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Περίληψη
Οι αντιλήψεις και οι εµπειρίες που έχουν οι µαθητές σε θέµατα χρήσης Η/Y, συνεργατικότητας, και µουσικής εκπαίδευσης, µε έµφαση στη µουσική σύνθεση,
παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε 54 παιδιά της Ε’ τάξης, επιλεγµένα από τρία δηµοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης, µέσω
ανώνυµων ερωτηµατολογίων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι ένα µεγάλο ποσοστό παιδιών χρησιµοποιεί τον Η/Υ κυρίως ως πηγή εξεύρεσης πληροφοριών, για γραφή-επεξεργασία κειµένου και για παιχνίδια και λιγότερο για τη
µουσική εκπαίδευσή τους. Βρέθηκε ότι τα παιδιά βλέπουν θετικά την συνεργασία
µε άλλα πρόσωπα και κυρίως µε τους συµµαθητές τους, ενώ βρίσκουν πολύ ενδιαφέρουσα την ιδέα διδασκαλίας της µουσικής µε τη χρήση Η/Υ και ιδιαίτερα
ελκυστική τη σύνθεση µουσικής µέσω Η/Υ. Προτείνεται ότι, για να υπάρξει µια
πιο αποτελεσµατική χρήση των ΤΠΕ στην µουσική εκπαίδευση θα πρέπει οι Η/Υ
να ενσωµατωθούν σε δραστικά αναµορφωµένα µουσικά προγράµµατα προσφέροντας κίνητρα, νέα µέσα και οφέλη στη µουσική εκπαίδευση των µαθητών.
Λέξεις Κλειδιά
ΤΠΕ, Συνεργατικότητα, Μουσική στο δηµοτικό σχολείο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ολοένα και περισσότερο η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) επεκτείνεται σε διαφορετικά µαθήµατα στο χώρο του δηµοτικού σχολείου. Η ένταξη των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη σχολική καθηµερινή πράξη έχει φέρει επανάσταση στο χώρο της διδακτικής µεθοδολογίας. Η χρήση
των Η/Υ στο µάθηµα της µουσικής και συγκεκριµένα στη σύνθεση µπορεί να βελτιώσει το παραδοσιακό µοντέλο διδασκαλίας και µέσα από το πρίσµα της συνεργατικότητας να συµβάλλει δυναµικά στην εξέλιξη µιας νέας µορφής µάθησης.
Οι µαθησιακές αλληλεπιδράσεις χαρακτηρίζονται ως συνεργατικές όταν
εµπλέκουν αλληλεπίδραση, συγχρονισµό, και διαπραγµάτευση (Dillenbourg 1999).
Επιπλέον, µερικοί µαθησιακοί µηχανισµοί είναι ενδογενώς συνεργατικοί, όπως π.χ.
η αιτιολόγηση, η συνεπαγωγή (Schwartz 1995), η (αυτό-) επεξήγηση (Dillenbourg
1999), η διαφωνία (Doise & Mugny 1984). Σε αυτούς προστίθενται η διαδικασία
εσωτερίκευσης, δηλαδή η µεταφορά εργαλείων µάθησης (ανταλλαγή σκέψεωνδιάλογος, συµµετοχή σε κοινή προσπάθεια επίλυσης προβλήµατος) από το κοι-
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νωνικό στο εσωτερικό επίπεδο και η (επαν-) ερµηνεία ατοµικών ενεργειών από
έναν ειδικό εξωτερικό βοηθό (Rogoﬀ 1990). Η συνεργατικότητα στη µαθησιακή
διαδικασία ορίζεται µέσω του περιεχοµένου και των αλληλεπιδράσεων που συµπεριλαµβάνονται στις µαθησιακές καταστάσεις. Έτσι, η συνεργατικότητα δεν πρέπει
να αντιµετωπίζεται ως ένα ‘µαύρο κουτί’ αλλά ως ένα µέσο εξαγωγής πληροφορίας µέσω της εστίασης στις συνεργατικές αλληλεπιδράσεις για την καλύτερη κατανόηση των υποθαλπόντων µηχανισµών (Dillenbourg 1999).
