ανάπτυξης, σε συνδυασμό με κοινωνικούς παράγοντες και με το 

υφιστάμενο αναλυτικό πρόγραμμα (ChanLin, Hong, Horng, Chang & Chu, 2006). 

Η τέχνη κατέχει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση, από τη στιγμή που 

αναπτύσσει χαρακτηριστικά όπως η καλλιέργεια της προσωπικότητας, η έκφραση των 

μαθητών και η μάθηση μέσα από την εμπειρία. Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία 

ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία περιλαμβάνει αλλαγή της μουσικής πράξης και 

δημιουργίας, έχει προκαλέσει εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις σε χώρες όπως η Μεγάλη 

Βρετανία, αλλά και διεθνώς. Η χρήση τεχνολογικών μέσων αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης σε πολλές χώρες του κόσμου. Οι ίδιες οι 

μορφές της Τέχνης έχουν αλλάξει και έχουν ενσωματώσει τις τεχνολογίες (video art, 

εγκαταστάσεις, ψηφιακή μουσική), ακολουθώντας και εκφράζοντας την εποχή μας. 

Όπως επισημαίνει η Καμπουροπούλου – Σαββαΐδου (2007), "η τεχνολογική 

επανάσταση προκαλεί αλλαγές (…)  και στην εκπαίδευση της τέχνης" (σελ. 144).  

Ειδικά στη διδασκαλία της μουσικής, η χρήση της τεχνολογίας είναι αρκετά 

διαδεδομένη από τα πρώτα ακόμα χρόνια της εισαγωγής του μαθήματος στο σχολείο. 

Παράλληλα, συνδέεται με σημαντικά παιδαγωγικά και διδακτικά οφέλη, και 

ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο σύμμαχο του εκπαιδευτικού στην 

οργάνωση του μαθήματος της μουσικής (Ανδρεάκου, 2005· Gall & Breeze, 2007). 

Αποτελέσματα ερευνών, εστιάζουν στην αναγκαιότητα να δοθεί έμφαση στις 

δυνατότητες όχι των ίδιων των τεχνολογικών εργαλείων, αλλά των εκπαιδευτικών και 
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των μαθητών στη χρήση των εργαλείων αυτών, προκειμένου να αναπτυχθεί η 

δημιουργικότητα και η επικοινωνία (Arts Council England, 2003· Cain, 2004). Ως 

άξια ιδιαίτερης προσοχής εκτιμώνται τα αποτελέσματα έρευνας  τα οποία κατέδειξαν 

την ικανότητα των δασκάλων της Τέχνης να προσαρμόζονται πιο εύκολα στη 

διδασκαλία με χρήση των νέων τεχνολογιών, καθώς έχουν πιο αναπτυγμένη τη 

φαντασία και τη δημιουργικότητά τους (Wood, 2004 όπ. αναφ. στο Καμπουροπούλου-

Σαββαΐδου, 2007). 

Οι αλλαγές που προκύπτουν από τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της μουσικής, 

αναμένεται να επιδράσουν τα επόμενα χρόνια στις στάσεις των εκπαιδευτικών, στις 

διδακτικές τους πρακτικές και στις απαιτούμενες δεξιότητες που οφείλουν να 

αναπτύξουν (Gall & Breeze, 2007). Οι εκπαιδευτικοί μουσικής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας, χρειάζονται καθοδηγούμενη και 

συνολική γνώση και δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων στη μουσική 

τεχνολογία, και πιο συγκεκριμένα, δεξιότητες ακρόασης, ηχογράφησης, τεχνικών 

ενίσχυσης του ήχου/ ηχοληψίας και ψηφιακών τεχνολογιών (Pascoe, Leong,  

MacCallum, Mackinlay, Marsh, Smith, Church & Winterton, 2005).   

Τα μαθήματα της αισθητικής αγωγής (μουσική, καλλιτεχνικά, θέατρο) 

εισήχθησαν ως ξεχωριστά διδακτικά αντικείμενα στην ελληνική εκπαίδευση –

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση- στο πλαίσιο των προσπαθειών 

της αισθητικής καλλιέργειας των μαθητών. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, 

δημιουργήθηκαν καινοτόμοι θεσμοί οι οποίοι λειτουργούν παρωθητικά προς αυτή την 

κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα οι ετήσιοι μαθητικοί καλλιτεχνικοί αγώνες και τα 

γραφεία πολιτιστικών θεμάτων. Ωστόσο, οι ιδιαιτερότητες του μαθήματος της 

μουσικής κυρίως όσον αφορά τη θέση του στο αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά και το 

διδακτικό περιεχόμενο, συνέβαλαν στην υποβάθμιση του μαθήματος, στερώντας τη 

δυνατότητα να ενταχθεί στο πρόγραμμα με τρόπο, ο οποίος θα οδηγούσε στην 

επίτευξη των στόχων της αισθητικής αγωγής (Ανδρεάκου, 2005). 

Εκτός όμως από την εισαγωγή στη γενική εκπαίδευση των μαθημάτων των 

τεχνών, ιδρύθηκαν ειδικά σχολεία και συγκεκριμένα τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά 

Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο και Λύκειο). Στη χώρα μας 

λειτουργούν αυτή τη στιγμή 35 Μουσικά Σχολεία, τα οποία ιδρύθηκαν διαδοχικά από 

το 1989 και μετά, από το έτος, δηλαδή, ίδρυσης του Πειραματικού Μουσικού 

Γυμνασίου και Λυκείου Παλλήνης. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο των Μουσικών 

Σχολείων, σκοπός των σχολείων αυτών είναι η ανάπτυξη και προαγωγή της μουσικής 
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παιδείας στην Ελλάδα και η καλλιέργεια της αισθητικής των μαθητών (ΥΠΕΠΘ, 

1988, 2009). Το διαφοροποιημένο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα, που 

προβλέπεται, το ειδικό καθεστώς προσλήψεων των εκπαιδευτικών μουσικής στα 

Μουσικά Σχολεία, αλλά και η υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουν τα σχολεία, 

προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη φυσιογνωμία τους. Σε αντίθεση με τον 

τρόπο διδασκαλίας και το χαμηλό κύρος του μαθήματος της μουσικής στα γενικά 

σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Μουσικά Σχολεία ο εκπαιδευτικός της 

μουσικής κατέχει εξειδίκευση σε συγκεκριμένο τομέα (μουσικό όργανο, θεωρητικά, 

Βυζαντινή, παραδοσιακή μουσική) και του παρέχονται τα μέσα για την ανάπτυξη 

δημιουργικής και κατ' επέκταση αποτελεσματικής διδασκαλίας. 

Επιπροσθέτως, ο ρόλος των εκπαιδευτικών μουσικής είναι πολυδιάστατος, 

καθώς, εκτός από τη γνώση του διδακτικού αντικειμένου, απαιτεί παράλληλη 

καλλιτεχνική δραστηριότητα και ανάπτυξή τους. Πολυάριθμες έρευνες, συνδέουν τα 

χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών εκπαιδευτικών των τεχνών, με τη 

δημιουργικότητα την οποία επιδεικνύουν κατά τη διδασκαλία αλλά και με το 

προσωπικό επίπεδο δημιουργικότητας που τους διακρίνει. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

περιλαμβάνουν την ευελιξία, την ανοικτότητα του πνεύματος, τον πειραματισμό με 

καινούριες μεθόδους και τη δημιουργία περιβάλλοντος ενθάρρυνσης της ελεύθερης 

έκφρασης των μαθητών, και είναι κοινά στους εκπαιδευτικούς όλων των διδακτικών 

αντικειμένων. Για τους εκπαιδευτικούς μουσικής, ειδικότερα, η προσωπικότητα και η 

καλλιτεχνική εμπειρία και γνώση, συμβάλλουν στην ικανότητά τους να μεταδίδουν 

στους μαθητές τη μουσική ευχαρίστηση και να προάγουν τη δημιουργικότητά τους 

(Lam, 2004). 

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην αλλαγή γενικά, θεωρούνται από 

πολλούς ερευνητές ως σημαντικός παράγοντας για την εισαγωγή και εγκαθίδρυση των 

καινοτομιών στην εκπαίδευση (Bandura, 1986· Fullan, 1992). Ειδικότερα, οι στάσεις 

των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ, όπως σκιαγραφείται μέσα από μελέτες, 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση όσον αφορά την υιοθέτηση της χρήσης της 

τεχνολογίας στην παιδαγωγική πρακτική (Jimoyiannis & Komis, 2007). Η ικανότητα 

προσαρμογής και αποδοχής της τεχνολογίας από τους εκπαιδευτικούς, ενισχύουν τις 

θετικές στάσεις απέναντι στην τεχνολογία ως διδακτικό μέσο, οι οποίες με τη σειρά 

τους αντανακλώνται στον τρόπο διδασκαλίας τους  (Brown, 2005).  

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ, μπορεί να θεωρηθεί ότι 

αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα της συμπεριφοράς τους σε ενδεχόμενη εισαγωγή 
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των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με τους Ajzen & Fishbein (2005), η 

αποτίμηση διαδικασιών και δραστηριοτήτων από τα άτομα, το αν δηλαδή θεωρούν ότι 

αυτές θα επιφέρουν θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα, η οποία μάλιστα εκφράζεται ως 

πρόθεση των ατόμων απέναντι σε αυτές, διαμορφώνει και αντίστοιχες συμπεριφορές 

των ατόμων. Έτσι ενδεχόμενη θετική στάση απέναντι στις ΤΠΕ, μπορεί να επιδράσει 

σε δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών και χρήση των ΤΠΕ, ενώ αντίστοιχα 

αρνητική στάση πιθανόν να οδηγεί σε μη υιοθέτηση των ΤΠΕ ως διδακτικό μέσο. 

Στην Ελλάδα, η έρευνα για το θέμα της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της 

μουσικής, είναι πολύ περιορισμένη και αφορά σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως η 

συμβολή των ΤΠΕ στην ανάπτυξη της συνεργατικότητας κατά τη διδασκαλία της 

μουσικής και η ανάπτυξη εφαρμογών μουσικής τεχνολογίας (Νικολαΐδου, 2002· 

Ντινόπουλος, 2010).  

Κίνητρο για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αποτέλεσε 

το προσωπικό ενδιαφέρον της ερευνήτριας σχετικά με τη δυνατότητα εμπλουτισμού 

και αλλαγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας για το μάθημα της μουσικής, εφόσον 

συνυπάρχουν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις, μέσω της εισαγωγής και χρήσης της 

τεχνολογίας, ώστε να εκπληρώνει τους διδακτικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς που 

εξυπηρετεί.  

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των στάσεων εκπαιδευτικών μουσικής 

που υπηρετούν σε Μουσικά Σχολεία της Ελλάδας, απέναντι στην αλλαγή και την 

καινοτομία και στη διδασκαλία με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα τα οποία επιχειρείται να διερευνηθούν 

είναι τα εξής: 

 Κατά πόσον οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην αλλαγή 

συσχετίζονται με τις στάσεις τους απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ;  

 Κατά πόσο δημογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά, αλλά και 

προσωπικοί παράγοντες επιδρούν στη διαμόρφωση των στάσεων 

απέναντι στην αλλαγή; 

 Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν τις στάσεις τους 

απέναντι στις ΤΠΕ; 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να συμβάλουν στη διερεύνηση και 

κατανόηση των παραγόντων, οι οποίοι διαμορφώνουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών 

μουσικής στην Ελλάδα, απέναντι σε καινοτόμους και δημιουργικούς τρόπους 

διδασκαλίας με χρήση των ΤΠΕ, προκειμένου οι παράγοντες αυτοί να βελτιωθούν 
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ώστε να καταστεί δυνατή η εισαγωγή και διατήρηση της καινοτόμου διδακτικής 

προσέγγισης με χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της μουσικής.  

Τα στοιχεία που θα προκύψουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω 

επιστημονική έρευνα σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ ως καινοτόμου διδακτικής 

πρακτικής για το μάθημα της μουσικής. Επίσης, η γνώση αυτή μπορεί να συνδράμει 

στο σχεδιασμό καινοτόμων προγραμμάτων με χρήση των νέων τεχνολογιών για τη 

βελτίωση της μουσικής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο, στα πλαίσια των στόχων 

της εκπαιδευτικής πολιτικής όπως αυτοί περιγράφονται σε πρόσφατες διακηρύξεις του 

Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις οποίες, 

η μετάβαση στο "Νέο δημιουργικό σχολείο" περιλαμβάνει αλλαγή στα προγράμματα 

σπουδών, στις διδακτικές μεθόδους, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη δημιουργία του 

"ψηφιακού" σχολείου, αλλά και στη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ως 

σημαντικού παράγοντα για την υλοποίηση της επιχειρούμενης αναβάθμισης της 

εκπαίδευσης (Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 2010). 

Για τη διερεύνηση του θέματος ακολουθήθηκε η μέθοδος της ποσοτικής 

έρευνας με μεγάλο δείγμα και χρήση κλειστού ερωτηματολογίου. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η δομή της εργασίας: 

Στο θεωρητικό μέρος (Κεφάλαια 1 και 2) παρουσιάζονται και αναλύονται τα 

δεδομένα που προκύπτουν από τη διεθνή επιστημονική έρευνα σχετικά με το θέμα της 

παρούσας μελέτης. Συγκεκριμένα, το Κεφάλαιο 1 διαπραγματεύεται τις έννοιες της 

αλλαγής και της καινοτομίας στην εκπαίδευση, και παρουσιάζονται οι παράγοντες που 

σχετίζονται με τις έννοιες αυτές. Στο Κεφάλαιο 2, υπό τον γενικό τίτλο "Τεχνολογίες 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση", παρουσιάζονται τα βασικά θέματα 

που άπτονται του αντικειμένου αυτού, με ιδιαίτερη έμφαση στους παράγοντες που 

επιδρούν στη διαμόρφωση των στάσεων απέναντι στις ΤΠΕ.  

Ακολουθεί το Κεφάλαιο 3 "Μεθοδολογία της έρευνας", όπου αναφέρονται τα 

ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, ο πληθυσμός 

και το δείγμα της μελέτης, οι ερευνητικές υποθέσεις και η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε κατά τη διενέργεια της έρευνας. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση 

των ερευνητικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν και στη συνέχεια παρουσιάζεται η 

στατιστική ανάλυση. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4, το οποίο 

χωρίζεται στις δύο υποενότητες: της περιγραφικής και της επαγωγικής στατιστικής, 

που ακολουθήθηκαν για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 
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Η τελευταία ενότητα της μελέτης (Κεφάλαιο 5) περιλαμβάνει τη συζήτηση, τα 

συμπεράσματα και τις προτάσεις στις οποίες καταλήγει η παρούσα μελέτη.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

ΑΛΛΑΓΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

1.1. Η εκπαιδευτική αλλαγή 

 

1.1.1.  Σύντομη ιστορική αναδρομή 

 

Από τα μέσα του 20ου αιώνα, οπότε και έκανε δυναμικά την εμφάνισή του το 

προοδευτικό εκπαιδευτικό κίνημα, μέχρι και σήμερα, ερευνητές και εκπαιδευτικοί 

ασχολούνται έντονα με την εκπαιδευτική αλλαγή. Ο Dewey (1938) ήδη από τη 

δεκαετία του '30 εξέφρασε την ανάγκη αλλαγής της μαθησιακής διαδικασίας, 

καταδεικνύοντας την αδυναμία του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας  να καλύψει 

τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Σύμφωνα με τις αρχές της προοδευτικής 

προσέγγισης την οποία διατυπώνει, το βάρος της εκπαίδευσης μετατοπίζεται στην  

καλλιέργεια της προσωπικότητας και της έκφρασης, στη μάθηση μέσα από την 

εμπειρία, στην απόκτηση των γνώσεων ως μέσων επιδίωξης των σκοπών οι οποίοι 

προορίζονται να εφαρμοστούν στη ζωή, και στην προσπάθεια γνωριμίας των 

μαθητευομένων με έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.  

Η θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού (social constructivism), όπως 

διαμορφώθηκε μέσα από την πρωτοποριακή εργασία του Vygotsky (1978, 1981, 

1987), του Leont'ev (1978, 1981), του Bakhtin (1986), βασίζεται σε αρχές οι οποίες 

μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

 Η γνώση είναι μια αναπτυσσόμενη κατασκευή (construction)  

 Όλοι οι συμμετέχοντες (μαθητές και εκπαιδευτικοί) συμβάλουν στην 

κατασκευή της γνώσης 

 Οι μαθητές προσπαθούν να "δώσουν νόημα" στη νέα γνώση, συνδέοντάς τη με 

την ήδη κεκτημένη γνώση 

 Ο εκπαιδευτικός δρα ως σύμβουλος, ο οποίος καθοδηγεί τις διαδικασίες 

 Υπάρχει σύνδεση της γνώσης με άλλα γνωστικά πεδία 

 Οι δραστηριότητες είναι συνδεδεμένες με πραγματικά θέματα και προβλήματα 
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 Οι μαθητές συνεργάζονται, δρώντας σαν κοινότητα μάθησης 

(Brophy, 2002· Ράπτης & Ράπτη, 2006). 

Οι θεωρίες μάθησης οι οποίες αναφέρθηκαν, επέδρασαν ριζικά στον τρόπο 

θεώρησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκάλεσαν μεγάλο ερευνητικό 

ενδιαφέρον, απέκτησαν υποστηρικτές και πολέμιους, αλλά κυρίως κινητοποίησαν τους 

εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση να αναζητήσουν καινούριους τρόπους, τεχνικές και 

συστήματα μάθησης. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, και συγκεκριμένα από το 1990 

και μετά, σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν συνεχείς αλλαγές, κυρίως στη Μ. 

Βρετανία και τις Η.Π.Α., με σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης, μέσω αλλαγών μεγάλης κλίμακας στα αναλυτικά 

προγράμματα, ενώ παράλληλα δόθηκε σημαντική έμφαση στη διαμόρφωση 

καινοτομιών. Τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών δεν φάνηκε να 

ανταποκρίνονται στους στόχους που τέθηκαν, κυρίως εξαιτίας της αδυναμίας των 

σχολείων να ενσωματώσουν τις άνωθεν επιβαλλόμενες αλλαγές, στην καθημερινή 

πρακτική (Fullan, 2001). 

Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη της ποσοτικής αποτίμησης της εκπαίδευσης 

από διεθνείς οργανισμούς, όπως η UNESCO, o ΟΟΣΑ και η καθιέρωση ελέγχων 

μέτρησης των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων (PISA), οδήγησε στη δημιουργία 

θεωριών αντίθετων προς την προοδευτική και κονστρουκτιβιστική προσέγγιση, όπου 

έμφαση δίνεται μάλλον στην αποτελεσματικότητα παρά στη διαδικασία της μάθησης, 

με κοινό γνώμονα ωστόσο, την προσπάθεια βελτίωσης της εκπαίδευσης (Κουτούζης, 

2008). Όσον αφορά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά το 2000, η 

συνθήκη της Λισσαβόνας έθεσε τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες θα μπορούσαν να 

στηριχθούν οι εκπαιδευτικές αλλαγές, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί 

ισχυρή ανταγωνιστική εκπαιδευτική δύναμη στον κόσμο. Όπως αναφέρεται στην 

κοινή έκθεση προόδου του Συμβουλίου και της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος "Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010", σελ. 

1 : 

Η δημιουργία ενός «γνωστικού τριγώνου» εκπαίδευσης, έρευνας και 

καινοτομίας που θα λειτουργεί σωστά και η παροχή βοήθειας σε όλους τους 

πολίτες ώστε να αποκτήσουν καλύτερες δεξιότητες είναι θεμελιώδους 

σημασίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και για την ισότητα 

και την κοινωνική ένταξη.     
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Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, παρά τη διαπιστωμένη πρόοδο που έχει επιτευχθεί 

σχετικά με τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που επιχειρούνται σε πολλά κράτη-μέλη 

της Ε.Ε., συστήνεται ένταση των προσπαθειών καθιέρωσης νέων τρόπων οργάνωσης 

της μάθησης σε ένα καινοτόμο σχολικό περιβάλλον (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, 2010). 

 

 

1.1.2. Η έννοια της αλλαγής 

 

Η αύξηση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης, η αλματώδης τεχνολογική 

πρόοδος, ο οικονομικός ανταγωνισμός και οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, είναι 

κάποιοι από τους παράγοντες που  διαμορφώνουν την απαίτηση για αλλαγές στην 

εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική αλλαγή, με άλλα λόγια, αποτελεί μια προσπάθεια του 

σύγχρονου σχολείου να ανταποκριθεί στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές 

ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν από το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι (Fullan, 2006).  

Η εκπαιδευτική αλλαγή λαμβάνει χώρα σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο, οι αλλαγές 

είναι δομικές, και έχουν σαν αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των μηχανισμών. Στο 

δεύτερο επίπεδο, οι αλλαγές είναι δεοντολογικές, προκαλώντας διαφοροποίηση στις 

πεποιθήσεις. Οι δομικές αλλαγές, αν και θεωρούνται σημαντικές, πολύ συχνά φαίνεται 

ότι δεν γίνονται αποδεκτές, με αποτέλεσμα να εξασθενούν και τελικά να 

εγκαταλείπονται. Οι δεοντολογικές αλλαγές συμβαίνουν όταν καταβάλλονται 

εντατικές στρατηγικές, οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία κοινού οράματος, την 

αίσθηση ότι οι εκπαιδευτικοί αποτελούν μέλη μιας επαγγελματικής κοινότητας, την 

ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και στην κατανόηση του ελέγχου που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί (Sergiovanni & Starratt, 2007).  

Τα κύρια θέματα τα οποία προκύπτουν από τη βιβλιογραφία σχετικά με την 

εκπαιδευτική αλλαγή, συνοψίζονται από τον Morrison (1998) στα εξής: 

 Η αλλαγή είναι δομική και συστημική 

 Η αλλαγή είναι μια διαδικασία και όχι ένα γεγονός 

 Η αλλαγή είναι πολυπαραγοντική 

 Η αλλαγή αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο από τους εμπλεκόμενους, 

προκαλώντας ποικιλία αντιδράσεων 
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 Η διαχείριση της αλλαγής απαιτεί επένδυση σε τεχνολογικούς πόρους και 

ανθρώπινο δυναμικό 

 Η στρατηγική των αλλαγών πρέπει να προκύπτει ασχέτως χρόνου, να είναι 

ευέλικτη και προσαρμοστική 

(όπ. αναφ. στο James & Connolly, 2000). 

Πολλοί είναι οι ερευνητές οι οποίοι περιγράφουν την αλλαγή ως μια διαρκώς 

μεταβαλλόμενη διαδικασία (Evans, 1996· Hall & Hord, 2001· Hargreaves, 2003), το 

πλαίσιο της οποίας δεν μπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων αλλά διαμορφώνεται 

στην πορεία από την επίδραση σύνθετων και ποικίλλων παραγόντων.  Σύμφωνα με τον 

Fullan, "η εκπαιδευτική αλλαγή είναι τεχνικά απλή και κοινωνικά σύνθετη" (2001, 

σελ. 69), εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό τη δυσκολία των αλλαγών να 

"εγκατασταθούν", να συνεχιστούν και τελικά να συμβάλουν στην πραγματική 

βελτίωση του σχολείου.  

 

 

1.1.3. Μορφές εκπαιδευτικής αλλαγής 

 

Οι αλλαγές είτε είναι δομικές (διοικητικές), είτε περιλαμβάνουν νέες 

τεχνολογίες, είτε αφορούν ανθρώπινο δυναμικό, μπορούν να χωριστούν σύμφωνα με 

την πηγή από την οποία προέρχονται, σε αντιδραστικές και δυναμικές.  Οι 

αντιδραστικές αλλαγές είναι αυτές που επιβάλλονται από αυτούς που τις καθοδηγούν, 

προκαλώντας σε μεγάλο βαθμό πιέσεις στο σχολείο. Οι αλλαγές αυτές προέρχονται 

κυρίως από την κεντρική διοίκηση και έχουν ως αποτέλεσμα την αντίδραση των 

μελών της σχολικής κοινότητας. Οι δυναμικές αλλαγές, αντίθετα, προκύπτουν όταν ο 

οργανισμός αποφασίζει ότι αυτές είναι επιθυμητές και όχι απαραίτητες, με 

αποτέλεσμα να είναι περισσότερο αποτελεσματικές (Pierce, Gardner & Dunham, 

2002). 

Η τυπολογία των Meyerson και Martin (1987), περιγράφει τρία διαφορετικά 

είδη οργανωσιακών αλλαγών: α) την επαναστατική αλλαγή, η οποία επέρχεται όταν τα 

μέλη του οργανισμού διαφοροποιούνται ριζικά από την κυρίαρχη κουλτούρα του 

οργανισμού, β) την αυξανόμενη αλλαγή, η οποία αποτελεί ανάπτυξη και εξέλιξη της 

κοινής κουλτούρας και γ) τη συνεχιζόμενη αλλαγή, η οποία, σε αντίθεση με τα 

προηγούμενα είδη, αφορά την ύπαρξη μόνο μιας κοινής πτυχής, την συνειδητοποίηση 
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της αμφισημίας. Οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα ή και περισσότερα 

είδη, ανάλογα με τη φάση που διανύει.  

Μια διαφορετική ταξινόμηση των μορφών εκπαιδευτικής αλλαγής, συνδυάζει 

στοιχεία που αφορούν την προέλευση, το περιεχόμενο αλλά και τη διαδικασία 

(Torrington & Weightman, 1989) και περιέχει τις εξής κατηγορίες: 

1. την επιβολή, που ταυτίζεται με τις αντιδραστικές αλλαγές, καθώς αναφέρεται 

στην αλλαγή η οποία καθοδηγείται από άλλους και την οποία οι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να εφαρμόσουν σύμφωνα με κανόνες 

2. την προσαρμογή, κατά την οποία οι εμπλεκόμενοι καλούνται να αλλάξουν 

συμπεριφορές και να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες 

3. την ανάπτυξη, που θέτει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη του ατόμου, και 

συνδέεται με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

4. τη δημιουργικότητα, που αναπτύσσεται κατά την εξέλιξη και εφαρμογή 

καινοτομιών από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιδεικνύουν το λεγόμενο 

δημιουργικό πνεύμα στην εργασία, κατά την προσπάθειά τους να υλοποιήσουν 

τα οράματα και τους στόχους τους.  

 

 

1.1.4. Η διαδικασία της αλλαγής 

 

Οποιαδήποτε προσπάθεια εκπαιδευτικής αλλαγής εμπεριέχει δύο βασικές 

θεωρήσεις. Η πρώτη απαντά στο ερώτημα ποιες είναι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν 

και η δεύτερη στο πώς θα γίνει η εισαγωγή των αλλαγών αυτών. Οι θεωρήσεις αυτές 

αποτελούν ένα σύνολο, δεν διαχωρίζονται, και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή των αλλαγών (Fullan, 2001). Την άποψη ότι οι 

περισσότερες αλλαγές αποτυγχάνουν γιατί αντιμετωπίζονται σαν αποσπασματικά 

γεγονότα, υποστηρίζουν και οι Pettigrew, McKee και Ferlie (1998). Το πλαίσιο 

ανάλυσης της αλλαγής το οποίο προτείνουν, περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις: 

1. το περιεχόμενο(content) εστιάζει στο συγκεκριμένο θέμα που είναι υπό 

εξέταση, δηλαδή στο ποια είναι η αλλαγή 

2. το συγκείμενο (context) χωρίζεται σε εσωτερικό και εξωτερικό. Το εσωτερικό 

συγκείμενο αφορά τις υπάρχουσες δομές, στρατηγικές, κουλτούρα του 

οργανισμού, ενώ το εξωτερικό αφορά τη γενικότερη πολιτικοκοινωνική 

κατάσταση 
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3. η διαδικασία (process) είναι οι δράσεις, αντιδράσεις, αλληλεπιδράσεις που 

αναπτύσσουν οι εμπλεκόμενοι στην αλλαγή, και περιλαμβάνει επίσης 

συγκεκριμένους παράγοντες που επιδρούν στην αλλαγή 

(όπ. αναφ. στο James και Connolly, 2000). 

 Ο Fullan (2001), αναγνωρίζει τα στάδια διαχείρισης της αλλαγής ως εξής:  

1. έναρξη, παρακίνηση ή υιοθέτηση της αλλαγής. Η φάση αυτή αναφέρεται στη 

διαδικασία που οδηγεί και περιλαμβάνει την απόφαση για αποδοχή ή εφαρμογή 

μιας αλλαγής. 

2. εφαρμογή ή αρχική χρήση. Φάση που περιλαμβάνει τις αρχικές εμπειρίες των 

προσπαθειών να μεταφερθεί μια ιδέα ή μια μεταρρύθμιση  στην πράξη 

(συνήθως για τα πρώτα 1-2 χρόνια εφαρμογής). 

3. συνέχιση, ένταξη ή καθιέρωση. Η τελική φάση, κατά την οποία η αλλαγή 

αποτελεί πλέον μέρος του συστήματος ή εξαφανίζεται εξαιτίας της φθοράς που 

έχει υποστεί. 

Οι Cummings και Worley (2001) επεξηγούν τα τρία στάδια της 

προγραμματισμένης διαδικασίας αλλαγής, τα οποία πρώτος διατύπωσε ο Lewin (1951) 

στο μοντέλο που εισήγαγε για τη διαδικασία κοινωνικής αλλαγής ως εξής: 

1. Ξεπάγωμα (unfreezing):  Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, επιχειρείται 

μείωση των δυνάμεων που συντηρούν την συμπεριφορά του οργανισμού στο 

τρέχον επίπεδο, μέσω του εντοπισμού των διαφορών ανάμεσα στις επιθυμητές 

και τρέχουσες συμπεριφορές. Μ' αυτόν τον τρόπο τα άτομα παρακινούνται να 

υιοθετήσουν καινοτόμες δραστηριότητες. 

2. Κινητοποίηση (moving): Περιλαμβάνει την αλλαγή της συμπεριφοράς του 

οργανισμού ή/και των ατόμων σε ένα νέο επίπεδο, μέσω αλλαγών σε 

οργανωσιακές δομές και διαδικασίες που προωθούν την ανάπτυξη 

συμπεριφορών, αξιών και στάσεων των μελών. 

