Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Τομ. 6, 2011

Προοπτικές Εξέλιξης και Μεταπτυχιακές
Σπουδές στην Ελληνική Μουσική και Χορό
Γουλιμάρης Δημήτρης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, ΕΑΠ
http://dx.doi.org/10.12681/icodl.744

Copyright © 2011 Δημήτρης Γουλιμάρης

To cite this article:
Γουλιμάρης (2011). Προοπτικές Εξέλιξης και Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελληνική Μουσική και Χορό. Διεθνές
Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 6, .

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 01/10/2020 10:47:46 |

6th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, Loutraki, Greece - PROCEEDINGS

Πποοπηικέρ Δξέλιξηρ και Μεηαπηςσιακέρ Σποςδέρ
ζηην Δλληνική Μοςζική και Χοπό
Evolution Prospects and Postgraduate Studies in Greek Music and Dance.

Γημήηπηρ Γοςλιμάπηρ
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, ΣΔΠ
dgoulima@phyed.duth.gr

Abstract
The purpose of this study was to determine whether the attitudes of students regarding
their participation in distance postgraduate studies in Greek music and dancing and
the evaluation of their advisors-teachers, teaching materials and course, affected by
the assessment about the prospects of evolution offered by the course. The survey
involved 95 students of the course ELP40 of the Hellenic Open University. The
questionnaire used was part of the Greek version (Theodorakis, 1994) by the
"Questionnaire of Planned Behavior" of Ajzen and Madden (1986), and more
specifically the factor “attitudes”. Even in the questionnaire there were three factors
considered relevant “teaching material”, “course” and “advisor-teacher”. The results
showed high scores of internal consistency (Cronbach's a) for all factors. The results
indicated marginal difference for the factor "attitudes" and differences on other
factors. More specifically, students who believe that the course gives them the right
prospects of evolution showed higher scores in all factors of the students who do not
have the same assessment. In conclusion, it appears that the prospects of evolution
constitute factor of differentiation for the attitude of the students but also for the
evaluation of the “teaching material”, “advisor-teacher” and the “course” in total.
Key-words: dance, distance education, attitude
Πεπίλητη
Σθνπόο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα δηαπηζησζεί αλ ε ζηάζε ησλ θνηηεηώλ σο πξνο ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο ζε εμ απνζηάζεσο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο γηα ηελ ειιεληθή
κνπζηθή θαη ην ρνξό θαη ε αμηνιόγεζή ηνπο γηα ηνπο ζπκβνύινπο-θαζεγεηέο, ην
δηδαθηηθό πιηθό θαη ηελ ζεκαηηθή ελόηεηα (Θ.Δ.), επεξεάδνληαη από ηελ εθηίκεζε
ηνπο ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο πνπ πξνζθέξεη ε ΘΔ. Σηελ έξεπλα έιαβαλ
κέξνο 95 θνηηεηέο/ηξηεο ηεο Θ.Δ. ΔΛΠ40 ηνπ ΔΑΠ. Τν εξσηεκαηνιόγην πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε ειιεληθή έθδνζε (Theodorakis, 1994) κέξνπο ηνπ
«Δξσηεκαηνιόγηνπ ηεο Σρεδηαζκέλεο Σπκπεξηθνξάο» ησλ Ajzen θαη Madden (1986)
θαη ζπγθεθξηκέλα ν παξάγνληαο «ζηάζεηο». Αθόκε ζην εξσηεκαηνιόγην ππήξραλ
ηξεηο παξάγνληεο πνπ εμέηαζαλ αληίζηνηρα ην “δηδαθηηθό πιηθό”, ηελ “Θ.Δ.” θαη ηνλ
“ζύκβνπιν-θαζεγεηή”. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ πςεινύο δείθηεο εζσηεξηθήο
ζπλνρήο (Cronbach’s a) γηα όινπο ηνπο παξάγνληεο. Από ηα απνηειέζκαηα
πξνθύπηεη νξηαθή δηαθνξά γηα ηνλ παξάγνληα «ζηάζεηο» θαη δηαθνξέο γηα ηνπο
ππόινηπνπο παξάγνληεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θνηηεηέο πνπ εθηηκνύλ όηη ε “Θ.Δ.”
