
 
 

 

 

 

 

1.  Πόσο «Μουσική» πρέπει να είναι η Μουσική Εκπαίδευση;  

Σκέψεις και προτάσεις για την αξία της κοινωνικής ευθύνης 

στο συµφραζόµενο του µεταµοντερνισµού 
 

Μαίη Κοκκίδου 
 
Οι σκοποί της µουσικής εκπαίδευσης βρίσκονται στον πυρήνα κάθε προσπάθειας για 
αλλαγή και βελτίωση. Στο «γιατί µουσική εκπαίδευση» οι απαντήσεις, µεταξύ πολλών 
άλλων, περιλαµβάνουν: διότι η µουσική έχει αξία στη ζωή του ανθρώπου· διότι όλοι 
είµαστε µουσικοί· διότι όλοι έχουν δικαίωµα στη µουσική· διότι η απόκτηση µουσικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων συµβάλουν θετικά στη γνωστική και κοινωνική-
συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών· διότι είναι άριστο µέσο για να 
ευαισθητοποιήσουµε τους µαθητές σε ζητήµατα πολιτισµικής ποικιλοµορφίας. Κάποια 
από τα «διότι» είναι µουσικά και άλλα είναι εξωµουσικά. Αυτή την αντίφαση θα 
µπορούσαµε να τη συνοψίσουµε στο ερώτηµα Πόσο «Μουσική» πρέπει να είναι η 
Μουσική Εκπαίδευση; Ίσως φαίνεται παράδοξο να σκεφτόµαστε µε αυτόν τον τρόπο, 
αλλά οι συνθήκες της εποχής µας –ακραίες κοινωνικές ανισότητες, τροµοκρατικά 
χτυπήµατα, ρατσισµός– σε συνδυασµό µε την πραγµατικότητα του µεταµοντερνισµού –
πολυπλοκότητα, µεταβλητότητα, αβεβαιότητα κ.λπ.– επιβάλουν µία εκ βαθέων 
επανεξέταση των προηγούµενων θεωρήσεων. Αλλά, για να προτείνουµε αλλαγές για 
τη µουσική εκπαίδευση το πρωταρχικό και κύριο ερώτηµα είναι «γιατί». Τι να 
αλλάξουµε και γιατί; Το «πώς» θα προκύψει από τις απαντήσεις που θα δώσουµε. Το 
παρόν κεφάλαιο θα διερευνήσει την υπάρχουσα κοινωνική-πολιτισµική 
πραγµατικότητα µέσα από τις ορίζουσες του µεταµοντερνισµού και τους σκοπούς της 
µουσικής εκπαίδευσης µε πυρήνα την κοινωνική ευθύνη. Επίσης, θα συζητηθεί η 
δυνατότητα ή/και αναγκαιότητα της µουσικής εκπαίδευσης να συµβάλει στη 
δηµιουργία κοινοτήτων που θα αναζητήσουν συνεκτικές πολιτισµικές εναλλακτικές 
λύσεις και να εµπλέξει τους µαθητές σε έναν µουσικό-κοινωνικό λόγο µε αφετηρία τις 
εµπειρίες τους και τις πολιτισµικές τους ταυτότητες. Συνολικά, στο εξαιρετικά σύνθετο 
ερώτηµα Πόσο «Μουσική» πρέπει να είναι η Μουσική Εκπαίδευση; οι απαντήσεις 
πρέπει να αναζητηθούν συνδυαστικά στο ιστορικό πλαίσιο του µεταµοντερνισµού και 
στα σύγχρονα επιστηµολογικά (έρευνες στη µουσική παιδαγωγική) και οντολογικά (η 
φύση της µουσικής και της µουσικής εµπειρίας) δεδοµένα. Στην ανάλυση για την 
ανάγκη για µία µουσική παιδαγωγική της κοινωνικής ευθύνης, οι δύο προσδιοριστικοί 
όροι («µουσική» και «κοινωνική») αναµένεται ότι θα λειτουργούν συµβιωτικά σε ένα 
πλαίσιο αλληλεπίδρασης και αµοιβαίας ενίσχυσης. Ο µαθητής αναµένεται ότι θα 
αποκτήσει όλο και µεγαλύτερη συνείδηση σε µία συνεχή µετασχηµατιστική διαδικασία 
που είναι πιθανόν ότι θα ενισχύσει θετικά τις σχέσεις στη σχολική τάξη. 
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