3. Ξανα-Πάγωμα (re-freezing): Σ' αυτή τη φάση ο οργανισμός σταθεροποιείται σε 

μία καινούρια κατάσταση ισορροπίας. Συχνά επιτυγχάνεται μέσω της ύπαρξης 

μηχανισμών υποστήριξης, οι οποίοι ενδυναμώνουν τη νέα κατάσταση, όπως 

την οργανωσιακή κουλτούρα, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις δομές. 

Όπως προκύπτει από τα μοντέλα που αναφέρθηκαν, η διαδικασία της αλλαγής 

είναι προβληματική ως προς την περιγραφή του σκεπτικού που πρέπει να τη διέπει. 

Πολλοί ερευνητές χρησιμοποιούν μεταφορικές εκφράσεις, όπως "ταξίδι" (journey), 

ώστε να περιγράψουν το πλαίσιο στο οποίο η αλλαγή αποκτά νόημα (Fullan, 1993· 
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West & Ainscow, 1994, όπ. αναφ. στο James & Connolly, 2000). Το ζήτημα της 

πολυπλοκότητας της αλλαγής αναδύεται από το πλήθος των παραγόντων που επιδρούν 

στο βαθμό επίτευξής της. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις 

βασικές κατηγορίες:  

α) έναρξη και ενεργή συμμετοχή: αναφέρεται στην αναγκαιότητα ύπαρξης μιας 

ομάδας ατόμων προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της αλλαγής και στη συνέχεια 

της συνεχούς διαμόρφωσης της διαδικασίας ώστε αυτή να εξελιχθεί με επιτυχία.  

β) πίεση και υποστήριξη: είναι τα δύο χαρακτηριστικά της αλλαγής, τα οποία 

υφίστανται κατά τη διαδικασία της αλλαγής και τα οποία θα πρέπει να συνυπάρχουν 

σε ισορροπία μεταξύ τους. 

γ) αλλαγές στη συμπεριφορά και τις απόψεις: οι αλλαγές στη συμπεριφορά, 

όταν δηλαδή οι άνθρωποι δοκιμάζουν καινούριες ιδέες και εμπειρίες επιδρούν στην 

αλλαγή και των απόψεών τους. 

δ) το ζήτημα της αίσθησης του "ανήκειν": το αίσθημα του "ανήκειν" 

εμφανίζεται πιο έντονο στη μέση ή και στο τέλος μιας αλλαγής, όταν έχει προέλθει 

σαν φυσικό επακόλουθο μιας διεργασίας συνεχούς διαμόρφωσης της αλλαγής. 

Πρόκειται λοιπόν, για μια αναπτυξιακή διαδικασία που χαρακτηρίζεται από 

κατανόηση της αλλαγής, απόκτηση των απαιτούμενων  δεξιοτήτων και δέσμευσης 

προς την αλλαγή  (Fullan, 1992). 

  

 

1.2. Καινοτομία στην εκπαίδευση  

 

1.2.1. Χαρακτηριστικά της καινοτομίας 

 

Οι όροι "αλλαγή" και "καινοτομία" συχνά εμφανίζονται ως συνώνυμοι. 

Εντούτοις η "καινοτομία" (innovation) θα πρέπει να διαχωρίζεται από τους 

αντίστοιχους όρους "αλλαγή" (change) και "μεταρρύθμιση" (reform). Η αλλαγή αφορά 

οποιαδήποτε μεταβολή της υπάρχουσας κατάστασης. Η μεταρρύθμιση αποβλέπει 

στους ίδιους σκοπούς, αλλά με έναν γενικότερο τρόπο και περιλαμβάνει μια σειρά 

οργανωμένων, συνδεδεμένων καινοτομιών (Glatter, Cooper, Evans & Woods, 2005).  

Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, η καινοτομία θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως "μία σημαντική αλλαγή στις διαδικασίες, τη διάθεση και στην 

οργάνωση με σκοπό την αποτελεσματικότερη επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων ή 
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την προώθηση νέων στόχων" (Glater et al., 2005, σελ. 385). Ένας πιο γενικός ορισμός 

έχει δοθεί από τον Fullan (1992), σύμφωνα με τον οποίο "καινοτομία είναι το να 

μαθαίνει κανείς να κάνει πράγματα με διαφορετικό τρόπο προκειμένου να τα 

βελτιώσει" (σελ. 98). Με τον όρο καινοτομία στην εκπαίδευση αναφερόμαστε στην 

αλλαγή η οποία σχεδιάζεται και εφαρμόζεται με σκοπό τη βελτίωση και το 

νεωτερισμό, υποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τη σχέση των εκπαιδευτικών αλλαγών 

με την αποτελεσματικότητα (Υφαντή, όπ. αναφ. στο Μπαγάκης, 2000). Η καινοτομία 

προκύπτει όταν ένας οργανισμός, όπως το σχολείο, χρησιμοποιεί για πρώτη φορά μια 

ιδέα.  Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, η καινοτομία εμπεριέχει την αλλαγή, αλλά 

οποιαδήποτε αλλαγή δεν αποτελεί καινοτομία (Pierce, Gardner & Dunham, 2002). 

Ακόμα όμως και ανάμεσα στις καινοτομίες, διακρίνονται διαφορές που 

αναφέρονται σε παράγοντες όπως ο σκοπός, το μέγεθος και η κλίμακα. Ο σκοπός 

αναφέρεται στα όρια της καινοτομίας, αν δηλαδή είναι πλατιά ή περιορισμένα, το 

μέγεθος στον αριθμό των ατόμων που την εφαρμόζουν, και η κλίμακα στον αριθμό 

των σχολικών μονάδων ή των επιπέδων του εκπαιδευτικού συστήματος που 

περιλαμβάνει (Glater et al., 2005). 

Μια διαφορετική ανάλυση του περιεχομένου της καινοτομίας προέρχεται από 

την κατηγοριοποίηση του Fullan (2001), σύμφωνα με την οποία διακρίνονται τρεις 

διαστάσεις της: 

1. Η πιθανή χρήση νέων ή αναβαθμισμένων υλικών (τεχνολογίες, αναλυτικό 

πρόγραμμα) 

2. Η πιθανή χρήση νέων διδακτικών προσεγγίσεων (νέες διδακτικές πρακτικές ή 

δραστηριότητες) 

3. Η πιθανή διαφοροποίηση των πεποιθήσεων (εκπαιδευτικές/παιδαγωγικές 

απόψεις και θεωρίες) 

Οι τρεις αυτές κατηγορίες, μπορούν να εμφανίζουν διαφορετικούς βαθμούς 

πολυπλοκότητας κατά την εφαρμογή τους στη σχολική πράξη, ωστόσο υποδεικνύουν 

ότι η καινοτομία είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. 

Οι καινοτομίες μπορούν επίσης να χωριστούν σε κατηγορίες σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά τους, ως εξής: 

1. Τεχνολογικές: αφορούν τις αλλαγές που επέφερε η ανάπτυξη της τεχνολογίας, 

όπως για παράδειγμα αλλαγή στην αναζήτηση πληροφοριών, στην 

υλικοτεχνική υποδομή, στη μαθησιακή διαδικασία 
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2. Δομικές: αλλαγές στην οργάνωση και τη διοίκηση των οργανισμών, όπως τα 

σχολεία 

3. Αλλαγές στο ανθρώπινο δυναμικό: αφορούν αλλαγές στις σχέσεις και το κλίμα 

που αναπτύσσεται στον οργανισμό  

Τα είδη αυτά των καινοτομιών, αντιστοιχούν σε εκείνα των γενικότερων 

αλλαγών που παρατηρούνται σε οργανισμούς. Όμως η καινοτομία προκαλεί 

περισσότερο ενθουσιασμό, αβεβαιότητα και θεωρείται πιο προκλητική από τις 

περισσότερες αλλαγές με αποτέλεσμα να απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός της 

διαδικασίας υλοποίησής της (Pierce, Gardner & Dunham, 2002). 

Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, τα βασικά χαρακτηριστικά της 

καινοτομίας, τα οποία και τη διαφοροποιούν από τη γενικότερη έννοια της αλλαγής, 

μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:  

1) Η καινοτομία είναι σκόπιμη και σχεδιασμένη. Από την άλλη μεριά ως 

αλλαγή χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε μεταβολή συμβαίνει σε ένα υπάρχον σύστημα, 

διαδικασία ή προϊόν και συντελείται χωρίς να έχει απαραίτητα συγκεκριμένο σκοπό ή 

σχέδιο  

2) Η καινοτομία στοχεύει στη βελτίωση συγκεκριμένων τομέων και πτυχών 

της εκπαίδευσης (π.χ. βελτίωση μαθητικών επιδόσεων), ενώ η αλλαγή θέτει 

περισσότερο γενικούς στόχους και δεν προσανατολίζεται πάντα στη βελτίωση  

3) Η καινοτομία προωθεί νεωτερισμούς, εμπεριέχει δηλαδή την έννοια του 

καινούριου, κάτι που δεν ισχύει απαραίτητα σε κάθε αλλαγή.   

 

 

1.2.2. Αλλαγή – καινοτομία - δημιουργικότητα 

 

Η καινοτομία και η δημιουργικότητα αποτελούν έννοιες άρρηκτα 

συνδεδεμένες. Σύμφωνα με τον Starco (1995): "η καινοτομικότητα και η πρωτοτυπία 

μπορούν να είναι τα πιο άμεσα συνδεδεμένα με τη δημιουργικότητα, χαρακτη-

ριστικά… Για να θεωρηθεί δημιουργικό, ένα προϊόν ή μια ιδέα, πρέπει να είναι 

καινούριο (novel) και πρωτότυπο (original), όπως έχει διαμορφωθεί από τον 

δημιουργό του" (σελ. 16-17). Αντίστοιχα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, η 

δημιουργικότητα, μπορεί να οριστεί ως νέοι και νεωτεριστικοί τρόποι σκέψης (Lewis, 

2005). Υπό αυτήν την έννοια, η δημιουργικότητα αναφέρεται στην παραγωγή και 

ανάπτυξη μιας ιδέας και η καινοτομία στην πρακτική εφαρμογή της, στην υλοποίησή 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:28:01 EEST - 54.226.8.97



 

 17 

 

της. Μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί, ότι η δημιουργικότητα λαμβάνει χώρα κυρίως στα 

πρώτα στάδια της διαμόρφωσης της καινοτομίας και αποτελεί μια πιο ευρεία έννοια 

που εμπεριέχει την καινοτομικότητα, αν και το ίδιο πολλές φορές, το περιεχόμενο της 

καινοτομίας, δε συνδέεται απαραίτητα με τη δημιουργικότητα (Αναστασοπούλου, 

2007). 

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί της δημιουργικότητας. Άλλοι επικεντρώνονται στα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των δημιουργικών ατόμων και άλλοι στο 

αποτέλεσμα (π.χ. Kaufman & Sternberg, 2006· Runco, 2007· Sternberg, 1999). Η 

δημιουργικότητα συχνά ορίζεται ως "η πνευματική διαδικασία ενός ατόμου με σκοπό 

την παραγωγή κάτι νέου" (Fleming, 2008, σελ. 49). 

 Η θεώρηση της δημιουργικότητας ως μια εσωτερική διαδικασία, που αφορά το 

άτομο και όχι το παραγόμενο αποτέλεσμα ή προϊόν, αποθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς 

να την εντάξουν στους διδακτικούς τους στόχους. Ειδικά στη διδασκαλία των τεχνών, 

κάποιες φορές, η σημασία που δίνεται στην εσωτερική και ιδιωτική διάσταση της 

δημιουργικότητας, έναντι της εξωτερικής και δημόσιας ανάπτυξής της, οδηγεί σε 

καχυποψία απέναντι στις διδακτικές πρακτικές, και στην εγκατάλειψη της διδασκαλίας 

των αισθητικών παραμέτρων των τεχνών (Fleming, 2008). 

Σύμφωνα με έκθεση προερχόμενη από τη Μ. Βρετανία (UK National Advisory 

Committees, 1999), η δημιουργικότητα περιγράφεται ως προς τα χαρακτηριστικά της 

ως εξής: 

"Πρώτον, τα χαρακτηριστικά της δημιουργικότητας πάντα περιλαμβάνουν το 

να σκέφτεται κανείς ή να πράττει με φαντασία. Δεύτερον, πάνω απ' όλα αυτή η 

συνδεόμενη με τη φαντασία δραστηριότητα, χρησιμεύει για την επίτευξη ενός σκοπού. 

Τρίτον, αυτές οι διαδικασίες πρέπει να παράγουν κάτι πρωτότυπο. Τέταρτον, το 

αποτέλεσμα, δεν πρέπει να αποτιμάται σε σχέση με το στόχο" (όπ. αναφ. στο Morris, 

2006, σελ. 2).  

Στην εκπαίδευση, για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, απαιτείται από τον 

εκπαιδευτικό η χρήση ποικίλων μέσων και στρατηγικών κατά τη διδασκαλία, οι οποίες 

να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ικανότητες και μαθησιακές ανάγκες αλλά και 

στις διαφορετικές κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες των μαθητών. Η καταλληλότητα 

των μέσων αυτών, αποτελεί μία σημαντική διάσταση στις μορφές ανάπτυξης της 

δημιουργικότητας στο σχολείο, η οποία επιτρέπει τον εμπλουτισμό και την ποικιλία 

των προσπαθειών προς την κατεύθυνση αυτή (Starco, 1995). Στην προσπάθεια για την 
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ανάπτυξη της δημιουργικότητας, θα πρέπει να παρέχεται στους εκπαιδευτικούς, υλικό, 

το οποίο να τους βοηθά να ανακαλύπτουν και να κατανοούν: 

1. το ρόλο της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στη διαδικασία της μάθησης 

2. τη σημασία της ανάπτυξης κλίματος στην τάξη και στο σχολείο, που να ευνοεί 

την έκφραση μαθητών και εκπαιδευτικών 

3. τις μεθόδους που μπορούν να διαμορφώσουν τέτοια περιβάλλοντα μάθησης 

(Morris, 2006). 

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, φαίνεται ότι η επιλογή και οργάνωση 

κατάλληλων μεθόδων και υλικού διδασκαλίας, είναι απαραίτητη για κάθε προσπάθεια 

να δοθεί νέα κατεύθυνση στη δουλειά του σχολείου και είναι αυτή που διακρίνει την 

επωφελή από την άσκοπη εργασία με αποτέλεσμα την επίτευξη του διδακτικού 

σκοπού (Dewey, 1938).  

Η καινοτομία και η δημιουργικότητα φαίνεται να συνδέονται και στο επίπεδο 

των ατομικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, από τη στιγμή που 

έχει καταδειχθεί μια σειρά από ομοιότητες ανάμεσα στα δημιουργικά και τα 

καινοτόμα άτομα (Patterson, Kerrin, & Gatto-Roissard, 2009). Οι πραγματικά 

καινοτόμοι εκπαιδευτικοί, σε αντίθεση με εκείνους που απλώς υιοθετούν τις 

καινοτομίες, παρουσιάζουν την τάση να υιοθετούν υψηλούς και όχι ατομικούς 

στόχους και να αναλαμβάνουν ρίσκα αντί να είναι αντίθετοι με την ανάληψή τους, 

όπως επίσης και να λύνουν προβλήματα, όχι με βάση τους κανόνες, αλλά με 

δημιουργικό τρόπο (Ee, Seng & Ng, 2007), εμφανίζουν, δηλαδή, τα χαρακτηριστικά 

των δημιουργικών ατόμων. 

  

 

1.3. Το μάθημα της μουσικής και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας 

 

Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας αποτελεί στόχο που συνδέεται με τη 

διδασκαλία όλων των διδακτικών αντικειμένων. Ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί 

στη συμβολή των μαθημάτων των τεχνών, όπως προκύπτει από τη διεθνή εμπειρία, 

από τη στιγμή που η δημιουργικότητα αποτελεί προϋπόθεση για την ίδια την 

καλλιτεχνική δημιουργία, γεγονός που υποδεικνύει την πολύ στενή σχέση ανάμεσα 

στα χαρακτηριστικά της τέχνης και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης (Alter, Hays, & 

O’Hara, 2009). Στη μουσική εκπαίδευση, η δημιουργικότητα περιλαμβάνει την 

ικανότητα σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού, ωστόσο η χρήση του όρου μπορεί να 
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επεκταθεί στην ακρόαση, στην παρουσίαση και σχεδόν σε όλες τις μουσικές 

δραστηριότητες (Odena, 2001).  

Στη διδασκαλία των μαθημάτων των τεχνών, παρατηρούνται δύο 

κατευθύνσεις. Η πρώτη μπορεί να χαρακτηριστεί ως διδασκαλία με έμφαση στο 

περιεχόμενο, δηλαδή διδασκαλία των τεχνών, μέσα από την ανάπτυξη κυρίως 

δεξιοτήτων, και η δεύτερη ως μαθητοκεντρική διδασκαλία, οι στόχοι της οποίας 

επιτυγχάνονται με διδασκαλία μέσω των τεχνών. Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία 

των τεχνών αποτελεί ένα πολυσύνθετο φαινόμενο, όπου οι αξίες και οι προσπάθειες 

των εκπαιδευτικών περιλαμβάνουν, την απόκτηση γνώσης, ειδικών δεξιοτήτων, την 

αισθητική-πολιτιστική καλλιέργεια, την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της 

φαντασίας (Fleming, 2008). 

Η εισαγωγή των μαθημάτων της αισθητικής αγωγής στην εκπαίδευση, 

βασίστηκε κατά ένα μεγάλο μέρος στην ανάπτυξη των αισθητικών θεωριών της 

δεκαετίας του '50, σύμφωνα με τις οποίες οι τέσσερις κατηγορίες μορφών τέχνης που 

προάγουν την αισθητική ανάπτυξη, και μπορούν να ενταχθούν στην γενική 

εκπαίδευση, είναι η μουσική, το θέατρο, ο χορός και τα εικαστικά (visual arts). Στην 

ελληνική εκπαίδευση, το μάθημα της μουσικής, των εικαστικών και του θεάτρου 

περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών υπό τον γενικότερο όρο 

"Αισθητική Αγωγή". Η συμβολή των μαθημάτων των τεχνών στην εκπαίδευση 

έγκειται στη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για οικοδόμηση βιωματικής 

μάθησης αλλά και αισθητικής καλλιέργειας μέσω δημιουργικών εμπειριών (Alter, 

Hays & O’Hara, 2009· Fleming, 2008· Χαμακιώτη & Ζιρώ 2010).  

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, στα χρόνια που ακολούθησαν, έγιναν 

πολλές προσπάθειες αναζήτησης του κατάλληλου διδακτικού περιεχομένου, μέσω του 

οποίου επιτυγχάνεται η γενική αισθητική καλλιέργεια των μαθητών και παράλληλα 

αναπτύσσεται  η δημιουργικότητα των μαθητών. Οι προσπάθειες αυτές οδήγησαν στη 

διαφοροποίηση ανάμεσα σε παραδοσιακές και προοδευτικές εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις σε όλα τα αντικείμενα των τεχνών, ανάμεσά τους και στο αντικείμενο 

της μουσικής. Η παραδοσιακή προσέγγιση περιλαμβάνει τη θεώρηση της μουσικής ως 

ένα σύνολο γνώσεων, δίνοντας έμφαση στην αντίληψη (perception) και την 

παρουσίαση (performance). Η προοδευτική προσέγγιση αντιμετωπίζει τη μουσική ως 

ένα εκφραστικό μέσο και θεωρεί ότι οι μαθητές πρέπει να δημιουργούν οι ίδιοι, 

χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους, και να πειραματίζονται (Fleming, 2008). 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:28:01 EEST - 54.226.8.97



 

 20 

 

 

1.4. Η συμβολή των εκπαιδευτικών και της επαγγελματική τους 

ανάπτυξης στην υλοποίηση των καινοτομιών 

 

Οι παράγοντες υλοποίησης των καινοτομιών που εφαρμόζονται στην 

εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη δικτύων, η εξεύρεση πόρων και οι 

στρατηγικές που ακολουθούνται κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή τους, θεωρείται 

ότι συμβάλουν κατά ένα μεγάλο βαθμό στην επίτευξή τους. Όπως εξίσου σημαντική 

επίδραση θεωρείται ότι ασκούν οι εμπειρίες, οι ανησυχίες και οι δεξιότητες που 

αναπτύσσουν τα άτομα και οι ομάδες που συμμετέχουν στις διαδικασίες (Van den 

Berg & Ros, 1999). 

Από την άλλη πλευρά, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αναζητούν νέους τρόπους 

εμπλουτισμού, υποστήριξης και αντιμετώπισης των ολοένα αναπτυσσόμενων 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή σχολική πράξη, με αποτέλεσμα να 

αποτελούν δυνητικά το κατάλληλο μέσο πραγματοποίησης θετικών εκπαιδευτικών 

αλλαγών (Hargreaves and Fullan, 1998). Διαφαίνεται με αυτό τον τρόπο, η ευρέως 

αποδεκτή διαπίστωση για την ανάγκη αλλαγής του ρόλου του εκπαιδευτικού, 

προκειμένου να ανταπεξέλθει στις κοινωνικές αλλαγές, για την οποία απαιτείται 

αλλαγή στον προσανατολισμό, στο περιεχόμενο και στις πρακτικές της εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών (Κασιμάτη & Γιαλαμάς, 2005· Ξωχέλλης, 2006). 

Η συμβολή των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση των καινοτομιών 

αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας και από τους ερευνητές που ασχολούνται 

με τα χαρακτηριστικά του καινοτομικού σχολικού κλίματος. Οι καινοτομίες σε ένα 

σχολείο γίνονται τις περισσότερες φορές σε ένα επιφανειακό επίπεδο. Μπορεί, για 

παράδειγμα, να αφορούν την υλικοτεχνική υποδομή ή την αλλαγή στις σχέσεις με τους 

γονείς. Αν παρατηρήσει κανείς τις αλλαγές που συμβαίνουν σε ένα βαθύτερο επίπεδο, 

αυτές αφορούν την αλλαγή των διδακτικών πρακτικών και τη δημοκρατική διοίκηση 

των σχολείων (Finnan & Levin, 2000).  

Ωστόσο, η πραγματική αλλαγή μπορεί να συντελεστεί μόνο όταν αλλάζουν, 

εκτός από τα όσα αναφέρθηκαν, οι βασικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις οι οποίες 

καθορίζουν τη φυσιογνωμία του σχολείου, την κυρίαρχη δηλαδή κουλτούρα που 

επικρατεί σ' αυτό. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί στην εργασία τους, τείνουν να 

συναποφασίζουν και να μη δρουν ως μεμονωμένα άτομα. Η τάση αυτή αφορά τις 

διδακτικές προτιμήσεις, τις αντιδράσεις στις προσπάθειες σχολικής βελτίωσης ακόμα 
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και το πόσο συνεργάζονται με το διευθυντή, διαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο 

ομάδες.  Η αλλαγή λοιπόν των ατόμων, προκαλεί αλλαγή και των ομάδων (Finnan & 

Levin, 2000· Sergiovanni & Starratt, 2007).  

Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, "οι προτιμήσεις, οι αξίες, τα συναισθήματα 

και οι πεποιθήσεις είναι ισοδύναμα ή και περισσότερο σημαντικά κίνητρα για τους 

εκπαιδευτικούς, από ότι η λογική, η αιτιολόγηση και τα επιστημονικά στοιχεία που 

παρουσιάζονται, σχετικά με την αναγκαιότητα της εισαγωγής καινοτομιών στο 

σχολείο" (σελ. 22). Με τα όσα υποστηρίζουν συνδέουν την επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών με την επαγγελματική τους ανάπτυξη, βασιζόμενοι  

τόσο στη θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων στους οργανισμούς, η οποία υποστηρίζει 

την ανάγκη εμπλοκής των εκπαιδευτικών η οποία οδηγεί αρχικά στην επαγγελματική 

ικανοποίηση, και τέλος στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου, όσο και 

στη θεωρία της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με την οποία η 

εμπλοκή των εκπαιδευτικών προκαλεί αύξηση της αποτελεσματικότητας η οποία με τη 

σειρά της οδηγεί στην επαγγελματική ικανοποίηση (Sergiovanni & Starratt, 2007). Το 

σκεπτικό αυτό, αντανακλάται και στη σημασία που δίνεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων 

από τους εκπαιδευτικούς, ως παράγοντα που ευνοεί την αλλαγή της σχολικής 

κουλτούρας και του σχολικού κλίματος (Fullan, 1999).  

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών εμφανίζει ισχυρή συσχέτιση με 

την εγκαθίδρυση των καινοτομιών και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η ικανότητα των 

εκπαιδευτικών να μαθαίνουν, θεωρείται κρίσιμη για τη βελτίωση του σχολείου ως 

οργανισμού, γεγονός το οποίο καθιστά απαραίτητη τη συνεχή επιμόρφωση και 

υποστήριξή τους, προκειμένου να αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην 

καινοτομία και τη σχολική βελτίωση. Η βελτίωση ξεκινάει από τη σχολική τάξη και 

επιδρά σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα, όταν το διδακτικό προσωπικό είναι υψηλής 

ποιότητας και όταν το σχολείο ενεργοποιεί και επιβραβεύει τους εκπαιδευτικούς 

(Fullan, 1992).  

Τα παραπάνω συμπεράσματα απηχούν και στη θεωρία του Bandura, η οποία 

αναφέρεται στην αντιστοιχία ανάμεσα στην αίσθηση αυτοεπάρκειας των εργαζομένων 

με την κινητοποίηση και τη συμπεριφορά που εκδηλώνουν στην εργασία τους. Το πώς 

οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την επαγγελματική επάρκειά τους, μπορεί να 

αποτελέσει προβλεπτικό παράγοντα της μελλοντικής τους επαγγελματικής 

συμπεριφοράς, αλλά και να διαμορφώσει τις απόψεις τους, και τις συναισθηματικές 

τους αντιδράσεις σε διάφορες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν (Bandura, 1982). 
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Ο Stallings (1989), υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί τείνουν να αλλάζουν τη 

συμπεριφορά τους και να συνεχίζουν να εφαρμόζουν νέες ιδέες, όταν εκπληρώνονται 

οι εξής προϋποθέσεις: 

 μαθαίνουν μέσα από την πράξη: δοκιμάζουν, προσαρμόζουν, επανεξετάζουν 

 συνδέουν την ήδη κεκτημένη γνώση με νέες πληροφορίες 

 μαθαίνουν να αναλογίζονται και να λύνουν προβλήματα 

 μαθαίνουν σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον όπου μοιράζονται τα 

προβλήματα και τις επιτυχίες 

(όπ. αναφ. στο Fullan, 1992). 

 

 

1.5. Στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην αλλαγή και την καινοτομία  

 

Οποιαδήποτε αλλαγή συμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου, προκαλεί μεταβολή 

της ήδη υπάρχουσας κατάστασης σε μια νέα. Όπως είναι αναμενόμενο και γενικά 

αποδεκτό, οι αλλαγές, ακόμα και όταν γίνονται με σκοπό τη βελτίωση, προκαλούν ένα 

πλήθος θετικών και αρνητικών συναισθημάτων και αντιδράσεων σε ατομικό επίπεδο. 

Οι αντιδράσεις μπορεί να ποικίλλουν: από πολύ θετικές και υποστηρικτικές μέχρι 

αρνητικές και αντιδραστικές, κι αυτό γιατί η αλλαγή μπορεί να γίνει δεκτή με 

ενθουσιασμό και χαρά ή θυμό και φόβο (Pierce, Gardner & Dunham, 2002· Vakola, 

Tsaousis, Nikolaou, 2003).  

Ο όρος "στάσεις" αποσαφηνίζεται από τους Secord & Beckman (1969), ως οι 

συγκεκριμένες ρυθμίσεις των συναισθημάτων, απόψεων και τάσεις των ατόμων να 

ενεργούν απέναντι σε συγκεκριμένες πτυχές του περιβάλλοντός τους. Άλλοι ερευνητές 

καθορίζουν τις "στάσεις" ως τις τάσεις των ατόμων να αισθάνονται, να σκέφτονται και 

να ενεργούν απέναντι στο αντικείμενο των συγκεκριμένων στάσεων (Arnold, Cooper 

& Robertson, 1995, όπ. αναφ. στο Vakola et al., 2003). 

Αν και είναι αναμενόμενο η μετάβαση από το γνωστό προς το άγνωστο να 

συντελέσει στην ανάπτυξη αντιστάσεων κατά της αλλαγής, εντούτοις οι περισσότεροι 

άνθρωποι αντιδρούν στην αλλαγή με τρόπο λογικό και συνετό. Η αντίσταση 

προκαλείται κυρίως  όταν προϋπάρχει αρνητική εμπειρία, όπου η αλλαγή προκάλεσε 

προβλήματα, για την αντιμετώπιση της οποίας θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη 

(Vakola et al., 2003). Σε πολλές περιπτώσεις, οι αρνητικές αντιδράσεις μπορεί να 
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οφείλονται και σε ανησυχία σχετικά με το αν η αλλαγή πράγματι ανταποκρίνεται στη 

βελτίωση που αποσκοπεί. Μπορεί δηλαδή να εκφράζει ένα έντονο ενδιαφέρον από την 

πλευρά του ατόμου για την επίτευξη των στόχων της αλλαγής, άρα να εμπεριέχει κατά 

κάποιον τρόπο μια θετική διάσταση (Pierce, Gardner & Dunham, 2002). Αντίθετα, οι 

Darling - Hammond και Weis (1981), επισημαίνουν ότι οι εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα 

από τις καινοτόμες τάσεις που ενστερνίζονται στην εκπαίδευση, εμμένουν στην 

καθημερινή διδακτική πράξη στην τάξη, μη υιοθετώντας στην πράξη τις καινοτομίες.   

Οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών και τα πιθανά προβλήματα τα οποία 

προκύπτουν από αυτές, εξαρτώνται από το νόημα που οι ίδιοι θεωρούν ότι άπτεται της 

κατάστασής τους. Οι λεγόμενοι προσωπικοί παράγοντες, επηρεάζουν τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών απέναντι στην αλλαγή, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο ανησυχιών για 

την εφαρμοζόμενη καινοτομία. Οι παράγοντες αυτοί, όπως οι προσωπικές 

προτιμήσεις, το νομικό/οικονομικό επαγγελματικό καθεστώς, η αυτοπεποίθηση, 

πολλές φορές οδηγούν σε συμπεριφορές που μοιάζουν παράλογες σε τρίτους, 

φανερώνοντας τη δύναμη των παραγόντων αυτών κατά την εισαγωγή των 

καινοτομιών (Van den Berg & Ros, 1999). 