ηνπο παξέρεη ηηο θαηάιιειεο πξννπηηθέο εμέιημεο παξνπζίαζαλ πςειόηεξνπο δείθηεο
ζε όινπο ηνπο παξάγνληεο από ηνπο θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ ηελ ίδηα εθηίκεζε.
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Σπκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη όηη νη πξννπηηθέο εμέιημεο απνηεινύλ παξάγνληα
δηαθνξνπνίεζεο ηόζν ηεο «ζηάζεο» ησλ θνηηεηώλ όζν θαη ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ
«δηδαθηηθνύ πιηθνύ», ηνπ «ζπκβνύινπ-θαζεγεηή» θαη ηεο «Θ.Δ.» ζπλνιηθά.
Λέξειρ-κλειδιά: σοπόρ, εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη, ζηάζειρ
Διζαγυγή
Ζ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ ρνξνύ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν θαζπζηέξεζε ζεκαληηθά
εμ αηηίαο ηνπ πξόζθαηξνπ ραξαθηήξα ηνπ, ηεο κε απνηύπσζεο ηνπ θαη ηνπ
δηαρσξηζκνύ ηέρλεο θαη επηζηήκεο (Γήκαο, Τπξνβνιά & Κνπηζνύκπα, 2010;
Goulimaris, Koutsouba & Giosos, 2008). Σην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ιείπεη
έλα νινθιεξσκέλν πξόγξακκα ζπνπδώλ γηα ην ρνξό παλεπηζηεκηαθνύ επηπέδνπ. Οη
εμειίμεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80 κε ηελ αλσηαηνπνίεζε ησλ Τκεκάησλ Δπηζηήκεο
Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ (Τ.Δ.Φ.Α.Α.) ζπλέβαιιαλ ζηελ επηζηεκνληθή
κειέηε ηνπ παξαδνζηαθνύ ρνξνύ (Σεξκπέδεο, 1995). Ψζηόζν απνηειεί κέξνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ησλ Τ.Δ.Φ.Α.Α. θαη όρη απηόλνκεο νινθιεξσκέλεο ζπνπδέο
γηα ην ρνξό. Οπζηαζηηθά νη πξώηεο κειέηεο επηζηεκνληθνύ ελδηαθέξνληνο γηα ην
ρνξό, νη νπνίεο δηακόξθσζαλ ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο, μεθίλεζαλ ζηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ’80 θαη ζπλερίζηεθαλ ζηα επόκελα ρξόληα. Οη ζπνπδέο ζηελ Κξαηηθή
Σρνιή Οξρεζηηθήο Τέρλεο θαη ζηηο ηδησηηθέο ζρνιέο ρνξνύ «θαιύπηνπλ» κόλν ελ
κέξεη ηελ αλάγθε ύπαξμεο ζπνπδώλ ρνξνύ αλώηαηνπ επηπέδνπ (Goulimaris,
Koutsouba & Giosos, 2008). Ο ρνξόο σο αληηθείκελν κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ
ππάξρεη ζηα πιαίζηα ηεο θαηεύζπλζεο «Κνηλσληθέο–Αλζξσπηζηηθέο Σπνπδέο» ηνπ
πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ηνπ Τ.Δ.Φ.Α.Α. Αζελώλ όπνπ ππάξρεη ην
γλσζηηθό αληηθείκελν «Λανγξαθία - Αλζξσπνινγία ηνπ Φνξνύ». Οη θνηηεηέο πνπ
επηιέγνπλ ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν κεηαμύ άιισλ καζεκάησλ παξαθνινπζνύλ
θαη κηα ζεηξά καζήκαηα πξνζαλαηνιηζκέλα ζηε κειέηε ηνπ ρνξνύ (Goulimaris,
Koutsouba & Giosos, 2008). Αθόκε αλελεξγή είλαη ε θαηεύζπλζε ρνξνύ ζην
δηαηκεκαηηθό κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ Τ.Δ.Φ.Α.Α. ηνπ Γεκνθξηηείνπ
Παλεπηζηεκίνπ
Θξάθεο
θαζώο
θαη
ηνπ
Παλεπηζηήκηνπ
Θεζζαιίαο
(www.phyed.duth.gr/gr/20years/default.aspx#).
