
Κοινωνικές επιδράσεις της μουσικής 
(Μελέτη περίπτωσης ορχήστρας μουσικού σχολείου)

Θεοδώρα Τσιμπούρη 
ΜΑ, ΜMus Εκπαιδευτικός Μουσικής (ΠΕ79.01)  

(ΣΕΕ Μουσικής Νοτίου Αιγαίου)

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία μελετάται η κοινωνική επί-
δραση της μουσικής μέσω της συμμετοχής μαθητών 
και μαθητριών σε ένα ορχηστρικό σύνολο. Το βασικό 
ερευνητικό ερώτημα είναι: «Πώς η συμμετοχή σε 
ορχήστρα του μουσικού σχολείου επηρεάζει κοινω-
νικά τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες;». 
Η έρευνα είναι ποιοτική, μια μελέτη περίπτωσης, και τα εργαλεία που χρησιμο-
ποιούνται είναι η ημιδομημένη συνέντευξη και η συμμετοχική παρατήρηση. Από 
τα αποτελέσματα προκύπτει πολλαπλή επίδραση, από τη συμμετοχή αυτή, για 
τους/τις μαθητές/τριες, όπως οικοδόμηση αυτοεκτίμησης, καλλιέργεια αυταξίας, 
αυτοπεποίθησης και της αίσθησης του «ανήκειν». Υπάρχει επίσης ουσιαστική 
ανάπτυξη της συνεργατικότητας, αυτοπειθαρχίας και αυτοελέγχου.
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Abstract

The present study examines the social impact of 
music through the participation of students in an 
orchestral ensemble. The main research question 
is “How does the participation in a music school 
orchestra socially affect participating students?’’ 
A case study was implemented to explore the 
research question, outlined above. The researcher conducted interviews with 
the participants and observations during a school year. Preliminary data 
analysis showed that students’ participation in orchestra enhanced their 
social life, helped them release tension, improved their sense of self-esteem, 
self-confidence and discipline, and gave them a sense of social responsibility.

1. Εισαγωγή

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι ερευνητικές μελέτες επισημαίνουν ότι η σημαντικό-
τερη προσφορά της μουσικής είναι η ικανοποίηση που αντλούν τα παιδιά μέσω 
της καλλιτεχνικής έκφρασης (Reimer, 1970, 2003).

Επισημαίνεται επίσης ότι η ψυχοκοινωνική επίδραση της μουσικής επιτυγχά-
νεται και μέσω της συμμετοχής σε μουσικά σύνολα (Adderley, Kennedy & Berz, 
2003· Ebie, 2005· Hallam, 2010, 2015). Η συμμετοχή αυτή θεωρείται ιδιαίτερα 
σημαντική για τα παιδιά, καθώς εξασφαλίζει την επιτυχή συμμετοχή τους στη 
διαδικασία της μάθησης, τη θετική στάση τους απέναντι στο σχολείο, την αποδο-
τικότητά τους, την αποδοχή του εαυτού τους, αλλά και τη θετική μελλοντική τους 
συμπεριφορά σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο (CDC, 2009· Kuntz, 2011· Miksza, 
2010· Rawlings & Stoddard, 2017). 

Στην παρούσα εργασία, στόχος είναι να διερευνηθεί αν και με ποιον τρόπο η 
συμμετοχή μαθητών/τριών σε ορχηστρικό σύνολο επιδρά στις κοινωνικές τους 
δεξιότητες. Η έρευνα είναι μια μελέτη περίπτωσης που αφορά τους μαθητές/τριες 
της ευρωπαϊκής ορχήστρας του Μουσικού Σχολείου Ρόδου και χρησιμοποιεί ως 
εργαλεία την παρατήρηση και την ημιδομημένη συνέντευξη. Τα αποτελέσματα 
κατέδειξαν τη θετική επίδραση της συμμετοχής σε ορχήστρα, όσον αφορά την 
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.
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2. Θεωρητικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τη Hoffman (2008), η συμμετοχή σε μπάντα βοηθά τα παιδιά να 
αυτοπροσδιορίσουν την ταυτότητά τους πολύ περισσότερο από ό,τι ένα κλασικό 
μάθημα. Ο Kinney (2008) υποστηρίζει ότι οι μαθητές/τριες που συμμετέχουν 
σε μπάντα, έχουν υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις σε όλους τους τομείς. 
Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες/ουσες νιώθουν την απόλαυση του να παίζουν 
τα μουσικά τους όργανα και να μοιράζονται τη μουσική με άλλους ανθρώπους 
(Kuntz, 2011). 

