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Ο ιδανικός εκπαιδευτικός Μουσικής:
Θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση
Νατάσα Οικονοµίδου Σταύρου

Αναντίλεκτα, ένας από τους πρωταρχικούς στόχους κάθε προγράµµατος
προετοιµασίας εκπαιδευτικών είναι να διδάξουν στους µελλοντικούς εκπαιδευτικούς
πώς να γίνουν αποτελεσµατικοί στον τοµέα τους. Ωστόσο, αυτό που συζητείται για
δεκαετίες τώρα είναι ποια ακριβώς χαρακτηριστικά σκιαγραφούν τον αποτελεσµατικό
εκπαιδευτικό Μουσικής και σε ποιο βαθµό τα προγράµµατα που προετοιµάζουν
εκπαιδευτικούς να διδάξουν σε σχολεία δίνουν τη δέουσα προσοχή και αφιερώνουν
ικανοποιητικό χρόνο σε όλες τις παραµέτρους που θεωρούνται σηµαντικές. Σε αυτό το
κεφάλαιο, θα συζητήσουµε αρχικά τον όρο «αποτελεσµατικός εκπαιδευτικός», όπως
αυτός ορίζεται µέσα από τη βιβλιογραφία. Θα αναζητήσουµε στη συνέχεια, ενδελεχώς,
το προφίλ του αποτελεσµατικού εκπαιδευτικού Μουσικής εστιάζοντας στα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, τις µουσικές του γνώσεις και δεξιότητες, τις
παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές του πρακτικές, καθώς επίσης και τις
επικοινωνιακές του δεξιότητες και άλλα χαρακτηριστικά, µέσα από την κριτική µελέτη
της σχετικής βιβλιογραφίας. Στο τελευταίο µέρος του κεφαλαίου θα παρουσιάσουµε
σηµαντικά πορίσµατα από 2 έρευνες που διεξήχθησαν στην Κύπρο και διερευνούσαν,
µεταξύ άλλων, τις αντιλήψεις 518 µαθητών Γυµνασίου και 71 εκπαιδευτικών
Μουσικής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχετικά µε το ποιος είναι ο «ιδανικός»
εκπαιδευτικός και θα αναζητήσουµε ενδεχόµενες συγκλίσεις/ αποκλίσεις. Βασιζόµενοι
στη βιβλιογραφική επισκόπηση και στα ευρήµατα των ερευνών γίνονται στη συνέχεια
κάποιες προτάσεις σε σχέση µε τα προγράµµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών Μουσικής.
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Εισαγωγή
Το πορτραίτο του καλού εκπαιδευτικού είναι σίγουρα κάτι που µας έχει
προβληµατίσει κάποια στιγµή, είτε ως µαθητές σε σχέση µε τους δασκάλους
και καθηγητές που µας δίδαξαν, είτε ως γονείς µαθητών σε σχέση µε τις
εµπειρίες των παιδιών µας ή ως εκπαιδευτικοί σε σχέση µε το πώς
λειτουργούµε στο µάθηµά µας και τι είµαστε για τους µαθητές µας. Και
σίγουρα αποτελεί ένα από τους πρωταρχικούς στόχους κάθε προγράµµατος
προετοιµασίας εκπαιδευτικών να δώσει στους µελλοντικούς εκπαιδευτικούς
τα απαραίτητα εφόδια για να γίνουν καλοί και αποτελεσµατικοί δάσκαλοι, οι
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