Σεκαληηθέο δπλαηόηεηεο πξνζθέξνληαη γηα ηελ κειέηε ηνπ ρνξνύ από ηελ αμηνπνίεζε
ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Ζ εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ θνηηεηή λα ξπζκίζεη ζεκαληηθνύο παξάγνληεο
ηεο θνίηεζήο ηνπ όπσο ν ηόπνο, ν ρξόλνο θαη ν ξπζκόο κειέηεο αλάινγα κε ηηο
επαγγεικαηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνγελεηαθέο ηνπ ππνρξεώζεηο (Ληνλαξάθεο &
Λπθνπξηώηεο, 1998). Ηδηαίηεξα ζεκαληηθό είλαη ην όθεινο ησλ ελήιηθσλ θνηηεηώλ
από ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε απεπζείαο (online) εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα (Askon, Johnston, Petty & Young, 2003). Ζ ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
κεζνδνινγίαο εθπαίδεπζεο δελ ζρεηίδεηαη κόλν κε ζπνπδέο ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, αιιά θαη κε ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηώλ ρνξνύ. Ηδηαίηεξε
δπζθνιία παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ ρξήζε ηεο εμ απνζηάζεσο κεζνδνινγίαο ζηελ
εθκάζεζε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ όπσο ν ρνξόο. Ζ αηηία εληνπίδεηαη ζηελ θύζε ηνπ
γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ζηελ αλαγθαία πξνζσπηθή θαζνδήγεζε πνπ απαηηείηαη
από ηνλ εθπαηδεπηή (Γνπιηκάξεο, 2008). Πξνζπάζεηεο αμηνπνίεζεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο από ηνλ θιάδν ηεο Φπζηθήο Αγσγήο έγηλαλ θαηά ην
παξειζόλ, παξέρνληαο λέεο πξννπηηθέο ζηε δηδαζθαιία θαη λέεο δπλαηόηεηεο
επαγγεικαηηθήο δξάζεο (Αλησλίνπ & Τνθκαθίδεο, 2001). Αθόκε ε παξνρή
πιεξνθνξηώλ γηα ζέκαηα θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη πγείαο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ
απνδείρζεθε απνηειεζκαηηθή θαη νδήγεζε ζε αύμεζε ησλ γλώζεσλ γηα ηα παξαπάλσ
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ζέκαηα. Ηδηαίηεξα ζεηηθό ξόιν δηαδξακαηίδεη ε παξνρή πξνζαξκνζκέλσλ γλώζεσλ
γηα θάζε άηνκν, ε ελζάξξπλζε θαη ε ζσζηή θαζνδήγεζε (Βαξδακάζθνπ &
Αλησλίνπ, 2005). Τν Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην (Δ.Α.Π.) είλαη ην πξώην
εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ζηελ Διιάδα πνπ πξνζέθεξε νξγαλσκέλεο ζπνπδέο από
απόζηαζε. Σηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ε Θεκαηηθή Δλόηεηα «Τέρλεο ΗΗ:
Δπηζθόπεζε Διιεληθήο Μνπζηθήο θαη Φνξνύ» (ΔΠΛ 40) πξνζθέξεηαη ζηνπο
ηεηαξηνεηείο θνηηεηέο ηνπ πξνπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ «Σπνπδέο ζηνλ
Διιεληθό Πνιηηηζκό» από ην αθαδεκατθό έηνο 2003-04. Ζ ζπγθξηκέλε Θεκαηηθή
Δλόηεηα απνηειεί ην κνλαδηθό κάζεκα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε αληηθείκελν
ην ρνξό, ην νπνίν παξέρεηαη κε ηελ εμ απνζηάζεσο κέζνδν.
