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Αναπτύσσοντας τη µουσικότητα των παιδιών προσχολικής
και πρώτης σχολικής ηλικίας µέσα από τη διαπολιτισµική
µουσική εκπαίδευση: το πρωτόκολλο µουσικότητας του
προγράµµατος MusiChild
Ζωή ∆ιονυσίου

Ο όρος «µουσικότητα» έχει προκαλέσει πλήθος ακαδηµαϊκών συζητήσεων στη
µουσικοπαιδαγωγική κοινότητα κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η µουσικότητα είναι
µια έννοια που έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως αλλά µε σχετική ασάφεια σε σχέση µε
έννοιες όπως η µουσική ανάπτυξη, το µουσικό ταλέντο, η µουσική δεκτικότητα, οι
µουσικές δεξιότητες, οι µουσικές γνώσεις, οι µουσικές ικανότητες, κλπ. Στο παρόν
κεφάλαιο προτείνεται ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη της µουσικότητας των παιδιών
προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, που µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο
εργαλείο στη διδασκαλία - µάθηση της µουσικής σε µικρές ηλικίες. Το προτεινόµενο
πλαίσιο έχει εµπνευστεί από τη θεωρία της µουσικότητας ως «µεταφορική
διαδικασία» (Swanwick, 1999), τη θεωρία της «επικοινωνιακής µουσικότητας»
(Malloch & Trevarthen, 2009) και την έννοια της «δια-µουσικότητας», που σχετίζεται
µε τη µουσικότητα υπό το πρίσµα της διαπολιτισµικότητας (OʼFlynn, 2005).
Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος «MusiChild: Προσχολική Μουσική
Εκπαίδευση στη Μεσόγειο», και εφαρµόστηκε σε νηπιαγωγεία της Ελλάδας, Κύπρου,
Ιταλίας και Ισπανίας στο πλαίσιο της διδασκαλίας µουσικής µε διαπολιτισµικό
προσανατολισµό. Η πιλοτική εφαρµογή του στις συνεργαζόµενες χώρες αξιολογήθηκε
µέσα από παρατήρηση µαθηµάτων και ηµερολόγια των συνεργαζόµενων
εκπαιδευτικών. Έτσι καταγράψαµε και αξιολογήσαµε γεγονότα κατά τη διδασκαλίαµάθηση της µουσικής που σχετίζονταν µε τη µουσικότητα των µαθητών. Τα ευρήµατα
της αξιολόγησης αυτής της πιλοτικής έρευνας αποδεικνύουν ότι το προτεινόµενο
πλαίσιο µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη της
µουσικότητας των µαθητών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Ο
εκπαιδευτικός µουσικής ή εκπαιδευτικός της τάξης µπορεί να αναπτύξει µεθόδους
ώστε να παρέχει κίνητρα για την περαιτέρω ανάπτυξη της επικοινωνιακής
µουσικότητας των µαθητών του, καθώς και για τη στήριξη της διαπολιτισµικής
διδασκαλίας-µάθησης.
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