Οι Hall και Hord  (1979) ανέπτυξαν τα "Στάδια Ανησυχίας" (Stages of 

concern) , υποδεικνύοντας τα στάδια ανάπτυξης στη συναισθηματική διάσταση των 

ατόμων σε σχέση με τη φάση στην οποία βρίσκεται η καινοτομία, και τα οποία 

οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη  κατά τη διαδικασία της αλλαγής. Oι  Van den Berg 

και Ros (1999) κινούμενοι στη θεωρία των σταδίων ανησυχίας, καταλήγουν στο 

συμπέρασμα, ότι για την επιτυχή εφαρμογή της καινοτομίας, κρίνεται απαραίτητη η 

αλλαγή της συμπεριφοράς, ώστε οι εκπαιδευτικοί να επιθυμούν μια επιβαλλόμενη 

αλλαγή, να γνωρίζουν τον τρόπο και να κατανοούν τους λόγους για ότι καλούνται να 

πράξουν. Μ' αυτόν τον τρόπο η επιθυμητή αλλαγή μπορεί να ενσωματωθεί στη 

διδασκαλία, η οποία εμπεριέχει τη γνώση, τις αξίες, τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα 

και τελικά τα συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. Η αντίδραση 

απέναντι στην αλλαγή, είτε είναι θετική είτε αρνητική, περιέχει εξ ορισμού μια 

δυναμική, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε κινητήρια δύναμη των εκπαιδευτικών για 

υιοθέτηση καινοτομιών, μέσω της διαρκούς ενδυνάμωσης και υποστήριξης που 

λαμβάνουν κατά τη διάρκεια των αλλαγών (James & Connolly, 2000). 

Άλλοι ερευνητές συνδέουν απευθείας τη συναισθηματική νοημοσύνη και τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των εκπαιδευτικών με τις στάσεις τους απέναντι 

στην αλλαγή. Χαρακτηριστικά όπως η ανοιχτότητα στις εμπειρίες, η ηπιότητα, η 
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ευσυνειδησία και ο νευρωτισμός  αποτελούν ισχυρούς προβλεπτικούς παράγοντες των 

στάσεών τους απέναντι στην αλλαγή (Vakola et al., 2003). 

Το είδος της αλλαγής που επιχειρείται, προκαλεί διαφορετικά συναισθήματα. 

Η επιβαλλόμενη αλλαγή μπορεί να προκαλέσει θυμό, θλίψη, αίσθηση απώλειας και 

αγωνία για τις αβέβαιες καταστάσεις που είναι πιθανόν να προκληθούν. Οι αλλαγές 

που γίνονται αυτοβούλως, αντίστοιχα, μπορούν να προκαλέσουν ενθουσιασμό για το 

καινούριο, ανακούφιση για την παλιά κατάσταση που εγκαταλείπεται, αλλά και φόβο 

για το άγνωστο (James & Connolly, 2000). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αντίσταση στην αλλαγή συμβαίνει όταν το 

άτομο νοιώθει να απειλούνται κάποιες από τις βασικές ανάγκες του. Οι ανάγκες αυτές 

διαφέρουν από άτομο σε άτομο, ωστόσο μπορούν να ενταχθούν σε τέσσερις βασικές 

κατηγορίες (Sergiovanni & Starratt, 2007):   

1. Ανάγκη για ξεκάθαρες προσδοκίες. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ακριβής 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με το τι αναμένεται από αυτούς, ποιες 

θα είναι οι αρμοδιότητές τους, πώς θα αξιολογηθούν. Η αλλαγή συνήθως 

προκαλεί ανησυχία στους εκπαιδευτικούς όσον αφορά τη διαμόρφωση του 

ρόλου τους. 

2. Ανάγκη για μελλοντική βεβαιότητα. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη από 

σταθερότητα και αξιοπιστία στην εργασία τους. Η αλλαγή εισάγει ανασφάλεια 

και ρίσκο, απειλώντας ένα σχετικά ισορροπημένο και σταθερό περιβάλλον. 

3. Ανάγκη για κοινωνική αλληλεπίδραση. Η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων στην 

εργασία, μειώνει το άγχος και τον φόβο των ατόμων και βοηθάει την 

αυτοαντίληψη. Η αλλαγή πολλές φορές θεωρείται ανασταλτικός παράγοντας 

των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. 

4. Ανάγκη ελέγχου πάνω στο εργασιακό περιβάλλον και στα εργασιακά γεγονότα. 

Τα άτομα επιθυμούν κατά ένα μεγάλο βαθμό, να αποφασίζουν και να είναι 

υπεύθυνα για τα θέματα που αντιμετωπίζουν στην εργασία τους. Όταν αυτός ο 

έλεγχος χάνεται ή μειώνεται, προκαλεί αδιαφορία, μείωση της ικανοποίησης 

που λαμβάνουν από την εργασία και αποστασιοποίηση. 

Οι Pierce, Gardner & Dunham (2002) διακρίνουν πέντε κατηγορίες στις οποίες 

μπορούν να ενταχθούν οι παράγοντες που ευθύνονται για την αντίσταση στην αλλαγή: 

 Αντιλήψεις της αξίας. Αν το άτομο θεωρεί ότι θα χάσει ή θα κερδίσει κάτι που 

αξίζει, διαμορφώνει και την αντίστοιχη στάση απέναντι στην αλλαγή. 
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 Κατανόηση της αλλαγής. Συνήθως τα άτομα ανησυχούν ή νοιώθουν να 

απειλούνται από το άγνωστο. Αν υπάρχει σύγχυση γύρω από τις εφαρμογές της 

αλλαγής αναπτύσσεται αντίδραση προς αυτήν. 

 Εμπιστοσύνη στους εισηγητές της αλλαγής. Το υψηλό ή χαμηλό επίπεδο 

εμπιστοσύνης στη διοίκηση, ή σε εκείνους που έχουν την ευθύνη της αλλαγής, 

καθορίζει τη στάση των ατόμων στην αλλαγή. 

 Αποδοχή της αλλαγής. Τα άτομα που συμφωνούν με την αλλαγή είναι πιο 

πρόθυμα να την εφαρμόσουν, σε σχέση με εκείνους που διαφωνούν. 

 Προσωπικά συναισθήματα. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά των ατόμων 

σχετίζονται με τις στάσεις τους απέναντι στην αλλαγή. Η έλλειψη 

αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης στις ικανότητές μας, για παράδειγμα, μας 

κάνει επιφυλακτικούς στην αλλαγή, όπως επίσης διαμόρφωση αρνητικών 

αντιδράσεων προκαλεί και ο κυνισμός του ατόμου. 

Μια ιδιαίτερη διάσταση της σημασίας των προσωπικών συναισθημάτων κατά τη 

διαδικασία της αλλαγής, αφορά το αίσθημα της αυτοεπάρκειας (self-efficacy) που 

αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί. Σύμφωνα με τη θεωρία που διατύπωσε ο Bandura 

(1982), η αίσθηση της αυτοεπάρκειας, όταν δηλαδή ο άνθρωπος αισθάνεται ότι 

γνωρίζει και είναι ικανός να ανταπεξέλθει με επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει, 

προκαλεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Με αυτή την έννοια η αυτοεπάρκεια 

θεωρείται ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που επιδρά στα διάφορα είδη 

κοινωνικών αλλαγών. 

 Η διαμόρφωση των στάσεων απέναντι στην αλλαγή γίνεται σε τρία βασικά 

επίπεδα, το γνωστικό, το συναισθηματικό και το συμπεριφοριστικό. Οι Dunham et al. 

(1989) δημιούργησαν μια κλίμακα μέτρησης των τριών διαστάσεων των στάσεων 

αυτών. Η γνωστική διάσταση, περιγράφει το βαθμό στον οποίο το άτομο πιστεύει ότι 

η αλλαγή παράγει θετικά αποτελέσματα, και σαν επακόλουθο είναι θετικά διακείμενο 

σ' αυτήν. Η συναισθηματική διάσταση λαμβάνει υπόψη τα συναισθήματα που έχει 

το άτομο για την αλλαγή. Η υψηλή βαθμολογία σε αυτήν τη διάσταση, δείχνει ένα 

άτομο που αναμένει τις αλλαγές ως κάτι το ευχάριστο και προκλητικό, τείνει δηλαδή 

να απολαμβάνει την αλλαγή. Τέλος, η συμπεριφορική διάσταση καταδεικνύει το 

βαθμό στον οποίο το άτομο ενεργεί, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και 

υποστηρίζοντας τις αλλαγές. 
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Οι Ajzen & Fishbein (1975) διατύπωσαν τη "Θεωρία της αιτιολογημένης 

συμπεριφοράς", σύμφωνα με την οποία όλες οι συμπεριφορές μπορούν να 

προβλεφθούν, ανάλογα με την αξία που δίνεται από τα άτομα σχετικά με τα 

αποτελέσματα που πιθανόν θα έχουν οι αποφάσεις τους να ενεργήσουν ή όχι. Έτσι, 

όταν μία πράξη ή μια διαδικασία αποτιμάται από το άτομο ως θετική, τότε πιθανότατα 

το άτομο αποφασίζει να ενεργήσει. Η πρόθεση, λοιπόν των ατόμων απέναντι σε 

συγκεκριμένες δραστηριότητες και ενέργειες αποτελεί ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα 

πραγματοποίησής τους ή όχι από τα άτομα αυτά. 

Σε πιο πρόσφατες μελέτες, οι ίδιοι ερευνητές (Ajzen & Fishbein, 2005), 

αναφέρονται στους παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν στη σχέση μεταξύ "προθέσεων" 

και συμπεριφοράς. Ανάμεσα στους παράγοντες αυτούς, συγκαταλέγεται και η 

δέσμευση (commitment): Όταν το άτομο θεωρεί ότι η συμπεριφορά θα έχει θετικά 

αποτελέσματα, τόσο πιο έντονη είναι η σχέση ανάμεσα στην εκφρασμένη πρόθεσή του 

να προβεί στη συμπεριφορά αυτή και στην πραγματοποίησή της. 

 

 

1.6. Παράγοντες που επιδρούν στη δημιουργική διδασκαλία  

  

Το να διδάσκει κανείς με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, ίσως δεν 

είναι εύκολο, ωστόσο μπορεί να γίνει μια απολαυστική διαδικασία η οποία δίνει ένα 

πλήρες περιεχόμενο στην ίδια τη διδασκαλία. Απαιτεί περισσότερο χρόνο και 

προγραμματισμό, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παραγωγή και ανάπτυξη νέων 

ιδεών, καθώς και τη δοκιμασία τους στην πράξη. Οι δημιουργικοί εκπαιδευτικοί 

αρέσκονται στον πειραματισμό, ενώ συγχρόνως αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα του 

να μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των δημιουργικών 

εκπαιδευτικών, είναι η ικανότητά τους να οργανώνουν το κατάλληλο περιβάλλον για 

την προαγωγή της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών, παρέχοντας ένα πρότυπο 

δημιουργικής συμπεριφοράς, ενισχύοντας τη δημιουργική συμπεριφορά των μαθητών 

και εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για την δημιουργία κλίματος αποδοχής όλων 

των απόψεων (Xerxen, 2009). Η ανάπτυξη λοιπόν, των δεξιοτήτων του αυτo-

σχεδιασμού, της προθυμίας ανάληψης ρίσκου και της διαχείρισης των όσων αυτή 

συνεπάγεται, θα πρέπει να συντελείται μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση και 

εξειδίκευση των εκπαιδευτικών (Morris, 2006).  
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Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, η συμβολή του εκπαιδευτικού, είναι 

καθοριστική για την προαγωγή της δημιουργικής μάθησης (π.χ. Sternberg, Torrance, 

Fryer). Πολλοί δε από αυτούς, υποστηρίζουν ότι πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι και ο 

ίδιος δημιουργικός, ώστε να μπορεί να διαμορφώνει ένα δημιουργικό μαθησιακό 

περιβάλλον (Parnes & Brunelle, 1967· Lee et al., 1987, όπ. αναφ. στο Σαρικάκη, 

2006).  

Ειδικά για τη διδασκαλία των μαθημάτων των τεχνών, ο βαθμός 

δημιουργικότητας του εκπαιδευτικού, θεωρείται σημαντικός παράγοντας για την 

επίτευξη των διδακτικών στόχων των σχετικών διδακτικών αντικειμένων. Η άποψη 

αυτή προέρχεται από την ίδια τη διαδικασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας, κατά την 

οποία η ικανότητα σύλληψης και διαμόρφωσης των καλλιτεχνικών ιδεών αποτελεί το 

αρχικό και πιο σημαντικό στάδιο σε σχέση με τις τεχνικές δεξιότητες του δημιουργού. 

Κατ' επέκταση, ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει να μπορεί να διαμορφώσει τις διδακτικές 

συνθήκες, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ικανότητας δημιουργικής 

σκέψης. Κάτι τέτοιο, προϋποθέτει εμπειρία σε δημιουργικές διαδικασίες (Starco, 

1995).  

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι Odena & Welch (2007), σε έρευνά 

τους σχετικά με την επίδραση του υπόβαθρου στους καθηγητές μουσικής στη 

δημιουργική διδασκαλία. Η μουσική παρακαταθήκη των εκπαιδευτικών, η οποία 

περιλαμβάνει τις προηγούμενες και τωρινές μουσικές εμπειρίες, από την μουσική 

εκπαίδευση μέχρι τη συμμετοχή σε ποικίλες μουσικές δραστηριότητες εκτός σχολείου, 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα επίτευξης κλίματος στην τάξη που να προωθεί τη 

δημιουργικότητα.    

Για την επίτευξη της ανάπτυξης της δημιουργικής διδασκαλίας, σημαντικοί 

παράγοντες, εκτός από την προηγούμενη εμπειρία τους σε δημιουργικές διαδικασίες, 

θεωρούνται οι θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη δημιουργικότητα, η 

εξοικείωση με διάφορες τεχνικές αλλά και η αυτοπεποίθηση στη χρήση των τεχνικών 

αυτών (Σαρικάκη, 2006). Τα χαρακτηριστικά της δημιουργικότητας που παρατη-

ρούνται στους εκπαιδευτικούς μουσικής είναι η ευελιξία, η ανοιχτότητα, η προθυμία 

να πειραματίζονται σε νέες μεθόδους οι οποίες ενθαρρύνουν την ανάληψη ρίσκων και 

τη δημιουργική συμμετοχή (Lam, 2004). 

Το πώς αντιλαμβάνονται και αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί τη δημιουργικότητα, 

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις διδακτικές πρακτικές τους, κατά την προσπάθεια 

προαγωγής της δημιουργικότητας. Οι αντιλήψεις αυτές διαμορφώνονται από 
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διάφορους παράγοντες, όπως για παράδειγμα το φύλο ή η ηλικία, αλλά και από το 

διδακτικό αντικείμενο: Στους εκπαιδευτικούς διδακτικών αντικειμένων που 

σχετίζονται με την καλλιτεχνική και αισθητική ανάπτυξη, οι διαφοροποιήσεις των 

αντιλήψεων είναι περισσότερο εμφανείς σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς άλλων 

ειδικοτήτων (Fryer, 2010). Σύμφωνα με αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας, οι 

απόψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών μουσικής πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη δημιουργικότητα, αλλά και το κατά πόσο είναι 

και οι ίδιοι δημιουργικοί, επηρεάζουν τόσο τις διδακτικές τους προσεγγίσεις, όσο και 

τον τρόπο με τον οποίο αναθέτουν τις εργασίες τους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 

ανάπτυξης της δημιουργικότητας στη μουσική, όπως είναι η μουσική σύνθεση και ο 

αυτοσχεδιασμός (Lam, 2004· Odena, 2001). 

Η έρευνα στον τομέα της εκπαίδευσης, καταδεικνύει τη σημασία των γενικών 

προσπαθειών για αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διδασκαλία των τεχνών, μέσω 

της διεύρυνσης των διδακτικών μεθόδων και της προαγωγής της ενεργητικής και 

δημιουργικής μάθησης (Fowler, 1996· Torrance & Myers, 1970). Οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί, αναγνωρίζουν ότι ο περιορισμένος χρόνος και η έλλειψη υποστήριξης 

που λαμβάνουν, είτε κατά την εκπαίδευσή τους, είτε στη διάρκεια της επαγγελματικής 

τους πορείας, αποτελούν αποτρεπτικούς παράγοντες για δημιουργική διδασκαλία 

(Oreck, 2004).  

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις δυσκολίες εφαρμογής 

δημιουργικών προσεγγίσεων, αφορούν, σύμφωνα με αντίστοιχες έρευνες, την έννοια, 

που οι ίδιοι αποδίδουν στη δημιουργικότητα, το προσωπικό επίπεδο 

δημιουργικότητας, το οποίο θεωρούν ότι κατέχουν ως άτομα και την έλλειψη χρόνου, 

όταν υπάρχει πίεση για συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα (Davies, 2000).  

Σημαντική επίσης, θεωρείται η επίδραση του σχολικού περιβάλλοντος και άλλων 

εξωτερικών παραγόντων στην ενίσχυση της δημιουργικής διδασκαλίας, κύρια πηγή 

των οποίων αποτελεί το σύνολο των αξιών και της εκτίμησης της δημιουργικότητας 

από τους εκπαιδευτικούς και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς (Lewis, 2005).  

 Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, παρατηρείται στα σχολεία το παράδοξο της 

αδυναμίας προαγωγής της δημιουργικής μάθησης, παρά την ύπαρξη πολλών 

δημιουργικών εκπαιδευτικών, στους οποίους δεν δίνεται η δυνατότητα για την 

ανάπτυξη δημιουργικών διδακτικών προσεγγίσεων, κυρίως λόγω της μειωμένης 

αυτονομίας που προκύπτει από το αναλυτικό πρόγραμμα, την έλλειψη εναρμονισμού 

ανάμεσα στις δημιουργικές ικανότητες των εκπαιδευτικών με τις εκπαιδευτικές 
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δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην τάξη, αλλά και του μειωμένου κύρους του 

μαθήματος της μουσικής  (Gall & Breeze, 2007· Morris, 2006· Odena, 2001). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 2.1. Η συμβολή των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην 

εκπαιδευτική αλλαγή και τη δημιουργικότητα  

 

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την πληθώρα των πληροφοριών που 

παρέχονται μέσα από τις νέες τεχνολογίες. Η διαχείριση των πληροφοριών αλλά και η 

απόκτηση δεξιοτήτων πρόσβασης και χρήσης των τεχνολογιών, θεωρούνται στόχοι 

της σύγχρονης εκπαίδευσης. Το σχολείο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, οφείλει να 

είναι ανοιχτό σε συνεχείς βελτιώσεις, προκειμένου να ανταπεξέρχεται αποτελεσματικά 

στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Απαραίτητη, κρίνεται προς αυτή την κατεύθυνση, 

η δημιουργία μιας οργανωσιακής κουλτούρας στο σχολείο, που παρέχει τη δυνατότητα 

προσωπικής ανάπτυξης, καινοτομιών, και σωστής διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναμικού.  

Τα τελευταία χρόνια, οι στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής, σε διεθνές 

επίπεδο, εστιάζουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και νοοτροπιών που είναι αναγκαίες για 

τη σωστή εφαρμογή των γνώσεων, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και 

δημιουργικότητας, αλλά και στη δημιουργία συμπράξεων και εξατομικευμένης 

μάθησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, 

σύμφωνα με τις αποφάσεις, μεταξύ άλλων, των συνθηκών της Λισσαβόνας, του 

Λουξεμβούργου και της Στοκχόλμης (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2009· 

European Commission, 2009· Μπουκουβάλα, 2010).  

Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας στην εκπαίδευση, σχετίζεται με την ύπαρξη 

ενός υποστηρικτικού προς την καινοτομία περιβάλλοντος, το οποίο ενθαρρύνει την 

ανάπτυξη της φαντασίας και διαμορφώνει προσωπικότητες με υψηλή αυτοπεποίθηση 

και ανεξαρτησία. Ένα τέτοιο περιβάλλον, θεωρείται κατάλληλο για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων χρήσης και διαχείρισης των ΤΠΕ  (Hosgorur & Bilasa, 2009). 

Αντίστοιχα, η χρήση των ΤΠΕ, μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία νέων 

περιβαλλόντων μάθησης, ως πλαίσιο για την ανάπτυξη καινοτομίας και δημιουργι-
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κότητας. Σύμφωνα με αποτελέσματα ευρείας έρευνας, η οποία διενεργήθηκε στα 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους για την 

καινοτομία και τη δημιουργικότητα, οι εκπαιδευτικοί, σε πολύ μεγάλο βαθμό (80% 

κατά μέσο όρο), θεωρούν ότι η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοι-

νωνίας (ΤΠΕ) μπορεί να αυξήσει τη δημιουργικότητα στην εκπαίδευση (European 

Commission, 2009).  

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία, στον τομέα της δημιουργικής χρήσης των ΤΠΕ, 

προκύπτει η αναγκαιότητα ανάπτυξης συγκεκριμένων δεξιοτήτων, οι οποίες μπορούν 

να παραλληλιστούν με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των δημιουργικών ατόμων 

(Starco, 1995). Οι δεξιότητες αυτές συνοψίζονται στα εξής: 

 Κριτική σκέψη και λύση προβλημάτων 

 Συνεργασία και ηγεσία 

 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 

 Πρόσβαση και ανάλυση πληροφοριών 

 Περιέργεια και φαντασία  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι ορατή η σύνδεση των δεξιοτήτων που 

αναπτύσσονται με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, με τις βασικές έννοιες της 

δημιουργικότητας, όπως η περιέργεια, η εξεύρεση ενδιαφέροντος και ερωτημάτων, η 

ευέλικτη σκέψη, η κοινοποίηση των προσωπικών ιδεών και η διαδικασία λύσης 

προβλημάτων.  

 

 

2.2. Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση  

 

Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχει συνδεθεί με σημαντικά παιδαγωγικά 

και εκπαιδευτικά οφέλη, ευεργετικά για τη διαδικασία της μάθησης τόσο των μαθητών 

όσο και των εκπαιδευτικών. Πλήθος ερευνών, έχει δείξει ότι η χρήση των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση, συντελεί στη δημιουργία κινήτρων και βαθύτερης κατανόησης των 

μαθητών, προάγει την ενεργητική, συνεργατική μάθηση και συντελεί στην ανάπτυξη 

της δημιουργικής σκέψης (Passey & Rogers, 2004).  

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού, το οποίο 

είναι αλληλεπιδραστικό, δυναμικό και ανοιχτό, επιφέρει διαφοροποίηση στα διδακτικά 

αποτελέσματα, όπως η κατανόηση, η επεξεργασία, η λύση προβλημάτων, και στα 
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παιδαγωγικά αποτελέσματα, όπως η ενίσχυση της συμμετοχής, της αυτοεκτίμησης και 

των κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές. Συνεπώς, η χρήση των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση, συνιστά μια γενικότερη αλλαγή του χαρακτήρα της μαθησιακής 

διαδικασίας, που αφορά τη μετάβαση από τη δασκαλοκεντρική προσέγγιση στην 

μαθητοκεντρική, όπως επίσης αλλαγών του ψυχοκοινωνικού κλίματος στην τάξη και 

του ρόλου εκπαιδευτικών και μαθητών (Dunmill, & Arslanagic, 2006· Jimoyiannis & 

Komis, 2007· Potter, 2006· Ράπτης & Ράπτη, 2006).  

Η ολοένα αυξανόμενη πίεση των υπευθύνων για τη χάραξη εκπαιδευτικής 

πολιτικής, προς τα σχολεία, για την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ, και οι διάφορες, κατά 

καιρούς, προσπάθειες που έχουν γίνει σ' αυτή την κατεύθυνση, έχουν δημιουργήσει 

ένα πεδίο ευρείας έρευνας και προβληματισμού σχετικά με τους ενδεδειγμένους 

τρόπους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Παρατηρείται, για παράδειγμα, το φαινόμενο, της ανάπτυξης προσεγγίσεων οι οποίες 

συνήθως δεν είναι καινοτόμες και δημιουργικές, παρά το γεγονός ότι όλο και 

περισσότερα σχολεία στην Ευρώπη τείνουν να πειραματίζονται με διαφορετικά 

ψηφιακά εργαλεία, αποδεικνύοντας τη σημασία της διδακτικής προσέγγισης στην 

επίδραση της χρήσης των ΤΠΕ στη μάθηση (Ala-Mutka, Punie & Redecker, 2008).  

Η αδυναμία επίδρασης της χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού στην ανάπτυξη 

της δημιουργικότητας μπορεί να ξεπεραστεί, σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, όταν ο 

εκπαιδευτικός είναι σε θέση να δώσει σαφείς οδηγίες κατά τη διαδικασία λύσης 

προβλημάτων, όταν χρησιμοποιούνται εποικοδομητικές τεχνικές και όταν δίνεται 

σημασία στη συνεργατική μάθηση (Mevarech & Kramarski, 1992). Ωστόσο, αν και οι 

τεχνικές του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού θεωρούνται κατάλληλες για την 

ανάπτυξη διαδικασιών και δεξιοτήτων, όπως μαρτυρούν τα θετικά διδακτικά 

αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή τους (Brophy, 2002), η αξιοποίησή 

τους στη χρήση των ΤΠΕ δεν είναι από μόνη της ικανή να συμβάλλει στην επίτευξη 

των εκπαιδευτικών στόχων. Εκτός των άλλων, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η 

προοδευτική παιδαγωγική προσέγγιση που χρησιμοποιείται (Ράπτης & Ράπτη, 2006). 

Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους, οφείλουν να κατανοούν και να 

ερμηνεύουν τις νέες τεχνολογίες, προκειμένου να ακολουθούν τις σύγχρονες 

παιδαγωγικές απαιτήσεις. Αυτό μπορεί να συμβεί με την υιοθέτηση των 

χαρακτηριστικών των νέων τεχνολογιών, όπως η διερευνητική και δημιουργική 

συμπεριφορά στη διδασκαλία. Η ίδια η ατομική δημιουργικότητα οδηγεί στην 

εφευρετικότητα και κατά συνέπεια στην τεχνολογία. Οι προσπάθειες, λοιπόν, 
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εκπαιδευτικών αλλά και σχολικής διοίκησης θα πρέπει να κινούνται με γνώμονα την 

ανάπτυξη της δημιουργικότητας μέσα από την χρήση των νέων τεχνολογιών  

(Hosgorur, & Bilasa, 2009). 

 

 

2.3.  Οι ΤΠΕ στη διδασκαλία της μουσικής  

 

Τα μαθήματα των τεχνών χαρακτηρίζονται ως μια διαφορετική μαθησιακή 

εμπειρία από ότι οι αντίστοιχες άλλων αντικειμένων που διδάσκονται στο σχολείο, 

κυρίως γιατί προσφέρουν ευκαιρίες ένταξης των μαθητών στη σχολική κοινότητα, 

αλλά και ευκαιρίες ικανοποιητικών μαθησιακών αποτελεσμάτων (Arts Council 

England, 2003). Η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί ευκαιρία αλλά και πρόκληση για 

τη διδασκαλία της μουσικής στο σχολείο. Η μουσική, έξω από το σχολείο, αλλάζει 

ριζικά προκειμένου να ανταποκριθεί στις αλλαγές που προκύπτουν από την ανάπτυξη 

της τεχνολογίας. Οι αλλαγές αυτές, περιλαμβάνουν τη δημιουργία μουσικής μέσω 

ηχογράφησης, ηχητικής δειγματοληψίας (sampling) και ψηφιακής επεξεργασίας, αλλά 

και ανάπτυξη νέων τρόπων μουσικής δημιουργίας και ακρόασης  (Ανδρεάκου, 2010· 

Pascoe et al., 2005). 

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, έχει αναπόφευκτα 

επιδράσει και στο περιεχόμενο της διδασκαλίας των τεχνών. Η επίδραση της 

τεχνολογίας στη μουσική, δεν περιορίζεται μόνο στις δυνατότητες και στις υπηρεσίες 

που παρέχει ως εργαλείο, αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο σκέψης, επιτρέποντας την 

ανάπτυξη νέων δημιουργικών ιδεών με αποτέλεσμα την επίτευξη μουσικών 

αποτελεσμάτων τα οποία στο παρελθόν ήταν αδιανόητα. Ωστόσο, η διεθνής εμπειρία 

δεν έχει μέχρι στιγμής καταλήξει στη διαμόρφωση σαφούς πλαισίου σχετικά με τις 

προσπάθειες και τους σκοπούς της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, το οποίο να προάγει 

μια δυναμική και δημιουργική προσέγγιση στη διδασκαλία (Fleming, 2008). 

Η ανάπτυξη της μουσικής τεχνολογίας θεωρείται από πολλούς ερευνητές, ως η 

κινητήρια δύναμη στην εξέλιξη της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας, η οποία 

περιλαμβάνει όλα τα είδη μουσικής, από την παραδοσιακή, τη μουσική για τον 

κινηματογράφο, τη λαϊκή (pop), μέχρι την κλασσική μουσική. Η έρευνα στον τομέα 

της μουσικής τεχνολογίας, δείχνει ότι σήμερα υπάρχει ένα κυρίαρχο ρεύμα το οποίο 

συνδέει την τεχνολογία με τη μουσική δημιουργία και τις εμπειρίες που βιώνουν οι 

νέοι άνθρωποι. Η σχέση αυτή έχει επιδράσει στη μαθησιακή διαδικασία της μουσικής 
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και στη μουσική εκπαίδευση, όπως αποδεικνύεται από τα υψηλά ποσοστά των 

μαθητών οι οποίοι συμμετέχουν σε μουσικές δραστηριότητες, μέσω των δυνατοτήτων 

που παρέχει η τεχνολογία  (Pascoe et al., 2005).  