Ζ επηινγή θαη ε πξόζβαζε ζε εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
ζπζρεηίδεηαη ηόζν κε θνηλσληθνύο θαη νηθνλνκηθνύο παξάγνληεο, όζν θαη κε
ςπρνινγηθνύο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηελ επηινγή ησλ θνηηεηώλ
λα ζπκκεηέρνπλ. Βέβαηα νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο έρνπλ κειεηεζεί ιηγόηεξν ζε
ζύγθξηζε κε ηνπο ππόινηπνπο.
Έηζη κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη ε ζπκκεηνρή ζε εμ απνζηάζεσο κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ γηα ηελ κνπζηθή θαη ην ρνξό απνηειεί έλα είδνο
«ζπκπεξηθνξάο». Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξόβιεςε κηα
ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ζεσξία ηεο «Σρεδηαζκέλεο Σπκπεξηθνξάο» απνηειεί έλα
κεζνδνινγηθό εξγαιείν πνπ κπνξεί λα δώζεη απαληήζεηο ζε αλάινγεο αλαδεηήζεηο. Ζ
ζπγθεθξηκέλε ζεσξία θαίλεηαη λα πξνβιέπεη ηθαλνπνηεηηθά ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ
αηόκσλ (Tesser & Shaffer, 1990; Θενδσξάθεο, 1992). H «ζηάζε» πξνο ηε
ζπκπεξηθνξά εθθξάδεη ηελ πξνδηάζεζε ηνπ αηόκνπ γηα επκελή ή δπζκελή
αληηκεηώπηζε κηαο ζπκπεξηθνξάο (Θενδσξάθεο, 1992; Sarnoff, 1960). Οη Fishbein
θαη Ajzen (1975) ηελ πξνζδηνξίδνπλ σο «κηα καζεκέλε πξνδηάζεζε ηνπ αηόκνπ λα
αληηδξάζεη κε ζπλέπεηα, θαηά ηξόπν επκελή ή δπζκελή ζε έλα αληηθείκελν»
(Θενδσξάθεο,1992). Έηζη ε επκελήο ή δπζκελήο εθηίκεζε ελόο αηόκνπ γηα ηελ
ζπκκεηνρή ηνπ ζε κηα κνξθή δξαζηεξηόηεηαο π.ρ. εθπαίδεπζε γηα ην ρνξό,
εθθξάδεηαη από ηελ «ζηάζε». Ζ «ζηάζε» ελόο αηόκνπ δηακνξθώλεηαη από ηξεηο
παξάγνληεο: ηνλ γλσζηηθό, ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό θαη ηελ ζπκπεξηθνξά. Γηα
παξάδεηγκα ε «ζηάζε» θάπνηνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε έλα αθαδεκατθό
πξόγξακκα, κε βάζε ηε γλσζηηθή δηάζηαζε, επεξεάδεηαη από ηηο γλώζεηο, ηελ αμία
θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξόγξακκα απηό. Με βάζε
ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε, επεξεάδεηαη από ηε ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε πνπ έρεη
ην πξόγξακκα θαη από ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληώζεη, παξαηεξώληαο αλάινγεο
ζπκπεξηθνξέο. Τέινο, ε ζπκπεξηθνξά, πεξηιακβάλεη ηελ πξνδηάζεζή ηνπ γηα λα
ζπκκεηέρεη (Ajzen, 1988; Θενδσξάθεο, 1992).
