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Εν αρχή είναι η Μουσική Εκπαίδευση

Ο προσδιορισμός της μουσικής εκπαίδευσης βασίζεται συχνά στην ιδέα ότι 
αποτελεί στοχευμένο επίτευγμα, το οποίο συνοδεύεται από αλλαγές που επι-
φέρει στο άτομο που εκπαιδεύεται μέσα από τη μουσική. Οι επιτευχθείσες αυ-
τές αλλαγές πραγματοποιούνται συνήθως με βάση τις μουσικές εμπειρίες και 
οφείλουν να συστήνουν μόνιμες αλλαγές συμπεριφοράς του ατόμου. Παρα-
τηρείται δε συχνά ότι οι αλλαγές αυτές, ως προς τις γνώσεις, τις δεξιότητες 
και τις συναισθηματικές αντιδράσεις, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αυτό 
που αποκαλείται «βαθύτερο εγώ», διαμορφώνοντας ή συμβάλλοντας στη δι-
αμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου. Αξιοποιώντας τη συγκεκριμένη 
θέση, τα περισσότερα κράτη έρχονται για να επιβεβαιώσουν μέσα από τις εκ-
παιδευτικές πολιτικές και πρακτικές τους ότι η μουσική εκπαίδευση οφείλει να 
βοηθά τους/τις μαθητές/-τριες να διαμορφώνουν τις δικές τους αξίες και τρό-
πους δράσης, ώστε να είναι ανεξάρτητοι και ελεύθερα σκεπτόμενοι πολίτες. 
Και αυτό συμβαίνει γιατί η μουσική εκπαίδευση είναι στενά συνδεδεμένη με 
την ανθρώπινη ζωή αφενός σε ατομικό επίπεδο, αφετέρου σε δημόσιο επίπεδο 
πολιτιστικής ζωής, όπως επίσης και -από επιλογή- σε επαγγελματικό επίπε-
δο. Ως εκ τούτου, η μουσική εκπαίδευση αλιεύει τη σημασία της από το όλον 
του γενικού επιτεύγματος της εκπαίδευσης. Η βαθύτερη ουσία της μουσικής 
εκπαίδευσης, άλλωστε, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον ρόλο που κατέχει η 
μουσική στα ανθρώπινα επιτεύγματα αλλά και στην καθημερινή ζωή. Σε κάθε 
περίπτωση, η μουσική συναγωνίζεται επιτυχώς πολλές από τις δημοφιλείς μορ-
φές ψυχαγωγίας και αναψυχής αλλά και τρόπους προσωπικού εμπλουτισμού.

Στη μουσική εκπαίδευση σημείο αναφοράς είναι πάντα η ουσία της μουσι-
κής εμπειρίας και η αέναη σημασία της για τον άνθρωπο. Ο ανθρωποκεντρικός 
χαρακτήρας της εγείρει διαχρονικά ερωτήματα, όπως πώς θα πρέπει να επα-
ναδιατυπώνονται στη συγχρονία, ικανοποιώντας ουσιαστικές παιδαγωγικές 
μεταρρυθμίσεις ή θεραπεύοντας τις ανάγκες μαθητικών συνόλων με ιδιαίτερες 
εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και με ποιους τρόπους θα επαναπροσδιορίζεται 
η σχέση της γενικής με τη μουσική εκπαίδευση, ώστε να αίρονται οι οποιεσδή-



ποτε ενστάσεις για την προτεραιότητα ή την σημαντικότητα και των δύο από 
τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Στη δημόσια συζήτηση για τη σχολική μου-
σική εκπαίδευση αναδύονται αρκετά θέματα από τους ίδιους τους εκπαιδευτι-
κούς, τα οποία διαμορφώνονται με βάση τις προσωπικές εμπειρίες τους, την 
αυτοαντίληψη τους για τη μουσική αλλά και τα βιώματά τους από τη συμμε-
τοχή τους σε μουσικές δραστηριότητες ως χόμπι εκτός σχολείου. Είναι λογικό, 
λοιπόν, όλα τα παραπάνω να συνδιαμορφώνουν τους στόχους της μουσικής με 
έντονη αναφορά στις προσωπικές αντιλήψεις τους για τη μουσική εκπαίδευση. 

Σύμφωνα με τις απόψεις του David J. Elliott (1995:113-115), η ενασχόλη-
ση με τη μουσική εκπαίδευση αφορά μια δραστηριότητα με ειδικό βάρος σε 
ζητήματα ενίσχυσης της αυτοεπιβεβαίωσης και αυτογνωσίας, για την οποία 
επενδύεται ενέργεια, χρόνος αλλά και οικονομικοί πόροι σε κάτι διαφορετικό 
από άλλες βιολογικές ή κοινωνικές δραστηριότητες. Ο Regelski (1996:25-27) 
επισημαίνει ότι μέσα από τη μουσική αναζητούνται καλλιτεχνικές εμπειρίες, 
επειδή προσφέρουν συναισθηματική απόλαυση. 