Η χρήση της μεθόδου «Sistema» σε ορχηστρικό μαθητικό σύνολο έχει θετικές 
συνέπειες, τόσο στην κοινωνική όσο και στην πολιτιστική ταυτότητα των συμ-
μετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, ενώ παράλληλα τους καλλιεργεί ένα αέναο 
ενδιαφέρον για τη μουσική. Ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα έχει για τους/τις μαθη-
τές/τριες που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα (Mota & 
Figueiredo, 2012· Creech et al., 2013· Hallam, 2015).

Σε έρευνες τονίζεται ότι η συμμετοχή τους σε οργανικό σύνολο αποτελεί «ένα 
σπίτι μακριά από το σπίτι τους» (Adderley, Kennedy & Berz, 2003: 108), καλλι-
εργώντας την αίσθηση του «ανήκειν» στους/στις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/
τριες, αλλά και τη στενότερη σύνδεση με τους/τις υπόλοιπους/ες συμμετέχοντες/
ουσες μαθητές/τριες και τον καθηγητή (Abril, 2013· Adderley, 2009· Laine, 2007· 
Miksza, 2010· Rawlings & Stoddard, 2017). Επιπλέον, η συμμετοχή αυτή έχει 
σημαντικά θετική επίδραση στη δέσμευση του/της μαθητή/τριας στο σχολείο, με 
συνέπεια τη μείωση του ποσοστού απουσιών και την αποφυγή της πιθανότητας 
εγκατάλειψης του σχολείου (CDC, 2009). 

Υπάρχουν όμως και μελέτες σύμφωνα με τις οποίες δεν προκύπτουν θετικά 
αποτελέσματα από τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε μουσικά σύνολα. Στις έρευ-
νες των Linch (1994) και Zimmerman (2001), δεν επιβεβαιώθηκε η επίδραση 
της συμμετοχής σε σχολική μπάντα μαθητών/τριών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης στον παράγοντα αυτοεκτίμηση. Στις έρευνες της Κολιάδη-Τηλιακού (2007, 
2009), οι μαθητές/τριες των μουσικών σχολείων φαίνεται να έχουν χαμηλότερη 
αυτοεκτίμηση και αρνητικότερη αυτοεικόνα σε σχέση με τους/τις συμμαθητές/
τριές τους που φοιτούν σε γενικά σχολεία.

Επιπροσθέτως, οι έρευνες που αφορούν τη συμμετοχή μαθητών/τριών μου-
σικών σχολείων σε μουσικά σύνολα, ειδικά στον ελλαδικό χώρο, είναι ελάχιστες 
(Κολιάδη-Τηλιακού, 2007, 2009· Μπέλλος, 2016), ενώ δεν υπάρχουν εργασίες 
που να εστιάζουν ειδικά στην επίδραση που έχει η μουσική στους μαθητές/τριες 
που συμμετέχουν σε μουσικά σύνολα των ελληνικών μουσικών σχολείων.
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3. Η έρευνα 

Κατόπιν της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, τίθεται το ερευνητικό ερώτημα 
της παρούσας έρευνας: Πώς η συμμετοχή σε ορχήστρα του μουσικού σχολείου 
επηρεάζει κοινωνικά τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες; 

Η επιλογή της ποιοτικής έρευνας για τη διερεύνηση του ανωτέρω ερωτήματος, 
με τη χρήση της συνέντευξης και παρατήρησης ως εργαλείων συλλογής πλη-
ροφοριών, θεωρήθηκε η καταλληλότερη στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς 
στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση κοινωνικών φαι-
νομένων (Ιωσηφίδης, 2008). Επιπλέον, αποτελεί την καταλληλότερη μέθοδο για 
τη σε βάθος κατανόηση της οπτικής του συμμετέχοντος/ουσας για οποιοδήποτε 
θέμα (Κυριαζή, 1999). 