Η εφαρµογή των ΤΠΕ στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση δεν ήταν διεθνώς διαδεδοµένη µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Από τότε όµως µέχρι σήµερα,
έχει καλυφθεί σηµαντικό έδαφος στον τοµέα αυτό (τουλάχιστον στο εξωτερικό).
Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στη χρήση νέων τεχνολογιών όχι µόνο στο να παρέχουν
ευκαιρίες συνεργασίας, αλλά να ενισχύουν την καθαυτό συνεργατική µάθηση
σε επίπεδο τάξης (Cohen 2001, Kerr 2001, Freedman 2001). Οι νέες τεχνολογίες
παρέχουν στους χρήστες τους τη δυνατότητα υπέρβασης των τοπικών κέντρων
παροχής γνώσης, υποστηρίζοντας την πρόσβαση σε διεθνή επικαιροποιηµένη
πληροφορία, σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα συνεργασίας µε αποµακρυσµένους
χρήστες (π.χ. µέσω χρήσης του ∆ιαδικτύου). Έτσι, τα σύνορα της γνώσης καταργούνται και αναδεικνύεται η αποτελεσµατικότητα της ευρύτερης συνεργασίας µε
στόχο την επέκταση της µάθησης.
Η µουσική µπορεί να ειδωθεί ως µία συνεργατική µορφή τέχνης (Steiner 2000).
Για παράδειγµα, οι µουσικοί, ως µέλη µιας ορχήστρας (χορωδίας, µπάντας κλπ)
δουλεύουν συνεργατικά κατά τη διάρκεια των προβών και του ρεσιτάλ, µε µέλη
ισοδύναµων δυνατοτήτων ή µε υψηλότερων (π.χ. διάσηµους σολίστες, µαέστρους),
κάτω από ένα κοινό στόχο: την καλύτερη δυνατή ερµηνεία της µουσικής. Το ίδιο
συµβαίνει και µε συνθέτες, οι οποίοι συνεργάζονται µε χορογράφους, σκηνοθέτες,
ηθοποιούς κλπ. Τα παραδείγµατα αυτά δείχνουν ότι η µουσική εµπεριέχει ενδογενείς ιδιότητες και χαρακτηριστικά τα οποία προκαλούν τη συνεργατικότητα. Πιο
συγκεκριµένα, η µουσική παρέχει στα παιδιά εµπειρίες οι οποίες αυξάνουν την
κριτική τους σκέψη (Durant & Welch 1995). Συζητήσεις στην τάξη για µουσικά
θέµατα ενισχύουν τις γνώσεις τους, βοηθούν να συνεργάζονται και να βελτιώσουν
την κριτική τους σκέψη (Totten et al. 1991). Η δηµιουργικότητα είναι ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της µουσικής το οποίο υποστηρίζει τη συνεργατικότητα. Η
συνεργατική µάθηση στηρίζεται στην ατοµική δηµιουργικότητα, η οποία δραστηριοποιείται σε µία κοινότητα (τάξη) ανθρώπων που σκέφτονται (µαθητές). Έτσι,
όταν περισσότεροι από έναν µαθητή προσπαθούν να λύσουν ένα συγκεκριµένο
µουσικό πρόβληµα, η δηµιουργικότητα αυτών που συνεργάζονται είναι αυτή που
διατηρεί τη συνεργασία, µέχρις ότου να βρεθεί µια ικανοποιητική, κοινά αποδεκτή
λύση (Rogoﬀ 1990). Επιπλέον, οι µουσικές δραστηριότητες, όπως η οµαδική σύνθεση µουσικής, η συµµετοχή σε µουσικά σύνολα, η κοινή ακρόαση και σχολιασµός
µουσικών έργων, αποκαλύπτουν το στενό σύνδεσµο της µουσικής µε τη συνεργατικότητα, είτε σε εκπαιδευτικό είτε σε επαγγελµατικό επίπεδο.
Στα πλαίσια αυτά, η παρούσα εργασία προσπαθεί να καταγράψει τις αντιλήψεις των µαθητών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο νοµό Θεσσαλονίκης για