Είναι προφανές ότι τα μαθήματα τεχνών και ανάπτυξης των καλλιτεχνι-
κών δεξιοτήτων στο σχολείο οδηγούν σε ορισμένα είδη επιτευγμάτων που δεν 
μπορούν να τελεστούν ως παράγωγα σε άλλα διδακτικά αντικείμενα και αυτό 
συμβαίνει γιατί η καλλιτεχνική εκπαίδευση έχει ιδιαίτερο συναισθηματικό, ενί-
οτε και θεραπευτικό, φορτίο και αποτελέσματα, διότι προσφέρει την αίσθηση 
της ευεξίας και της απόλαυσης μέσα σε εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αναφέρουμε 
σκόπιμα εδώ την καλλιτεχνική απόλαυση όταν συζητάμε για τη μουσική, επει-
δή πιστεύουμε ότι η συζήτηση για την αισθητική εμπειρία χρειάζεται πάντο-
τε να εξετάζεται διαχρονικά με νέους όρους που αφορούν το πλαίσιο και τις 
εννοιολογήσεις της μουσικής εκπαίδευσης. Είναι φυσικό, άλλωστε, για έναν 
άνθρωπο να ψάχνει την ευτυχία, την απόλαυση και την ικανοποίηση στα επι-
τεύγματά του, να συνδέει της συναισθηματικές εμπειρίες του με τις ακουστι-
κές, οπτικές και όποιες άλλες. 

Στο σημείο αυτό, και έχει σημασία για τη μουσική εκπαίδευση, θα πρέπει να 
σημειώσουμε ότι το ανθρώπινο είδος είναι το μόνο που μπορεί να ασχοληθεί 
με τη σιωπηρή μάθηση εκτός από τη ρητή μάθηση. Κάτι τέτοιο υπογραμμίζει 
την αναγκαιότητα της ατομικής επιλογής στη μάθηση και τη συνεχή προσπά-
θεια. Ο συγκεκριμένος τρόπος μάθησης συνδέεται παραδοσιακά με διαφορε-
τικά μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως επίσης και με τη σιωπηρή μάθηση. 
Αυτός είναι και ο λόγος που η μουσική εκπαίδευση μπορεί να προσφερθεί με 
μια ποικιλία διδακτικών αλλά και να επαληθευτεί μέσα από τις εικόνες και τα 
γραπτά των παλαιών πολιτισμών. 
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Ενσωματώνοντας όλα τα παραπάνω στη φιλοσοφία και τις πρακτικές της 
μουσικής, η προσχολική και πρωτοσχολική μουσική εκπαίδευση έρχεται να 
προσφέρει περισσότερες μουσικές εμπειρίες αλλά και να διευρύνει αυτές που 
ήδη λαμβάνει ένα παιδί στο σπίτι ή στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του. Η 
εκμάθηση της μουσικής αφορά, άλλωστε, τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης, 
της λεκτικής ή μη λεκτικής επικοινωνίας, όπως επίσης και διαδικασίες αισθητι-
κής καλλιέργειας και μουσικού γούστου, που είναι εν μέρει σιωπηρές, αυθόρ-
μητες αλλά και υποσυνείδητες, καθώς ολοκληρώνονται μέσω της ανάπτυξης 
του νηπίου με τον ίδιο φυσικό τρόπο όπως και η εκμάθηση της γλώσσας. Η 
δυνατότητα της μουσικής να επηρεάσει αρχικά τα νήπια μέσω της εκπαίδευσης 
βασίζεται στο έμφυτο ενδιαφέρον που έχουν τα ίδια για τη μουσική, καθώς την 
αντιμετωπίζουν ως «προσωπική» τους υπόθεση και στην οποία δεν περιλαμ-
βάνεται η πιθανότητα της αποτυχίας ή της ακύρωσης της διαδικασίας εκ μέ-
ρους τους. Οποιαδήποτε μουσική για εκείνα θεωρείται ενδεδειγμένη για ή στο 
παιχνίδι τους. Δεν υπόκειται σε αξιολογικές κλίμακες επιτυχημένης ή λιγότερο 
επιτυχημένης δημιουργίας, αγκαλιάζει όλα τα μουσικά στιλ και αναδεικνύεται 
σε προσωπική «κατάκτηση» από το ίδιο το παιδί. Μια ανάλογη εκπαίδευση 
μπορεί να οδηγήσει τα ίδια να επιλέξουν την ενασχόληση με τη μουσική ως κύ-
ρια ή και ως εξωσχολική δραστηριότητα που θα τους προσφέρει απόλαυση για 
ολόκληρη την ενήλικη ζωή τους. Αυτή η θέση, προσφέρει στους παιδαγωγούς 
(νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, μουσικοπαιδαγωγούς) ένα ασφα-
λές σημείο εκκίνησης για να αγκαλιάσουν την πολυτροπικότητα της μουσικής 
και να ενσωματώσουν με διαφορετικό τρόπο μουσικές κουλτούρες στις πρα-
κτικές τους, ενισχύοντας την αυτονομία της ατομικής μουσικής πρόσληψης. 