Σρεηηθή έξεπλα πνπ δηεξεύλεζε ηηο ζηάζεηο, ηελ πξόζεζε θαη ηα πηζηεύσ
ζπκπεξηθνξάο ησλ ρνξεπηώλ ειιεληθνύ παξαδνζηαθνύ ρνξνύ πξαγκαηνπνηήζεθε κε
ζθνπό λα εμεηαζηνύλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπκκεηνρή ζε αληίζηνηρεο
ρνξεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ν παξάγνληαο ειηθία δελ
επεξεάδεη ηε δηακόξθσζε ηεο ζηάζεο θαη ησλ πηζηεύσ ζπκπεξηθνξάο, ελώ επεξεάδεη
ηελ πξόζεζε ησλ αηόκσλ γηα ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ρνξνύ (Παπαγεσξγίνπ,
Γνπιηκάξεο & Σεξκπέδεο, 2003). Αλάινγε έξεπλα δηεμήρζε κε ζθνπό ηελ
δηεξεύλεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζε εμ
απνζηάζεσο κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ γηα ην ρνξό. Σηελ κειέηε
ζπκκεηείραλ θνηηεηέο ησλ Τ.Δ.Φ.Α.Α. κε εηδίθεπζε ζηνπο ειιεληθνύο ρνξνύο. Τα
απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ απηώλ πνπ είραλ πξνγελέζηεξε
εκπεηξία ζην ρνξό θαη απηώλ πνπ δελ είραλ (Goulimaris, Koutsouba & Giosos, 2008).
Απμεκέλε πξόζεζε ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηώλ ησλ Θεκαηηθώλ Δλνηήησλ «Ηζηνξία
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ησλ ηερλώλ ζηελ Δπξώπε» (ΔΠΟ 20) θαη «Τέρλεο ΗΗ: Δπηζθόπεζε Διιεληθήο
Μνπζηθήο θαη Φνξνύ» (ΔΛΠ 40) ηνπ Δ.Α.Π. ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα
κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ δηαπηζηώζεθε ζε κειέηε ησλ Γνπιηκάξε, Σηνππάθε θαη
Φηιίππνπ (2007). Αθόκε βξέζεθε όηη νη θνηηεηέο ησλ δπν Θεκαηηθώλ Δλνηήησλ
αμηνινγνύλ κε θνηλό ηξόπν ηνπο θαζεγεηέο, ην δηδαθηηθό πιηθό, ην πεξηερόκελν
ζπνπδώλ θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο. Τέινο ζεκαληηθή πξόζεζε ζπκκεηνρήο
ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο γηα ην ρνξό θαηαγξάθεθε κεηαμύ ησλ θνηηεηώλ ηεο
εηδηθόηεηαο παξαδνζηαθνύ ρνξνύ ζηα Τ.Δ.Φ.Α.Α. ηεο Διιάδαο (Γνπιηκάξεο,
Σεξκπέδεο, Πηηζηάθνπ & Παπιίδνπ, 2002).
Σθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηαπηζησζεί αλ ε ζηάζε ησλ θνηηεηώλ ηεο Θεκαηηθήο
Δλόηεηαο ΔΛΠ 40 «Τέρλεο ΗΗ: Δπηζθόπεζε Διιεληθήο Μνπζηθήο θαη Φνξνύ» ηνπ
Διιεληθνύ Αλνηρηνύ Παλεπηζηεκίνπ, σο πξνο ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο γηα ηελ
ειιεληθή κνπζηθή θαη ην ρνξό κε ηελ εμ απνζηάζεσο κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη ε
αμηνιόγεζή ηνπο γηα ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
όπσο νη «ζύκβνπινη-θαζεγεηέο», ην «δηδαθηηθό πιηθό» θαη ε «ζεκαηηθή ελόηεηα»
ζπλνιηθά, επεξεάδνληαη από ηελ εθηίκεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο
πνπ πξνζθέξεη ε Θεκαηηθή Δλόηεηα.