τους Η/Υ, τη συνεργατικότητα και το ρόλο τους στη µουσική, µε έµφαση στη δηµιουργικότερη έκφρασή της-τη µουσική σύνθεση. Χαρακτηριστικό εύρηµα της
έρευνας αυτής είναι η ανίχνευση θετικού κλίµατος από την πλευρά των µαθητών
για την υιοθέτηση των ΤΠΕ στη συνεργατική µουσική σύνθεση, παρά την απουσία κατάλληλης υποδοµής και ευέλικτου προγράµµατος µουσικής εκπαίδευσης
στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Παρόλο που οι νέες τεχνολογίες χρησιµοποιήθηκαν µετά το 1980 στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση στο εξωτερικό, όπως ήδη προαναφέρθηκε, στην Ελλάδα
δεν ακολουθήθηκε παράλληλη πορεία στον τοµέα αυτό. ∆υστυχώς υπάρχει
σηµαντική καθυστέρηση στην κατεύθυνση αυτή· τα βήµατα είναι απελπιστικά
αργά και οι διαδικασίες αναβάθµισης πολύ χρονοβόρες. Στις λίγες εξαιρέσεις
που υπάρχουν, προηγήθηκε το προσωπικό µεράκι του διευθυντή. Εάν επικεντρωθούµε στο ειδικό κοµµάτι της χρήσης νέων τεχνολογιών στη µουσική εκπαίδευση του δηµοτικού σχολείου ελάχιστα δηµοτικά σχολεία (κυρίως ιδιωτικά) έχουν να επιδείξουν κάτι στον τοµέα αυτό.
∆είγµα
Στα πλαίσια της καταγραφής των αντιλήψεων των µαθητών για τη χρήση ΤΠΕ
στη συνεργατική µουσική σύνθεση, επιλέχθηκαν µαθητές από τρία δηµόσια
σχολεία του νοµού Θεσσαλονίκης στα οποία υπήρχε σχετική υποδοµή από Η/
Υ και ικανοποιητική σχολική µουσική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριµένα, τα
σχολεία διέθεταν αίθουσα πληροφορικής µε µέση επισκεψιµότητα µαθητών
δύο φορές ανά δεκαπενθήµερο. Επιπλέον, και στα τρία σχολεία, οι καθηγητές
µουσικής είχαν αναπτύξει µουσικές δραστηριότητες (χορωδία, ορχήστρα) παράλληλα µε το αναλυτικό πρόγραµµα µουσικής εκπαίδευσης. Τα τρία σχολεία
(1ο Ασβεστοχωρίου, 1ο Θέρµης, 15ο Καλαµαριάς) αντιστοιχούν σε περιοχές µε
διαφορετικό επίπεδο διαβίωσης (µεσαίο, µεσαίο/υψηλό, υψηλό). Συνολικά 54
µαθητές (18 αγόρια, 36 κορίτσια) 11 ετών επιλέχθηκαν από τα τρία σχολεία
ακολουθώντας «πιθανοτική δειγµατοληψία», η οποία εξασφαλίζει διευρυµένη αντιπροσωπευτικότητα (Punch, 1998). Η επιλογή του δείγµατος (περιοχή
σχολείου/φύλο µαθητών) ακολουθεί τη συνήθη τακτική που καταγράφεται
στη διεθνή βιβλιογραφία για την αύξηση της αντικειµενικότητάς του (Underwood et al. 1993a, Issroﬀ 1994).
Ερωτηµατολόγιο
Οι µαθητές συµπλήρωσαν ανώνυµα ένα ερωτηµατολόγιο που δηµιουργήθηκε για
να µετρηθεί η άποψή τους για τη χρήση Η/Υ, τη συνεργατικότητα, και τη συνδυασµένη χρήση τους στη διδασκαλία της µουσικής και τη µουσική σύνθεση. Για την
κατάρτιση του ερωτηµατολογίου προηγήθηκε ένα πιλοτικό ερωτηµατολόγιο, το
οποίο αξιολογήθηκε από την εφαρµογή του σε ένα µικρό δείγµα και οδήγησε στην
τελική µορφή του ερωτηµατολογίου της παρούσας έρευνας. Το ερωτηµατολόγιο1
περιλάµβανε 16 (Q1-Q16) ερωτήσεις τριών τύπων. Πιο συγκεκριµένα:

• ∆ιχοτοµικές, οι οποίες συµπληρώνονται άµεσα και είναι εύκολα κωδικοποιήσιµες (Wilson & McLean 1994) (π.χ. «Χρησιµοποιείς τον Η/Υ µε κάποιον(αν) άλλον(η) στο σχολείο;»-ΝΑΙ ή ΟΧΙ), συχνά ακολουθούµενες
από επιλογές για την καταφατική απάντηση (Cohen et al. 2000) [π.χ. Εάν
ΝΑΙ µε: α) το δάσκαλό σου, β) έναν συµµαθητή(τριά) σου, γ) πάνω από ένα
συµµαθητή(τριά) σου]
• Πολλαπλών απαντήσεων, η οποίες αποδίδουν καλύτερα την πολυπλοκότητα του εξεταζόµενου φαινοµένου και οι δοσµένες επιλογές καλύπτουν το
1. Το ερωτηµατολόγιο είναι διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο http://psyche.ee.auth.gr/downloads/
NewDownloads/nikolaidou/Nikolaidou_questionnaire.pdf.
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µεγαλύτερο εύρος των απαντήσεων (Cohen et al. 2000) (π.χ. «Για ποιο λόγο
χρησιµοποιείς τον Η/Υ στο σχολείο»-Μπορείς να επιλέξεις πάνω από µία
απάντηση-α) για εύρεση πληροφορίας, β) για επεξεργασία κειµένου, γ) για
παιχνίδια, δ) για αποθήκευση µουσικής, ε) για σύνθεση µουσικής, στ) για
µαθηµατικά, ζ) για γραφικά η) άλλο)
• Αξιολόγησης µε βάση την κλίµακα Likert, ακολουθούµενες από ερώτηση
ανοιχτού τύπου, για την αξιολογική αποτύπωση των µαθητών σχετικά µε
το αντικείµενο της ερώτησης και την καταγραφή της αιτιολογίας της αξιολόγησής τους από τους ίδιους (Cohen et al. 2000) (π.χ. «Πως βρίσκεις την
ιδέα να χρησιµοποιείς τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο µάθηµα της
µουσικής;»-α) πολύ καλή, β) καλή, γ) σχετικά καλή, δ) κακή, ε) πολύ κακή«Γιατί;»).
Οι ερωτήσεις Q1 και Q2 χρησιµοποιήθηκαν για την καταγραφή της ηλικίας
και του φύλου των µαθητών, αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες 14 ερωτήσεις (Q3-Q16)
ταξινοµήθηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Ερωτήσεις για τις ικανότητες των µαθητών στη χρήση Η/Υ
• Ερωτήσεις για τη χρήση Η/Υ στο σχολείο
• Ερωτήσεις για τη συνεργατικότητα των µαθητών
• Ερωτήσεις για τις µουσικές ικανότητες και µουσική γνώση των µαθητών
• Ερωτήσεις για τη µουσική σύνθεση
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εξάρτηση από το φύλο των µαθητών και την περιοχή των σχολείων
Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του δείγµατος, αρχικά έγιναν δύο αναλύσεις