Σημείο εκκίνησης στην προσχολική μουσική εκπαίδευση αλλά και αρχή 
της φιλοσοφίας της μουσικής εκπαίδευσης, θα μπορούσε να αποτελέσει η ενί-
σχυση και η υπεράσπιση της αυτόνομης μουσικής πρόσληψης, εκ μέρους των 
εκπαιδευτικών, με φιλελεύθερο τρόπο ώστε όλα τα παιδιά να έχουν αφενός 
δικαίωμα στην ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση στη μουσική εκπαίδευση και 
αφετέρου τη δυνατότητα να αναπτύσσονται εξελικτικά με τη μουσική. Παρ’ 
όλο, όμως, που τα «παραδοσιακά» σημεία εκκίνησης της μουσικής εκπαίδευ-
σης παραμένουν, επί της ουσίας, αμετάβλητα, η μουσική κουλτούρα μας έχει 
αλλάξει πολύ κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της πολιτιστικής ανάπτυξης 
των τελευταίων δεκαετιών. Έτσι, το μουσικό περιβάλλον μας προσλαμβάνεται 
με διαφορετικούς ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους κάθε φορά, με αποτέλε-
σμα να καθιστά απαραίτητη και την επικαιροποίηση των θέσεων που αφορούν 
όχι μόνο τη φιλοσοφία της μουσικής εκπαίδευσης, αλλά και των στόχων και 
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των μεθόδων της προσφερόμενης μουσικής αγωγής σε σχολικά περιβάλλοντα. 
Αυτό σημαίνει ότι η φιλοσοφική ραχοκοκαλιά της μουσικής εκπαίδευσης οφεί-
λει να είναι ανοικτή στις σύγχρονες ανάγκες των γενεών και των κοινωνιών, 
καθώς και να προηγείται των αλλαγών που πραγματοποιούνται στις μεθόδους 
και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας - ταυτόχρονα - υπόψη τις 
αντιλήψεις τους για τη μουσική μάθηση και τη μουσική διδασκαλία. 

Το συγκεκριμένο βιβλίο απευθύνεται σε δυνάμει αλλά και σε εν ενεργεία 
παιδαγωγούς και μουσικοπαιδαγωγούς, εισάγοντάς τους στις βασικές αρχές 
της Εφαρμοσμένης Μουσικής Παιδαγωγικής µε ιδιαίτερη έµφαση στην προ-
σχολική και πρωτοσχολική ηλικία, με σκοπό να συζητηθούν θέσεις και προ-
τάσεις για τη συστηματική αξιοποίηση της μουσικής αγωγής στο πλαίσιο της 
καθημερινής παιδαγωγικής πράξης. Είναι προσανατολισμένο πρακτικά, ώστε 
να στηρίξει διδασκαλίες μέσα από μια ευρεία γκάμα προτάσεων αλλά και να 
ενδυναμώσει τις/τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν μι-
κροδιδασκαλίες, μικροδραστηριότητες και θεματικά πρότζεκτ με έμφαση στη 
μουσική και τις πρακτικές της. Ιδιαίτερα οι προσφερόμενες για αξιοποίηση 
στην τάξη δραστηριότητες καθιστούν εύκολη την εισαγωγή πολλών διαφορε-
τικών μουσικών διδακτικών στις σχολικές πρακτικές. Προσφέρεται, με αυτόν 
τον τρόπο, ο πλήρης σχεδιασμός μίας μουσικής διδασκαλίας για τα νήπια αλλά 
και για τα παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου, με την αξιοποί-
ηση πλούσιου υλικού, σχεδίων εργασίας και προτάσεων που θα διευρύνουν τις 
προοπτικές και τις επιλογές των επαγγελματιών της εκπαίδευσης στη Μουσική 
Αγωγή. Τέλος, ιδιαίτερο βάρος δίνεται αφενός σε ζητήματα εκπαιδευτικής αξι-
ολόγησης και αφετέρου στις τεχνικές αξιολόγησης, καθώς επιδιώκεται η συνε-
χής βελτίωση της μουσικής διδακτικής πρακτικής μέσα στην τάξη, αλλά και η 
άμβλυνση των ανισοτήτων λειτουργίας του ωρολόγιου προγράμματος με την 
ανατροφοδότηση και την επανεκτίμηση του/της εκπαιδευτικού απέναντι στη 
μουσική μαθησιακή διαδικασία. 