Τα μαθησιακά αποτελέσματα της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της 

μουσικής, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της συνεργατικής 

δημιουργικής μάθησης. Η μουσική, σαν μορφή τέχνης, βασίζεται από τη φύση της σε 

συνεργατικές δομές (χορωδίες, ορχήστρες, μουσικά σύνολα), οι οποίες 

χρησιμοποιούνται και στη μουσική διδασκαλία. Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

γενικά, συνδέεται με την ανάπτυξη περιβαλλόντων μάθησης που προάγουν την 

κοινωνική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη της μαθητικής κοινότητας. Σ' αυτό το 

πλαίσιο, η ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού για το μάθημα της 

μουσικής, θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της συνεργατικότητας 

(Νικολαΐδου, 2002). Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, η ανάπτυξη της 

συνεργατικότητας στο μάθημα της μουσικής, επιτυγχάνεται με τη χρήση λογισμικού 

ανοιχτού τύπου, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στου μαθητές να κατευθύνουν 

οι ίδιοι τη διαδικασία, αλλά και να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα, 

καθοδηγούμενοι από τις ατομικές ιδέες και την προσωπική αισθητική τους (Dillon, 

2003).  

Άλλες έρευνες, καταδεικνύουν ως μαθησιακά οφέλη που προκύπτουν από τη 

χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της μουσικής, τη σημαντική βελτίωση στη μουσική 

ανάγνωση, την αναγνώριση του τονικού ύψους και των ρυθμικών σχημάτων, και σε 

μικρότερο βαθμό, στη βελτίωση της αναπαραγωγής της μουσικής μέσω ακρόασης 

(Chan, Jones, Scanlon & Joiner, 2006). Οι κύριοι μαθησιακοί τομείς, στους οποίους 

επιδρά η χρήση των ΤΠΕ στη μουσική διδασκαλία, συνοψίζονται στα εξής: γνώση του 

περιεχομένου της μουσικής διδασκαλίας, διαφοροποίηση του ρυθμού, ένταση/ εύρος 

της μουσικής, διαφοροποίηση μουσικής έκτασης, αναγνώριση προτύπων/μοτίβων, 

κάθετη διάταξη μουσικής/ αρμονία, μορφολογική δομή (Pascoe et al., 2005). 

Σύμφωνα με έρευνα του European Association for Music in Schools, η χρήση 

των ΤΠΕ στη διδασκαλία της μουσικής προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα 

των περισσότερων χωρών της Ε.Ε., προκειμένου να επιτευχθούν μια σειρά 

παιδαγωγικών στόχων που εκτείνονται από την διδασκαλία εξ αποστάσεως μέχρι την 

εξερεύνηση των τοπικών παραδόσεων. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι 

σπάνια χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, ενώ δεν υποδηλώνεται διαφοροποίηση στη 
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δημιουργικότητα και στην ικανότητα έκφρασης των μαθητών μέσω της μουσικής με 

τη χρήση των ΤΠΕ (Breeze, 2009).  

To British Educational Communications and Technology Agency προτείνει την 

παροχή πρόσβασης στις ΤΠΕ στους μαθητές κατά τη διάρκεια των καλλιτεχνικών 

τους δραστηριοτήτων στο σχολείο, προκειμένου να διευρυνθούν οι εμπειρίες τους 

αλλά και να δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε έργα τέχνης, δεδομένου ότι πολλοί 

καλλιτέχνες χρησιμοποιούν πλέον τις ΤΠΕ για την ανάπτυξη και δημιουργία του 

έργου τους, διαπιστώνοντας παράλληλα, ότι παρά τον εξοπλισμό των σχολείων και τις 

υποδομές που έχουν δημιουργηθεί, δεν παρατηρείται μεγάλη πρόοδος στην προαγωγή 

των δημιουργικών και επικοινωνιακών δυνατοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών 

(BECTA, 2003). 

 

 

2.4. Οι ΤΠΕ στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα  

 

Στην Ελλάδα, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση αποτελεί 

σημαντικό θέμα, όπως διαφαίνεται από τις προσπάθειες που καταβάλλει το Υπουργείο 

Παιδείας σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες που θέτει και η ευρωπαϊκή 

εκπαιδευτική πολιτική. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του '80 η τεχνολογία 

εισέρχεται ως ξεχωριστό διδακτικό αντικείμενο με το όνομα "πληροφορική" στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, η πραγματική προσπάθεια ενσωμάτωσης των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση συντελείται κατά την τελευταία δεκαετία, μέσα από ειδικά 

προγράμματα.  

Η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια έλαβε χώρα από το 1996 μέχρι το 2001 με 

το πρόγραμμα "Οδύσσεια" του Υπουργείου Παιδείας και με την υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκοπός του οποίου ήταν η δημιουργία ομάδων εκπαιδευτικών 

ικανών να ενσωματώσουν την τεχνολογία στη διδακτική πρακτική (Χατζηλάκος, όπ. 

αναφ. στο Κυνηγός & Δημαράκη, 2002). 

Στη συνέχεια, το Υπουργείο Παιδείας με συγχρηματοδότηση από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση εντάσσει στο πλαίσιο "Κοινωνία της Πληροφορίας" το πρό-

γραμμα "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση" 

(ΕΑΙΤΥ) το  οποίο έχει ως σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την 

απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση των ΤΠΕ, ώστε να εντάξουν 
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τις ΤΠΕ στη διδασκαλία διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων (Κοινωνία της 

Πληροφορίας, 2003). 

Παράλληλα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σχεδιάζει το "Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής" (ΕΠΠΣΠ) το 1997, που αφορά τον 

καθορισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων που προβλέπεται να αποκτηθούν από τους 

μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Το πλαίσιο αυτό διευρύνθηκε και πήρε τη 

μορφή του "Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Σπουδών Πληροφορικής" (ΔΕΠΠΣΠ), 

όπως παρουσιάστηκε το 2003, και το οποίο προτείνει την ένταξη και εισαγωγή της 

Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό σχολείο κατά το πρότυπο της 

ολιστικής προσέγγισης. Το πρότυπο της ολιστικής προσέγγισης αναφέρεται μεταξύ 

άλλων στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις ΤΠΕ σε όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με τις αρχές της διαθεματικής προσέγγισης (Ένωση 

Πληροφορικών Ελλάδας, 2006). 

Οι προσπάθειες αυτές, έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου από τους εκπαιδευτικούς, τους φέρνει σε 

επαφή με εκπαιδευτικό λογισμικό, ενώ παράλληλα εφοδιάζει τα σχολεία με τον 

απαραίτητο εξοπλισμό παρέχοντας αντίστοιχα και τεχνική υποστήριξη. Σαν 

αποτέλεσμα των δράσεων αυτών, αναμένεται η ενδυνάμωση της θέλησης των 

εκπαιδευτικών να εντάξουν την τεχνολογία στην καθημερινή διδακτική πρακτική, 

αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση τους στη χρήση των ΤΠΕ και παράλληλα προωθώντας 

τη συνεργασία με τους συναδέλφους και τους μαθητές τους (Jimoyiannis & Komis, 

2007· Κυνηγός & Δημαράκη, 2002). 

 

 

2.5. Παιδαγωγική αλλαγή μέσω των ΤΠΕ – ο ρόλος των εκπαιδευτικών  

 

Η αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της μουσικής, συνδέεται με 

τον επαναπροσδιορισμό της υπάρχουσας διδακτικής. Η εμπειρία του παρελθόντος έχει 

δείξει ότι η εισαγωγή των ΤΠΕ στις υπάρχουσες δομές του μαθήματος και η ένταξή 

τους στο "παραδοσιακό" πρόγραμμα, δεν αξιοποιεί τις δυνατότητες και δεν οδηγεί στα 

επιθυμητά αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από τη χρήση τους. Στα πεδία που 

χρήζουν εναλλακτική προσέγγιση, περιλαμβάνονται η οργάνωση του χρόνου που 

απαιτείται για την ανάπτυξη των τεχνολογικών δεξιοτήτων, η κατανομή των μαθητών 

ώστε να δουλεύουν ομαδικά στους υπολογιστές και η αναμόρφωση των διδακτικών 
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πρακτικών μέσω της ανάπτυξης διαφορετικών τρόπων αξιολόγησης των μαθητών 

(Gall & Breeze, 2007).  

Η εισαγωγή λοιπόν, των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία  θα πρέπει να έχει ως 

στόχο τη συμβολή στη δημιουργία νέων μορφών διδασκαλίας, μέσω των οποίων θα 

επιτευχθούν υψηλότερα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως η κατανόηση, η ευελιξία και 

η σε βάθος γνώση (Κασιμάτη & Γιαλαμάς, 2001). Η δυνατότητα ανάπτυξης νέων 

μοντέλων μάθησης μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ, μπορεί να βασιστεί στην ευέλικτη 

χρήση των ΤΠΕ, ως μέσο το οποίο ελέγχεται από τους εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές, στην ένταξη των ΤΠΕ με σκοπό την αύξηση και διεύρυνση των προσδοκιών 

της υπάρχουσας μαθησιακής διαδικασίας, την παροχή δημιουργικών μέσων τα οποία 

προάγουν περισσότερο την ενεργητική μάθηση (Arts Council England, 2003). Όπως 

επισημαίνει ο Savage (2005), η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της μουσικής αποτελεί 

μέρος του γενικού διδακτικού και παιδαγωγικού συγκείμενου στο οποίο συντελείται 

και αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο διδασκαλίας. Αυτό δεν σημαίνει, ότι η μέχρι 

τώρα χρησιμοποιούμενη διδακτική πρακτική για το μάθημα της μουσικής δεν 

καλύπτει τις μαθησιακές ανάγκες, αλλά ότι οι τεχνολογίες παρέχουν τη δυνατότητα 

στους εκπαιδευτικούς να θέσουν διαφορετικούς στόχους οι οποίοι να ανταποκρίνονται 

στις επιμέρους διδακτικές ανάγκες.  

Η ανάπτυξη νέων προτύπων διδασκαλίας, σύμφωνα με έρευνες, θα πρέπει να 

συντελείται υπό προϋποθέσεις ικανές να συμβάλουν στην επίτευξη της εισαγωγής της 

τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Οι Βρασίδας, Ζεμπύλας και Πέτρου (μελέτη υπό 

δημοσίευση) αναφέρουν μια σειρά από προϋποθέσεις επίτευξης ως εξής: 

 Χρήση του υπολογιστή ως εργαλείο της σκέψης και της αντίληψης. 

 Εκπαίδευση των δασκάλων στην αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας, μέσα 

στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος. 

 Αναδόμηση του αναλυτικού προγράμματος, ούτως ώστε να μπορεί να 

αξιοποιηθεί η τεχνολογία, όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά. 

 Επένδυση στην υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων και των εκπαιδευτικών 

οργανισμών. 

 Συνεχής αξιολόγηση, αναθεώρηση και βελτίωση τεχνολογικών καινοτομιών. 

 Συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες οργάνωσης, εφαρμογής και 

αξιολόγησης της καινοτομίας. 

 Αναγνώριση της ιδέας ότι η μάθηση είναι εγκατεστημένη. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:28:01 EEST - 54.226.8.97



 

 38 

 

 Χρήση δικτυακών τεχνολογιών για τη δημιουργία και υποστήριξη κοινοτήτων 

μάθησης.  

Η επίτευξη της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στο μάθημα της μουσικής, καθορίζεται 

επίσης από τον ρόλο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα πρέπει να εντάξουν τη μουσική 

τεχνολογία στο πρόγραμμά τους. Αναγκαία κρίνεται η δυνατότητα επαγγελματικής 

επιμόρφωσης για την ανάπτυξη και εγκαθίδρυση της κατανόησης της μουσικής 

τεχνολογίας και της θέσης της στη μουσική εκπαίδευση στο σχολείο, καθώς επίσης 

και η επίδειξη από τους εκπαιδευτικούς, των ικανοτήτων τους στη μουσική τεχνολογία 

και στην ένταξη των ΤΠΕ στο μάθημα της μουσικής (Pascoe et al., 2005). 

Μία άλλη παράμετρος, για την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ στο μάθημα 

της μουσικής από τους εκπαιδευτικούς, αποτελεί η προθυμία τους να εξερευνούν 

διαφορετικές προσεγγίσεις κατά τη διδασκαλία. Το χαρακτηριστικό αυτό πιθανόν να 

οφείλεται στις δυνατότητες, που οι νέες τεχνολογίες παρέχουν, σε εκπαιδευτικούς οι 

οποίοι εμφανίζονται οι ίδιοι, πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκα (Arts Council England, 

2003).  

Συμπερασματικά, η αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ στη μουσική εκπαίδευση, 

εξαρτάται από τον τρόπο εφαρμογής τους στην τάξη, από το σχολικό περιβάλλον, και 

κυρίως από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, ως προσωπικότητα, και τις σχέσεις που 

αναπτύσσει με τους μαθητές του. Υπό αυτήν την έννοια, η συμβολή των ΤΠΕ στο 

μάθημα της μουσικής είναι η παροχή δυνατοτήτων για αυθεντική και καινοτόμα 

καλλιτεχνική εργασία, η υπέρβαση των πολιτιστικών αξιών και η ενδυνάμωση της 

διαφορετικότητας στην έκφραση, αλλά και η προαγωγή της κριτικής ικανότητας των 

μαθητών απέναντι στα μουσικά και γενικότερα καλλιτεχνικά ερεθίσματα που 

λαμβάνουν (Savage, 2005). 

 

 

 

2.6. Παράγοντες που επιδρούν στη χρήση των ΤΠΕ  

 

Η έρευνα για την επίδραση της ένταξης των ΤΠΕ στο αναλυτικό πρόγραμμα 

από τους εκπαιδευτικούς, αναφέρει πολύ μικρή επίδραση στη διαδικασία μάθησης 

στην τάξη. Οι πιθανές εξηγήσεις για αυτό το φαινόμενο, περιλαμβάνουν την επίδραση 

της εξειδίκευσης και της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών, όπως και των απόψεών 

τους σχετικά με τις δυνατότητες των ΤΠΕ να αλλάξουν τη μάθηση. Άλλοι πιθανοί 
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παράγοντες που πιθανώς επιδρούν, είναι ο βαθμός της επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών, η τεχνική υποδομή και η τεχνική υποστήριξη σε συνδυασμό με την 

διοίκηση του σχολείου. Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών, υπάρχει σύνδεση 

ανάμεσα στους περιορισμούς που αναγνωρίζονται και τη χρήση των ΤΠΕ, και μάλιστα 

οι παράγοντες που επιδρούν σε μεμονωμένους περιορισμούς, επιδρούν ταυτόχρονα 

και στους υπόλοιπους (Jamieson-Proctor & Finger, 2006). 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην ενσωμάτωση της 

τεχνολογίας στη διδασκαλία, μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: 

 Περιβαλλοντικοί παράγοντες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται η 

υλικοτεχνική υποδομή (υπολογιστές, λογισμικό, σύνδεση με δίκτυα κ.τ.λ.), οι 

πόροι που προβλέπονται για τεχνική υποστήριξη και η διαχείρισή τους, η 

ύπαρξη και παροχή υπολογιστών καθώς και η σύνδεση με το διαδίκτυο 

(Internet) στο σπίτι, η εξεύρεση χρόνου για τη χρήση των εργαστηρίων 

πληροφορικής και η δυνατότητα επιμόρφωσης και επιβράβευσης των 

εκπαιδευτικών για τη δημιουργική χρήση των ΤΠΕ .  

 Προσωπικοί παράγοντες. Περιλαμβάνουν τις προσωπικές πεποιθήσεις για τη 

διδασκαλία, την προσωπική εμπειρία στη χρήση των ΤΠΕ και τον 

πειραματισμό, το ενδιαφέρον για τη διδασκαλία, την τεχνολογία αλλά και την 

ατομική ανάπτυξη, την ένταξη της τεχνολογίας στην προσωπική ζωή και την 

υποστήριξη από την οικογένεια.  

 Κοινωνικοί παράγοντες. Η κατηγορία αυτή αφορά την υποστήριξη που 

λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί από τους συναδέλφους, τις στάσεις των 

προϊσταμένων απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας, τις αντιδράσεις των 

μαθητών στις συγκεκριμένες προσεγγίσεις, τις αντιστάσεις γονέων και 

μαθητών, τις κοινωνικές αξίες που συνδέονται με τη χρήση της τεχνολογίας. 

 Παράγοντες που προέρχονται από το αναλυτικό πρόγραμμα. Ως τέτοιοι, 

κρίνονται ο επιπλέον χρόνος και προσπάθεια για την προετοιμασία του 

μαθήματος, η φύση του διδακτικού αντικειμένου, ο έλεγχος στη χρήση της 

τεχνολογίας, οι προβληματισμοί για την ένταξη στις ήδη υπάρχουσες 

διδακτικές πρακτικές, ο τρόπος αξιολόγησης των επιδόσεων των μαθητών, οι 

δεξιότητες και η γνώση που απαιτούνται για την χρήση των ΤΠΕ.  

(ChanLin, Hong, Horng, Chang & Chu, 2006). 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:28:01 EEST - 54.226.8.97



 

 40 

 

Σύμφωνα με το μοντέλο του Rogers για την εισαγωγή των καινοτομιών στην 

εκπαίδευση, προκύπτουν οι ακόλουθες αναλογίες ως προς τους παράγοντες που 

επιδρούν στην ένταξη των τεχνολογιών στην εκπαίδευση: 

1. Χαρακτηριστικά των υπολογιστών. Σ' αυτά περιλαμβάνονται το συγκριτικό 

πλεονέκτημα, η συμβατότητα, η πολυπλοκότητα. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

θεωρούν τη χρήση των υπολογιστών επωφελή, συμβατή με τις διδακτικές 

πρακτικές τους και εύκολη στον χειρισμό τους, συνήθως εμφανίζουν θετικές 

στάσεις απέναντι στην ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

2. Πολιτιστικές αντιλήψεις. Η σύνδεση της τεχνολογίας με το πολιτισμικό 

γίγνεσθαι από τους εκπαιδευτικούς σχετίζεται με τις θετικές στάσεις απέναντι 

στη χρήση των ΤΠΕ.  

3. Δεξιότητες στο χειρισμό υπολογιστή. Το επίπεδο επαρκούς γνώσης στη χρήση 

των υπολογιστών των εκπαιδευτικών σχετίζεται άμεσα με τις στάσεις τους 

απέναντι στις ΤΠΕ. 

4. Πρόσβαση σε υπολογιστές. Ο παράγοντας αυτός θεωρείται σημαντικός όταν 

συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης 

των ΤΠΕ. 

5. Ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

όπως το φύλο, η ηλικία, η διδακτική εμπειρία, η μόρφωση, η επιμόρφωση στη 

χρήση υπολογιστών, οι διδακτικές πρακτικές, σχετίζονται με θετικές στάσεις 

απέναντι στις ΤΠΕ (Albirini, 2004). 

Όσον αφορά τα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, σε έρευνα των 

Jimoyiannis & Komis (2006), διαπιστώνεται ότι το φύλο των εκπαιδευτικών φαίνεται 

να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που επιδρά στη διαμόρφωση θετικών στάσεων 

σχετικά τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, οι άνδρες εκπαιδευτικοί τείνουν να 

έχουν πιο θετικές στάσεις απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ, σε σχέση με τις γυναίκες 

συναδέλφους τους. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι Jamieson – Proctor & 

Finger, (2006, 2008), οι οποίοι συνδέουν τη χρήση των ΤΠΕ από τους μαθητές με το 

φύλο των εκπαιδευτικών και με το επίπεδο αυτοπεποίθησης που έχουν σχετικά με τη 

χρήση των ΤΠΕ στην διδασκαλία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών, 

οι άνδρες εκπαιδευτικοί αναφέρουν μεγάλο βαθμό αυτοπεποίθησης στη χρήση των 

ΤΠΕ, ενώ οι γυναίκες εκπαιδευτικοί, αναφέρουν πολύ χαμηλή και χαμηλή 

αυτοπεποίθηση. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί με μικρότερη αυτοπεποίθηση 

αναφέρουν περιστασιακή χρήση των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, σε 
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αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς που δηλώνουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη 

χρήση της τεχνολογίας και οι οποίοι προτιμούν τη διδασκαλία μέσω των ΤΠΕ, την 

αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων και την ένταξη της τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση.  

Στο ίδιο πλαίσιο και εφαρμόζοντας τη συγγενική θεωρία της αυτοεπάρκειας 

του Bandura, στη χρήση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, η πραγματική εμπειρία 

θεωρείται πιο αποτελεσματική για την ενίσχυση του αισθήματος της αυτοεπάρκειας 

από τη νοητή εμπειρία. Κατόπιν τούτου, ιδανική μέθοδος ανάπτυξης της 

αυτοεπάρκειας των εκπαιδευτικών, σε σχέση με τις ΤΠΕ, θα μπορούσε να είναι η 

δυνατότητα επιμόρφωσης και η παροχή υποστήριξης ώστε να εργάζονται 

αποτελεσματικά με τους υπολογιστές στην τάξη  (Albion, 1999).  

Επίσης ως παράγοντα που επίσης επιδρά στις απόψεις των εκπαιδευτικών για 

τις ΤΠΕ, θεωρούνται τα χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας, σύμφωνα με μελέτη των 

Jimoyiannis & Komis (2006), τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν ότι οι νέοι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν 1 έως 10 χρόνια υπηρεσίας, εμφανίζουν γενικά πολύ 

θετικές απόψεις απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ, σε αντίθεση με τους πεπειραμένους 

εκπαιδευτικούς, και ειδικότερα με τους πολύ έμπειρους εκπαιδευτικούς με 20 -30 

χρόνια υπηρεσίας, οι οποίοι έχουν αρνητικές απόψεις για τις ΤΠΕ.  

Εμπόδια στη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, αποτελούν η έλλειψη 

χρόνου από την πλευρά των εκπαιδευτικών, τα ανελαστικά ωρολόγια προγράμματα, η 

περιορισμένη πρόσβαση και το υψηλό κόστος του απαραίτητου εξοπλισμού, η 

έλλειψη ενός οράματος ή συγκεκριμένου σκεπτικού σχετικά με τη χρήση της 

τεχνολογίας, όπως επίσης και η αδυναμία του υπάρχοντος συστήματος να αξιολογεί τα 

μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση των ΤΠΕ. Όσον αφορά τους 

εκπαιδευτικούς, κυριότερα εμπόδια θεωρούνται η ελλιπής επιμόρφωση και 

εξειδίκευσή τους σε θέματα τεχνολογίας (Arts Council England, 2003). Ο σχεδιασμός 

και η ένταξη επιτυχούς προετοιμασίας των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ 

θεωρούνται ταυτόχρονα, κρίσιμος παράγοντας επίτευξης των επιχειρούμενων 

εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων (Vosniadou & Kollias, 2001). 

Τα εμπόδια στη χρήση των ΤΠΕ, μπορούν να ξεπεραστούν με τη διευκόλυνση 

των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα, την παροχή 

επιπλέον χρόνου για πειραματισμό τους στις νέες τεχνολογίες, τη δυνατότητα 

επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και προετοιμασίας των μαθημάτων. 

Σημαντικός επίσης παράγοντας που επιδρά στη χρήση των ΤΠΕ, θεωρείται και η 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:28:01 EEST - 54.226.8.97



 

 42 

 

προσωπική εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την τεχνολογία, η οποία προκύπτει από 

την ενασχόλησή τους με αυτή, πέραν των σχολικών υποχρεώσεων και 

δραστηριοτήτων (Muir-Herzig, 2004). 

Συνοψίζοντας, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναδεικνύει τη σημασία των 

στάσεων των εκπαιδευτικών στην υιοθέτηση των καινοτομιών στην εκπαίδευση. Η 

εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση, 

θεωρείται ότι συμβάλλει στην εκπαιδευτική αλλαγή, προκειμένου η εκπαίδευση να 

καταστεί ανταγωνιστική και να συμβαδίζει με τη σύγχρονη εποχή. Τα οφέλη που 

προκύπτουν από την εισαγωγή και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, έχουν 

απασχολήσει έντονα τη διεθνή έρευνα, στο παρελθόν και σήμερα που η ένταξη των 

ΤΠΕ αποτελεί στόχο πολλών εκπαιδευτικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένου και 

αυτού της Ελλάδας. Ανάμεσα στους παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν στην επίτευξη 

των εκπαιδευτικών αλλαγών και καινοτομιών, συγκαταλέγονται και οι στάσεις και 

απόψεις των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην 

επιχειρούμενη εκπαιδευτική αλλαγή με την παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ, πολλές 

φορές δεν λαμβάνονται υπόψη, με αποτέλεσμα η ένταξη των ΤΠΕ να συναντά εμπόδια 

στην εφαρμογή της. Βασικό θέμα της παρούσης μελέτης, αποτελεί η διερεύνηση της 

σχέσης ανάμεσα στις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην αλλαγή και τις 

στάσεις τους απέναντι στις ΤΠΕ. 

Επίσης, στα πλαίσια της διερεύνησης του θέματος της ένταξης των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση, η βιβλιογραφία δίνει έμφαση στην επίδραση και άλλων παραγόντων, 

όπως οι προσωπικοί παράγοντες, η χρήση και εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την 

τεχνολογία, η πρόσβαση σε τεχνολογικά μέσα, στη διαμόρφωση των στάσεων των 

εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν μέρος του υπό 

διερεύνηση θέματος της μελέτης, η οποία αφορά τον πληθυσμό των εκπαιδευτικών 

μουσικής των Μουσικών Σχολείων στην Ελλάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεθοδολογία της μελέτης αυτής. 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για τη διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών 

μουσικής απέναντι στην αλλαγή και τις ΤΠΕ, καθώς και των παραγόντων που 

επιδρούν στις στάσεις αυτές, είναι η περιγραφική ποσοτική έρευνα βασισμένη στην 

έρευνα επισκόπησης με χρήση κλειστού ερωτηματολογίου και μεγάλο δείγμα. 

Σύμφωνα με τους  Gay & Airasian (2000), "η περιγραφική έρευνα αφορά κυρίως τη 

διερεύνηση στάσεων, απόψεων, προτιμήσεων, δημογραφικών στοιχείων, πρακτικών 

και διαδικασιών" (σελ. 275). Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 

αυτό-αναφοράς προκειμένου να  περιγραφούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι 

στην αλλαγή και τις ΤΠΕ, και να διερευνηθούν οι παράγοντες που ευνοούν την 

εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.  Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, η 

ποσοτική έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση αιτιωδών σχέσεων μεταξύ των 

μεταβλητών, παρέχοντας τη δυνατότητα αντιπροσωπευτικού δείγματος και κατ' 

επέκταση γενίκευσης των αποτελεσμάτων (Creswell, 2003). 

Τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία διερευνήθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι 

τα εξής: 

 Κατά πόσον οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην αλλαγή 

συσχετίζονται με τις στάσεις τους απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ;  

 Κατά πόσο δημογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά, αλλά και 

προσωπικοί παράγοντες επιδρούν στη διαμόρφωση των στάσεων 

απέναντι στην αλλαγή; 

 Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν τις στάσεις τους 

απέναντι στις ΤΠΕ; 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:28:01 EEST - 54.226.8.97



 

 44 

 

3.1. Πληθυσμός και δείγμα της μελέτης 

 

Ο στοχευμένος πληθυσμός στη συγκεκριμένη έρευνα, ήταν οι εκπαιδευτικοί 

μουσικής που υπηρετούν σε ορισμένα από τα Μουσικά Σχολεία της χώρας (οκτώ 

σχολεία σε σύνολο τριανταπέντε). Η επιλογή των εκπαιδευτικών μουσικής των 

Μουσικών Σχολείων, ως πληθυσμού της έρευνας, έγινε για δύο βασικούς λόγους. Ο 

πρώτος λόγος ήταν το γεγονός ότι στα Μουσικά Σχολεία  απασχολείται η συντριπτική 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών μουσικής της ευρύτερης περιοχής στην οποία ανήκει 

το κάθε σχολείο, και μάλιστα με μεγάλη εκπροσώπηση στο συνολικό αριθμό των 

εκπαιδευτικών των σχολείων αυτών. Η ιδιαιτερότητα αυτή έχει σαν αποτέλεσμα, να 

παρέχεται στον ερευνητή η δυνατότητα κατηγοριοποίησης των εκπαιδευτικών με 

βάση τη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν και ενδεχομένως αναζήτησης 

συσχετίσεων και επιδράσεων που αφορούν συγκεκριμένα σχολεία. Ο δεύτερος λόγος 

αφορά τα κοινά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών των Μουσικών Σχολείων. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν την επαγγελματική και καλλιτεχνική τους 

κατάρτιση, τουλάχιστον όσον αφορά τα ελάχιστα κριτήρια που απαιτούνται για την 

τοποθέτησή τους στα σχολεία αυτά ανά μουσική εξειδίκευση, και τις συνθήκες 

εργασίας οι οποίες είναι κοινές σε όλα τα Μουσικά Σχολεία, τόσο όσον αφορά τη 

σχολική υποδομή, όσο και τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων. Οι συνθήκες αυτές 

διαφοροποιούν τα χαρακτηριστικά της μουσικής εκπαίδευσης που παρέχεται στα 

Μουσικά Σχολεία, και τα καθιστούν κατάλληλα για τη διερεύνηση του θέματος της 

παρούσας μελέτης, σε αντίθεση με τα γενικά σχολεία, όπου το μάθημα της μουσικής, 

εμφανίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά, με κυριότερο το χαμηλό κύρος το οποίο 

προέρχεται από τη θέση που κατέχει στο αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς και τη θέση 

του στο ωρολόγιο πρόγραμμα (μονόωρο μάθημα).  