σχετικά µε την επίδραση α) του φύλου των µαθητών και β) της διαφοράς του
βιοτικού επιπέδου των περιοχών που ανήκουν τα σχολεία από τα οποία προέρχονται οι µαθητές του δείγµατος. Ειδικότερα, οι ερωτήσεις Q3-Q16 αναλύθηκαν παράλληλα µε την ερώτηση Q2 (φύλο µαθητών) χρησιµοποιώντας
ανάλυση cross-tabulation (Kinnear & Colin 2004), ώστε να βρεθεί πιθανή διαφοροποίηση των απαντήσεων των µαθητών λόγω του φύλου τους.
Η ανάλυση cross-tabulation υλοποιήθηκε µέσω του τεστ Chi-Square
(Kinnear & Colin 2004), η οποία έδειξε µέσω της στατιστικής Pearson χ2 (Asymptotic Singed-Ranks Test 2-Sided) ότι το επίπεδο σηµαντικότητας p έπαιρνε τιµές ίσες και µεγαλύτερες του 0.06>0.05 για όλες τις ερωτήσεις εκτός της
ερώτησης Q12. Η ερώτηση Q12 αναφέρεται στη συµµετοχή των µαθητών σε
µουσικά σύνολα (π.χ. ορχήστρες, χορωδίες κλπ) και έδωσε τιµή p=0.006<0.05.
Συνεπώς, η εξάρτηση από το φύλο των µαθητών εξετάστηκε µόνο για την περίπτωση της ανάλυσης των αποτελεσµάτων της ερώτησης Q12.
Με παρόµοιο τρόπο έγινε η ανάλυση cross-tabulation για την εξάρτηση
των απαντήσεων των µαθητών από τη θέση των σχολείων από τα οποία προέρχονται. Βρέθηκε p≥0.065>0.05 για όλες τις ερωτήσεις εκτός των ερωτήσεων
Q4 και Q14 (p<0.05), οι οποίες αναφέρονται στο περιβάλλον που οι µαθητές
ξεκίνησαν να χρησιµοποιούν Η/Υ και να µαθαίνουν µουσική, αντίστοιχα, υποδηλώνοντας την εξάρτηση των απαντήσεων των ερωτήσεων αυτών από τους
µαθητές από την τοποθεσία των σχολείων από τα οποία προέρχονται.
Η/Υ και µαθητές
Στην ενότητα αυτή ανήκουν οι ερωτήσεις Q3-Q5. Ειδικότερα η ερώτηση Q3
αφορά στο πόσο αρέσει στους µαθητές να χρησιµοποιούν Η/Υ. Η ερώτηση Q4
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αφορά στο περιβάλλον που οι µαθητές ξεκίνησαν να χρησιµοποιούν Η/Υ. Η
ερώτηση Q5 αφορά στο εάν αρέσει στα παιδιά να εργάζονται µε άλλους στον
Η/Υ. Ενδεικτικά, στον Πίνακα 1 φαίνονται τα χαρακτηριστικά των απαντήσεων των µαθητών για την ερώτηση Q4 σχετιζόµενα µε την τοποθεσία των
σχολείων σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης cross-tabulation.
Πίνακας 1. Απαντήσεις µαθητών στην ερώτηση Q4 (το περιβάλλον που ξεκίνησαν να χρησιµοποιούν Η/Υ). ΑΣ: Ασβεστοχώρι, ΘΕ: Θέρµη, ΚΑ: Καλαµαριά.
α/α