Μαρία Γ. Αργυρίου
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Εισαγωγή 
Αντικείμενο της Παιδαγωγικής Επιστήμης αποτελούν τα θέματα της αγωγής 
και της ανάπτυξης του νέου ανθρώπου με στόχο να λειτουργήσει ως φορέας 
γνώσης, πολιτισμού και κοινωνικής αρμονίας. Η παιδαγωγική θεωρία (αρχές/
γνώσεις), ωστόσο, αναπτύσσεται και θεμελιώνει την παιδαγωγική πράξη (έρευ-
να/δράση) η οποία οικοδομείται με ειδικές μεθόδους και εργαλεία επιστημονι-
κής έρευνας όπως είναι η παρατήρηση και το πείραμα και τελικά, η εμπειρία, 
η οποία ανατροφοδοτεί τις θεωρητικές αρχές. Η μουσική πράξη αποτελεί τον 
πυρήνα της πρακτικής δραστηριότητας της Μουσικής Παιδαγωγικής (αξιοποι-
ώντας το μουσικό ερέθισμα, δομώντας τη μουσική μάθηση, εντρυφώντας στη 
μουσική δραστηριότητα/άσκηση), ενσωματώνοντάς τη στη βιωματική μουσική 
εμπειρία.

Η Εφαρμοσμένη Μουσική Παιδαγωγική (στο πλαίσιο κύκλου μαθημάτων 
για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την επαγγελματική επάρκεια των φοιτη-
τών/-τριών αλλά και στο πλαίσιο επιμορφωτικών προγραμμάτων παιδαγωγών 
στη γενική εκπαίδευση), αναπτύσσεται στον άξονα του «τι» θα διδαχθεί (γνω-
στικό πλαίσιο) αλλά και στο «πώς» θα διδαχθεί (μέθοδος διδασκαλίας), καθώς 
έρχεται για να τους/τις ενισχύσει να επαναπροσδιορίσουν την προσωπική τους 
φιλοσοφία, τις αρχές, τη σκοποθεσία, τη στοχοθεσία και τη διδακτική της μου-
σικής παιδαγωγικής σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, ζητά να προ-
ετοιμαστούν ώστε να αντεπεξέλθουν μελλοντικά στην εκπαιδευτική πράξη. 

Τα κείμενα αποτελούν μια απόπειρα «μύησης» των παιδαγωγών που σκοπεύ-
ουν να ασχοληθούν αφενός με τη διδασκαλία της μουσικής στην προσχολική 

1 Το Πλαίσιο  
για τη Μουσική Παιδαγωγική: 
Θεωρητική Θεμελίωση  
και Επιστημονικό Πεδίο
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ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

και πρωτοσχολική ηλικία σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου για 
όσους/-ες έχουν ειδικό επιμορφωτικό ενδιαφέρον στη διά βίου εκπαίδευση. Οι 
δραστηριότητες που εμπεριέχονται λειτουργούν ως ανατροφοδότηση της σκέ-
ψης αλλά και προτάσεις για τη σύσταση του επαγγελματικού τους portfolio με 
σκοπό να τους ενδυναμώσει και να τους στηρίξει στις διδακτικές τους επιλογές 
για εκπαιδευτικούς χώρους, με προσανατολισμό στο συγκεκριμένο ηλικιακό επί-
πεδο της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Ένα μεγάλο μέρος των πλη-
ροφοριών αξιοποιεί τις αρχές και τον φιλοσοφικό στοχασμό του David Elliott 
σχετικά με τη θεώρηση της Μουσικής Πράξης στην εκπαίδευση.

1 .1  Διαμορφώνοντας μουσική κουλτούρα  
υπό το πρίσμα της Πραξιακής Φιλοσοφίας  
για τη Μουσική Εκπαίδευση

Σκοπός της ενότητας είναι η εισαγωγή στις βασικές αρχές της Πραξιακής Φι-
λοσοφίας για τη Μουσική Εκπαίδευση ώστε οι παιδαγωγοί να μπορούν να 
θέσουν τα θεμέλια για τη δημιουργική και συστηματική χρήση της στο πλαί-
σιο της καθημερινής ζωής του σχολείου. Θα προσπαθήσουμε να εισαγάγουμε 
το πλαίσιο που διέπει τη Φιλοσοφία για τη Μουσική Εκπαίδευση του David 
Elliott τόσο σε θεωρητική όσο και σε ερευνητική βάση, με επικαιροποιημένες 
αναφορές. Οι αρχές της Μουσικής Εκπαίδευσης εξετάζονται πρωτίστως καθώς 
χρησιμεύουν ως προετοιμασία για τα μαθήματα διδακτικής μεθοδολογίας της 
μουσικής γενικής εκπαίδευσης. 