Ως εργαλεία επιλέχθηκαν η συνέντευξη και η παρατήρηση. Η συνέντευξη 
επιτρέπει στον ερευνητή να διερευνήσει σκέψεις, αξίες, προκαταλήψεις, στάσεις, 
συναισθήματα, εμπειρίες, απόψεις και αναπαραστάσεις των συμμετεχόντων/ουσών 
ελεύθερα και σε βάθος (Wellington, 2000· Αβραμίδης και Καλυβά, 2006). Πιο 
συγκεκριμένα, επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, καθώς επιτρέπει μεγα-
λύτερη ευελιξία (Cohen et al., 2008) και η συμμετοχική παρατήρηση, καθώς 
είναι ο μόνος τρόπος παρατήρησης όσον αφορά φαινόμενα τα οποία πρέπει να 
καταγραφούν την ώρα που συμβαίνουν στο περιβάλλον τους (Bird et al., 1999). 
Ο συνδυασμός συνέντευξης και παρατήρησης αποτελεί μια από τις γνωστότερες 
μορφές τριγωνοποίησης (Bird et al., 1999) για την ενίσχυση της εγκυρότητας 
και αξιοπιστίας της έρευνας (Anisimova & Thomson, 2012).

Ως πληθυσμός της έρευνας (με συνακόλουθο δείγμα) ορίστηκε το σύνολο των 
μαθητών/τριών του Μουσικού Σχολείου Ρόδου που συμμετέχει στην ευρωπαϊκή 
ορχήστρα (30 παιδιά). Τις συνεντεύξεις πήρε η ερευνήτρια, ενώ η παρατήρηση 
έγινε από τον διδάσκοντα καθηγητή και από την ερευνήτρια τόσο κατά τη διάρκεια 
των μαθημάτων όσο και κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων. Η χρονική διάρκεια της 
έρευνας ήταν ένα σχολικό έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου η ερευνήτρια υπη-
ρετούσε ως μόνιμη καθηγήτρια μουσικής στο μουσικό σχολείο και πιανίστα στο 
σύνολο της ευρωπαϊκής ορχήστρας του Μουσικού Σχολείου Ρόδου. Η συμμετοχή 
στην έρευνα μαθητών/τριών και εκπαιδευτικού ήταν ελεύθερη και συναινετική 
και τηρήθηκαν όλοι οι δεοντολογικοί κανόνες (χρήση ψευδωνύμων, ενημέρωση 
συμμετεχόντων/ουσών για τις διαδικασίες, δικαίωμα απόσυρσης κ.λπ.).
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4. Αποτελέσματα

Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, διαφαίνεται πως η συμμετοχή των μαθητών/
τριών σε μουσικό σύνολο τους/τις επηρεάζει κοινωνικά και ψυχολογικά. Πιο 
συγκεκριμένα, από τις συνεντεύξεις και τις παρατηρήσεις προέκυψαν τα ακό-
λουθα στοιχεία.

Ο Δημήτρης (16 ετών), που συμμετέχει στην ορχήστρα, δηλώνει πως η συμμε-
τοχή του αυτή τον επηρέασε κοινωνικά: «Λόγω της μουσικής, άλλαξαν οι παρέες 
μου και επικοινωνώ με αυτούς που ξέρω από την ορχήστρα. Είμαι πιο ώριμος». Η 
ορχήστρα, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, με μια φράση είναι: «Έκφραση, ελευθερία 
αλλά και υποχρέωση». Δεν θεωρεί επίσης ότι υπάρχουν φαινόμενα εκφοβισμού 
ή καταπίεσης στο σύνολο: «Όχι, δεν υπάρχουν ακραία θέματα με τα βιολιά ή με 
τα άλλα όργανα». Θεωρεί επίσης ότι η ορχήστρα επηρέασε τις μελλοντικές επαγ-
γελματικές του βλέψεις: «Ναι, με επηρέασε. Πολλές φορές σκέφτομαι να συνεχίσω 
να ασχολούμαι, ίσως και επαγγελματικά, ίσως μόνο στον ελεύθερο χρόνο μου». 
Σημαντικά στοιχεία της ζωής του στην ορχήστρα θεωρεί ότι είναι: «Η κλασική 
παιδεία, τα ακούσματα, οι συναυλίες, οι πλάκες στις πρόβες, κάποια παιδιά με τα 
οποία έγινα κολλητός. Όλο το κλίμα της ορχήστρας».