Επιλογή

1
2
3
4

Σχολείο
Σπίτι
Σπίτι συγγενών
Σπίτι φίλου
εργασίας του
5 Χώρος
πατέρα

ΑΣ
6
5
1
0

Συχνότητα
(Ν=54)
ΘΕ
ΚΑ
7
7
6
6
2
1
0
1

Σύνολο
20
17
4
1

Ποσοστό
%
Σύνολο
37.0
31.5
7.4
1.9

1

0

1

2

3.7

εργασίας της
6 Χώρος
µητέρας

0

0

1

1

1.9

7 Σχολές εκµάθησης Η/Υ

0

2

6

8

14.8

8 Αλλού

0

0

1

1

1.9

Από τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων Q3-Q5, είναι φανερό ότι η πλειοψηφία των µαθητών (>75%) αρέσει πάρα πολύ να χρησιµοποιούν τους Η/Υ, ενώ
κανένας από τους µαθητές (0%) δεν δήλωσε ότι δεν του αρέσει ο Η/Υ. Το σχολείο (37%) και το σπίτι (31.5%) αποτελούν δύο από τα βασικά περιβάλλοντα
στα οποία οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε τον Η/Υ, ενώ οι σχολές υπολογιστών κατατάσσονται στην τρίτη επιλογή (14.8%). Επιπλέον, στην πλειοψηφία
των µαθητών (>72%) αρέσει να συνεργάζονται µε άλλους γύρω από τον Η/Υ.
Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν να µην επηρεάζονται από τις διαφορές στην
τοποθεσία των σχολείων των µαθητών. Παρόλα αυτά, υπάρχει σηµαντική επίδραση στην επιλογή 7 της ερώτησης Q4, όπου η κατανοµή {ΑΣ: 0, ΘΕ: 2, ΚΑ:
6} υποδηλώνει την αυξηµένη δυνατότητα εξωσχολικών δραστηριοτήτων σε
περιοχές υψηλότερου βιοτικού επιπέδου.
Χρήση των Η/Υ από τους µαθητές στο σχολείο
Στην ενότητα αυτή ανήκουν οι ερωτήσεις Q6-Q9. Ειδικότερα, η ερώτηση Q6
αφορά στη συχνότητα χρήσης των Η/Υ στο σχολείο, η ερώτηση Q7 αφορά
στο χρόνο χρήσης των Η/Υ κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, η ερώτηση Q8
αφορά στην κατηγορία χρήσης των Η/Υ στο σχολείο, ενώ η ερώτηση Q9 αφορά στη πρόθεση των µαθητών να χρησιµοποιήσουν τον Η/Υ µε κάποιον άλλον στο σχολείο. Ενδεικτικά, στον Πίνακα 2 φαίνονται τα χαρακτηριστικά των
απαντήσεων των µαθητών για την ερώτηση Q8.
Τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων Q6-Q9 έδειξαν ότι η χρήση των Η/Υ στο
σχολείο χαρακτηρίζεται από χαµηλή συχνότητα [από µία έως δύο φορές το
µήνα (61.1%) σε 1-3 µέρες την εβδοµάδα (38.9%)]. Επιπλέον, η διάρκεια χρήσης των Η/Υ συνήθως αφορά σε µια ολόκληρη διδακτική ώρα (46.3%), πολλές
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φορές λιγότερο από µία διδακτική ώρα (37%) και σπάνια σε περισσότερες από
µία διδακτικές ώρες (16.7%). Επιπλέον, η χρήση των Η/Υ στο σχολείο (στο
συγκεκριµένο δείγµα της έρευνας) επικεντρώθηκε στην εύρεση πληροφοριών
(~65%) και στην επεξεργασία κειµένου (~65%). Εκτός από τη χρήση των Η/Υ
στο µάθηµα της γλώσσας και των µαθηµατικών (~40% και στα δύο), υπάρχει
διασπορά των ποσοστών στις υπόλοιπες κατηγορίες (βλ. Πίνακα 2). Σχετικά
µε τη µουσική, µόνο το 5.6% χρησιµοποιεί τους Η/Υ για τη µουσική σύνθεση
και το 3.7% για αποθήκευση µουσικής από το ∆ιαδίκτυο, υποδηλώνοντας χαµηλή χρήση των Η/Υ από τους µαθητές στη µουσική στο σχολείο. Επιπλέον,
το 98.1% των µαθητών θέλουν να συνεργάζονται µε άλλους στον Η/Υ, κυρίως
µε έναν συµµαθητή τους (66%), µε µια οµάδα συµµαθητών τους (41.5%) και
λιγότερο µε το δάσκαλό τους (22.6%).
Πίνακας 2. Απαντήσεις µαθητών στην ερώτηση Q8 (κατηγορία χρήσης των Η/Υ
στο σχολείο).
α/α