Η ενότητα αποσκοπεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της επαγ-
γελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών, καλλιεργώντας τον μουσικοπαιδα-
γωγικό τρόπο σκέψης και δράσης τους, εξοικειώνοντάς τους/τις με τις βασικές 
αρχές και τους προβληματισμούς της Πραξιακής Φιλοσοφίας για τη Μουσική 
Εκπαίδευση. Όπως τονίζουν οι Elliott και Silverman (2015), κείμενα όπως το 
συγκεκριμένο αποτελούν μια από τις πιθανές θέσεις που αφορούν την Πρα-
ξιακή Φιλοσοφία καθώς υπάρχουν αρκετές απόψεις πάνω στο συγκεκριμένο 
ζήτημα. Οι θέσεις του David Elliott για την Πραξιακή Φιλοσοφία της Μουσι-
κής Εκπαίδευσης προτείνονται ως «εργαλείο» άσκησης της σκέψης, εκκίνησης, 
τόνωσης και υποστήριξης των παιδαγωγών της μουσικής καθώς θίγονται και 
καταδεικνύονται αρκετά ζητήματα που αφορούν τις θεωρητικές και πρακτικές 
εκφάνσεις της μουσικής εκπαίδευσης αλλά και της μουσικής για την ευρύτερη 
κοινότητα. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω δεσμεύσεις, το υλικό της ενότητας 



3

ΤΟ ΠΛΑΊΣΊΟ ΓΊΑ ΤΗ ΜΟΥΣΊΚΗ ΠΑΊΔΑΓΩΓΊΚΗ…

για την Πραξιακή Φιλοσοφία της Μουσικής Εκπαίδευσης του David Elliott, 
εμπεριέχει στοιχεία της φιλοσοφίας της μουσικής, της αναπτυξιακής ψυχολο-
γίας της μουσικής, της κοινωνιολογίας της μουσικής, των νευροεπιστημών και 
της παιδαγωγικής επιστήμης και θεωριών για τη δημιουργικότητα. 

Τα προσφερόμενα κείμενα έχουν σκοπό να ενδυναμώσουν τη φιλοσοφική 
σκέψη των (μελλοντικών) εκπαιδευτικών ώστε να είναι σε θέση να κατανοή-
σουν τη σημασία της εννοιοδότησης της φύσης της Μουσικής και να την ερμη-
νεύσουν μέσα από τις διάφορες πρακτικές διαστάσεις της (όπως προβάλλονται 
στις βασικές προσεγγίσεις και τις σκέψεις του David Elliott). 

Στο τέλος της ενότητας προτείνονται δραστηριότητες αναστοχασμού με 
σκοπό την εξοικείωση του αναγνώστη/-τριας με τη δομή της σκέψης του D. 
Elliott για τη φύση της Μουσικής και της μουσικής κατανόησης/αντίληψης και 
την ερμηνεία της Μουσικής Πράξης στη σύνδεση της με τη Μουσική Εκπαί-
δευση.

1 .1 .1  Η φύση της Μουσικής και της Μουσικής Πράξης 
σύμφωνα με τον David Elliott

Η Μουσική, ως αντικείμενο μελέτης της φιλοσοφικής θεώρησης του Elliott, 
θέτει τους ανθρώπους και τις δρώσες ενέργειές τους για τη μουσική δημιουρ-
γία και τη μουσική ακρόαση - μέσα από το εκάστοτε κοινωνικο-πολιτιστικό 
πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται - στο επίκεντρο της πραξιακής φιλοσοφίας. 
Πράγματι, η ίδια η φύση της πρακτικής υπογραμμίζει ότι «η μουσική οφείλει 
να γίνεται κατανοητή και αντιληπτή σε σχέση με τις έννοιες και τις αξίες που 
αναδεικνύονται και προκύπτουν στην αυθεντική/πραγματική διάσταση της 
μουσικής ως δημιουργία και ακρόαση σε συγκεκριμένο πολιτιστικό πλαίσιο» 
(Elliott, 1995: 14). Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Marie McCarthy 
(2000) υποστηρίζει ότι «σε καμία άλλη εποχή στην επαγγελματική ιστορία της 
μουσικής εκπαίδευσης δεν ισχυροποιείται περισσότερο η άποψη για τον αν-
θρωποκεντρικό χαρακτήρα της μουσικής εκπαίδευσης» (όπως εξηγείται στην 
πρώτη έκδοση του βιβλίου του D. Elliott Music Matters το 1995), όπου ο πρα-
ξιαλισμός δίνει έμφαση στο ότι η μουσική διδασκαλία και μάθηση θα πρέπει να 
ασκείται ως «κοινωνική κολεκτίβα» η οποία βασίζεται στον «διαρκή διάλογο 
μεταξύ δασκάλου και μαθητών» για την ανάπτυξη της «ατομικής δημιουργικό-
τητας στο πλαίσιο μιας κοινής κοινοτικής πρακτικής». 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η μουσική είναι μια πολυδιάστατη πρα-
κτική τίθεται το ερώτημα «τι πρέπει να κάνουμε;». 
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Για τον Koopman (2005), ο D. Elliott βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν τριπλό 
προβληματισμό. Πρώτον, θα μπορούσε κανείς να προσπαθήσει να καταλήξει 
σε μια θεωρία της φύσης της Μουσικής που να καλύπτει όλες τις πρακτικές 
που συστήνουν την έννοια της Μουσικής. Αν και αναγνωρίζουμε τις τεράστιες 
διαφορές που εμπεριέχουν οι επιμέρους πρακτικές της, θα μπορούσε κάποιος/α 
να επιχειρήσει να προσδιορίσει έναν βασικό πυρήνα που εμπεριέχεται σε  κα-
θεμία από αυτές. 