Ο Γιάννης (14 ετών), που επίσης παίζει στην ορχήστρα, αναφέρει ότι του αρέ-
σει η ορχήστρα: «Γιατί παίζω και με άλλα άτομα και έχεις τη δυνατότητα να πας 
και ταξίδια, ίσως και στο εξωτερικό». Επίσης, σχετικά με τις σχέσεις του με τα 
άλλα μέλη της ορχήστρας, λέει: «Κάποια μικρά δεν τα πολυξέρω, αλλά με άλλους 
και τους πιο μεγάλους μιλάμε. Οι περισσότεροι είναι αρχάριοι αλλά και με τους 
προχωρημένους δεν υπάρχει ανταγωνισμός από την πρώτη χρονιά. Τα χρόνια 
που είμαι στο σχολείο δημιούργησα φιλίες στην ορχήστρα. Ειδικά με τον κολλη-
τό μου, που παίζουμε μαζί, και έχουμε και κοινά ενδιαφέροντα. Είναι σημαντικό 
αυτό, που είμαστε καλά μαζί, για να υπάρχει συνεργασία και αποτέλεσμα», ενώ 
συμπληρώνει ότι η ορχήστρα επηρέασε τόσο τις επαγγελματικές του προοπτι-
κές όσο και την κοινωνική του ζωή: «Μέσω της ορχήστρας, γνώρισα παιδιά από 
άλλα σχολεία και κάναμε καινούργιες φιλίες. Μεγάλη εμπειρία. Μουσικά επίσης 
παίξαμε μαζί τους και ήταν πολύ καλά. Ήταν πολύ καλοί και αυτό για εμάς είναι 
κίνητρο για να γίνουμε καλύτεροι και να πετύχουμε τον στόχο μας. Σκέφτομαι 
να τελειώσω και να συνεχίσω σπουδές μουσικής στο πανεπιστήμιο». Τη συμμε-
τοχή του στην ορχήστρα, όπως αναφέρει, τη θεωρεί «εμπειρία», καθώς όπως λέει: 
«Γνώρισα άλλους νέους ανθρώπους, με άλλη κουλτούρα, καλούς μουσικούς», ενώ 
η ορχήστρα για εκείνον περικλείεται στη φράση: «Δεν τα παρατάμε. Όπως και να 
είμαστε, συνεχίζουμε και πάμε μπροστά». 

Η Κλεοπάτρα (14 ετών), για την πρώτη της επαφή με την ορχήστρα, λέει ότι: 
«Μου άφησε θετικά συναισθήματα. Φυσικά, φαινόταν δύσκολο. Ένιωθα δέος γιατί 
ο μαέστρος ήταν λίγο αυστηρός, αλλά μου άρεσε και ήθελα και εγώ να συμμετέχω». 
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Θεωρεί ότι υπάρχει θετική σχέση με τα άλλα μέλη: «Υπάρχει λόγος που βρισκόμαστε 
εκεί. Συνεργαζόμαστε, έχουμε κοινό στόχο. Δεν είναι καθόλου ανταγωνιστικές οι σχέ-
σεις μας. Μου αρέσει να είμαι στις πρόβες. Στην ορχήστρα δεν μαλώνουμε». Επίσης, 
τονίζει πως υπάρχει συνεργασία και ομαδικότητα: «Όταν έχουμε παράσταση, είμαστε 
ομάδα και όλοι είμαστε αγχωμένοι, γιατί οποιοδήποτε λάθος για εμάς είναι λάθος της 
ομάδας, όχι ατομικό. Ο ένας βοηθά τον άλλο, συνεργαζόμαστε, άλλος βάζει τα θεμέλια, 
άλλος χτίζει από πάνω, σαν να χτίζεις ένα σπίτι, άρα όλοι συμμετέχουμε». Επίσης, 
και αυτή υπογραμμίζει τη δημιουργία φιλικών σχέσεων λόγω της συμμετοχής στην 
ορχήστρα: «Έχουμε δημιουργήσει φιλικές σχέσεις με παιδιά από άλλες ορχήστρες. 
Ναι, σίγουρα η ορχήστρα έχει βοηθήσει σε αυτό». Ενώ θεωρεί ότι της έχει προσφέρει 
πειθαρχία και συνεργατικότητα: «Θα θυμάμαι κάτι που λέει ο μαέστρος: Πειθαρχία, 
να ακούμε και τη γνώμη του άλλου, να σεβόμαστε. Δεν έχει συμβεί κάτι αρνητικό. 
Θα θυμάμαι επίσης το ταξίδι στη Γερμανία, γιατί γινόμαστε πιο πολύ ομάδα». 