Επιλογή

1
2
3
4
5
6
7

Εύρεση πληροφοριών
Επεξεργασία κειµένου
Παιχνίδια
Ζωγραφική
Γλώσσα/Λογοτεχνία
Μαθηµατικά
Σύνθεση µουσικής

8

Αποθήκευση µουσικής από το
∆ιαδίκτυο

Συχνότητα ανά Ποσοστό ανά
κατηγορία
κατηγορία
(Ν=54)
%
35
64.8
35
64.8
11
20.4
10
18.5
22
40.7
21
38.9
3
5.6
2

3.7

Μουσική ικανότητα/γνώση των µαθητών
Στην ενότητα αυτή ανήκουν οι ερωτήσεις Q10-Q12. Ειδικότερα, η ερώτηση
Q10 αφορά στο περιβάλλον που οι µαθητές έµαθαν µουσική, η ερώτηση Q11
αφορά στο χρόνο που µαθαίνουν µουσική οι µαθητές, ενώ η ερώτηση Q12
αφορά στη συµµετοχή των µαθητών σε µουσικά σύνολα (π.χ. ορχήστρες, χορωδίες κλπ). Τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων Q10-Q12 έδειξαν ότι το σχολείο αποτελεί το βασικό χώρο επαφής των µαθητών µε τη µουσική (92.5%),
ενώ µόνο το ~26% από αυτούς φοιτά παράλληλα σε ωδεία ή παρακολουθεί
ιδιαίτερα µαθήµατα µουσικής· αυτές οι εξωσχολικές µουσικές δραστηριότητες
των µαθητών επηρεάζονται από τη θέση των σχολείων. Επιπλέον, ένα σηµαντικό ποσοστό (>66%) των µαθητών (από το συγκεκριµένο δείγµα) ασχολείται
µε τη µουσική για 3-4 χρόνια. Βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στη
συµµετοχή των αγοριών (13%) και των κοριτσιών (33.2%) σε µουσικά σύνολα, µε µεγαλύτερη προτίµηση των αγοριών στην ορχήστρα και των κοριτσιών
στη χορωδία. Ακόµη, ένα ποσοστό ~20-30% έδειξε µια αρνητική στάση στο να
συµµετάσχει σε µουσικά σύνολα.
Η άποψη των µαθητών για τη σύνθεση µουσικής
Στην ενότητα αυτή ανήκουν οι ερωτήσεις Q13-Q16. Ειδικότερα, η ερώτηση
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Q13 αφορά στην εµπειρία των µαθητών στη σύνθεση µουσικής, η ερώτηση
Q14 αφορά στο εάν αρέσει στους µαθητές η σύνθεση µουσικής, η ερώτηση
Q15 αφορά στη χρήση Η/Υ σε µουσικές δραστηριότητες, ενώ η ερώτηση Q16
αφορά στην αντίληψη των µαθητών για τη χρήση των Η/Υ στο µάθηµα της
µουσικής. Τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων Q13-Q16 έδειξαν ότι το 50% των
µαθητών (του συγκεκριµένου δείγµατος) έχει ασχοληθεί µε τη σύνθεση µουσικής, κυρίως µέσω ενός οργάνου (50%), ενώ µόνο το 15% χρησιµοποιεί κατάλληλο λογισµικό µουσικής. Παρόλα αυτά, το 63% έδειξε ότι του αρέσει η ιδέα
να ασχοληθεί κάποτε µε τη µουσική σύνθεση. Βρέθηκε ότι οι Η/Υ χρησιµοποιούνται για µουσικά παιχνίδια (~30%), διαχείριση µουσικής (~26%), σύνθεση
(~11%), εκτέλεση (~9%) και µουσικά µαθήµατα (~4%). Αυτό το ποσοστό είναι