Δεύτερον, θα μπορούσε, επίσης, κάποιος/-α να προσπαθήσει να δώσει μια 
ουσιαστική εικόνα μιας ενιαίας πρακτικής ή ενός περιορισμένου αριθμού αυ-
τών. Υποστηρίζοντας την άποψη ότι καμία μονομερής διάσταση - τοποθέτηση 
της φύσης της Μουσικής δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ερμηνείες των πρα-
κτικών της, το ερώτημα παραμένει ανοικτό για το πώς η Μουσική μπορεί να 
ειδωθεί μέσα στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης πρακτικής, στην προσπάθεια να 
προσδιοριστούν τα συστατικά χαρακτηριστικά μιας ενιαίας πρακτικής ή ομά-
δας συναφών πρακτικών. 

Τέλος, θα μπορούσε κάποιος/-α να παραιτηθεί εντελώς από τη φιλοδοξία 
της ανάπτυξης θεμελιωδών θεωριών της Μουσικής, υποστηρίζοντας ότι ακό-
μη και μέσα στις επιμέρους πρακτικές δεν υπάρχει καμιά ιδιαίτερη ερμηνεία 
αναφοράς ή σύνολο συγκεκριμένων χαρακτηριστικών για να συσταθεί. Έτσι, 
θα μπορούσε να παρακαμφθεί το γεγονός της ανάπτυξης μιας ουσιαστικής θε-
ωρίας της ερμηνείας της Μουσικής σχετικά με τη φύση και την αξία της αλλά 
και το ίδιο το περιεχόμενο της σε σχέση με την ανάλυση και τη διευκρίνιση 
επιμέρους μουσικών πρακτικών. 

Το σημείο εκκίνησης της πραξιακής φιλοσοφίας της μουσικής εκπαίδευσης 
για τον David Elliott εξακολουθεί να είναι (και στη 2η έκδοση του κομβικού 
βιβλίου του Music Matters, 2015), η συμπερίληψη τεσσάρων διασταυρούμενων 
και αλληλοσυμπληρούμενων διαστάσεων στην έννοια της Μουσικής: 

i) οι «μουσικά δρώντες» ή αλλιώς «κοινωνικοί μεσολαβητές» (αναφέρε-
ται σε όσους κάνουν μουσική με οποιοδήποτε τρόπο ή ακούν μουσική 
κάθε είδους),

ii) η «μουσική ενέργεια» (προσδιοριζόμενη ως «μουσική όλων των ει-
δών», αλλά και ως μουσική ακρόαση), 

iii) το ατομικό αλλά και συλλογικό μουσικό παράγωγο (μουσικές συνθέ-
σεις, αυτοσχεδιασμοί, ρυθμίσεις) και,

iv) το εκάστοτε πλαίσιο, το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί ως προσω-
πικό, καλλιτεχνικό, ιστορικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, εκπαιδευτικό, 
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Εισαγωγή 
Η αξιολόγηση στις σημερινές κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες κατέχει κε-
ντρική θέση και αποτελεί έναν κρίσιμο και σημαντικό παράγοντα μέσα στα 
εκπαιδευτικά συστήματα. Οι σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στον εκπαιδευτικό 
χώρο επικεντρώνονται στην ποιότητα της εκπαίδευσης και στη λήψη αποφά-
σεων, οι οποίες αφορούν άμεσα την εκπαιδευτική κοινότητα, τους αξιολογού-
μενους, τους εκπαιδευτικούς και τη γνώση αυτή καθεαυτή. Κάθε εκπαιδευτικό 
σύστημα οφείλει να αντλεί πληροφορίες αλλά και τις απαραίτητες γνώσεις, με 
σκοπό την αναβάθμιση και βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας της εκπαί-
δευσης αλλά και της συνεχούς επανατροφοδότησης από συστήματα αξιολόγη-
σης, τα οποία δομεί. 