Η Αριάδνη (17 ετών) θεωρεί πολύ σημαντικό το κλίμα της ορχήστρας: «Πολύ 
ωραία ατμόσφαιρα. Τα μεγαλύτερα παιδιά βοηθούσαν τα μικρότερα, ειδικά στο φλάου-
το». Επίσης, αναφέρει ότι την επηρεάζει η συμμετοχή της στην ορχήστρα γιατί: «Δεν 
είμαι ανοιχτός άνθρωπος. Δεν είμαι σνομπ. Μιλάω με άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα 
και αυτό συμβαίνει στην ορχήστρα. Στην ορχήστρα δεν είμαι κλειστή. Έχουμε ίδια 
ενδιαφέροντα, κοινό σκοπό. Βρίσκεις ανθρώπους που μπορείς να συνεννοηθείς. Η 
συμμετοχή με επηρέασε θετικά. Με έκανε επίσης να θέλω να λειτουργώ θετικά στα 
μικρά παιδιά. Να τα ενθαρρύνω, όχι να τα αποτρέψω». Θεωρεί επίσης κέρδος τη 
συμμετοχή της καθώς: «Μόνο μού έχει προσφέρει η συμμετοχή, δεν μου έχει πάρει 
κάτι. Ωραίες εμπειρίες, γνώρισα πολλούς ανθρώπους. Εμπειρία ως μουσικός, παί-
ζοντας σε πολλά μέρη και με καλλιτέχνες όπως οι καθηγητές μου». Μια φράση που 
δείχνει πόσο σημαντική θεωρεί την ορχήστρα είναι αυτή που λέει ότι: «Η ορχήστρα 
είναι οικογένεια. Ακόμα κι αν τα μέλη αλλάζουν, πάντα έχεις την αίσθηση ότι σου 
προσφέρει ασφάλεια». Επιπροσθέτως, την έχει επηρεάσει στην επαγγελματική της 
σταδιοδρομία καθώς: «Έχω παίξει σε πολλές συναυλίες, σε πολλά μέρη και πολλά και 
διαφορετικά είδη μουσικής. Αυτό είναι σημαντικό για την καλλιτεχνική μου πορεία, 
γιατί δοκιμάζομαι σε διάφορα είδη και με διαφορετικούς ανθρώπους».

Ο Νίκος (15 ετών) αναφέρει ότι η συμμετοχή του στην ορχήστρα τον έχει 
επηρεάσει με διάφορους τρόπους: «Έμαθα πράγματα. Να ακούω, να συνεργάζο-
μαι. Μουσικά παίζω πιο σωστά, δυνατά, σιγά, ρυθμικά. Γνώρισα παιδιά, πολλά 
παιδιά και εντός και εκτός σχολείου… Και εκτός Ελλάδας, και ναι, είναι και ένα 
μέσο κοινωνικοποίησης… Όταν παίζω καλά, νιώθω, πώς να το πω, ικανοποίηση 
και αυτοπεποίθηση που έκανα κάτι μόνος μου και έχω ανέβει και μουσικά και 
ψυχολογικά. Αφού παίζω τα κομμάτια μόνος μου, αισθάνομαι ότι μπορώ να το 
κάνω. Με βοήθησε να αντιμετωπίζω πολλές περιστάσεις. Πώς να αντιμετωπί-
ζω την ένταση με κάποιον που μπορεί να είναι και καθηγητής. Και αυτό θα μου 
χρησιμεύσει στο μέλλον». Επίσης, επηρέασε και τις επαγγελματικές του επιλογές: 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΈΠΙΔΡΆΣΈΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 331

«Ό,τι και να κάνω, όπου και να πάω να σπουδάσω, δεν πρόκειται να αφήσω τη 
μουσική. Αν τύχει και μπορώ να ασχοληθώ επαγγελματικά, εννοείται πως θα το 
κάνω, γιατί είναι και δύσκολες εποχές οικονομικά».