Μεθοδολογία
Σςμμεηέσονηερ
Σηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 95 θνηηεηέο/ηξηεο ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο «Τέρλεο ΗΗ:
Δπηζθόπεζε Διιεληθήο Μνπζηθήο θαη Φνξνύ» (ΔΛΠ 40) ηνπ Διιεληθνύ Αλνηρηνύ
Παλεπηζηεκίνπ. Σηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ.
Πίνακαρ 1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκκεηερόλησλ
Φύιν %
Ζιηθία
Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
Άλδξεο
Γπλαίθεο
Οκάδα
%
25,3
74,8
18-30
16,3
Έγγακνο
44,3
31-40
48,9
Άγακνο
31,8
41-50
33,7
Φσξηζκέλνο
3,4
50+
1,1
Έγγακνο κε
20,5
παηδηά
Σςλλογή δεδομένυν
Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο έξεπλαο νη θνηηεηέο ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιόγην πνπ
πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο πνπ εμέηαζαλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζώο
θαη ηελ εθηίκεζή ηνπο γηα ην αλ ε Θεκαηηθή Δλόηεηα πξνζθέξεη θαιή πξννπηηθή
εμέιημεο. Τν εξσηεκαηνιόγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο όξγαλν κέηξεζεο ήηαλ ε
ειιεληθή έθδνζε (Theodorakis, 1994) κέξνπο ηνπ «Δξσηεκαηνιόγηνπ ηεο
Σρεδηαζκέλεο Σπκπεξηθνξάο» ησλ Ajzen θαη Madden (1986) θαη, ζπγθεθξηκέλα, ν
παξάγνληαο «ζηάζεηο» ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 7 εξσηήζεηο, πρ. «Γηα κέλα ην λα
ζπκκεηέρσ, ηελ επόκελε αθαδεκατθή ρξνληά, ζ’ έλα κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα
ζπνπδώλ ζηελ ειιεληθή κνπζηθή θαη ηνλ ρνξό είλαη …». Οη απαληήζεηο δόζεθαλ κε
7βάζκηα θιίκαθα θαη δεύγε επηζέησλ ηεο κνξθήο "θαιό-θαθό", "αλόεην-έμππλν"
θηι. Τέινο, ζην εξσηεκαηνιόγην ππήξραλ ηξεηο νκάδεο εξσηήζεσλ-παξάγνληεο πνπ
εμέηαζαλ αληίζηνηρα ην «δηδαθηηθό πιηθό» κε 14 εξσηήζεηο πρ. «Τν δηδαθηηθό πιηθό
πνπ ζαο δόζεθε από ην Δ.Α.Π. νμύλεη ηελ θξίζε ζαο;», ηελ «ζεκαηηθή ελόηεηα» κε 8
εξσηήζεηο πρ. «Τν πεξηερόκελν απηήο ηεο Θ.Δ., ζπκθσλνύζε κε ηηο πξνζδνθίεο
ζαο;» θαη ηνλ «ζύκβνπιν-θαζεγεηή» κε 15 εξσηήζεηο πρ. «Ο ζύκβνπινο-θαζεγεηήο
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δίλεη ηθαλνπνηεηηθέο εμεγήζεηο θαη νδεγίεο ζηελ θαη΄ ηδίαλ επηθνηλσλία ζαο;». Οη
απαληήζεηο δόζεθαλ ζε 5βάζκηα θιίκαθα ηύπνπ Likert, κε κνξθή «θαζόινπ – πνιύ».
Ζ κέζνδνο ηνπ self-completed εξσηεκαηνινγίνπ επηιέρζεθε γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ
απόςεσλ ησλ θνηηεηώλ. Τα εξσηεκαηνιόγηα δηαλεκήζεθαλ ζηνπο ρώξνπο
δηεμαγσγήο ηεο 5εο Οκαδηθήο Σπκβνπιεπηηθήο Σπλάληεζεο ησλ θνηηεηώλ ιίγν πξηλ
ηελ έλαξμή ηεο. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ππό ηελ επίβιεςε ησλ
εξεπλεηώλ ή ησλ ππεπζύλσλ ησλ ηκεκάησλ θαη δηάξθεζε πεξίπνπ 10 ιεπηά.