Τα Μουσικά Σχολεία είναι σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα οποία 

λειτουργούν σε ενιαίο πρόγραμμα όλες οι τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου. Τα Μουσικά 

Σχολεία που επιλέχθηκαν για την έρευνα ήταν όλα πολυδύναμα σχολεία, με μεγάλο 

αριθμό μαθητών και εκπαιδευτικών, τα οποία βρίσκονται σε πρωτεύουσες Νομών. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για οκτώ σχολεία αστικών περιοχών της ηπειρωτικής 

Ελλάδας. Σημειώνεται ότι λειτουργεί μόνο ένα σχολείο ανά Νομό. Τα συγκεκριμένα 

σχολεία επιλέχθηκαν επίσης, λόγω της ευκολίας πρόσβασης και προσωπικής 

επικοινωνίας του ερευνητή με αυτά.  
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Τέλος, το ζητούμενο για τον ερευνητή στη συγκεκριμένη μελέτη ήταν να 

διερευνηθεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στο μάθημα της μουσικής από τους 

εκπαιδευτικούς των Μουσικών Σχολείων της Ελλάδας. Πιθανότατα, η προσπάθεια 

ένταξης θα μπορούσε να επιτευχθεί στα σχολεία αυτά λόγω των ειδικών ευνοϊκών 

συνθηκών που παρέχονται για τη διδασκαλία τη μουσικής (μουσική εξειδίκευση, 

πολύωρη διδασκαλία μουσικών μαθημάτων, διαφορετικά μουσικά διδακτικά 

αντικείμενα, υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή). 

 

 

3.2. Ερευνητικές υποθέσεις 

 

Με βάση όσα αναφέρθησαν στο γενικό μέρος και τα ερευνητικά ερωτήματα 

που διατυπώθηκαν, διαμορφώθηκαν οι ακόλουθες  ερευνητικές υποθέσεις: 

Υπόθεση Η1 (0): Το φύλο του εκπαιδευτικού δεν επηρεάζει τις στάσεις του 

απέναντι στην αλλαγή και τη χρήση των ΤΠΕ. 

Η1 (1): Οι άνδρες εκπαιδευτικοί έχουν θετικότερη στάση απέναντι στην 

αλλαγή και τη χρήση των ΤΠΕ σε σχέση με τις γυναίκες. 

Η2 (0): Η προσωπική ενασχόληση των εκπαιδευτικών με τα ηλεκτρονικά μέσα 

και η αίσθηση επάρκειας για χρήση ΤΠΕ δεν επηρεάζει τις στάσεις τους 

απέναντι στην αλλαγή και τη χρήση των ΤΠΕ. 

Η2 (1): Η εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά μέσα και η προετοιμασία των 

εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ επηρεάζει  θετικά τις στάσεις τους απέναντι στην 

αλλαγή και τη χρήση των ΤΠΕ.  

Η3 (0): Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες δεν επηρεάζουν τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών απέναντι στην αλλαγή και τη χρήση των ΤΠΕ.  

Η3 (1): Η εξωσχολική καλλιτεχνική δραστηριότητα επηρεάζει θετικά τις 

στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην αλλαγή και τη χρήση των ΤΠΕ. 

Η4 (0): Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών από τους 

εκπαιδευτικούς δεν επηρεάζει τις στάσεις τους απέναντι στην αλλαγή και τη 

χρήση των ΤΠΕ. 

Η4 (1): Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών επηρεάζει θετικά  τις 

στάσεις τους απέναντι στην αλλαγή και τη χρήση των ΤΠΕ. 

Η5 (0): Η συνολική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αλλαγή δεν 

επηρεάζει τη συνολική στάση τους απέναντι στις ΤΠΕ. 
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Η5 (1)  : Η θετική συνολική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αλλαγή 

επιδρά θετικά στη συνολική στάση τους απέναντι στις ΤΠΕ. 

 

 

3.3. Διαδικασία της έρευνας 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη με τη συλλογή δεδομένων που προήλθαν από 

ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς. Η συλλογή των δεδομένων διήρκεσε από τις 10 

Ιανουαρίου έως τις 7 Φεβρουαρίου του 2011.  

Στα Μουσικά Σχολεία της περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαδικασία συλλογής των 

ερωτηματολογίων διενεργήθηκε από την ίδια την ερευνήτρια, η οποία μετέβη στα 

σχολεία κατόπιν συνεννόησης με τους διευθυντές των σχολείων. Ακολούθησε 

σύντομη ενημέρωση σχετικά με την έρευνα και κατόπιν τα ερωτηματολόγια 

μοιράστηκαν στους εκπαιδευτικούς μουσικής, με την παράκληση να επιστραφούν 

εντός λίγων ημερών σε προκαθορισμένο χρόνο συνάντησης με την ερευνήτρια. 

Στα υπόλοιπα Μουσικά Σχολεία, κατόπιν συνεννόησης με τους διευθυντές, τα 

ερωτηματολόγια στάλθηκαν ταχυδρομικά και επεστράφησαν με τον ίδιο τρόπο. Θα 

ήταν παράλειψη να μην τονιστεί ο ρόλος που διαδραμάτισαν στη διανομή και συλλογή 

των ερωτηματολογίων συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί μουσικής, οι οποίοι υπηρετούν 

στα σχολεία αυτά, τους οποίους η ερευνήτρια γνωρίζει προσωπικά και στους οποίους 

απευθύνθηκε, προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή 

των εκπαιδευτικών στην έρευνα.  

Συνολικά διανεμήθηκαν 265 ερωτηματολόγια, από τα οποία επεστράφησαν 

176, διαμορφώνοντας το ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα στο 66,41%. Κατά τη 

διαδικασία συλλογής των δεδομένων, παρατηρήθηκε απροθυμία ορισμένων 

εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, κυρίως λόγω έλλειψης 

χρόνου, όπως οι ίδιοι ανέφεραν, αλλά και ελλιπούς γνώσης σχετικά με την καινοτομία 

και την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.  

 

 

3.4. Ερευνητικά εργαλεία 

 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνει 

τα εξής τμήματα: 
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α) Ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (δημογραφικά στοιχεία) 

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών ήταν το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή 

κατάσταση, οι μουσικές σπουδές, οι πρόσθετες σπουδές, η συμμετοχή σε 

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και η εκπαιδευτική υπηρεσία.  

 

β) Κλίμακα στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στην εκπαιδευτική αλλαγή 

Για τη μέτρηση των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στην αλλαγή, 

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα που αναπτύχθηκε από τους  Dunham, Grube, Gardner, 

Cummings & Pierce (1989). Οι ερευνητές διακρίνουν μια βασική διαφορά ανάμεσα 

στις στάσεις απέναντι στην αλλαγή γενικά και στις στάσεις απέναντι στην αλλαγή σε 

συγκεκριμένο τομέα. Οι στάσεις απέναντι σε αλλαγές σε ειδικό τομέα, συνίστανται 

στις γνώσεις του ατόμου σχετικά με την αλλαγή, στις συναισθηματικές αντιδράσεις 

στην συγκεκριμένη αλλαγή και στη συμπεριφορική τάση απέναντι στην αλλαγή αυτή, 

ενώ αντίθετα οι στάσεις απέναντι στην αλλαγή γενικά, περιλαμβάνουν τις ίδιες 

διαστάσεις αλλά σε σχέση με την αλλαγή γενικά (Dunham et al.,1989). Στην παρούσα 

μελέτη, η μέτρηση αφορούσε τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην 

εκπαιδευτική αλλαγή γενικά. 

Οι ίδιοι ερευνητές (Dunham et al., 1989), μετά από ανάλυση παραγόντων, 

διατήρησαν τα 18 από τα 52 θέματα του αρχικού ερωτηματολογίου, τα οποία 

κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις τρεις διαστάσεις ως εξής: α) γνωστική διάσταση - 

θέματα 1, 2, 5, 6, 9, 11, β) συναισθηματική διάσταση - θέματα 3, 4, 7, 12, 13, 18, και 

γ) συμπεριφορική διάσταση - θέματα 8, 10, 14, 15, 16, 17. Οι ερωτήσεις που 

βαθμολογούνται ανάστροφα είναι οι εξής: 3, 4, 7, 13, 18.  Το ερωτηματολόγιο έχει 

χρησιμοποιηθεί σε έρευνες στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων και ερευνών που 

αφορούν τα εκπαιδευτικά θέματα (Yung-Chul, 2004; Sarafidou & Nikolaidis ,2009). 

Χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου (Likert), και συγκεκριμένα 

πεντάβαθμη κλίμακα που κυμαίνεται ανάμεσα στο 1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ 

αρκετά, 3=δεν έχω άποψη, 4=συμφωνώ αρκετά, 5=συμφωνώ απόλυτα. Η βαθμολογία 

των ερωτήσεων συνολικά αντιπροσωπεύει τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι 

στη γενική αλλαγή, όπου οι υψηλότερες τιμές καταδεικνύουν πιο θετικές στάσεις 

απέναντι στην αλλαγή. Βαθμολογούνται σε αυτήν την ενότητα ανάστροφα οι 

ερωτήσεις 3, 4, 13, 18.  
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Δείκτες Cronbach της κλίμακας για τη στάση απέναντι στην εκπαιδευτική αλλαγή: 

1. Συναισθηματική διάσταση: α = 0,77 

2. Γνωστική διάσταση: α= 0,73 

3. Συμπεριφορική διάσταση: α= 0,80 

 

γ) Στοιχεία που αφορούν τη χρήση των ΤΠΕ 

 Το τμήμα αυτό του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει ερωτήσεις για την 

υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, τις γνώσεις και την προσωπική χρήση των ΤΠΕ  

καθώς και τη γενικότερη στάση του Διευθυντή του σχολείου, σχετικά με τις ΤΠΕ. 

 

δ) Κλίμακα στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε αναπτύχθηκε από τον Albirini, (2004), και  

περιλαμβάνει είκοσι δηλώσεις σχετικά με τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις 

ΤΠΕ. Αποτελείται από τρεις υποκλίμακες: α) συναισθηματική διάσταση: στοιχεία 1 – 

6, β) γνωστική διάσταση: στοιχεία 7 -15, γ) συμπεριφορική διάσταση: στοιχεία 16 -20. 

Για τις ερωτήσεις της κλίμακας χρησιμοποιήθηκε πεντάβαθμη σκάλα 

ερωτήσεων κλειστού τύπου (Likert), εκτεινόμενη από 1=διαφωνώ απόλυτα, 

2=διαφωνώ αρκετά, 3=δεν έχω άποψη, 4=συμφωνώ αρκετά, έως 5=συμφωνώ 

απόλυτα. Οι ερωτώμενοι που συγκεντρώνουν υψηλότερη βαθμολογία έχουν και τις 

περισσότερο θετικές στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ. Ανάστροφα βαθμολογούνται οι 

ερωτήσεις 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 20. 

Δείκτες Cronbach για τη στάση απέναντι  στη χρήση ΤΠΕ: 

1. Συναισθηματική διάσταση: α = 0,79 

2. Γνωστική διάσταση: α = 0,67 

3. Συμπεριφορική διάσταση: α = 0,81 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα παρατίθεται 

αυτούσιο στο παράρτημα. 

 

3.5. Στατιστική ανάλυση 

 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική και κατασκευάστηκαν 

πίνακες συχνοτήτων για τις υπό εξέταση μεταβλητές. Για κάθε συμμετέχοντα στην 

έρευνα προστέθηκαν οι απαντήσεις που έδωσε στις ερωτήσεις κάθε υποκλίμακας και 

βρέθηκε η μέση βαθμολογία του για τη συγκεκριμένη υποκλίμακα. Έτσι 
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δημιουργήθηκαν 3 νέες μεταβλητές, μία για κάθε υποκλίμακα. Προσδιορίστηκε επίσης 

ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach για κάθε υποκλίμακα στις ενότητες της 

συνολικής στάσης απέναντι στην αλλαγή και τις ΤΠΕ. O έλεγχος της κανονικότητας 

των κατανομών πραγματοποιήθηκε με τη δοκιμασία Shapiro –Wilk. Οι κατανομές των 

υπο εξέταση μεταβλητών στις υποομάδες του δείγματος ήταν μη κανονικές, 

αποτέλεσμα σύνηθες σε τέτοιου είδους κοινωνικές έρευνες. Ωστόσο, υπάρχει 

βιβλιογραφία που υποστηρίζει τη χρησιμοποίηση παραμετρικών μεθόδων στις 

περιπτώσεις που οι απαντήσεις είναι διαβαθμισμένες (ιεραρχικές) (π.χ κλίμακα τύπου 

Likert) (Glantz, 2002
. 
Polit, 1996) προσέγγιση που ακολουθήθηκε και στην παρούσα 

έρευνα, με εξαίρεση τις διμεταβλητές συσχετίσεις, όπου χρησιμοποιήθηκε η 

δοκιμασία Spearman. Με βάση τις τρεις νέες μεταβλητές που προαναφέρθηκαν 

πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις με τα λοιπά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

στην έρευνα, ώστε να διερευνηθούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες των στάσεων τους 

και το πόσο αυτές επηρεάζουν τις στάσεις τους απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ. Οι 

μεταβλητές «συνολική εκπαιδευτική εμπειρία», «ηλικία» και «μεταπτυχιακές 

σπουδές» διχοτομήθηκαν με βάση τη διάμεσο τιμή της μεταβλητής όποτε προέκυψαν 

δύο υποομάδες για κάθε ποσοτική μεταβλητή, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν ως 

ποιοτικές (κατηγορικές) πλέον μεταβλητές. Αναφορικά με τη μεταβλητή «συμμετοχή 

σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις», τα υποερωτήματα βαθμολογήθηκαν με την τιμή 1 αν 

υπήρχε θετική απάντηση και 0 αν παρέμεναν ασυμπλήρωτα. Όσοι συγκέντρωσαν 

βαθμολογία >1 θεωρήθηκε ότι είχαν αναπτύξει αξιοσημείωτη καλλιτεχνική 

δραστηριότητα (στους πίνακες εμφανίζεται ως «μικρή» και «μεγάλη» για τιμές ≤1 και 

>1 αντίστοιχα. Παρόμοια προσέγγιση ακολουθήθηκε για τις μεταβλητές του τρίτου 

μέρους του ερωτηματολογίου, όπου βαθμολογία ≥5 αντιστοιχεί σε επαρκή 

ηλεκτρονικά μέσα στο σχολείο και επαρκή προσωπική εξοικείωση. Κατ αντιστοιχία, 

τιμές ≥3 δηλώνουν επαρκή προετοιμασία για τη χρήση των ΤΠΕ και επαρκή χειρισμό 

του Η/Υ. Χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία Τ-test για τις συγκρίσεις ανά ζεύγη μεταξύ 

ποσοτικών μεταβλητών και η δοκιμασία χ
2
 κατά Yates για τετράπτυχους πίνακες στην 

περίπτωση των ποιοτικών μεταβλητών. Οι μεταβλητές οι οποίες συσχετίστηκαν 

στατιστικά σημαντικά με τη συνολική στάση απέναντι στις ΤΠΕ σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας p<0.1 εισήχθησαν σε μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης 

με εξαρτημένη μεταβλητή τη συνολική θετική στάση απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ. 

Μέρος των ευρημάτων παρουσιάζεται σε γραφήματα τύπου πίτας και box-plot,ενώ η 

γραμμική συσχέτιση συνολικής στάσης απέναντι στην αλλαγή –συνολικής στάσης 
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απέναντι στις ΤΠΕ παρουσιάζεται σε διάγραμμα διασποράς σημείων (scatter –dot). Το 

τελικό επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε σε p<0,05. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4.1. Περιγραφική στατιστική  

Η πλειονότητα των καθηγητών μουσικής του δείγματος ήταν γυναίκες, 97 

άτομα (55,1%). Έγγαμοι ήταν το 54,5% του δείγματος, ενώ η μέση ηλικία των 

συμμετεχόντων ήταν 37,03±7,29 έτη. Ο μέσος χρόνος συνολικής εκπαιδευτικής 

εμπειρίας ήταν τα 9,70±6,71 έτη (πίν. 1). 

Πίνακας 1.  Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος  

     Ν    % Μέση τιμή( ±ΤΑ) 

Φύλο    

Άνδρες     79    44,1  

Γυναίκες    97    55,9  

 Σύνολο   176  100,0  

Οικογενειακή κατάσταση     

Έγγαμος    96    54,5  

Άγαμος  

Διαζευγμένος/ Διάσταση                        

   76 

     4 

   43,1 

     2,4 

 

Σύνολο   176  100,0  

Ηλικία ( έτη)   37,03(±7,29) 

Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία     

(έτη) 

  9,70(±6,71) 
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Στο γράφημα 1 απεικονίζονται τα είδη των μουσικών σπουδών των καθηγητών 

μουσικής . Σε ποσοστό 46,02% επρόκειτο για αποφοίτους ωδείου, ενώ το 38,07% 

ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ. 

Γράφημα 1.  Κατηγοριοποίηση μουσικών σπουδών των  καθηγητών μουσικής  

 

 

 

 

 

 Πρόσθετες σπουδές, σε συναφές ή μη με το γνωστικό τους αντικείμενο είχαν 

153 άτομα (86,9%). Η πλειονότητα είχε σπουδές σε ωδείο (58%), ενώ συνολικά 30 

άτομα είχαν κάποιου είδους μεταπτυχιακό τίτλο (διδακτορικό: 6 άτομα, μεταπτυχιακό 

δίπλωμα ειδίκευσης: 24 άτομα). Η συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών 

συμμετείχε σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες είτε εντός , είτε εκτός του σχολείου (πίν. 

2). 
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Πίνακας 2. Πρόσθετες σπουδές των καθηγητών μουσικής  και συμμετοχή σε 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες 

Πρόσθετες σπουδές ( ανεξάρτητα 

κατηγορίας) 

Ν % 

ΝΑΙ 153 86,9 

ΟΧΙ 23 13,1 

Σύνολο  176 100,0 

Διδακτορικό δίπλωμα   

ΝΑΙ 6 3,4 

Συναφές με τη μουσική  1  

Μη συναφές  5  

ΟΧΙ 170 96,6 

Σύνολο   100,0 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης    

ΝΑΙ 24 13,6 

Συναφές με τη μουσική 15  

Μη συναφές 9  

ΟΧΙ 152 86,4 

Σύνολο  176 100,0 

 Πτυχίο ΑΕΙ( μη συναφές) 

Ωδείο  

29/176 

102/176 

16,4 

58,0 

 Πρόσθετες μουσικές σπουδές 5  2,8 

 Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες  

  

ΝΑΙ 172 97,7 

ΟΧΙ 4 2,3 

 

Σύνολο 176 100,0 
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Στο γράφημα 2 απεικονίζεται η ποσοστιαία αναλογία των πρόσθετων σπουδών 

στα άτομα του δείγματος . 

 

Γράφημα 2. Πρόσθετες σπουδές καθηγητών μουσικής  

 

 

 

 

Στους  πίνακες 3 και 4 φαίνεται ότι οι καθηγητές μουσικής είναι μάλλον 

δεκτικοί απέναντι στις αλλαγές συγκεντρώνοντας βαθμολογία μεγαλύτερη του 3 στην 

πεντάβαθμη κλίμακα Likert, με τη  βαθμολογία στη συναισθηματική διάσταση να 

είναι στο 4,02±0,64. 
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Πίνακας 3. Στάσεις εκπαιδευτικών απέναντι στην εκπαιδευτική αλλαγή 

  Μέση 

τιμή 

ΤΑ 

1 Περιμένω με ενθουσιασμό τις αλλαγές στο σχολείο μου 3,64 0,99 

2 Η αλλαγή συνήθως ωφελεί το σχολείο μου 3,50 0,99 

3 Συνήθως αντιστέκομαι στις νέες ιδέες* 4,20 0,93 

4 Δεν μου αρέσουν οι αλλαγές* 4,23 0,90 

5 Οι περισσότεροι συνάδελφοι στο σχολείο μου 

ωφελούνται από τις καινοτόμες αλλαγές 

3,13 0,86 

6 Έχω την τάση  να δοκιμάζω νέες ιδέες 4,11 0,94 

7 Η αλλαγή με αναστατώνει άσχημα 4,11 0,98 

8 Η αλλαγή συνήθως με βοηθά να αποδίδω καλύτερα  3,48 0,94 

9 Συνήθως υποστηρίζω τις νέες ιδέες 4,06 0,76 

10 Οι αλλαγές κεντρίζουν το ενδιαφέρον μου 4,18 0,69 

11 Οι άνθρωποι γύρω  μου θεωρούν ότι υποστηρίζω τις 

αλλαγές 

3,59 0,78 

12 Προτείνω συχνά νέες προσεγγίσεις για πράγματα 3,92 0,87 

13 Οι περισσότερες αλλαγές στο σχολείο μου είναι 

ενοχλητικές 

3,73 0,90 

14 Η αλλαγή συνήθως βοηθά να βελτιωθούν μη 

ικανοποιητικές καταστάσεις στο σχολείο μου 

3,49 0,92 

15 Σκοπεύω να κάνω οτιδήποτε χρειάζεται για να 

υποστηρίξω την αλλαγή 

3,52 0,93 

16 Βρίσκω τις περισσότερες αλλαγές ευχάριστες 3,47 1,03 

17 Συνήθως ωφελούμαι από την αλλαγή 3,32 0,97 

18 Συνήθως διστάζω να δοκιμάσω νέες ιδέες 3,90 1,13 

*Οι ερωτήσεις αυτές βαθμολογούνται ανάστροφα, οπότε η τελική υψηλή 

βαθμολογία  του πίνακα δηλώνει τη δεκτική στάση των εκπαιδευτικών  

 

 

Υποσημείωση 1: Η κλίμακα Likert που χρησιμοποιήθηκε είναι πεντάβαθμη που 

κυμαίνεται ανάμεσα στο 1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ αρκετά, 3=δεν έχω άποψη, 

4=συμφωνώ αρκετά, 5=συμφωνώ απόλυτα. 

Υποσημείωση 2: Με έντονη γραφή σημειώνονται οι τρεις ερωτήσεις με την 

υψηλότερη βαθμολογία. 
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Πίνακας 4. Συγκεντρωτική βαθμολογία στις  επιμέρους διαστάσεις των στάσεων  

απέναντι στην  εκπαιδευτική αλλαγή και στη συνολική στάση 

Στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική αλλαγή  Μέση 

τιμή 

ΤΑ 

   

 Συναισθηματική στάση  4,02 0,64 

   

 Γνωστική στάση  3,67 0,56 

   

Συμπεριφορική στάση  3,58 0,63 

   

Συνολική στάση 3,75 0,44 

   

 

Στους  πίνακες 5 και  6 φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί μουσικής είναι δεκτικοί 

απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ συγκεντρώνοντας βαθμολογία  μεγαλύτερη του 3 στην 

πεντάβαθμη κλίμακα Likert, με τη  βαθμολογία στη  γνωστική διάσταση  να είναι στο 

4,11±0,80. 

 Πίνακας 5. Στάσεις εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ 

  Μέση τιμή ΤΑ 

1 Οι ΤΠΕ δεν με τρομάζουν καθόλου 4,20 0,99 

2 Οι ΤΠΕ με κάνουν να νοιώθω άβολα 4,14 1,06 

3 Είμαι ευτυχής που υπάρχουν περισσότεροι 

υπολογιστές στη σημερινή εποχή 

4,00 1,06 

4 Δεν μου αρέσει να συζητώ με άλλους για τους 

υπολογιστές 

3,79 1,25 

5 Απολαμβάνω τη χρήση των ΤΠΕ 3,82 1,13 

6 Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ ΤΠΕ στη 

διδασκαλία 

3,82 1,22 

7 Με τη χρήση των ΤΠΕ εξοικονομώ χρόνο και 

προσπάθεια 

4,06 0,98 

8 Τα σχολεία θα ήταν καλύτερα χωρίς υπολογιστές 4,37 0,98 

9 Η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να κάνει πιο 

ενδιαφέρον το αντικείμενο το οποίο διδάσκω 

4,01 1,14 

10 Θεωρώ τη χρήση των ΤΠΕ χάσιμο χρόνου* 4,47 0,88 

11 Οι ΤΠΕ μπορούν να παρακινήσουν τους μαθητές 3,98 3,01 
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να μελετούν περισσότερο 

12 Οι ΤΠΕ αποτελούν ένα γρήγορο μέσο 

συγκέντρωσης πληροφοριών 

4,65 0,60 

13 Δεν χρειάζομαι υπολογιστή στην τάξη μου 3,52 1,50 

14 Οι ΤΠΕ μπορούν να αυξήσουν τη μάθηση 3,86 1,04 

15 Οι ΤΠΕ περισσότερο βλάπτουν παρά ωφελούν 4,02 1,05 

16 Προτιμώ να κάνω πράγματα χωρίς να 

χρησιμοποιώ υπολογιστή 

3,43 1,27 

17 Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να έχουν υπολογιστή 4,13 1,03 

18 Αποφεύγω τη χρήση της τεχνολογίας όσο μπορώ 4,06 1,12 

19 Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τις ΤΠΕ 4,30 0,94 

20 Δεν σκοπεύω να χρησιμοποιήσω ΤΠΕ στο άμεσο 

μέλλον 

4,17 1,14 

 * Η ερώτηση αυτή  βαθμολογείται  ανάστροφα, οπότε η τελική υψηλή βαθμολογία  του 

πίνακα δηλώνει τη δεκτική στάση των εκπαιδευτικών  

 

Υποσημείωση 1: Η κλίμακα Likert που χρησιμοποιήθηκε είναι πεντάβαθμη που 

κυμαίνεται ανάμεσα στο 1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ αρκετά, 3=δεν έχω άποψη, 

4=συμφωνώ αρκετά, 5=συμφωνώ απόλυτα. 

Υποσημείωση 2: Με έντονη γραφή σημειώνονται οι τρεις ερωτήσεις με την 

υψηλότερη βαθμολογία. 

Πίνακας 6. Συγκεντρωτική βαθμολογία στις  επιμέρους διαστάσεις των στάσεων  

απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ    

Στάσεις απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ Μέση 

τιμή 

ΤΑ 

   

 Συναισθηματική στάση  3,97 0,77 

   

 Γνωστική στάση  4,11 0,80 

   

Συμπεριφορική στάση  4,02 0,84 

   

Συνολική στάση 4,04 0,68 
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Όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα, η βαθμολογία των απαντήσεων στις 

στάσεις απέναντι στην αλλαγή και στις ΤΠΕ διαφέρει στατιστικά σημαντικά. Η στάση 

απέναντι στην εισαγωγή των ΤΠΕ είναι περισσότερο θετική στο σύνολό της. Οι 

διαφορές παρατηρούνται στην γνωστική και συμπεριφορική διάσταση. 

Πίνακας 6.1 Συγκριτική  παρουσίαση των απαντήσεων  για τις στάσεις απέναντι 

στην αλλαγή και τις ΤΠΕ 

  Μέση 

τιμή 

N Τυπική 

απόκλιση 

T( paired) p 

       

Συναισθηματική 

στάση  

Αλλαγή  4,01 176 0,64 0,846 0,399 

ΤΠΕ 3,97 176 0,77   

       

Γνωστική 

στάση 

Αλλαγή  3,67 176 0,56 -7,091 <0,001 

ΤΠΕ 4,11 176 0,80   

       

Συμπεριφορική 

στάση 

Αλλαγή  3,58 176 0,63 -6,378 <0,001 

ΤΠΕ 4,02 176 0,84   

       

Συνολική στάση  Αλλαγή  3,33 176 0,44 -15,132 <0,001 

ΤΠΕ 4,04 176 0,68   

       

       

 

Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των καθηγητών μουσικής για την 

υποστήριξη που λαμβάνουν από το διευθυντή του σχολείου στη χρήση των ΤΠΕ. 

Άποψη των καθηγητών είναι ότι ο διευθυντής ενθαρρύνει κυρίως τη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ 

(3,23±1,24). Μικρότερη βαθμολογία συγκέντρωσε η ερώτηση για τα κίνητρα  στη 

χρήση των ΤΠΕ και εκείνη για τη χρήση τους στη διδασκαλία. 
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Πίνακας 7. Υποστήριξη του διευθυντή στην εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση  

  Μέση 

τιμή 

ΤΑ 

1. Παρέχει κίνητρα για τη χρήση των ΤΠΕ; 2,98 1,20 

2. Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών του σχολείου σε 

επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με 

τη χρήση ΤΠΕ; 

3,23 1,24 

3. Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να 

χρησιμοποιούν ΤΠΕ στη διδασκαλία; 

2,89 1,20 

    

 

Τα σχολεία στην πλειοψηφία τους  διαθέτουν υπολογιστές, όχι όμως στην 

αίθουσα διδασκαλίας (πίν. 8). 

Πίνακας 8.  Πρόσβαση των εκπαιδευτικών σε μέσα ΤΠΕ. 

  Ναι % 

1. Υπολογιστής στην αίθουσα διδασκαλίας (εκτός 

εργαστηρίου πληροφορικής) 

15 8,5 

2. Υπολογιστής σε άλλο χώρο του σχολείου (βιβλιοθήκη, 

εργαστήριο πληροφορικής, γραμματεία) 

174 98,8 

3. Σύνδεση με το διαδίκτυο στην αίθουσα (εκτός 

εργαστηρίου πληροφορικής) 

35   19,8 

4. Σύνδεση με το διαδίκτυο σε άλλο χώρο του σχολείου 

(βιβλιοθήκη, εργαστήριο πληροφορικής, γραμματεία) 

169 96,0 

5. Πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο σχολείο 156   88,6 

6. Πρόσβαση σε τηλεφωνική συσκευή 164   93,2 

7. Διαδραστικοί πίνακες  71    40,3 

8. Βιντεο- προβολέας 163 

Ν=176 

 92,6 

 

    

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, είτε έχουν επιμορφωθεί είτε όχι στη χρήση των 

υπολογιστών, χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή στην προσωπική τους ζωή. 

Εντούτοις δεν αξιοποιούν στον ίδιο βαθμό τα ηλεκτρονικά μέσα κατά τη διδασκαλία 

(πίν. 9). 
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Πίνακας 9. Προσωπική  αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Η/Υ 

  Ναι % 

1. Έχετε συμμετάσχει σε σεμινάρια/επιμόρφωση στη 

χρήση υπολογιστών; 

 101 57,3 

2. Έχετε λάβει πιστοποίηση στη χρήση υπολογιστών;        67 38,1 

3. Διαθέτετε ηλεκτρονικό υπολογιστή;  167 94,9 

4.  Έχετε σύνδεση με το διαδίκτυο;  154 87,5 

5. Έχετε ηλ. ταχυδρομείο;  152 86,4 

6. Χρησιμοποιείτε υπολογιστή κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος; 

  30 17,0 

7.  Χρησιμοποιείτε υπολογιστή στην προσωπική σας 

ζωή; 

 167 94,9 

8. Αναθέτετε στους μαθητές εργασίες που απαιτούν χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή (είτε στο σχολείο, είτε στο 

σπίτι); 

  81 

 

 

Ν=176 

46,0 

    

 

Οι περισσότεροι καθηγητές μουσικής θεωρούν ότι είναι επαρκώς 

προετοιμασμένοι για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και ότι χειρίζονται 

ικανοποιητικά τον Η/Υ (πίν. 10). 