Όλα όσα προαναφέρθηκαν, σημειώθηκαν και κατά τη διαδικασία της παρατή-
ρησης. Τα παιδιά λειτουργούσαν περισσότερο ως οργανωμένη ομάδα, σε πολλές 
περιπτώσεις σαν οικογένεια. Γιόρταζαν με τούρτες και κεράκια τα γενέθλια όλων 
των μελών, τραγουδώντας ή παίζοντας με τα όργανα, ανάλογα με την περίπτωση, 
και κάποιο τραγούδι (πέρα από τα γνωστά τραγούδια γενεθλίων) που να ταιριάζει 
στο κάθε παιδί. Επίσης, αν κάποιο μέλος της ομάδας ήταν στενοχωρημένο επειδή 
αντιμετώπιζε κάποιο προσωπικό πρόβλημα, τα υπόλοιπα παιδιά προσπαθούσαν να 
το στηρίξουν με αστεία, χαμόγελα, αγκαλιές. Σε κάποια περίπτωση που η πρόβα 
δεν πήγε καλά, μερικοί/ές μαθητές/τριες έβαλαν τα κλάματα, γιατί αισθάνθηκαν 
ότι απογοητεύουν τον μαέστρο τους. Επίσης, κάποια παιδιά, με διαγνωσμένη 
διάσπαση προσοχής και υπερ-κινητικότητα, έκαναν τόσο φιλότιμες προσπάθειες 
να είναι πειθαρχημένα και να μην κουνιούνται συνέχεια, ώστε ακόμα και συμμα-
θητές τους σχολίαζαν πόσο διαφορετικά συμπεριφέρονται από ό,τι στη σχολική 
τάξη. Επίσης, έχουν δημιουργήσει κλειστές ομάδες για να επικοινωνούν στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και το κάθε νέο διαδιδόταν αστραπιαία σε όλη την ομάδα.

Ο μαέστρος της ορχήστρας αναλύει με τη σειρά του τα οφέλη που προκύπτουν 
από τη συμμετοχή ενός παιδιού σε ένα ορχηστρικό σύνολο: «Μπορεί να του δώσει 
φτερά. Προσφέρει στην κοινωνικοποίηση του παιδιού, που αισθάνεται μέλος ενός 
ευρύτερου συνόλου. Τελειοποίηση μουσικών δεξιοτήτων, καθώς γίνεται όχι μόνο 
καλύτερος μουσικός αλλά και καλύτερος ακροατής. Μπορεί επίσης μελλοντικά να 
εμπνεύσει τα παιδιά να συμμετέχουν επαγγελματικά σε σύνολα ή στη δημιουργία 
δικών τους συνόλων». Επίσης, υπογραμμίζει σχετικά με το κλίμα που υπάρχει 
στο σύνολο: «Είμαι ευχαριστημένος γιατί υπάρχει κλίμα συνεργασίας και αλλη-
λοσεβασμού, πειθαρχίας αλλά και αυτοπειθαρχίας με τους μαθητές. Επίσης, δεν 
υπάρχει καταναγκασμός. Η πειθαρχία προκύπτει από εσωτερικά κίνητρα. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι δεν επιδέχεται βελτίωσης. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικός 
ο διάλογος που υπάρχει μεταξύ των παιδιών που συμμετέχουν, ώστε να αναζη-
τηθούν τρόποι βελτίωσης τόσο του κλίματος όσο και του αποτελέσματος. Πάντα 
πρέπει να δουλεύουμε και να μην επαναπαυόμαστε». Ενώ επίσης τονίζει πως δεν 
υπάρχουν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού: «Όχι, καθόλου, ούτε καν στο σχολείο. 
Ο ρόλος του μαέστρου στο συγκεκριμένο θέμα είναι καταλυτικός». Η συμμετοχή 
στην ορχήστρα διαδραματίζει όμως σημαντικό ρόλο και για τον ίδιο τον μαέστρο, 
καθώς χαρακτηριστικά αναφέρει: «Είναι η ζωή μου και γενικά νομίζω πως είναι 
η τελείωση της μουσικής έκφρασης για τον οποιονδήποτε που ασχολείται με την 
ευρωπαϊκή μουσική. Ίσως παίζει μεγάλο ρόλο και η επαφή με τα συγκεκριμένα 
παιδιά, που τα βρίσκω εξαιρετικά και με εμπνέουν. Η συμμετοχή μου με γεμίζει 
ψυχική ευφορία και με την ικανοποίηση ότι προσφέρω στα παιδιά, ότι εκπλη-
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ρώνω τον ρόλο μου ως παιδαγωγός». Ως βασικότερη ωφέλεια της συμμετοχής 
των παιδιών θεωρεί την ακόλουθη: «Τα παιδιά μέσω της ορχήστρας μαθαίνουν 
την αυτοπειθαρχία, βάζουν το “εμείς’’ πάνω από το “εγώ’’». 