Αποηελέζμαηα
Γηα λα εμεηαζηεί ε ζπλνρή ησλ εξσηήζεσλ, πνπ ζπλζέηνπλ ηνπο 4 παξάγνληεο θαη
θαη’ επέθηαζε λα εμεηαζηεί ε αμηνπηζηία ησλ παξαγόλησλ, πξαγκαηνπνηήζεθε
αλάιπζε αμηνπηζηίαο (reliability analysis). Τν test αμηνπηζηίαο ζηεξίρζεθε ζηνλ
ππνινγηζκό a ηνπ Cronbach. Οη αλαιύζεηο έδεημαλ όηη ζηνπο παξάγνληεο «δηδαθηηθό
πιηθό» θαη «ζεκαηηθή ελόηεηα», ηξεηο εξσηήζεηο δελ ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηε βειηίσζε
ηεο αμηνπηζηίαο ησλ παξαγόλησλ, ελώ ζηνπο παξάγνληεο «ζηάζεηο» θαη «ζύκβνπινοθαζεγεηήο» δπν εξσηήζεηο. Γηα ην ιόγν απηό αθαηξέζεθαλ από ηνπο παξάγνληεο θαη
έγηλαλ λέεο αλαιύζεηο αμηνπηζηίαο. Οη ηειεπηαίεο έδεημαλ όηη νη παξάγνληεο έρνπλ
ηθαλνπνηεηηθή εζσηεξηθή ζπλνρή (a>.60) θαη όιεο νη κεηαβιεηέο ζπκβάινπλ ζεηηθά
ζηε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ παξαγόλησλ (πίλαθαο 2).
Πίνακαρ 2. Μ.Ο. παξαγόλησλ, Τ.Α. θαη Cronbach’s a
Παπάγονηερ
Μ.Ο. Τ.Α. Cronbach’s a
Σηάζεηο
5.2
1.1
.84
Γηδαθηηθό πιηθό
2.9
0.9
.93
Θεκαηηθή ελόηεηα
2.9
1.1
.92
Σύκβνπινο-θαζεγεηήο
4.7
0.3
.89
Γηα λα ειεγρζεί εάλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, σο πξνο ηνπο 4
παξάγνληεο, νθεηιόκελεο ζηηο πξννπηηθέο εμέιημεο πνπ παξέρεη ε ΘΔ,
πξαγκαηνπνηήζεθαλ T-tests γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. Από ηα απνηειέζκαηα
πξνθύπηνπλ δηαθνξέο γηα ηνπο 3 παξάγνληεο θαη νξηαθά γηα ηνλ παξάγνληα
«ζηάζεηο». Σπλεπώο θαίλεηαη όηη νη πξννπηηθέο εμέιημεο απνηεινύλ παξάγνληα
δηαθνξνπνίεζεο (πίλαθαο 3).
Πίνακαρ 3. Οη πξννπηηθέο εμέιημεο σο παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο
Sig. (2-tailed)
t
Σηάζεηο
t(44)= 1.9
.05*
Γηδαθηηθό πιηθό
t(82)= 3.6
.00*
Θεκαηηθή ελόηεηα
t(83)= 4.9
.00*
Σύκβνπινο-θαζεγεηήο
t(79)= 4.1
.00*
*p<.05
Παπάγονηερ

Σηνλ πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη νη κέζνη όξνη ησλ παξαγόλησλ αλάινγα κε ηελ
αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ αλ ππάξρεη ή δελ ππάξρεη πξννπηηθή εμέιημεο.