Πίνακας 10. Επάρκεια στη χρήση των ΤΠΕ 

 Καθόλου Κάπως Καλά Πολύ καλά 

 Επαρκής 

προετοιμασία 

για τη χρήση 

των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία; 

 

25 

(14,2 %) 

46 

(26,1 %) 

77 

(43,7 %) 

28 

(15,9 %) 

     

Καλός  

χειρισμός του 

ηλεκτρονικού 

υπολογιστή 

4 

(2,2 %) 

42 

23,9 %) 

83 

(47,1 %) 

47 

(26,7 %) 
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4.2. Επαγωγική Στατιστική  

Α. ΦΥΛΟ 

Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και 

γυναικών ως προς τις στάσεις απέναντι στην αλλαγή. Οι άνδρες υπερτερούσαν στη 

συναισθηματική και γνωστική διάσταση των στάσεων απέναντι στην αλλαγή (πίν. 12).  

Πίνακας 12.  Διαφορές ανδρών και γυναικών ως προς τις στάσεις απέναντι στην 

εκπαιδευτική αλλαγή  

 Φύλο N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

 Συναισθηματική 

στάση 

άνδρας 79 4,08 0,58 174 1,27 0,204 

 γυναίκα 97 3,96 0,68    

Γνωστική στάση άνδρας 79 3,70 0,59 174 0,62 0,540 

 γυναίκα 97 3,64 0,53    

Συμπεριφορική 

στάση 

άνδρας 79 3,53 0,65 174 -0,81 0,417 

 γυναίκα 97 3,61 0,61    

Συνολική στάση  άνδρας 79 3,35 0,44 174 0,54 0,517 
 γυναίκα 97 3,31 0,43    

        

 

Οι  άνδρες εμφανίζουν στατιστικά θετικότερη συνολική στάση απέναντι στη 

χρήση των ΤΠΕ, συγκριτικά με τις γυναίκες, με τη συναισθηματική διάσταση να 

υπερισχύει, εκφράζοντας τη διαφοροποίηση των συναισθημάτων που προκαλεί η 

χρήση των ΤΠΕ ανάμεσα στα δύο φύλα (πίν. 13). 

Πίνακας 13.  Διαφορές ανδρών και γυναικών ως προς τις στάσεις απέναντι  στη χρήση 

των ΤΠΕ. 

 Φύλο N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

Συναισθηματική 

στάση 

άνδρας 79 4,22 0,68 174 4,137 0,000 

 γυναίκα 97 3,76 0,77    

        
Γνωστική στάση άνδρας 79 4,21 0,68 174 1,584 0,115 

 γυναίκα 97 4,02 0,87    

        
Συμπεριφορική 

στάση 

άνδρας 79 4,12 0,78 174 1,492 0,138 

 γυναίκα 97 3,93 0,87    

        

Συνολική στάση  άνδρας 79 4,20 0,62 174 2,880 0,004 

 γυναίκα 97 3,91 0,69    
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Γράφημα 3.  Φύλο και συναισθηματική στάση απέναντι στις ΤΠΕ. 

 

 
 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τα δύο φύλα όσον 

αφορά την υποστήριξη που δήλωσαν ότι λαμβάνουν οι συμμετέχοντες από τους 

διευθυντές (πίν. 14).  

Πίνακας 14. Διαφορές ανδρών και γυναικών ως προς τη διευθυντική υποστήριξη. 

 Φύλο N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

 Υποστήριξη 

από 

διεύθυνση  

άνδρας 76 3,00 1,13 174 0,25 0,801 

γυναίκα 95 3,05 1,16    

        

 

Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε ως προς την προσωπική άποψη 

για την επαρκή προετοιμασία  για χρήση ΤΠΕ  στη διδασκαλία( πίν. 15). 
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Πίνακας 15.  Προσωπική αξιολόγηση της εξοικείωσης με τη χρήση των ΤΠΕ και 

της επάρκειας ηλεκτρονικών μέσων στο σχολείο 

 

Ερωτήσεις  Φύλο Ναι Όχι Χ
2

c p 

 Επάρκεια ηλεκτρονικών  μέσων 

στο σχολείο  

Άνδρας 67 

(85,9 %) 

11 

(14,1 %) 

 

0,13 

 

0,842 

Γυναίκα 80 

(85,1 %)  

14 

(14,9 %) 

      

Προσωπική χρήση  υπηρεσιών 

πληροφορικής  

 

Άνδρας 70 

(87,5 %) 

10 

(12,5 %) 

  

Γυναίκα 85 

(87,6 %) 

12 

(12,4 %) 

0,04 0,998 

      

Επαρκής προετοιμασία για 

χρήση ΤΠΕ  στη διδασκαλία  

 

Άνδρας 55 

(68,7 %) 

25 

31,3 %) 

  

Γυναίκα 51 

(52,6 %) 

46 

(47,4 %) 

4,75 0,043 

      

Προσωπική αξιολόγηση 

χειρισμού ηλεκτρονικού 

υπολογιστή 

 

Άνδρας 63 

(79,7 %) 

16 

(20,3 %) 

  

Γυναίκα 67 

(69,1 %) 

30 

30,9 %) 

2,57 0,15 

      

 

Οι άνδρες συμμετείχαν με στατιστικά σημαντικές διαφορές σε περισσότερες 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες εκτός σχολείου σε σχέση με τις γυναίκες, με τη 

διαφορά να είναι ιδιαίτερα έκδηλη στους έγγαμους, όπου το 63% των ανδρών (24/38) 

συμμετείχε σε εξωσχολικά καλλιτεχνικά δρώμενα, σε αντίθεση με το 29% (16/54) των 

γυναικών (πίν. 16-18). 
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Πίνακας 16. Συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες 

εκτός σχολείου.  

 

     

 Συμμετοχή  
       Μικρή     Μεγάλη  Σύνολο 

Φύλο άνδρας 27  

(34,2 % των 

ανδρών) 

52 

(65,8 % των 

ανδρών) 

79 

 γυναίκα 61 

(62,9 % των 

γυναικών) 

36 

(37,1 % των 

γυναικών) 

97 

  Σύνολο  88 88 176 
Χ

2
c=14,35,  

 

p=0.000 

    

     

     

 

Πίνακας 17. Συμμετοχή εγγάμων ανδρών και γυναικών σε καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες εκτός σχολείου. 
 

 

     

 Συμμετοχή εγγάμων σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες 

εκτός σχολείου 
Σύνολο 

       Μικρή     Μεγάλη   

Φύλο άνδρας 14 

(36,8 % των 

ανδρών) 

24 

(63,2 % των 

ανδρών) 

38 

 γυναίκα 38 

(70,4 % των 

γυναικών) 

16 

(29,6 % των 

γυναικών) 

54 

  Σύνολο 52 40 97 
Χ

2
c=10,20,  

 

p=0.001 
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Πίνακας 18. Συμμετοχή αγάμων ανδρών και γυναικών σε καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες εκτός σχολείου. 
 

 

     

 Συμμετοχή  αγάμων σε καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες εκτός σχολείου 

Σύνολο 

       Μικρή     Μεγάλη   

Φύλο άνδρας 13 

(32,5 % των 

ανδρών) 

27 

(67,5 % των 

ανδρών) 

40 

 γυναίκα 22 

(56,4 % των 

γυναικών) 

17 

(43,6 % των 

γυναικών) 

39 

  Σύνολο 35 44 79 

Χ
2

c=4,58 

p=0.056 
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Β. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία.  

 

Όπως φαίνεται στους πίνακες 19-22, δεν παρατηρήθηκαν  στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ εκείνων που είχαν ≤9 εκπαιδευτικής υπηρεσίας  σε καμία 

από τις εξετασθείσες παραμέτρους με την εξαίρεση της συναισθηματικής διάστασης 

απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ, όπου οι έχοντες λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας 

εμφάνιζαν μεγαλύτερη βαθμολογία (καλύτερη συναισθηματική στάση) ( p=0,040 - 

πίν. 20). 

 

Πίνακας 19. Διαφορές στις στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική αλλαγή, ανάλογα 

με τα έτη προϋπηρεσίας  

 

 

 

Έτη  

συνολικής 

εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας 

N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

 

Συναισθηματική 

στάση 

≤9  100 4,03 0,57 174 0,33 0,744 

 >9 76 3,99 0,72    

 

Γνωστική 

στάση 
≤9 100 3,67 0,53 174 -0,35 0,725 

 >9 76 3,69 0,60    

 

Συμπεριφορική 

στάση 

 

≤9 

 

100 

 

3,51 

 

0,59 

 

174 

 

-1,63 

 

0,105 

 >9 76 3,66 0,67    

 

Συνολική στάση  ≤9 100 3,31 0,42 174 -0,89 0,372 

        

 >9 76 3,37 0,46    
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Πίνακας 20. Διαφορές στις στάσεις απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ , ανάλογα με τα 

έτη προϋπηρεσίας  

 Έτη  

συνολικής 

εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας 

N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

Συναισθηματική 

στάση 

≤9 100 4,07 0,69 174 2,07 0,040 

 >9 76 3,83 0,85    

        

Γνωστική στάση ≤9 100 4,14 0,59 174 0,55 0,581 

 >9 76 4,07 1,01    

        

Συμπεριφορική 

στάση 

≤9 100 4,01 0,78 174 -0,15 0,882 

 >9 76 4,03 0,91    

 

Συνολική στάση  ≤9 100 4,09 0,56 174 1,14 0,263 

 >9 76 3,97 0,80    

        

 

 

 

Πίνακας 21. Διαφορές ως προς τη διευθυντική υποστήριξη, ανάλογα με τα έτη 

προϋπηρεσίας  

 

 Έτη  

συνολικής 

εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας 

N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

 Υποστήριξη 

από 

διεύθυνση  

≤9 98 3,05 1,20 174 0,29 0,774 

>9 73 3,00 1,07    
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Πίνακας 22. Διαφορές ως προς την προσωπική αξιολόγηση της εξοικείωσης με τη 

χρήση των ΤΠΕ και της επάρκειας ηλεκτρονικών μέσων στο σχολείο, ανάλογα με 

τα έτη προϋπηρεσίας 

 

Ερωτήσεις  Έτη  

συνολικής 

εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας 

Ναι Όχι Χ
2

c p 

 Επάρκεια ηλεκτρονικών  μέσων 

στο σχολείο 

≤9 13 84 0,003 0,960 

>9 11 63 

      

Προσωπική χρήση  υπηρεσιών 

πληροφορικής  

≤9 12 88 0,001 1,000 

>9 9 67   

      

Επαρκής προετοιμασία για 

χρήση ΤΠΕ  στη διδασκαλία  

≤9 37 63 0,913 0,339 

>9 34 41   

      

Προσωπική αξιολόγηση 

χειρισμού ηλεκτρονικού 

υπολογιστή 

≤9 22 78 2,052 0,208 

>9 24 52   
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Γ. ΗΛΙΚΙΑ 

Δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τις 

εξετασθείσες παραμέτρους, με την επισήμανση ότι οι νεότεροι σε ηλικία (≤36 ετών) 

παρουσίαζαν καλύτερη γνωστική στάση από τους μεγαλύτερους απέναντι στη χρήση 

των ΤΠΕ (p=0.089 - πίν. 24) 

Πίνακας 23. Διαφορές στις στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική αλλαγή, ανάλογα 

με την ηλικία  

 Ηλικία N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

Συναισθηματική 

στάση 

≤36 91 4,02 0,54 174 0,18 0,861 

 >36 85 4,01 0,74    

        

Γνωστική 

στάση 

≤36 91 3,64 0,57 174 -0,83 0,409 

 >36 85 3,71 0,56    

        

Συμπεριφορική 

στάση 

≤36 91 3,50 0,63 174 -1,62 0,108 

 >36 85 3,65 0,62    

        

Συνολική στάση  ≤36 91 3,31 0,43 174 -0,77 0,444 

 >36 85 3,36 0,45    

        

 

Πίνακας 24.Διαφορές στις στάσεις απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ , ανάλογα με την 

ηλικία. 

 Ηλικία N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

 

Συναισθηματική 

στάση 

≤36 91 4,04 0,68 174 1,38 0,173 

 >36 85 3,88 0,85    

        

Γνωστική 

στάση 

≤36  4,20 0,77 174 1,71 0,089 

 >36 91 4,00 0,81    
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Συμπεριφορική 

στάση 

≤36 85 4,04 0,73 174 0,36 0,753 

 >36  4,00 0,94    

        

Συνολική στάση  ≤36 91 4,09 0,56 174 1,16 0,247 

 >36 85 3,98 0,78    

        

 

Πίνακας 25. Διαφορές ως προς τη διευθυντική υποστήριξη, ανάλογα  με την 

ηλικία  

 Ηλικία N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

 Υποστήριξη 

από διεύθυνση  

≤36 86 3,09 1,15 169 0,686 0,493 

>36 85 2,96 1,14    

        

 

 

Πίνακας 26. Διαφορές ως προς την προσωπική αξιολόγηση της εξοικείωσης με τη 

χρήση των ΤΠΕ και της επάρκειας ηλεκτρονικών μέσων στο σχολείο, ανάλογα με 

την ηλικία  

 

Ερωτήσεις  Ηλικία Ναι Όχι Χ
2

c p 

 Επάρκεια ηλεκτρονικών  μέσων 

στο σχολείο 

≤36 13 11 0,121 0,899 

>36 74 73 

      

Προσωπική χρήση  υπηρεσιών 

πληροφορικής  

≤36 10 11 0,159 0,690 

>36 81 74   

      

Επαρκής προετοιμασία για χρήση 

ΤΠΕ  στη διδασκαλία  

≤36 36 35 0,077 0,897 

>36 55 49   

      

Προσωπική αξιολόγηση 

χειρισμού ηλεκτρονικού 

υπολογιστή 

≤36 21 25 0,914 0,433 

>36 70 60   
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Δ. Οικογενειακή κατάσταση 

 

Δεν παρατηρήθηκαν  στατιστικά σημαντικές  διαφορές σε καμία από τις 

εξετασθείσες παραμέτρους. 

Πίνακας 27. Διαφορές στις στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική αλλαγή, ανάλογα 

με την οικογενειακή κατάσταση 

 Οικογενειακή 

κατάσταση 

N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

Συναισθηματική 

στάση 

Έγγαμος  96 4,05 0,64 174 0,652 0,515 

 Άγαμος 80 3,98 0,64    

        

Γνωστική 

στάση 

Έγγαμος  96 3,70 0,56 174 0,639 0,524 

 Άγαμος 80 3,64 0,57    

        

Συμπεριφορική 

στάση 

Έγγαμος  96 3,63 0,60 174 1,152 0,251 

 Άγαμος 80 3,52 0,66    

        

Συνολική στάση  Έγγαμος  96 3,37 0,43 174 1,324 0,187 

 Άγαμος 80 3,29 0,45    

        

 

 

Πίνακας 28. Διαφορές στις στάσεις απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ , ανάλογα με 

την οικογενειακή κατάσταση 

 Οικογενειακή 

κατάσταση 

N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

Συναισθηματική 

στάση 

Έγγαμος 96 3,94 0,75 174 -0,483 0,187 

 Άγαμος 80 3,99 0,79    

        

Γνωστική 

στάση 

Έγγαμος 96 4,14 0,82 174 0,712 0,631 

 Άγαμος 80 4,06 0,76    

        

Συμπεριφορική 

στάση 

Έγγαμος 96 4,06 0,82 174 0,658 0,478 

 Άγαμος 80 3,97 0,84    
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Συνολική στάση  Έγγαμος 96 4,05 0,65 174 0,248 0,511 

 Άγαμος 80 4,03 0,70    

        

 

 

Πίνακας 29. Διαφορές ως προς τη διευθυντική υποστήριξη, ανάλογα  με την  

οικογενειακή κατάσταση 

 

 Οικογενειακή 

κατάσταση 

N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

 Υποστήριξη 

από 

διεύθυνση  

Έγγαμος 93 3,06 1,13 169 0,438 0,662 

Άγαμος 78 2,99 1,17    

        

 

 

Πίνακας 30. Διαφορές ως προς την προσωπική αξιολόγηση της εξοικείωσης με τη 

χρήση των ΤΠΕ και της επάρκειας ηλεκτρονικών μέσων στο σχολείο, ανάλογα με 

την ηλικία  

 

Ερωτήσεις   Οικογενειακή 

κατάσταση 

Χ
2

c p 

  Έγγαμος Άγαμος   

 Επάρκεια ηλεκτρονικών  μέσων 

στο σχολείο 

ΝΑΙ 12 81 0,060 0,807 

ΟΧΙ 12 66 

      

Προσωπική χρήση  υπηρεσιών 

πληροφορικής  

ΝΑΙ 10 86 0,199 0,656 

ΟΧΙ 11 69   

      

Επαρκής προετοιμασία για χρήση 

ΤΠΕ  στη διδασκαλία  

ΝΑΙ 43 52 1,495 0,221 

ΟΧΙ 28 52   

      

Προσωπική αξιολόγηση 

χειρισμού ηλεκτρονικού 

υπολογιστή 

ΝΑΙ 27 69 0,236 0,627 

ΟΧΙ 19 61   
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Ε. Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου. 

Επίσης, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

υποομάδων, με την επισήμανση ότι η μεγαλύτερη διαφορά, σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας p=0,153, παρατηρήθηκε στη διάσταση της συναισθηματικής στάσης 

ως προς την εκπαιδευτική αλλαγή (πίν. 31) όπου οι κάτοχοι μεταπτυχιακού εξέφρασαν 

θετικότερες στάσεις από όσους δεν κατείχαν αντίστοιχο τίτλο. 

  

Πίνακας 31. Διαφορές στις στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική αλλαγή, ανάλογα 

με την  κατοχή ή μη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

 Μεταπτυχιακός 

τίτλος 

N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

Συναισθηματική 

στάση 

ΟΧΙ 147 3,98 0,62 174 -1,435 0,153 

 ΝΑΙ 29 4,17 0,75    

        

Γνωστική στάση ΟΧΙ 147 3,65 0,56 174 -1,337 0,183 

 ΝΑΙ 29 3,80 0,58    

        

Συμπεριφορική 

στάση 

ΟΧΙ 147 3,56 0,62 174 -0,660 0,510 

 ΝΑΙ 29 3,65 0,72    

        

Συνολική στάση  ΟΧΙ 147 3,32 0,42 174 -1,267 0,207 

 ΝΑΙ 29 3,43 0,53    
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Πίνακας 32. Διαφορές στις στάσεις απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ , ανάλογα με 

την  κατοχή ή μη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

 Μεταπτυχιακός 

τίτλος 

N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

Συναισθηματική 

στάση 

ΟΧΙ 147 3,97 0,75 174 0,061 0,951 

 ΝΑΙ 29 3,96 0,88    

        

Γνωστική 

στάση 

ΟΧΙ 147 4,11 0,78 174 0,036 0,971 

 ΝΑΙ 29 4,11 0,89    

        

Συμπεριφορική 

στάση 

ΟΧΙ 147 4,01 0,82 174 -,0491 0,624 

 ΝΑΙ 29 4,09 0,93    

        

Συνολική στάση  ΟΧΙ 147 4,04 0,65 174 -0,093 0,926 

 ΝΑΙ 29 4,05 0,82    

        

        

 

 

Πίνακας 33. Διαφορές ως προς τη διευθυντική υποστήριξη, ανάλογα  με την  

κατοχή ή μη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

 Μεταπτυχιακός 

τίτλος 

N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

 Υποστήριξη 

από 

διεύθυνση  

ΟΧΙ 143 3,06 1,15 169 0,688 0,493 

ΝΑΙ 28 2,89 1,14    
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Πίνακας 34. Διαφορές ως προς την προσωπική αξιολόγηση της εξοικείωσης με τη 

χρήση των ΤΠΕ και της επάρκειας ηλεκτρονικών μέσων στο σχολείο, ανάλογα με 

την  κατοχή ή μη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.  

Ερωτήσεις   Μεταπτυχιακός 

τίτλος 

Χ
2

c p 

  Ναι Όχι   

 Επάρκεια ηλεκτρονικών  μέσων 

στο σχολείο 

ΝΑΙ 19 124 0,115 0,734 

ΟΧΙ 5 3 

      

Προσωπική χρήση  υπηρεσιών 

πληροφορικής  

ΝΑΙ 19 128 0,302 0,547 

ΟΧΙ 2 27   

      

Επαρκής προετοιμασία για χρήση 

ΤΠΕ  στη διδασκαλία  

ΝΑΙ 60 86 0,012 0,912 

ΟΧΙ 11 18   

      

Προσωπική αξιολόγηση 

χειρισμού ηλεκτρονικού 

υπολογιστή 

ΝΑΙ 42 105 2,02 0,154 

ΟΧΙ 4 25   
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ΣΤ. Καλλιτεχνική δραστηριότητα εκτός σχολείου.  

Όσοι καθηγητές μουσικής θεωρούν ότι είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για τη 

χρήση των ΤΠΕ αναπτύσσουν μεγαλύτερη καλλιτεχνική δραστηριότητα εκτός 

σχολείου, με στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,056 - πίν. 38). Στατιστικά 

σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε στη συναισθηματική στάση απέναντι στη χρήση 

των ΤΠΕ σε σχέση με την καλλιτεχνική δραστηριότητα εκτός σχολείου. Οι έχοντες 

μικρή καλλιτεχνική δραστηριότητα εκτός σχολείου είχαν υψηλότερη βαθμολογία  

έναντι των υπολοίπων (4,08 έναντι 3,85, p=0,049 - πίν. 36). Εξετάστηκε επίσης αν οι 

έχοντες μικρή καλλιτεχνική δραστηριότητα έχουν και μικρότερη προϋπηρεσία. 

Διαπιστώθηκε ότι δεν ισχύει αυτή η υπόθεση, καθώς δεν παρατηρήθηκε διαφορά 

μεταξύ των δύο ομάδων( t=-0.277, p=0.786). 

 

Πίνακας  35. Διαφορές ως προς στις στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική αλλαγή, 

ανάλογα με  την καλλιτεχνική δραστηριότητα  εκτός σχολείου 

 

 Καλλιτεχνική 

δραστηριότητα 

εκτός σχολείου 

N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

Συναισθηματική 

στάση 

Μεγάλη 88 4,00 0,65 174 -0,246 0,806 

 Μικρή 88 4,03 0,63    

Γνωστική 

στάση 

Μεγάλη 88 3,61 0,59 174 -1,367 0,174 

 Μικρή 88 3,73 0,53    

Συμπεριφορική 

στάση 

Μεγάλη  88 3,56 0,64 174 -0,316 0,753 

 Μικρή 88 3,59 0,70    

Συνολική στάση  Μεγάλη 88 3,32 0,49 174 -0,597 0,551 

 Μικρή 88 3,35 0,39    
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Πίνακας 36. Διαφορές ως προς στις στάσεις απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ, ανάλογα 

με  την καλλιτεχνική δραστηριότητα  εκτός σχολείου 

 

 Καλλιτεχνική 

δραστηριότητα 

εκτός σχολείου 

N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

Συναισθηματική 

στάση 

Μεγάλη 120 3,85 0,81 174 -1,985 0,049 

 Μικρή 56 4,08 0,72    

 

Γνωστική στάση Μεγάλη  4,05 0,92 174 -0,978 0,329 

 Μικρή 120 4,17 0,64    

  56      

Συμπεριφορική 

στάση 

  3,93 0,86 174 -1,413 0,159 

  120 4,11 0,81    

  56      

Συνολική στάση  Μεγάλη 120 3,95 0,72 174 -1,819 0,071 

 Μικρή 56 4,13 0,62    

        

 

Πίνακας 37. Διαφορές ως προς τη διευθυντική υποστήριξη στη χρήση των ΤΠΕ, 

ανάλογα με  την καλλιτεχνική δραστηριότητα  εκτός σχολείου 

 

 Καλλιτεχνική 

δραστηριότητα 

εκτός σχολείου 

N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

 Υποστήριξη 

από 

διεύθυνση  

Μεγάλη 86 2,97 1,17 169 -0,601 0,548 

Μικρή 85 3,08 1,13    

        

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:28:01 EEST - 54.226.8.97



 

 78 

 

Πίνακας 38. Διαφορές ως προς την προσωπική αξιολόγηση της εξοικείωσης με τη 

χρήση των ΤΠΕ και της επάρκειας ηλεκτρονικών μέσων στο σχολείο, ανάλογα με  

την καλλιτεχνική δραστηριότητα  εκτός σχολείου  

 

 

Ερωτήσεις   Καλλιτεχνική 

δραστηριότητα 

εκτός σχολείου 

Χ
2

c p 

  Μεγάλη Μικρή   

 Επάρκεια ηλεκτρονικών  μέσων 

στο σχολείο 

ΝΑΙ 15 71 1,156 0,285 

ΟΧΙ 9 76 

      

Προσωπική χρήση  υπηρεσιών 

πληροφορικής  

ΝΑΙ 12 76 0,216 0,642 

ΟΧΙ 9 79   

      

Επαρκής προετοιμασία για 

χρήση ΤΠΕ  στη διδασκαλία  

ΝΑΙ 42 45 3,64 0,056 

ΟΧΙ 29 59   

      

Προσωπική αξιολόγηση 

χειρισμού ηλεκτρονικού 

υπολογιστή 

ΝΑΙ 28 60 2,38 0,123 

ΟΧΙ 18 70   
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Ζ. Καλλιτεχνική δραστηριότητα εντός  σχολείου. 

Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάλογα με την 

καλλιτεχνική δραστηριότητα εντός ή εκτός σχολείου. 

Πίνακας 39. Διαφορές ως προς στις στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική αλλαγή, 

ανάλογα με  την καλλιτεχνική δραστηριότητα  εντός σχολείου 

 Καλλιτεχνική 

δραστηριότητα 

εντός σχολείου 

N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

Συναισθηματική 

στάση 

Μεγάλη 120 4,02 0,66 174 0,231 0,818 

 Μικρή 56 4,00 0,59    

 

Γνωστική 

στάση 

Μεγάλη 120 3,65 0,59 174 -

0,833 

0,406 

 Μικρή 56 3,72 0,49    

 

Συμπεριφορική 

στάση 

Μεγάλη 120 3,55 0,63 174 -

0,749 

0,455 

 Μικρή 56 3,63 0,65    

        

Συνολική στάση  Μεγάλη 120 3,33 0,46 174 -

0,386 

0,700 

 Μικρή 56 3,35 0,41    

 

Πίνακας 40. Διαφορές ως προς στις στάσεις απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ, 

ανάλογα με  την καλλιτεχνική δραστηριότητα  εντός σχολείου 

 

 Καλλιτεχνική 

δραστηριότητα 

εντός σχολείου 

N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

Συναισθηματική 

στάση 

Μεγάλη 120 3,97 0,78 174 0,147 0,884 

 Μικρή 56 3,95     

        

Γνωστική 

στάση 

Μεγάλη 120 4,12 0,84 174 -0,163 0,870 

 Μικρή 56 4,13     

        

Συμπεριφορική 

στάση 

Μεγάλη 120 4,02 0,85 174 -0,048 0,962 

 Μικρή 56 4,03     

 

Συνολική στάση  Μεγάλη 120 4,03 0,69 174 -0,208 0,836 

 Μικρή 56 4,06     
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Πίνακας 41. Διαφορές ως προς τη διευθυντική υποστήριξη στη χρήση των ΤΠΕ, 

ανάλογα με  την καλλιτεχνική δραστηριότητα  εντός σχολείου 

 

 Καλλιτεχνική 

δραστηριότητα 

εντός σχολείου 

N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

 Υποστήριξη 

από 

διεύθυνση  

Μεγάλη 115 2,95 1,18 169 -0,133 0,184 

Μικρή 56 3,19 1,06    

        

 

Η επάρκεια ηλεκτρονικών μέσων στο σχολείο συνδυάζεται με μεγαλύτερη 

καλλιτεχνική δραστηριότητα εντός σχολείου. 

 

Πίνακας 42. Διαφορές ως προς την προσωπική αξιολόγηση της εξοικείωσης με τη 

χρήση των ΤΠΕ και της επάρκειας ηλεκτρονικών μέσων στο σχολείο,  ανάλογα με  

την καλλιτεχνική δραστηριότητα  εντός σχολείου  

 

Ερωτήσεις   Καλλιτεχνική 

δραστηριότητα 

εντός σχολείου 

Χ
2

c p 

  Μεγάλη Μικρή   

 Επάρκεια ηλεκτρονικών  

μέσων στο σχολείο 

ΝΑΙ 22 94 6,05 0,014 

ΟΧΙ 2 53 

      

Προσωπική χρήση  υπηρεσιών 

πληροφορικής  

ΝΑΙ 15 105 0,008 0,928 

ΟΧΙ 6 50  

      

Επαρκής προετοιμασία για χρήση 

ΤΠΕ  στη διδασκαλία  

ΝΑΙ 53 66 1,94 0,164 

ΟΧΙ 18 38  

      

Προσωπική αξιολόγηση 

χειρισμού ηλεκτρονικού 

υπολογιστή 

ΝΑΙ 34 86 0,619 0,431 

ΟΧΙ 12 44  
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H. Στάση απέναντι στις αλλαγές και τη χρήση των ΤΠΕ, ανάλογα με την 

επάρκεια ηλεκτρονικών μέσων στο σχολείο και την εξοικείωση του μουσικού  με 

τους Η/Υ. 

 Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως  προς τις στάσεις 

απέναντι στις εκπαιδευτικές αλλαγές ή τη χρήση των ΤΠΕ και την επάρκεια 

ηλεκτρονικών μέσων στο σχολείο (πίν. 43 & 44). 

