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Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζεται µια βιβλιογραφική ανασκόπηση και µια θεώρηση 
σηµαντικών θεµάτων για να καταλήξει σε προτάσεις προς τους εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα 
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διαπολιτισµικής µουσικής εκπαίδευσης, β) τον ρόλο, τις δυσκολίες και τα προβλήµατα των 
εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα το πρόβληµα διαπολιτισµικής δεξιότητας και επάρκειας 
(intercultural competence), καθώς και η έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης. 
Τέλος, γ) παρουσιάζεται µια σύνοψη προτάσεων προς τους εκπαιδευτικούς για τον εµπλουτισµό 
της διαπολιτισµικής διδασκαλίας της µουσικής. 
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The present study examines issues of intercultural music education. It reviews the recent 
international data on trends concerning intercultural education and suggests practical tips 
for music teachers. The main subjects are: (a) contemporary trends and teaching practices of 
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Εισαγωγή 

Το ενδιαφέρον για τη µουσική άλλων λαών και πολιτισµών αποτελεί ένα φαινόµενο 
µε ρίζες ακόµη και στους συνθέτες της εποχής του ροµαντισµού, από το τέλος του 
18ου αιώνα, όπως στους Ζορζ Μπιζέ, Πιότρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι, Καµίγ Σαιν-Σανς 
(Μυράλης, 2013). Στις µέρες µας, όπου ένα µεγάλο ρεύµα µεταναστών και 
προσφύγων µετακινείται, παρά τα δραµατικά εµπόδια, προς τις χώρες της Ευρώπης 
αλλά και όλων των Ηπείρων, το φαινόµενο της πολυπολιτισµικότητας και της 
«πολυµουσικότητας» έχει επεκταθεί σε πολύ περισσότερες κοινωνίες. Η χώρα µας, 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες της παγκοσµιοποίησης και των αλλεπάλληλων κρίσεων 
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σε παγκόσµιο επίπεδο, από χώρα εξαγωγής µεταναστών είναι πλέον ταυτόχρονα και 
χώρα υποδοχής µεγάλου αριθµού τέτοιων πληθυσµών. Τα γεγονότα αυτά έχουν 
άµεση επίδραση στην εκπαίδευση και παράλληλα καθιστούν τη διαπολιτισµική 
µουσική εκπαίδευση (Δ.Μ.Ε.) ένα περίπλοκο διεθνές ζήτηµα µε δύσκολες λύσεις, 
ακόµη και σε ευνοϊκά κοινωνικά και θεσµικά περιβάλλοντα. Από εκπαιδευτική και 
επιστηµονική άποψη, η συζήτηση στρέφεται σε θέµατα, όπως: ο φιλοσοφικός 
προσανατολισµός της Δ.Μ.Ε., η αυθεντικότητα των µουσικών παραδόσεων, η τάση 
των µειονοτήτων για αποµόνωση και διατήρηση της εθνικής ταυτότητας καθώς και 
για πολιτισµική ανεξαρτησία µέσω της µουσικής, η διαµόρφωση κατάλληλων Α.Π, η 
δηµιουργία κατάλληλων βοηθηµάτων, η εξασφάλιση του απαραίτητου τεχνολογικού 
εξοπλισµού, αλλά και η διαπολιτισµική δεξιότητα, επάρκεια-ανεπάρκεια, η έλλειψη 
κατάλληλης εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτών, ο περιορισµένος 
χρόνος που διατίθεται στους εκπαιδευτικούς για επεκτάσεις της µουσικής 
διδασκαλίας στις µουσικές του κόσµου, κ.ά. 