Με την αξιολόγηση επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση της διδακτικής πρακτι-
κής μέσα στην τάξη, η ποιοτική ανάπτυξη της σχολικής ζωής, η επιτάχυνση της 
υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, η άμβλυνση των ανισοτήτων 
λειτουργίας του προγράμματος όπως η ανατροφοδότηση και η επανεκτίμηση 
του/της εκπαιδευτικού απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία και μάθηση. Η 
αξιολόγηση δεν αποτελεί απλώς μια διαδικασία ελεγκτικού ή διαπιστωτικού 
χαρακτήρα, αλλά ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη επιδιώκοντας τη συνε-
χή αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και την επαναδιατύπωση των 
πρακτικών μας. 

Βασικός άξονας της ευρωπαϊκής ατζέντας για μια παιδεία που ανταπο-
κρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας όπως και τις απαιτήσεις της 
σύγχρονης αγοράς για την απορρόφηση επαγγελματιών της εκπαίδευσης με 

5 Ζητήματα Εκπαιδευτικής 
Αξιολόγησης 
και Αξιολόγησης στη 
Μουσική Εκπαίδευση
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πιστοποιημένη εμπειρία και εκπαιδευτικό έργο, αποτελεί η ανάπτυξη και η 
καλλιέργεια ισχυρών γνωστικών, μεταγνωστικών, κοινωνικών και επικοινωνι-
ακών δεξιοτήτων, που θα επιτρέψουν σε κάθε εκπαιδευτικό να διαχειρίζεται 
και να αξιολογεί τη γνώση. Διανύουμε την εποχή κατά την οποία η εκπαίδευ-
ση θεωρείται εν δυνάμει «πόρος προστιθέμενης αξίας» (Cheong, 2002) για την 
επαγγελματική και ατομική ανάπτυξη κάθε πολίτη και κάθε εργαζόμενου αλλά 
και απαραίτητο στοιχείο για την επιβίωσή του σε έναν κόσμο που αλλάζει με 
εντατικούς ρυθμούς. Η αξιολόγηση οφείλει, όταν σχεδιάζεται προσεκτικά από 
τους εντεταλμένους επίσημους φορείς, να αναλαμβάνει την επανατροφοδότη-
ση του αναβαθμισμένου παιδαγωγικού και κοινωνικού ρόλου της εκπαίδευσης. 

Σημαντική όμως θεωρείται και η δεξιότητα του/της εκπαιδευτικού να ανα-
λαμβάνει με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια τον ρόλο του στοχαζόμενου επαγ-
γελματία της εκπαίδευσης αλλά και του ερευνητή/-τριας μέσα στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία (Κατσαρού & Τσάφος, 2003˙ Αυγητίδου, 2014˙ Ρεκαλίδου, 
2016), ρόλος ο οποίος θα τον/την βοηθήσει να «μεταφράσει» τα μηνύματα 
που εκπέμπονται από τις επιλογές της διδακτικής μεθοδολογίας, της στάσης 
απέναντι στις όποιες συνθήκες και τις καταστάσεις που προκύπτουν εντός εκ-
παιδευτικού περιβάλλοντος. Η διαρκής αυτή «διαβούλευση» των μηνυμάτων 
βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας και μοιραία απαιτεί 
από τον/την εκπαιδευτικό να παρατηρεί, να συλλέγει και να καταγράφει τα 
τεκμήρια ώστε να τα μελετά, να αναστοχάζεται και να επαναδιατυπώνει τα 
επόμενα βήματά του/της. 

Στη διαχρονική πορεία τους, τα προγράμματα σπουδών για κάθε βαθμίδα 
και διδακτικό αντικείμενο και παρ' όλο που αναφέρουν επιγραμματικά τον κομ-
βικό ρόλο της αξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεν αποσαφηνίζουν 
τις μεθόδους, τις τεχνικές και τα μέσα βάσει ή διά των οποίων ο/η εκπαιδευτι-
κός θα αξιοποιήσει και —πολύ περισσότερο— θα εντάξει μορφές αξιολόγησης 
στις πρακτικές του. Το κενό που εντοπίζεται διαχρονικά στο ελληνικό σχολείο, 
τόσο ως προς το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών όσο και σε σχέ-
ση με την έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για θέματα αξιολόγησης, 
δείχνει και την απροθυμία των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή αξιολογικών 
πρακτικών στην πράξη, με αποτέλεσμα η αξιολόγηση να εξακολουθεί μέχρι και 
σήμερα να έχει προαιρετικό χαρακτήρα και να περιορίζεται σε μεμονωμένες 
προσπάθειες (Ρεκαλίδου, 2016α˙ Κακανά, 2006˙ Μπότσογλου & Παναγιωτί-
δου, 2006). 