5. Συμπεράσματα της έρευνας 

Ο γενικός σκοπός της έρευνας, όπως προαναφέρθηκε, ήταν να διερευνηθεί η 
επίδραση της συμμετοχής σε ορχηστρικό μουσικό σύνολο από τη σκοπιά των 
ίδιων των παιδιών που συμμετέχουν, αλλά και από τη σκοπιά του εκπαιδευτι-
κού-μαέστρου του συνόλου. 

Όπως προέκυψε, υπάρχει πολλαπλή επίδραση από τη συμμετοχή αυτή για 
τους/τις μαθητές/τριες. Η συμμετοχή βοηθά τα παιδιά να οικοδομήσουν την αυτο-
εκτίμησή τους, αλλά και να καλλιεργήσουν θετικά συναισθήματα αυταξίας και 
αυτοπεποίθησης για την ικανότητά τους να συμμετάσχουν επιτυχώς στη δρα-
στηριότητα. H αλληλεπίδραση και η συνεργασία με τους συνομηλίκους και τους 
φίλους τους σε ένα μουσικό σύνολο συμβάλλει επιπροσθέτως στη μουσική τους 
εξέλιξη, ενώ οι εμπειρίες που αποκτούν μπορεί να ενισχύσουν την πρόθεσή τους 
για μελλοντική μουσική ενασχόληση. 

Οι έφηβοι/ες μαθητές/τριες αναφέρθηκαν επίσης στην αίσθηση του να ανή-
κουν σε ένα μουσικό σύνολο, καθώς και στις σχέσεις που αναπτύσσονται εντός 
του συνόλου. Τα μέλη ενός μουσικού συνόλου καλλιεργούν ισχυρούς δεσμούς, 
δημιουργώντας μια κοινωνική ομάδα που τα μέλη της αλληλοϋποστηρίζονται, 
ενώ ως ομάδα αντιδρούν απέναντι στους άλλους ενωμένοι, καθώς η μουσική, 
μέσω των συνόλων, αποτελεί έναν πολυπολιτισμικό κώδικα επικοινωνίας, έναν 
επικοινωνιακό δίαυλο για ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών και κοινωνιών.

Υπάρχει ακόμα ουσιαστική ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και θετικών 
ανθρώπινων σχέσεων, όπως είναι η συνεργατικότητα, η αυτοπειθαρχία, ο αυτοέ-
λεγχος, το αίσθημα συλλογικής ευθύνης. Οι μαθητές/τριες έτυχαν επίσης αποδοχής 
από τους/τις συμμαθητές/τριές τους, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχουν κοινωνικά 
απομονωμένοι/ες μαθητές/τριες. Σχετικά με περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, 
τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως τα ποσοστά αυτά είναι πολύ χαμηλά 
για τους/τις μαθητές/τριες που συμμετέχουν στα μουσικά σύνολα. 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με όσα διαπιστώνει ο μαέστρος του μουσικού συνό-
λου, η ένταξη σε κάποιο μουσικό σύνολο προσφέρει σημαντικά οφέλη, όπως η 
καλλιέργεια της πειθαρχίας, της ομαδικής εργασίας και του συντονισμού, η ανά-
πτυξη της δημιουργικότητας, της επικοινωνίας, της έκφρασης και κοινωνικών 
δεξιοτήτων, η αίσθηση της συντροφικότητας, της φιλίας, της ομαδικότητας και 
της υπευθυνότητας. 
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