πολύ χαµηλό. Παρόλα αυτά, το 78% των µαθητών θα ήθελαν να χρησιµοποιούν Η/Υ στο µάθηµα της µουσικής, βλέποντάς τους ως ένα µέσο για να διευρύνουν τις µουσικές γνώσεις τους, να διευκολυνθεί η µάθηση και η δηµιουργικότητά τους και να αυξήσουν τις δυνατότητές τους τόσο στη µουσική όσο
και στους Η/Υ µέσα από µια µαθησιακή εµπειρία που θα τους ικανοποιεί και
χαροποιεί, ταυτόχρονα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από µια καθολική άποψη των αποτελεσµάτων του ερωτηµατολογίου προκύπτει ότι οι µαθητές εκτιµούν τους Η/Υ ιδιαίτερα και τους χρησιµοποιούν στις
σχολικές δραστηριότητές τους, επικεντρώνοντας τη χρήση τους κυρίως στην
εξαγωγή πληροφοριών και στην επεξεργασία κειµένων. Η χρήση των Η/Υ στο
σχολείο επεκτείνεται και σε άλλες δραστηριότητες, όπως το µάθηµα της γλώσσας/λογοτεχνίας, µαθηµατικών, ζωγραφικής, παιχνίδια κλπ. ∆υστυχώς όµως,
η χρήση των Η/Υ στο µάθηµα της µουσικής είναι ιδιαίτερα παραγκωνισµένη.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι µαθητές µαθαίνοντας µουσική στο σχολείο
και έχοντας ένα κατάλληλο µουσικό επίπεδο γνώσεων (3-4 ετών) είναι ικανά
στο να συνθέσουν τη δική τους µουσική, χρησιµοποιώντας κυρίως ένα µουσικό
όργανο. Επιπλέον, αποκαλύφθηκε µια ισχυρή τάση των µαθητών να συνεργάζονται µε κάποιον άλλον (κυρίως ένα συµµαθητή τους ή µια οµάδα συµµαθητών τους) όταν χρησιµοποιούν Η/Υ. Αυτή η συνεργατική ‘προδιάθεση’ µπορεί
να ενεργοποιήσει µια συνεργασία µε στόχο µία µουσική σύνθεση χρησιµοποιώντας τους Η/Υ, δουλεύοντας σε ζεύγη ή σε οµάδες. Έτσι, η συνεργατική σύνθεση µουσικής µε χρήση των ΤΠΕ βοηθά τους µαθητές να ελέγξουν µαζί τα
δεδοµένα που εισάγουν στον Η/Υ και να βελτιώσουν τη δηµιουργικότητά τους
αναπτύσσοντας τις µουσικές τους δεξιότητες (Pitts & Kwami 2002). Παρόλο
του περιορισµένου δείγµατος, τα ευρήµατα αυτά µπορούν να ληφθούν υπόψη
σε διαδικασίες διαµόρφωσης των νέων αναλυτικών προγραµµάτων µουσικής
εκπαίδευσης στο δηµοτικό σχολείο, µε στόχο την ανάπτυξη της συνεργατικής µάθησης σε ένα συνδυαστικό πλαίσιο µουσικής έκφρασης και χρήσης των
ΤΠΕ, όπως προτείνεται και από τη διεθνή βιβλιογραφία (Dillon et al. 2001,
ΜacDonald & Byrne 2002,Dillon 2003).
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους διευθυντές, στους δασκάλους µουσικής και πάνω
από όλα στα παιδιά των τριών δηµοτικών σχολείων που συµµετείχαν στην
έρευνα.
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