 

 

 Πίνακας 43. Διαφορές ως προς στις στάσεις απέναντι στις εκπαιδευτικές αλλαγές, 

ανάλογα με  την  επάρκεια ηλεκτρονικών μέσων εντός σχολείου 

 

 Επάρκεια 

ηλεκτρονικών 

μέσων στο 

σχολείο 

N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ T p 

Συναισθηματική 

στάση 

ΟΧΙ 24 3,74 0,90 169 -2,358 0,096 

 ΝΑΙ 147 4,07 0,58    

        

Γνωστική 

στάση 

ΟΧΙ 24 3,59 0,52 169 -0,798 0,426 

 ΝΑΙ 147 3,69 0,57    

        

Συμπεριφορική 

στάση 

ΟΧΙ 24 3,55 0,66 169 -0,233 0,816 

 ΝΑΙ 147 3,58 0,64    

        

Συνολική στάση  ΟΧΙ 24 3,20 0,53 169 -1,639 0,103 

 ΝΑΙ 147 3,36 0,44    
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Πίνακας 44. Διαφορές ως προς στις στάσεις απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ, ανάλογα 

με  την  επάρκεια ηλεκτρονικών μέσων εντός σχολείου 

 

 Επάρκεια 

ηλεκτρονικών 

μέσων στο 

σχολείο 

N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ T p 

Συναισθηματική 

στάση 

ΟΧΙ 24 3,91 0,97 169 -0,424 0,672 

 ΝΑΙ 147 3,97 0,73    

        

Γνωστική 

στάση 

ΟΧΙ 24 4,15 1,27 169 0,209 0,835 

 ΝΑΙ 147 4,11 0,69    

        

Συμπεριφορική 

στάση 

ΟΧΙ 24 3,92 0,90 169 -0,727 0,468 

 ΝΑΙ 147 4,05 0,82    

        

Συνολική στάση  ΟΧΙ 24 3,96 0,83 169 -0,672 0,503 

 ΝΑΙ 147 4,06 0,65    

        

 

 

 

 

Όσοι εκπαιδευτικοί ήταν εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά μέσα, εμφάνισαν 

υψηλότερη βαθμολογία σε όλες τις επιμέρους διαστάσεις των στάσεων τόσο απέναντι 

στην αλλαγή, όσο και απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ με στατιστικά σημαντική διαφορά 

ιδιαίτερα στη συμπεριφορική και γνωστική στάση ( p< 0,01) (πίν. 45 & 46).  
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Πίνακας 45. Διαφορές ως προς στις στάσεις απέναντι στις εκπαιδευτικές αλλαγές, 

ανάλογα με  την   προσωπική εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά μέσα  

 Προσωπική 

εξοικείωση με 

τα 

ηλεκτρονικά 

μέσα 

N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

Συναισθηματική 

στάση 

ΟΧΙ 21 3,73 0,79 174 -2,198 0,029 

 ΝΑΙ 155 4,05 0,61    

        

Γνωστική 

στάση 

ΟΧΙ 21 3,38 0,61 174 -2,558 0,010 

 ΝΑΙ 155 3,71 0,54    

        

Συμπεριφορική 

στάση 

ΟΧΙ 21 3,22 0,84 174 -2,785 0,006 

 ΝΑΙ 155 3,62 0,58    

        

Συνολική στάση  ΟΧΙ 21 3,08 0,54 174 -2,815 0,005 

 ΝΑΙ 155 3,37 0,41    

        

 

Πίνακας 46.  Διαφορές ως προς στις στάσεις απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ, 

ανάλογα με  την  προσωπική εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά μέσα  

  N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

Συναισθηματική 

στάση 

ΟΧΙ 21 3,11 0,744 174 -5,938 0,000 

 ΝΑΙ 155 4,08 0,70    

        

Γνωστική 

στάση 

ΟΧΙ 21 3,33 0,64 174 -5,044 0,000 

 ΝΑΙ 155 4,21 0,76    

        

Συμπεριφορική 

στάση 

ΟΧΙ 21 2,83 0,89 174 -8,172 0,000 

 ΝΑΙ 155 4,18 0,69    

        

Συνολική στάση  ΟΧΙ 21 3,21 0,67 174 -6,727 0,000 

 ΝΑΙ 155 4,15 0,60    
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Η επαρκής προετοιμασία για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

συνδυάστηκε με υψηλότερη βαθμολογία στη γνωστική διάσταση απέναντι στις 

εκπαιδευτικές αλλαγές και με υψηλότερη βαθμολογία σε όλες τις διαστάσεις τις 

σχετικές με τις στάσεις απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, με στατιστικά 

σημαντική διαφορά (πίν. 47 & 48). 

 

Πίνακας 47. Διαφορές ως προς στις στάσεις απέναντι στις εκπαιδευτικές αλλαγές, 

ανάλογα με την αίσθηση επαρκούς προετοιμασίας για τη χρήση των ΤΠΕ  στη 

διδασκαλία  

 

 Προετοιμασία 

για τη χρήση 

των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία 

(προσ. 

άποψη) 

N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

Συναισθηματική 

στάση 

Ανεπαρκής 71 3,94 0,60 173 -1,166 0,245 

 Επαρκής 104 4,06 0,67    

        

Γνωστική 

στάση 

Ανεπαρκής 71 3,56 0,58 173 -2,234 0,027 

 Επαρκής 104 3,75 0,54    

        

Συμπεριφορική 

στάση 

Ανεπαρκής 71 3,53 0,60 173 -0,734 0,464 

 Επαρκής 104 3,60 0,65    

        

Συνολική στάση  Ανεπαρκής 71 3,28 0,43 173 -1,379 0,170 

 Επαρκής 104 3,37 0,45    
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Πίνακας 48. Διαφορές ως προς στις στάσεις απέναντι  στη χρήση των ΤΠΕ, 

ανάλογα με  τη αίσθηση επαρκούς προετοιμασίας για τη χρήση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία  

   

 Προετοιμασία 

για τη χρήση 

των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία 

(προσ. 

άποψη) 

N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

Συναισθηματική 

στάση 

Ανεπαρκής 71 3,50 0,75 173 -7,584 0,000 

 Επαρκής 104 4,28 0,61    

        

Γνωστική 

στάση 

Ανεπαρκής 71 3,87 0,90 173 -3,244 0,001 

 Επαρκής 104 4,26 0,68    

        

Συμπεριφορική 

στάση 

Ανεπαρκής 71 3,57 0,84 173 -6,561 0,000 

 Επαρκής 104 4,33 0,69    

        

Συνολική στάση  Ανεπαρκής 71 3,68 0,64 173 -6,438 0,000 

 Επαρκής 104 4,28 0,59    

        

 

 

Η επαρκής ικανότητα χειρισμού του Η/Υ συνδυάστηκε με υψηλότερη 

βαθμολογία σε όλες τις διαστάσεις τις σχετικές με τις στάσεις απέναντι στη χρήση των 

ΤΠΕ στη διδασκαλία, με στατιστικά σημαντική διαφορά (πίν. 49 & 50). 
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Πίνακας 49. Διαφορές ως προς στις στάσεις απέναντι στις εκπαιδευτικές αλλαγές, 

ανάλογα με  την ικανότητα χειρισμού του Η/Υ. 

 

 Ικανότητα 

χειρισμού 

Η/Υ( προσ. 

άποψη) 

N Μέση 

τιμή 

ΤΑ ΒΕ t p 

Συναισθηματική 

στάση 

Ανεπαρκής 46 3,90 0,64 174 -1,399 0,164 

 Επαρκής 130 4,06 0,64    

        

Γνωστική 

στάση 

Ανεπαρκής 46 3,55 0,58 174 -1,752 0,081 

 Επαρκής 130 3,72 0,55    

        

Συμπεριφορική 

στάση 

Ανεπαρκής 46 3,45 0,65 174 -1,522 0,130 

 Επαρκής 130 3,62 0,62    

        

Συνολική στάση  Ανεπαρκής 46 3,23 0,44 174 -1,930 0,055 

 Επαρκής 130 3,37 0,44    

        

 

Πίνακας 50. Διαφορές ως προς στις στάσεις απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ, ανάλογα 

με  την ικανότητα χειρισμού του Η/Υ. 

 

 Ικανότητα 

χειρισμού 

Η/Υ( προσ. 

άποψη) 

N Μέση 

τιμή  

ΤΑ  ΒΕ t p 

Συναισθηματική 

στάση 

Ανεπαρκής  46 3,38 0,73 174 -6,789 0,000 

 Επαρκής  130 4,18 0,67    

        

Γνωστική 

στάση 

Ανεπαρκής  46 3,87 1,01 174 -2,380 0,018 

 Επαρκής  130 4,19 0,69    

        

Συμπεριφορική 

στάση 

Ανεπαρκής  46 3,42 0,90 174 -6,233 0,000 

 Επαρκής  130 4,23 0,70    

        

Συνολική στάση  Ανεπαρκής  46 3,60 0,67 174 -5,581 0,000 

 Επαρκής  130 4,20 0,61    
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Θ. Συσχετίσεις/ Παλινδρόμηση 

Η συνολική στάση απέναντι στις εκπαιδευτικές αλλαγές συσχετίστηκε  θετικά 

και στατιστικά σημαντικά με τη συνολική στάση απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ, ενώ  

συσχετίστηκε θετικά, με στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τη διευθυντική 

υποστήριξη. 

Πίνακας 51. Συσχέτιση συνολικής στάσης απέναντι στην εκπαιδευτική αλλαγή 

και συνολικής στάσης απέναντι στη χρήση ΤΠΕ 

   Συνολική 

στάση-

χρήση ΤΠΕ 

Διευθυντική 

υποστήριξη 

Spearman's 

rho 

Συνολική στάση –

εκπαιδευτικές αλλαγές 

Correlation 

Coefficient 

0,391
**

 0,150 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,050 

N 176 171 

Συνολική στάση-

χρήση ΤΠΕ 

Correlation 

Coefficient 

 -0,015 

Sig. (2-tailed)  0,850 

N  171 
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Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η γραμμική συσχέτιση της συνολικής στάσης 

απέναντι στην εκπαιδευτική αλλαγή με τη  συνολική στάση απέναντι στις ΤΠΕ. 

Γράφημα 4. Συσχέτιση στάσης απέναντι στην αλλαγή και στάσης απέναντι στη 

χρήση ΤΠΕ. 

 

 

Κατασκευάστηκε μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης στο οποίο 

συμπεριελήφθησαν εκείνοι οι παράγοντες που συσχετίστηκαν με τη συνολική στάση 

απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

p≤0.1, ήτοι: 

Φύλο, προσωπική εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, επάρκεια προετοιμασίας για 

χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση , χειρισμός του Η/Υ, καλλιτεχνικές δραστηριότητες 

εκτός σχολείου και συνολική στάση απέναντι στην εκπαιδευτική αλλαγή. 

 Όπως προκύπτει από το μοντέλο αυτό, η συνολική στάση απέναντι στην 

αλλαγή, το φύλο (άνδρας), η προσωπική εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά μέσα 

(επαρκής) και η προετοιμασία για τη διδασκαλία ΤΠΕ (επαρκής) ήταν ανεξάρτητοι 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:28:01 EEST - 54.226.8.97



 

 89 

 

προγνωστικοί παράγοντες της θετικής συνολικής στάσης της χρήσης ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

 

 

Πίνακας 52. Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης για τη συνολική στάση απέναντι 

στη χρήση ΤΠΕ. 

Εξαρτημένη 

μεταβλητή : 

Συνολική στάση 

απέναντι στη 

χρήση ΤΠΕ 

Σταθερά t p 

B 

(κανονικοποιημένη) 

 Σταθερά  2,051 0,042 

Προσωπική 

εξοικείωση με 

ηλεκτρονικά 

μέσα 

0,276 3,941 0,000 

Προετοιμασία 

για χρήση ΤΠΕ 

(1=ανεπαρκής, 

2=επαρκής) 

0,275 3,540 0,001 

Χειρισμός Η/Υ 

( 1=ανεπαρκής, 

2=επαρκής) 

-0,006 -,0068 0,946 

Φύλο 

(1=άνδρας, 2= 

γυναίκα) 

-0,145 -2,386 0,018 

Καλλιτεχνική 

δραστηριότητα  

εκτός σχολείου 

0,025 0,418 0,676 

Συνολική 

στάση απέναντι 

στην 

εκπαιδευτική 

αλλαγή 

 

R
2
=0,439 

 

0,356 6,009 0,000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, οι στάσεις των 

καθηγητών μουσικής απέναντι στην εκπαιδευτική αλλαγή και στην εισαγωγή των 

νέων τεχνολογιών, συναρτώνται με μια σειρά δημογραφικών και εργασιακών 

παραμέτρων. Οι άνδρες, όσοι  έχουν μεταπτυχιακές σπουδές, όσοι είναι σχετικά νέοι 

στο χώρο της εκπαίδευσης, εκείνοι που αναπτύσσουν έντονη καλλιτεχνική 

δραστηριότητα εκτός σχολείου, καθώς και όσοι είναι ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών, εμφανίζουν περισσότερο θετική στάση απέναντι στην 

εκπαιδευτική αλλαγή και στη χρήση  των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα 

αυτά, τα οποία συμφωνούν με εκείνα προγενέστερων διεθνών μελετών, δείχνουν ότι η 

ελληνική πραγματικότητα ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις και προβληματίζουν σχετικά 

με τον τρόπο που πρέπει να δρομολογηθούν οι αλλαγές στην εκπαίδευση και η χρήση 

των ΤΠΕ στα μαθήματα αισθητικής αγωγής.  

 

 

5.1. Φύλο και ΤΠΕ 

 

  Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί 

έχουν θετικότερη στάση απέναντι στις ΤΠΕ, σε σχέση με τις γυναίκες συναδέλφους 

τους. Ο χώρος της τεχνολογίας αποτέλεσε ανέκαθεν προνομιακό πεδίο του ανδρικού 

φύλου, ή τουλάχιστον αυτή η πεποίθηση είχε εδραιωθεί ακόμα και στους 

επιστημονικούς κύκλους. Πράγματι, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 είχε 

επισημανθεί το χάσμα στην εκπροσώπηση στις θετικές επιστήμες μεταξύ ανδρών και 

γυναικών. Είχε μάλιστα δημιουργηθεί η προσδοκία ότι η πληροφορική θα βοηθούσε 

στην γεφύρωσή του. Ωστόσο, είκοσι πέντε χρόνια μετά, ενώ οι γυναίκες έχουν 

κατακτήσει τις θετικές επιστήμες, η ποσοστιαία εκπροσώπηση των γυναικών στον 

τομέα της πληροφορικής είναι μικρότερη από ό,τι τριάντα χρόνια νωρίτερα, 

προβληματίζοντας για την απήχηση του κλάδου στο γυναικείο φύλο, αλλά και για τα 
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αίτια του φαινομένου (Johnson, 1982
. 
Grant & Snyder, 1986

.
 Snyder, Tan & Hoffman, 

2004). 

Κοινωνικά, πολιτισμικά, αλλά και βιολογικά αίτια έχουν κατά καιρούς  

ενοχοποιηθεί για την υποεκπροσώπηση των γυναικών στον κλάδο της πληροφορικής. 

Ο χώρος των υπολογιστών θεωρείται παραδοσιακά ανδροκρατούμενος. Οι γονείς (και 

περισσότερο οι πατεράδες) ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των αγοριών σε ό,τι έχει σχέση 

με υπολογιστές, ενώ αντίθετα τα κορίτσια αποθαρρύνονται (Kekelis, Ancheta & 

Heber, 2005). Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα εξειδικευμένα περιοδικά 

υπολογιστών προβάλλουν στον τομέα τεχνολογίας κατά 75% άνδρες (Sanders,1998).  

Από την άλλη μεριά, ακόμα και οι διαφορές ανάπτυξης του εγκεφάλου 

ανάλογα με το φύλο, σε συνδυασμό με τη σχέση μαθηματικών – πληροφορικής, έχουν 

συζητηθεί ως πιθανό αίτιο της όποιας υπεροχής του ανδρικού φύλου στον τομέα αυτό. 

Η γρηγορότερη ψυχοκινητική ωρίμανση των γυναικών μαρτυρά διαφορετική 

ανάπτυξη των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, με μικρότερη τελική πλαγίωση των 

εγκεφαλικών λειτουργιών. Πρακτικά, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ανάπτυξη του λόγου 

στις γυναίκες (πιθανός παράγοντας μεγάλου ποσοστού γυναικών συγγραφέων). 

Αντίθετα, οι άνδρες ωριμάζουν αργότερα, γεγονός που βοηθά στην ανάπτυξη των 

οπτικοχωρικών δεξιοτήτων (πιθανός παράγοντας του σημαντικού αριθμού 

διακεκριμένων ανδρών στη μουσική, στη ζωγραφική, στο χορό και στον αθλητισμό). 

Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια στους άνδρες λειτουργούν πιο εξειδικευμένα, με 

αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ανάπτυξη των οπτικοχωρικών δεξιοτήτων. Έχει 

υποστηριχτεί ότι μια μεγαλύτερη κλίση των ανδρών στα μαθηματικά και την 

πληροφορική θα μπορούσε να οφείλεται σε ανάλογη γενετική προδιάθεση, που 

εμπλέκει τα εγκεφαλικά ημισφαίρια. Αν και έχει βρεθεί ότι άνδρες και γυναίκες 

επεξεργάζονται με διαφορετικό τρόπο την πληροφορία, αμβληχρές μόνο διαφορές 

έχουν παρατηρηθεί στην απόδοση μεταξύ αντρών και γυναικών  σε εργαστηριακές 

συνθήκες (Keller & Menon 2009· Kaufman, Starke, Kremser, Schocke & Wood, 

2009). 

Έχει επίσης υποστηριχτεί ότι η "κουλτούρα" των υπολογιστών, όπως αυτή 

εκφράζεται  μέσα από την ανταγωνιστικότητα, την ταχύτητα και την επιθετικότητα (τα 

παιχνίδια για υπολογιστές π.χ. συχνά εμπεριέχουν παρόμοια στοιχεία, όπως άλλωστε 

και η ίδια η εξέλιξη της τεχνολογίας με την ταχύτατη πρόοδό της) προσιδιάζει 

περισσότερο στο ανδρικό φύλο ή έστω στο κοινωνικά κατασκευασμένο ανδρικό 

πρότυπο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε μια μελέτη, ίσως δεν είναι αυτή καθ' 
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αυτή η τεχνολογία που αποστρέφονται οι γυναίκες, αλλά το ανταγωνιστικό ανδρικό 

περιβάλλον που κυριαρχεί στο πεδίο της πληροφορικής (Brunner & Bennett, 1997). 

Πράγματι, υπάρχουν στοιχεία από το χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης  

που δείχνουν ότι αν σε μια τάξη πληροφορικής  υπάρξει μια κρίσιμη μάζα γυναικών, 

τότε  το ενδιαφέρον των γυναικών για το μάθημα και η απόδοσή τους ανεβαίνουν 

σημαντικά. Αντίθετα, όταν ο αριθμός των γυναικών είναι μικρός, οι γυναίκες 

αισθάνονται κοινωνικά απομονωμένες εν μέσω αντρών, δημιουργούν λιγότερες φιλίες 

και το ενδιαφέρον τους για την πληροφορική ατονεί. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως 

απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων γυναικών, πέραν του οποίου το 

ενδιαφέρον των σπουδαστών, ανεβαίνει εκθετικά. Στην παραπάνω παρατήρηση πρέπει 

να προστεθεί και το γεγονός ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν την πληροφορική ως ένα 

επιστημονικό πεδίο που απαιτεί υψηλό επίπεδο συνεργασίας και συναδελφικότητας, 

ενώ οι άνδρες θεωρούν ότι οι υπολογιστές τους προσδίδουν ισχύ και ταχύτητα. Έχει 

δειχθεί ότι οι γυναίκες προτιμούν λογισμικά που απαιτούν συνεργατική αντίληψη και 

πράξη, ενώ οι άνδρες διαλέγουν μοναχική και ανταγωνιστική δραστηριότητα (Sanders, 

2006· Blum, 2001). 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι μια σειρά γεγονότων, που έχουν την κύρια αφετηρία 

τους σε κοινωνικά πρότυπα, οδηγούν τελικά σε μειωμένη εξοικείωση των γυναικών με 

την τεχνολογία και ουσιαστικά σε ένα φαύλο κύκλο, στον οποίο η περαιτέρω μάθηση 

συναντά δυσκολίες, επειδή λείπει η επαρκής βασική εκπαίδευση, ήδη από την παιδική 

ηλικία. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα αντίξοα ανδροκρατούμενα περιβάλλοντα 

σε πολλούς τομείς της εκπαίδευσης, λειτουργεί ανασταλτικά για την επιμόρφωση των 

γυναικών στον τομέα της πληροφορικής και περιορίζει την αυτοπεποίθησή τους. 

Αποτέλεσμα είναι ότι ακόμα και όταν οι γυναίκες διαθέτουν εξαιρετικές ικανότητες 

στο χειρισμό των υπολογιστών, να υποεκτιμούν τους εαυτούς τους και τις δυνατότητές 

τους (Sanders, 2006). Σύμφωνα με έρευνες, οι άνδρες εκπαιδευτικοί εμφανίζονται 

θετικοί στη χρήση των ΤΠΕ, ενώ οι γυναίκες εμφανίζουν ουδέτερη ή αρνητική στάση 

(Jimoyiannis & Komis, 2007). Η διαφορά ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες 

εκπαιδευτικούς, αφορά επίσης την αναφερόμενη αυτοπεποίθηση στη χρήση των ΤΠΕ, 

με τους άνδρες να αναφέρουν υψηλή αυτοπεποίθηση σε αντίθεση με τις γυναίκες, οι 

οποίες αναφέρουν χαμηλή ή καθόλου αυτοπεποίθηση (Jamieson – Proctor & Finger, 

2006· 2008).Το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα της πληροφορικής 

συναντάται σε όλες τις χώρες, ακόμα και στις τεχνολογικά προηγμένες, όπου ο 
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κοινωνικός ρόλος της γυναίκας είναι πολυδιάστατος. Φαίνεται πως αποτελεί ένα από 

τα τελευταία οχυρά του ανδρικού πληθυσμού. 

Επισημαίνεται επίσης, ότι πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών σε σχέση με τις 

γυναίκες συμμετέχει σε εξωσχολικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, όπως προκύπτει από 

τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. Συνεπώς, οι άνδρες έρχονται συχνότερα σε 

επαφή με το καλλιτεχνικό «γίγνεσθαι» σε όρους ευρύτερης κοινωνίας και αγοράς, 

διαθέτουν μεγαλύτερο πλούτο εμπειριών πάνω στην προσφορά και ζήτηση του 

καλλιτεχνικού προϊόντος και στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Ο περιορισμένος 

χρόνος που διαθέτει η γυναίκα λόγω των οικογενειακών της υποχρεώσεων στο 

υφιστάμενο κοινωνικό πλαίσιο πιθανότατα αποτελεί τροχοπέδη για τη συμμετοχή της  

σε εξωσχολικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Όπως βρέθηκε στην παρούσα μελέτη, 

έγγαμοι και άγαμοι άνδρες συμμετείχαν εξίσου σε εξωσχολικές δραστηριότητες, ενώ 

μεγαλύτερο ποσοστό εγγάμων γυναικών σε σχέση με τις άγαμες απείχε από τέτοιες 

δραστηριότητες. Η σύγκρουση οικογένειας-εργασίας είναι ιδιαίτερα έκδηλη στις 

γυναίκες, παρατηρείται σε πολλά επαγγέλματα και στερεί τη γυναίκα από τη θετική 

ανατροφοδότηση που μπορεί να της προσφέρει το επάγγελμά της (Greenhaus & 

Parasuraman, 1999· Kafetsios, 2007· Pines & Nunes, 2003). Το γεγονός αυτό, στην 

περίπτωση των καθηγητών μουσικής μπορεί να έχει έμμεση επίπτωση ακόμα και στη 

διδακτική της μουσικής στην τάξη. 

Συνοψίζοντας, οι μέχρι τώρα επιστημονικές ενδείξεις συνηγορούν στο ότι η 

όποια ανεπάρκεια των γυναικών στο πεδίο της πληροφορικής αποτελεί στην ουσία μια 

«μαθημένη», συμπεριφορική αντίδραση μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό 

πλαίσιο. Ίσως πάλι δεν πρόκειται για κάποιου είδους αντικειμενική «ανεπάρκεια», 

αλλά απλά για μια προτίμηση των γυναικών για άλλες επιστημονικές ειδικότητες, 

όπου το πεδίο για συνεργασία και επικοινωνία είναι προσφορότερο και το περιβάλλον 

λιγότερο ανταγωνιστικό, όπου οι γυναίκες μπορούν να αναπτύξουν καλύτερα τις 

φυσικές τους αρετές. Η παραμέληση των εκπαιδευτικών αναγκών των γυναικών και η 

κοινωνική προκατάληψη για το ρόλο της γυναίκας, φαίνεται πως τελικά ευθύνεται για 

τη μεγαλύτερη δεκτικότητα των ανδρών απέναντι στις τεχνολογικές αλλαγές, αφού 

έχουν εξοικειωθεί περισσότερο με το χώρο της πληροφορικής και είναι θετικά 

διακείμενοι απέναντι στην τεχνολογία.  
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5.2.  Στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αλλαγή και στην εισαγωγή των  

ΤΠΕ  

 

 Γενικά, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος είχαν θετική στάση απέναντι στην 

αλλαγή, ενώ ήταν ακόμα πιο θετικοί απέναντι στην εισαγωγή των ΤΠΕ.  Το γεγονός 

ότι η συναισθηματική διάσταση υπερείχε στη στάση απέναντι στη γενική αλλαγή, 

δηλώνει την έντονη επιθυμία των εκπαιδευτικών για καινοτομίες γενικά. Στην 

περίπτωση των ΤΠΕ όμως, η αυξημένη βαθμολογία στη γνωστική διάσταση έρχεται 

να δείξει ότι τα απτά οφέλη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, γίνονται 

αντιληπτά από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών και αυτό ανατροφοδοτεί την 

προθυμία τους για αλλαγές. Οι αλλαγές, εκτός από το κατάλληλο υποστηρικτικό 

περιβάλλον (αντικειμενικές συνθήκες, συναδελφικότητα, πρωτοβουλίες προϊστα-

μένων) απαιτούν και ανάλογη θετική διάθεση από τα άτομα που καλούνται να 

πραγματοποιήσουν την αλλαγή. Ο φόβος απέναντι στο άγνωστο και η ανασφάλεια 

αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες. Έχει διαπιστωθεί ότι ενώ σε γνωστικό επίπεδο 

οι άνθρωποι εκτιμούν συνήθως την αλλαγή, σε συναισθηματικό επίπεδο συχνά 

αντιδρούν λόγω παρανοήσεων, ή χαμηλής ανεκτικότητας απέναντι σε κάτι που στην 

ουσία δε γνωρίζουν. 

Όπως προέκυψε στην παρούσα μελέτη, η αυτοπεποίθηση στο χειρισμό των 

υπολογιστών και η εξοικείωση με την πληροφορική, συσχετίστηκαν θετικά με τη 

δεκτικότητά τους απέναντι στις αλλαγές και την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση. Η αυξημένη χρήση υπολογιστών από τους εκπαιδευτικούς, συνδέεται 

άμεσα με τις στάσεις τους απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Έρευνες 

αναφέρουν ότι η συχνή χρήση και η απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνικών που αφορούν 

ποικίλες δραστηριότητες σχετικές με τους υπολογιστές, αυξάνουν τη συνολική γνώση 

των ατόμων στους υπολογιστές. Σαν αποτέλεσμα, τα άτομα αποκτούν διευρυμένες 

γνώσεις και δυνατότητες οι οποίες διαμορφώνουν θετικές στάσεις απέναντι στην 

τεχνολογία (Teo, 2008). Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν οι Jimoyiannis & 

Komis (2007), οι οποίοι αναφέρουν ότι η πρόσφατη επαφή και επιμόρφωση στις ΤΠΕ, 

αυξάνει το κίνητρο και τη θέληση των εκπαιδευτικών να τις ενσωματώσουν στη 

μαθησιακή διαδικασία, καταδεικνύοντας τη σημαντικότητα των αντιλήψεων και των 

δεξιοτήτων στη διαμόρφωση θετικών απόψεων για τις ΤΠΕ. Αντίστοιχα, η εμπειρία 

των εκπαιδευτικών των τεχνών στη χρήση υπολογιστών, έχει σημαντική επίδραση στις 
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στάσεις τους απέναντι στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα μαθήματα των τεχνών 

(Po-Hsien, 2004). 

Αρνητικά συναισθήματα από προηγούμενες αλλαγές, επηρεάζουν τη διάθεση 

των ατόμων να εργαστούν με προθυμία για την υιοθέτηση νέων στάσεων και 

συμπεριφορών. Το άτομο εμφανίζεται επιφυλακτικό και λιγότερο αισιόδοξο για τους 

νέους πειραματισμούς, όταν παλιότερες προσπάθειες έχουν αποτύχει. Το γεγονός αυτό 

μειώνει την αυτοπεποίθηση και την αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης των 

δυσχερειών κατά την εφαρμογή της καινοτομίας. Συνεπώς, η ελλιπής προηγούμενη 

εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και αποτυχία εφαρμογής τους κατά το παρελθόν  

αποτελούν προάγγελο μελλοντικής αποτυχίας. Σύμφωνα με τη μελέτη του Eriksson 

(2004), εργαζόμενοι που σε προηγούμενες αλλαγές βίωσαν συναισθήματα κόπωσης 

και απογοήτευσης, τείνουν να είναι αρνητικά διακείμενοι στις καινούργιες αλλαγές 

καθώς νιώθουν ανίκανοι να επηρεάσουν την κατάσταση στη εργασία τους. Η αλλαγή 

στις γνώσεις των εμπλεκομένων μερών και η διασκέδαση των προηγούμενων 

αρνητικών εντυπώσεων, θεωρούνται απαραίτητα βήματα για την υιοθέτηση νέων 

αντιλήψεων. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται στη συναισθηματική διάσταση της 

στάσης ως προς την αλλαγή. Η συναισθηματική διάσταση της στάσης ως προς την 

αλλαγή ασχολείται με τα συναισθήματα που έχουν οι άνθρωποι για την αλλαγή. Ένα 

άτομο με υψηλή βαθμολογία στη συναισθηματική διάσταση είναι αυτό που όχι μόνο 

αναμένει την αλλαγή και ίσως και να τη θεωρεί απαραίτητη, αλλά ένα άτομο το οποίο 

απολαμβάνει τις αλλαγές, θεωρώντας τις νέα ευκαιρία και πρόκληση και όχι 

τροχοπέδη.  Σειρά μελετών ( Gilmore & Barnett, 1992· Kotter, 1996· Eby et al. 2000), 

έχει δείξει ότι οι θετικές στάσεις προς την αλλαγή  έχουν αποφασιστική σημασία για 

την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων και για την επιτυχία  των προγραμμάτων 

αλλαγής. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ο ρόλος του εκπαιδευτικού συνίσταται κυρίως 

στη διευκόλυνση και υποστήριξη των σπουδαστών αναφορικά με την κατανόηση της 

πραγματικότητας και των διεργασιών που συντελούνται ώστε να μπορούν να 

εντοπίζουν τα βαθύτερα αίτια και τις αλληλεπιδράσεις, με σκοπό να  μπορούν να 

ανασχεδιάζουν το μέλλον ενσωματώνοντας τις νέες εξελίξεις. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη 

σημασία σε τομείς όπου τα πράγματα εξελίσσονται ταχύτατα, όπως οι νέες 

τεχνολογίες.  