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Πίνακαρ 4. Μ.Ο. ησλ παξαγόλησλ ζε ζρέζε κε ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο
Με πποοπηικέρ εξέλιξηρ Χυπίρ πποοπηικέρ εξέλιξηρ
Σηάζεηο
5.8
5.0
Γηδαθηηθό πιηθό
3.5
2.7
Θεκαηηθή ελόηεηα
3.8
2.7
Σύκβνπινο-θαζεγεηήο
4.9
4.6
Παπάγονηερ

Σςμπεπάζμαηα
Ζ εθηίκεζε γηα ηηο «ζηάζεηο» ησλ θνηηεηώλ είλαη όηη ππάξρεη κηα ζεηηθή ηάζε λα
ζπκκεηέρνπλ ζε κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ γηα ηελ ειιεληθή κνπζηθή θαη ην
ρνξό. Τν γεγνλόο απηό ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα πξνγελέζηεξεο ζρεηηθήο
έξεπλαο (Γνπιηκάξεο, Σεξκπέδεο, Πηηζηάθνπ & Παπιίδνπ, 2002). Σπγθεθξηκέλα, νη
«ζηάζεηο» ησλ θνηηεηώλ, δειαδή ε πξνδηάζεζή ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε αληίζηνηρν
κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα, δηαπηζηώζεθε όηη είλαη πςειή (Μ.Ο. 5.2). Υςειή αθόκε
είλαη ε αμηνιόγεζε ηνπ ζπκβνύινπ-θαζεγεηή (Μ.Ο. 4.7) ελώ θάησ από ηελ κέζε
ηηκή ήηαλ ε αμηνιόγεζε ηνπ «δηδαθηηθνύ πιηθνύ» θαη ηεο «ζεκαηηθήο ελόηεηαο»
ζπλνιηθά (Μ.Ο. 2.9). Αθόκε δηαπηζηώζεθε όηη ε εθηίκεζε ησλ θνηηεηώλ γηα ηελ
πξννπηηθή εμέιημεο πνπ παξέρεη ε Θεκαηηθή Δλόηεηα απνηειεί ζηνηρείν πνπ
δηαθνξνπνηεί ηελ αμηνιόγεζε ησλ παξαγόλησλ. Σπγθεθξηκέλα όινη νη παξάγνληεο
(πίλαθαο 4) αμηνινγήζεθαλ θαιύηεξα από ηνπο θνηηεηέο πνπ πηζηεύνπλ όηη ε
ζεκαηηθή ελόηεηα ηνπο παξέρεη ηα εθόδηα γηα κηα θαιή πξννπηηθή εμέιημεο.
Σπκπεξαζκαηηθά, ν ηδηαίηεξνο ξόινο ησλ ζπκβνύισλ–θαζεγεηώλ ζηελ εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θαιή αμηνιόγεζε ηνπο απνηεινύλ
ζηνηρείν αλαγλώξηζεο ηνπ θαινύ γλσζηηθνύ ηνπο επηπέδνπ θαη ηνπ θαινύ πιαηζίνπ
δηεμαγσγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ψζηόζν ζεκαληηθά πεξηζώξηα βειηίσζεο
ππάξρεη γηα ην «δηδαθηηθό πιηθό» θαη ηελ «ζεκαηηθή ελόηεηα» ζπλνιηθά νη νπνίνη
αμηνινγνύληαη «θάησ από ηελ βάζε». Ζ ζεηηθή αμηνιόγεζε ησλ ζηάζεσλ
επηβεβαηώλεη ηελ ζηαδηαθή αιιαγή ζηάζεο θαη ηελ σξίκαλζε ηεο αληίιεςεο πνπ
έρνπλ νη θνηηεηέο ηνπ Δ.Α.Π. γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε εμ απνζηάζεσο
κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα γηα ηελ ειιεληθή κνπζηθή θαη ην ρνξό. Σπρλά ν πξαθηηθόο
ραξαθηήξαο ησλ ζπνπδώλ ρνξνύ θαη ηεο κνπζηθήο νδεγνύλ ηνπο θνηηεηέο λα είλαη
επηθπιαθηηθνί γηα ηνλ ηξόπν παξαθνινύζεζεο ελόο κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ θύθιν
ζπνπδώλ από απόζηαζε.
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