Στις ενότητες που ακολουθούν θα επιχειρήσουμε αφενός να αποσαφηνί-
σουμε εννοιολογικά την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, επαναπροσδιορίζοντας 
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τον σκοπό και τους στόχους που υπηρετεί στον 21ο αιώνα, αφετέρου να σκια-
γραφήσουμε και να παρουσιάσουμε συνοπτικά τις βασικές αρχές που διέπουν 
τις σύγχρονες μορφές της, καθώς επίσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνω-
ρίσματα των δομικών της στοιχείων. Θεωρούμε, επίσης, σημαντικό να προσ-
διορίσουμε την εννοιολογική αποσαφήνιση και τον επαναπροσδιορισμό του 
σκοπού και των στόχων που υπηρετεί η Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στον 21ο 
αιώνα και, επιπρόσθετα, να σκιαγραφήσουμε συνοπτικά τις νέες τάσεις αυτού 
του πεδίου με ειδική αναφορά στη μουσική εκπαίδευση. Για τον σχεδιασμό και 
την ανάπτυξη των μαθημάτων, των μικροδραστηριοτήτων και των προγραμμα-
τικών δράσεών μας είναι απαραίτητο να αποσαφηνίσουμε και να κατανοήσου-
με τις πιο γνωστές τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών/-τριών, 
που χρησιμοποιούνται από τους/τις εκπαιδευτικούς στο σχολικό περιβάλλον 
της πρώτης τρυφερής ηλικίας.

5 .1  Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και μορφές 
εκπαιδευτικής αξιολόγησης

Ο όρος «εκπαιδευτική αξιολόγηση» έχει ένα ευρύτατο και πολυδιάστατο πεδίο 
αναφοράς, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη χρήση ποικίλων ορισμών, οι 
οποίοι έχουν καταγραφεί τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική βιβλιογρα-
φία από το 1933 έως σήμερα (Tyler, 1942˙ Stake, 1975˙ Black & William, 1998˙ 
Stiggins, 2004˙ Γραμματικόπουλος, 2006˙ Newton, 2007˙ Κασσωτάκης, 2013), 
συχνά αλληλοσυμπληρούμενων και αλληλοεξαρτώμενων, καταγράφοντας την 
πολυπλοκότητα του επιστημονικού πεδίου και την ανάγκη της εννοιολογικής 
αποσαφήνισής του. Κοινός τόπος όλων των προαναφερόμενων μελετών απο-
τελεί το γεγονός ότι προσδιορίζουν την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση «ως μια 
συστηματική διεργασία που αποσκοπεί στην αποτίμηση και στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας όλων των συνδετικών κρίκων 
που αποτελούν την πεμπτουσία της εκπαίδευσης (Πετροπούλου κ.ά., 2015). 
Με βάση τα πορίσματα της σύγχρονης διδακτικής, η αξιολόγηση στον 21ο αιώ-
να θεωρείται θεμελιώδης διαδικασία, άρρηκτα συνδεδεμένη με τις διαδικασίες 
της μάθησης και της διδασκαλίας (Σχήμα 7).
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ΣΧΗΜΑ 7: Η αξιολόγηση, άρρηκτα συνδεδεμένη με τις διαδικασίες της μάθησης  
και της διδασκαλίας (Πετροπούλου κ.ά., 20215)

Μάθηση

Διδασκαλία Αξιολόγηση

Η παιδαγωγική αξία και δυναμική της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης εδράζεται 
στο γεγονός ότι υπηρετεί δύο βασικούς ρόλους:

1. Λειτουργεί ως δυναμικό εργαλείο μάθησης, εμπλέκοντας ενεργά τους 
εκπαιδευομένους στην αξιολόγηση των προσπαθειών τους.

2. Διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο ως μηχανισμός ανατροφοδότησης και 
βελτίωσης τόσο των εκπαιδευομένων (συνεχής παρακολούθηση της 
μαθησιακής τους πορείας, ανίχνευση των αδυναμιών–ελλείψεών τους 
μέσω της ανάπτυξης ισχυρών μεταγνωστικών δεξιοτήτων) όσο και 
του ίδιου του εκπαιδευτικού (π.χ. επαναπροσδιορισμός διδακτικών 
στόχων, επανασχεδιασμός κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων 
για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας) [∆ηµητρόπουλος 1999˙ 
Κασσωτάκης 2013).

Όπως προκύπτει από έρευνες, στη σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη (Blacketal, 
2006˙ Griffinetal, 2012˙ Hodgson & Pyle, 2012˙ Κασιμάτη 2014˙ Ι.Ε.Π., 2017:  
10) αλλά και στα αναθεωρημένα Προγράμματα Σπουδών του 2014 (Ι.Ε.Π, 
2014) παρατηρείται σημαντική πρόοδος και προσπάθεια να αποσαφηνιστεί το 
πλαίσιο της αξιολόγησης, ώστε να συμβαδίζει με σύγχρονες προσεγγίσεις. Η 
μορφή που προτείνεται συνήθως είναι η «αξιολόγηση για τη μάθηση», η οποία 
ορίζεται «ως μια διαδικασία συλλογής, σύνθεσης και ερμηνείας πληροφοριών, 
που προκύπτουν από το πλαίσιο της καθημερινής εμπειρίας στην τάξη και γί-