Στην παρούσα μελέτη  βρέθηκε ότι η συναισθηματική διάσταση είναι η κύρια 

συνιστώσα τη συνολικής στάσης απέναντι στην αλλαγή, τονίζοντας τη σημασία αυτού 
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του παράγοντα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σε άλλες χώρες, με διαφορετικά 

συστήματα εκπαίδευσης, η γνωστική παράμετρος αποκτά μεγαλύτερη σπουδαιότητα. 

Μελέτες των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στην αλλαγή αποκάλυψαν ότι οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί είχαν θετικότερη στάση απέναντι στην αλλαγή σε όλα τα 

στάδια της διαδικασίας εφαρμογής της (Hall & Smith, 1999· Poppleton, 2000· Carr, 

1985). Τόσο οι καθηγήτριες, όσο και οι διευθύντριες σχολείων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξες ως προς την αλλαγή  (Hall & 

Smith, 1999·
 
Poppleton, 2000· Klecker & Loadman, 1999). Οι παρατηρήσεις αυτές 

δεν επιβεβαιώθηκαν στην παρούσα μελέτη που αφορούσε την ενσωμάτωση των 

τεχνολογικών καινοτομιών στη μουσική εκπαίδευση. Το ζήτημα της επικράτησης των 

ανδρών στο πεδίο της πληροφορικής μπορεί πιθανότατα να εξηγήσει το εύρημα αυτό. 

 Σημειώνεται ότι η στάση απέναντι στη γενική αλλαγή συσχετίστηκε 

στατιστικά σημαντικά θετικά και γραμμικά (ως ανεξάρτητη μεταβλητή) με τη στάση 

απέναντι στις ΤΠΕ, σε ένα μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης στο οποίο 

περιλαμβάνονταν οι σημαντικότεροι παράγοντες που είχαν συσχετιστεί με τη 

συνολική στάση απέναντι στις ΤΠΕ, κατά τη μονομεταβλητή ανάλυση.   

Συνεπώς, η δεκτικότητα των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ συμβαδίζει με 

τη δεκτικότητα απέναντι στην αλλαγή γενικά,  επαληθεύοντας ότι  η χρήση των ΤΠΕ 

είναι μια πτυχή της συνολικής  εκπαιδευτικής αλλαγής. 

 

 

5.3. Επαγγελματική ανάπτυξη και διδακτική 

 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης μας, όσοι εκπαιδευτικοί είχαν 

αναπτύξει μεγάλη καλλιτεχνική δραστηριότητα εκτός σχολείου  δήλωσαν καλύτερα 

προετοιμασμένοι για την διδασκαλία με ΤΠΕ. Η καλλιτεχνική δραστηριότητα εκτός 

σχολείου φαίνεται  πως ευνοεί την εισαγωγή των ΤΠΕ.  

Οι εκπαιδευτικοί μουσικής από τη στιγμή που κατέχουν δύο ιδιότητες, του 

μουσικού και του εκπαιδευτικού, αναπτύσσουν δεσμούς και αλληλεπιδράσεις 

προερχόμενες από το ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί μουσικής και από τα μουσικά τους 

ενδιαφέροντα. Όταν λοιπόν, δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη 

διασταύρωση των δύο ρόλων, οι εκπαιδευτικοί μουσικής, και ιδιαίτερα εκείνοι που 

διδάσκουν κάποιο μουσικό όργανο, μπορούν να αναπτύξουν αυθεντικές μαθησιακές 

εμπειρίες για τους ίδιους και τους μαθητές τους. Οι ρόλοι του καθηγητή  της μουσικής 
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ως επαγγελματία μουσικού και σχολικού δασκάλου δεν είναι διαχωρισμένοι, αλλά 

αλληλοσυμπληρούμενοι, καθώς ο επαγγελματίας μουσικός μπορεί να προάγει μια 

βιωματική εμπειρία μάθησης , τόσο για τους μαθητές του, όσο και για τον ίδιο , μέσα 

σε ένα αυτοτροφοδοτούμενο συνεχές. Η συνύπαρξη των δύο ιδιοτήτων των 

εκπαιδευτικών μουσικής μπορεί να διασφαλιστεί με τη συμμετοχή τους σε 

εκπαιδευτικές κοινότητες και παράλληλα σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες 

(Triantafyllaki, 2010). Ανάλογα αποτελέσματα αναφέρουν και οι Upitis, Smithrim
 
 & 

Soren (1999), σύμφωνα με τα οποία, εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος σε 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες, υπό μορφή σεμιναρίων ή ατομικής συμμετοχής, 

μετασχημάτισαν τις πρακτικές διδασκαλίας τους. Έχουν δοκιμαστεί στην πράξη 

μοντέλα αλληλεπίδρασης καλλιτεχνών από την τοπική κοινωνία και καθηγητών 

αισθητικής αγωγής και σπουδαστών στα σχολεία. Βρέθηκε ότι ανεξάρτητα από την 

εθελουσία ή μη συμμετοχή των καθηγητών στα πειραματικά αυτά προγράμματα, 

υπάρχουν οφέλη για τη διδακτική των μαθημάτων αισθητικής αγωγής σε βάθος 

χρόνου. Όσοι από τους καθηγητές μετασχηματίζουν τις αντιλήψεις τους τείνουν να 

παγιώνουν τις αλλαγές στη διδακτική των μαθημάτων και τη συμπεριφορά τους, ενώ 

ακόμα και εκείνοι που είναι επιφυλακτικοί ενσωματώνουν κάποια νέα στοιχεία στη 

συμπεριφορά τους που επηρεάζουν θετικά την απόδοσή τους στην τάξη.  

Έτσι, η επαγγελματική ανάπτυξη του ίδιου του εκπαιδευτικού μουσικής  

συμβάλλει στην αποτελεσματική διδασκαλία του μαθήματος και στη δεκτικότητά του 

απέναντι στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Η μουσική ως 

τέχνη, απαιτεί μια αγαστή σύμπραξη θεωρίας και πράξης, με την έμφαση να δίνεται 

στην τελευταία. Έχουν υπάρξει εξαίρετοι μουσικοί χωρίς ουσιαστική θεωρητική 

κατάρτιση, αλλά ποτέ δεν έχει συμβεί το αντίθετο. Η ίδια η φύση λοιπόν του 

αντικειμένου, επιβάλλει την επαρκή πρακτική εμπειρία του εκπαιδευτή. Η τελευταία, 

αποτελεί βασική πηγή γνώσης για το μουσικό και αυτήν την εμπειρική του γνώση 

καλείται μεταξύ άλλων να μεταλαμπαδεύσει στους μαθητές του. Ο μουσικός, ως 

καλλιτέχνης, οφείλει να προσλαμβάνει τα μηνύματα της εποχής του, να παρακολουθεί 

τις τάσεις και τα καλλιτεχνικά ρεύματα και να συμβαδίζει με την εξέλιξη των 

μουσικών οργάνων και τις νέες δυνατότητες σύνθεσης και απόδοσης που προσφέρει η 

τεχνολογία. Η συμμετοχή του σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες εκτός σχολείου του 

επιτρέπει να αφουγκράζεται τις σύγχρονες καλλιτεχνικές τάσεις, αλλά και να νιώθει 

τον παλμό των απαιτήσεων του κοινού, οπότε μπορεί να μεταδώσει στους σπουδαστές 

του την καλλιτεχνική και επαγγελματική προοπτική της εποχής του. Καθώς η 
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τεχνολογία συνιστά πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης μουσικής, δεν 

αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι στην παρούσα μελέτη, οι μουσικοί που εμφάνισαν 

μεγαλύτερη δεκτικότητα στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών ήταν εκείνοι που είχαν 

και μεγαλύτερη συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες εκτός σχολείου (Bresler 

1993· Crawford 2009). 

 

 

5.4. Η επαγγελματική εμπειρία  

 

Στην παρούσα μελέτη, οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας 

εμφάνιζαν μεγαλύτερη βαθμολογία στη συναισθηματική διάσταση απέναντι στη 

χρήση των ΤΠΕ. Η επαγγελματική εμπειρία και τα χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας 

αποτελούν μέρος των ατομικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών, και φαίνεται ότι 

είναι σημαντικός παράγοντας επίδρασης στις απόψεις και τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ. Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών οι 

νεοεισερχόμενοι στην εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί με λίγα χρόνια υπηρεσίας, 

εμφανίζουν περισσότερο θετικές αντιδράσεις στη χρήση της τεχνολογίας, σε σχέση με 

τους πιο πεπειραμένους εκπαιδευτικούς. Φαίνεται ότι οι νέοι σε ηλικία εκπαιδευτικοί, 

έχουν εκτεθεί περισσότερο στην τεχνολογία, από ό,τι οι μεγαλύτεροι συνάδελφοί τους, 

και εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό αυτοπεποίθησης στη χρήση της τεχνολογίας 

(Jimoyiannis & Komis, 2007· Po-Hsien, 2004· Smith, Hall & Woolcock - Henry’s, 

2000). Ωστόσο, αυτό και μόνο το γεγονός, δεν εξασφαλίζει συχνότερη χρήση των 

ΤΠΕ στην τάξη. Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα αυτά, δείχνουν ότι οι πιο 

έμπειροι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία, δεν εμφανίζονται 

προετοιμασμένοι για τη χρήση των ΤΠΕ. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 

εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην οποία μελετήθηκε η σχέση 

μεταξύ των ετών εκπαιδευτικής εμπειρίας στη διδασκαλία και της αισιόδοξης ή 

απαισιόδοξης στάσης απέναντι στα γεγονότα, βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί με 11-21 

χρόνια εμπειρίας παρουσίασαν πιο αισιόδοξη στάση στα αρνητικά γεγονότα σε σχέση 

με τους δασκάλους με μεγαλύτερη προϋπηρεσία (Smith, Hall & Woolcock - Henry’s, 

2000). 

Η ενσωμάτωση νέων στοιχείων στη διδασκαλία και την καλλιτεχνική 

εκτέλεση, ανανεώνει το ενδιαφέρον των μαθητών και συμβάλει στη βιωματική 

εμπειρία  της μουσικής. Έχει δειχθεί ότι η επαγγελματική εμπειρία υποβοηθά την 
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εκπαιδευτική αλλαγή και παγιώνει καινοτόμες θέσεις που έχουν δικαιωθεί με την 

εξέλιξη των καλλιτεχνικών δρώμενων σε επαγγελματική βάση.  

 

 

5.5. Ο ρόλος του επιπέδου εκπαίδευσης 

 

Το επίπεδο εκπαίδευσης δε συσχετίστηκε στην παρούσα μελέτη με διαφορές 

στη στάση απέναντι στην εκπαιδευτική αλλαγή, αν και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού 

τίτλου εμφανίζονται πιο δεκτικοί, χωρίς ωστόσο η διαφορά να είναι στατιστικά 

σημαντική. Έχει βρεθεί ότι οι εκπαιδευτικοί με διδακτορικό δίπλωμα τείνουν να είναι 

πιο καινοτόμοι, ενώ εκείνοι χωρίς επιπλέον σπουδές εμφανίζονται λιγότερο 

καινοτόμοι (Carr, 1985). Η σχέση ειδικά της αυξημένης χρήσης των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση με το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών, καταδεικνύεται από 

αποτελέσματα ερευνών, που αναφέρουν ότι ο βαθμός επάρκειας και αυτοεκτίμησης 

στη χρήση των ΤΠΕ αυξάνεται αντίστοιχα με την κατοχή μεταπτυχιακού και 

διδακτορικού διπλώματος από τους εκπαιδευτικούς (Λαμπροπούλου, 2006). Ειδικά 

για τους εκπαιδευτικούς μαθημάτων των τεχνών, το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, 

καταδεικνύεται ως σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης των στάσεών τους απέναντι 

στη χρήση τεχνολογικών μέσων (Po-Hsien, 2004). 

Το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης θεωρείται γενικά ως ένδειξη μεγαλύτερου 

επαγγελματισμού και ενδιαφέροντος για πρωτοπορία, καθώς παρέχει υψηλότερο 

επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων προς την αλλαγή. Το τελευταίο, θα μπορούσε να 

βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να διαμορφώσουν έναν ευνοϊκότερο προσανατολισμό 

προς την αλλαγή (Rogers, 1995· Russell, 1975).  

Οι γνώσεις και τα προσόντα των εκπαιδευτικών αφορούν κυρίως στην 

επιστημονική κατάρτιση, και τη διάθεση πειραματισμού. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο 

στη σχολική μονάδα διαδραματίζουν οι αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ 

τους και σε σχέση με τους προϊσταμένους τους. Η εκτίμηση και αναγνώριση, το 

ενδιαφέρον και η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και η ειλικρινής, ανοιχτή 

επικοινωνία είναι σπουδαία στοιχεία που διαμορφώνουν το σχολικό κλίμα. Αυτά τα 

στοιχεία προωθούν την αλλαγή και αυξάνονται καθώς προχωρά η αλλαγή. Το σχολικό 

κλίμα επηρεάζει σημαντικά την ψυχική διάθεση των εκπαιδευτικών για την εκτέλεση 

του εκπαιδευτικού τους έργου, τον ενθουσιασμό για το εκπαιδευτικό και διδακτικό 

τους έργο καθώς και την παραγωγικότητά τους. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις 
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αντικειμενικές συνθήκες (ύπαρξη πολυμέσων, χρηματοδότηση) επηρεάζουν τόσο τη 

διεργασία της μάθησης, με άμεσο  αντίκτυπο στην αύξηση της παραγωγικότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της επιτυχίας του σχολείου ως χώρου μάθησης (Lezotte, 

1992· Reynolds & Cuttance, 1992).  

Συνοψίζοντας, όπως προέκυψε από την ανάλυση της γραμμικής παλινδρόμησης, οι 

σημαντικότεροι παράγοντες  που καθορίζουν τη στάση απέναντι στην εισαγωγή των 

ΤΠΕ είναι η προσωπική εξοικείωση του εκπαιδευτικού με τα ηλεκτρονικά μέσα, η  

προετοιμασία του ιδίου για τη χρήση των ΤΠΕ, το φύλο του (άνδρας) και η ίδια η 

στάση του απέναντι στη γενική αλλαγή. Ίσως οι άνδρες που κατέχουν από 

πληροφορική και είναι ανοικτοί στις καινοτομίες να είναι οι πλέον έτοιμοι για την 

εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει τη σημασία που έχουν η επαγγελματική 

εμπειρία, η μετεκπαίδευση, αλλά και εμμέσως τα κοινωνικά στερεότυπα στην 

εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών στην εκπαίδευση. Από τη μελέτη προκύπτουν τα 

ακόλουθα συμπεράσματα : 

    1. Οι άνδρες καθηγητές μουσικής είναι πιο δεκτικοί απέναντι στην 

εκπαιδευτική αλλαγή και στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση σε σχέση 

με τις γυναίκες 

    2. Οι έχοντες μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούν ότι υφίστανται αντικειμενικοί 

περιορισμοί στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και είναι επίσης πιο δεκτικοί στις 

εκπαιδευτικές αλλαγές.  

    3. Οι έχοντες μεγαλύτερη εξοικείωση με τους υπολογιστές είναι επίσης πιο 

δεκτικοί στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, όπως και όσοι 

συμμετέχουν σε εξωσχολικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 

Με βάση τα παραπάνω, η αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος, όσον 

αφορά στο σκέλος των ΤΠΕ, θα μπορούσε να περιλαμβάνει ειδικά προγράμματα 

επιμόρφωσης των γυναικών πάνω στις νέες τεχνολογίες, καθώς και τη διευκόλυνση 

της συμμετοχής τους σε εξωσχολικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Μια τέτοια 

κίνηση δε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι κωλυσιεργεί την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά 

ότι συμβάλλει στην επιμόρφωση της γυναίκας - μουσικού. Θα πρέπει να δοθούν 

κίνητρα για τη μετεκπαίδευση των καθηγητών μουσικής και να εξεταστεί κατά 

περίπτωση η επιδότηση μεταπτυχιακών σπουδών και απόκτησης εμπειρίας πάνω στη 

διδακτική της μουσικής. 
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Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, δείχνουν ότι οι καθηγητές μουσικής  

συνιστούν μια άκρως ενεργή παρουσία στον εκπαιδευτικό χώρο, και εμφανίζονται 

πρόθυμοι να ενσωματώσουν καινοτομίες στην εκπαίδευση. Ωστόσο κοινωνικές και 

αντικειμενικές συνθήκες περιορίζουν τις δυνατότητές τους, στις οποίες η πολιτεία 

πρέπει να σταθεί αρωγός.  

 

 

5.6. Περιορισμοί της έρευνας 

 

Η επιλογή των πολυδύναμων σχολείων δεν ήταν τυχαιοποιημένη, καθώς 

σημαντικό ρόλο στην επιλογή τους έπαιξε η ευκολία πρόσβασης και η δυνατότητα 

προσωπικής επικοινωνίας του ερευνητή με αυτά. 

Σημειώνεται ότι δεν συμπεριελήφθησαν περιφερειακά μουσικά σχολεία, στα 

οποία συχνά υπηρετούν μη μόνιμοι καθηγητές μουσικής. Αυτό μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα ασυνέχειες στη χρήση των ΤΠΕ και κατ' επέκταση στις απόψεις για τη 

χρησιμότητά τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι οποίες δεν αποτυπώνονται στην 

παρούσα έρευνα.  

Επίσης, αν δεχθούμε ως ειλικρινές το επιχείρημα ότι η ελλιπής γνώση σχετικά 

με τις ΤΠΕ αποθάρρυνε τους εκπαιδευτικούς από τη συμμετοχή στην έρευνα και με 

δεδομένο ότι το ποσοστό απωλειών ήταν 35%, μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα 

αποτελέσματα θα διαφοροποιούνταν σημαντικά εάν και αυτοί συμμετείχαν. 
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Αγαπητέ/ή συνάδελφε, 

Η σχολική αλλαγή και η εισαγωγή καινοτομιών στο σχολείο αποτελεί πεδίο 

εκτεταμένης έρευνας. Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην 

εκπαίδευση, εντάσσεται στα πλαίσια των καινοτομιών, οι οποίες πραγματοποιούνται τα 

τελευταία χρόνια, και αποτελεί στόχο της εκπαιδευτικής πολιτικής, σε τοπικό και παγκόσμιο 

επίπεδο. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η ενσωμάτωση των ΤΠΕ σε όλα τα  διδακτικά 

αντικείμενα. Η συμμετοχή σας στην έρευνα θα συμβάλει στην κατανόηση των παραγόντων οι 

οποίοι επιδρούν στην επίτευξη των προσπαθειών αυτών. 

Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής: Οι απαντήσεις 

εκφράζουν αποκλειστικά την προσωπική σας άποψη. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος 

απαντήσεις. Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα, δεν ζητείται, ούτε προκύπτει από τις 

απαντήσεις σας κανένα στοιχείο της ταυτότητάς σας, και δεν θα συμπληρωθεί ούτε θα ζητηθεί 

κανένα τέτοιο στοιχείο αργότερα. Οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας 

που προβλέπονται. 

Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά της ώρας. 

Η συμπλήρωση και επιστροφή του ερωτηματολογίου σημαίνει και αποδοχή της συμμετοχής 

σας στην έρευνα. 

Παρακαλούμε να απαντήσετε στο σύνολο των ερωτήσεων. 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας, 

 

Η υπεύθυνη της έρευνας 

Τσικαντέρη Ραλλού 

Καθηγήτρια Μουσικής Δ/βάθμιας Εκπ/σης, Υποδιευθύντρια Μουσικού Σχολείου Λάρισας 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Σπουδών "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης"  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ……… 

 

ΦΥΛΟ:     Γυναίκα    

ΗΛΙΚΙA: …………. ετών 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ……………… (παρακαλώ σημειώστε)  

 

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 

Τμήμα Μουσικών Σπουδών (ΑΕΙ)   

Τμήμα Παραδοσιακής Μουσικής (ΤΕΙ)    

Πτυχιούχος Ωδείου/Μουσικής Σχολής   

Εμπειροτέχνης Μουσικός   

Άλλο………………………………… (παρακαλώ σημειώστε) 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Διδακτορικό Δίπλωμα: 

συναφές με τη μουσική    

μη συναφές      

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 

συναφές με τη μουσική    

μη συναφές      

Πτυχίο ΑΕΙ (μη συναφές)   

Άλλα Πτυχία Ωδείου/Μουσικής Σχολής   

Άλλο…………………………………... (παρακαλώ σημειώστε) 

 

      

Στο σχολείο:  

  

 

  

Εκτός σχολείου: 

  

  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: …………………. (σημειώστε τον 

αριθμό των ετών)  
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Οι παρακάτω φράσεις εκφράζουν διάφορες στάσεις εκπαιδευτικών απέναντι  στην 

εκπαιδευτική αλλαγή. Για κάθε φράση, παρακαλώ κυκλώστε  τον αριθμό εκείνο, ο 

οποίος περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη δική σας στάση. 

 

1. διαφωνώ απόλυτα 

2. διαφωνώ αρκετά 

3. δεν έχω άποψη 

4. συμφωνώ αρκετά  

5. συμφωνώ απόλυτα 

 

                                                                                            

1 Περιμένω με ενθουσιασμό τις αλλαγές στο 

σχολείο μου 
1 2 3 4 5 

2 Η αλλαγή συνήθως ωφελεί το σχολείο μου 1 2 3 4 5 

3 Συνήθως αντιστέκομαι στις νέες ιδέες 1 2 3 4 5 

4 Δεν μου αρέσουν οι αλλαγές 1 2 3 4 5 

5 Οι περισσότεροι συνάδελφοι στο σχολείο μου 

ωφελούνται από τις καινοτόμες αλλαγές 
1 2 3 4 5 

6 Έχω την τάση  να δοκιμάζω νέες ιδέες 1 2 3 4 5 

7 Η αλλαγή με αναστατώνει άσχημα 1 2 3 4 5 

8 Η αλλαγή συνήθως με βοηθά να αποδίδω 

καλύτερα  
1 2 3 4 5 

9 Συνήθως υποστηρίζω τις νέες ιδέες 1 2 3 4 5 

10 Οι αλλαγές κεντρίζουν το ενδιαφέρον μου 1 2 3 4 5 

11 Οι άνθρωποι γύρω  μου θεωρούν ότι υποστηρίζω 

τις αλλαγές 
1 2 3 4 5 

12 Προτείνω συχνά νέες προσεγγίσεις για πράγματα 1 2 3 4 5 

13 Οι περισσότερες αλλαγές στο σχολείο μου είναι 

ενοχλητικές 
1 2 3 4 5 

14 Η αλλαγή συνήθως βοηθά να βελτιωθούν μη 

ικανοποιητικές καταστάσεις στο σχολείο μου 
1 2 3 4 5 

15 Σκοπεύω να κάνω οτιδήποτε χρειάζεται για να 

υποστηρίξω την αλλαγή 
1 2 3 4 5 

16 Βρίσκω τις περισσότερες αλλαγές ευχάριστες 1 2 3 4 5 

17 Συνήθως ωφελούμαι από την αλλαγή 1 2 3 4 5 

18 Συνήθως διστάζω να δοκιμάσω νέες ιδέες 1 2 3 4 5 
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Ο όρος Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο παρόν 

ερωτηματολόγιο αναφέρεται σε τεχνολογίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

επικοινωνιακών μέσων, μέσω δικτύου ή μεμονωμένα, περιλαμβανομένων λογισμικού 

και εφαρμογών, οι οποίες χρησιμοποιούνται στη μαθησιακή διαδικασία και στην 

αναζήτηση πληροφοριών. Στις τεχνολογίες αυτές περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές, οι υπηρεσίες του διαδικτύου, οι διαδραστικοί πίνακες, τα κινητά 

τηλέφωνα, οι συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κ. ά. 

 

 

Α. Το σχολείο σας διαθέτει τα παρακάτω; 

 

  Ναι Όχι 

1. Υπολογιστής στην αίθουσα διδασκαλίας (εκτός 

εργαστηρίου πληροφορικής) 

  

2. Υπολογιστής σε άλλο χώρο του σχολείου (βιβλιοθήκη, 

εργαστήριο πληροφορικής, γραμματεία) 

  

3. Σύνδεση με το διαδίκτυο στην αίθουσα (εκτός 

εργαστηρίου πληροφορικής) 

  

4. Σύνδεση με το διαδίκτυο σε άλλο χώρο του σχολείου 

(βιβλιοθήκη, εργαστήριο πληροφορικής, γραμματεία) 

  

5. Πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο σχολείο   

6. Πρόσβαση σε τηλεφωνική συσκευή   

7. Διαδραστικοί πίνακες    

8. Βιντεο- προβολέας   

 

 

 

Β. Εσείς προσωπικά:  

 

  Ναι Όχι 

1. Έχετε συμμετάσχει σε σεμινάρια/επιμόρφωση στη χρήση 

υπολογιστών; 

  

2. Έχετε λάβει πιστοποίηση στη χρήση υπολογιστών;       

3. Διαθέτετε ηλεκτρονικό υπολογιστή;   
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  Ναι Όχι 

4.  Έχετε σύνδεση με το διαδίκτυο;   

5. Έχετε ηλ. ταχυδρομείο;   

6. Χρησιμοποιείτε υπολογιστή κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος; 

  

7.  Χρησιμοποιείτε υπολογιστή στην προσωπική σας ζωή;   

8. Αναθέτετε στους μαθητές εργασίες που απαιτούν χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή (είτε στο σχολείο, είτε στο 

σπίτι); 

  

 

 

 

Γ. Κατά την άποψή σας, πόσο καλά προετοιμασμένος/η είστε για τη χρήση των ΤΠΕ 

στη διδασκαλία; 

Καθόλου                Κάπως                Καλά                Πολύ  

 

 

Δ. Κατά την  άποψή σας, πόσο καλά χειρίζεστε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή γενικά; 

Καθόλου                Κάπως                Καλά                Πολύ  

 

 

Ε. Ο διευθυντής του σχολείου σας, σε ποιο βαθμό: 

 

  

καθόλου λίγο αρκετά πολύ 

πάρα 

πολύ 

1. Παρέχει κίνητρα για τη χρήση των ΤΠΕ; 1 2 3 4 5 

2. Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εκπαιδευ-

τικών του σχολείου σε επιμορφωτικά προ-

γράμματα σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ; 

1 2 3 4 5 

3. Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να χρησι-

μοποιούν ΤΠΕ στη διδασκαλία; 
1 2 3 4 5 
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Αυτό το μέρος του ερωτηματολογίου έχει σκοπό να διερευνήσει τις στάσεις σας 

απέναντι στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην 

εκπαίδευση. Παρακαλώ κυκλώστε τον αριθμό που περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια 

την άποψη σας, είτε χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ, είτε όχι. 

 

1. διαφωνώ απόλυτα 

2. διαφωνώ αρκετά 

3. δεν έχω άποψη 

4. συμφωνώ αρκετά  

5. συμφωνώ απόλυτα 

                                                                              

1 Οι ΤΠΕ δεν με τρομάζουν καθόλου 1 2 3 4 5 

2 Οι ΤΠΕ με κάνουν να νοιώθω άβολα 1 2 3 4 5 

3 Είμαι ευτυχής που υπάρχουν περισσότεροι 

υπολογιστές στη σημερινή εποχή 

1 2 3 4 5 

4 Δεν μου αρέσει να συζητώ με άλλους για τους 

υπολογιστές 

1 2 3 4 5 

5 Απολαμβάνω τη χρήση των ΤΠΕ 1 2 3 4 5 

6 Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ ΤΠΕ στη 

διδασκαλία 

1 2 3 4 5 

7 Με τη χρήση των ΤΠΕ εξοικονομώ χρόνο και 

προσπάθεια 

1 2 3 4 5 

8 Τα σχολεία θα ήταν καλύτερα χωρίς υπολογιστές 1 2 3 4 5 

9 Η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να κάνει πιο ενδιαφέρον 

το αντικείμενο το οποίο διδάσκω 

1 2 3 4 5 

10 Θεωρώ τη χρήση των ΤΠΕ χάσιμο χρόνου 1 2 3 4 5 

11 Οι ΤΠΕ μπορούν να παρακινήσουν τους μαθητές 

να μελετούν περισσότερο 

1 2 3 4 5 

12 Οι ΤΠΕ αποτελούν ένα γρήγορο μέσο 

συγκέντρωσης πληροφοριών 

1 2 3 4 5 

13 Δεν χρειάζομαι υπολογιστή στην τάξη μου 1 2 3 4 5 

14 Οι ΤΠΕ μπορούν να αυξήσουν τη μάθηση 1 2 3 4 5 

15 Οι ΤΠΕ περισσότερο βλάπτουν παρά ωφελούν 1 2 3 4 5 

16 Προτιμώ να κάνω πράγματα χωρίς να 

χρησιμοποιώ υπολογιστή 

1 2 3 4 5 

17 Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να έχουν υπολογιστή 1 2 3 4 5 

18 Αποφεύγω τη χρήση της τεχνολογίας όσο μπορώ 1 2 3 4 5 

19 Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τις ΤΠΕ 1 2 3 4 5 

20 Δεν σκοπεύω να χρησιμοποιήσω ΤΠΕ στο άμεσο 

μέλλον 

1 2 3 4 5 
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