Σε ορισµένα από τα ζητήµατα αυτά έχουν δροµολογηθεί κάποιες προοπτικές 
για λύσεις. Οι γενικές επιστηµονικές και πολιτικές εξελίξεις, επηρέασαν τις 
προσπάθειες στο χώρο της µουσικής παιδαγωγικής για την αναγνώριση, αποδοχή, 
διάδοση και διάσωση των διαφορετικών µουσικών πολιτισµών της υφηλίου. Ήδη από 
τη δεκαετία του 1950 παρουσιάζεται µια συστηµατική αντιµετώπιση του θέµατος µε 
την ίδρυση της Διεθνούς Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (International Society 
for Music Education, ISME), το 1953 (McCarthy, 2004). Οι θεσµικές αλλαγές σε 
πολιτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο γίνονται εµφανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη 
δεκαετία του 1990 και επεκτείνονται θεσµικά και στη χώρα µας (Κοκκίδου, 2007). 
Μετά από τις πιο πρόσφατες βίαιες µετακινήσεις των πληθυσµών η Ε.Ε. εξέδωσε 
µεταξύ άλλων τη Λευκή Βίβλο, ως ένα πλαίσιο διαπολιτισµικού διαλόγου (2008). 
Επίσης, είχαν προηγηθεί το 2006 οι Οδηγίες της Χάγης για τα Δικαιώµατα των 
Εθνικών Μειονοτήτων στην Εκπαίδευση (ΟΑΣΕ, 2006) και ακολούθησε ένα 
Ψήφισµα για τον ρόλο του διαπολιτισµικού διαλόγου (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
2016).  

Η ανάπτυξη της Δ.Μ.Ε. µε τη βοήθεια των νέων θεσµικών πλαισίων, της 
ανανέωσης των αναλυτικών προγραµµάτων, των συνεδρίων και της αυξανόµενης 
βιβλιογραφίας και έρευνας, καθώς και της τεχνολογίας, φαίνεται να παρέχει σήµερα 
τη δυνατότητα για καλύτερα αποτελέσµατα και οφέλη σε διαφορετικά επίπεδα, όπως 
στο κοινωνικό (επίγνωση, σεβασµός, κατανόηση και ανεκτικότητα) και στο µουσικό 
επίπεδο (απόκτηση και ενίσχυση ενδιαφερόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων) καθώς 
και στο επίπεδο µιας οικουµενικής αντίληψης της ανθρωπότητας από τους µαθητές 
(Μυράλης, 2013). Παράλληλα όµως, η διαµόρφωση του παραπάνω πλαισίου µε τα 
νέα θέµατα και προκλήσεις που θέτει στη µουσική εκπαίδευση από θεσµική και 
πρακτική άποψη, µεταφέρει ένα µεγάλο µέρος υπευθυνότητας προς τους 
εκπαιδευτικούς. Ο εκπαιδευτικός της µουσικής ή της τάξης που επιθυµεί να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις της διαπολιτισµικής µουσικής εκπαίδευσης έχει 
µπροστά του να αντιµετωπίσει την αναγκαιότητα να ενηµερωθεί γύρω από νέους 
όρους και νέες φιλοσοφίες, να ανανεώσει τις µεθόδους και τις πρακτικές 
διδασκαλίας, να εµπλουτίσει το υλικό του και, εν τέλει, να επαναπροσδιορίσει τον 
ρόλο του στην τάξη.  
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Το ζήτηµα της αποσαφήνισης των εννοιών  

Ένα από τα βασικά ζητήµατα που έχει να αντιµετωπίσει ο εκπαιδευτικός είναι η 
γνώση και κατανόηση της βασικής ορολογίας που άπτεται της διαπολιτισµικής 
(µουσικής) εκπαίδευσης. Ακολουθεί µια σύντοµη αναφορά. 

Στη βιβλιογραφία, ως πολιτισµός (από το πολίζω-πόλος-πόλη) ορίζεται ο 
βαθµός ανάπτυξης των υλικών και πνευµατικών δηµιουργηµάτων του ανθρώπου. 
Περιλαµβάνει το σύνολο των πολιτικών, οικονοµικών, υλικών, τεχνικών, αισθητικών 
και επιστηµονικών δηµιουργηµάτων του ανθρώπου, καθώς και τα ήθη, έθιµα, 
παραδόσεις, ηθική κτλ., που χαρακτηρίζουν µια κοινωνία σε ορισµένη χώρα ή εποχή 
(Μείζον Ελληνικό Λεξικό, 2007·  http://www.lexigram.gr/ · Spinthourakis, 2006).  

Από την άλλη, η κουλτούρα (cultura) αποτελεί τον πνευµατικό πολιτισµό, την 
καλλιέργεια και µόρφωση, την πνευµατική ανάπτυξη και το ενδιαφέρον για θέµατα 
διανόησης µιας κοινωνίας, µιας οµάδας ή ενός ατόµου. Ταυτίζεται µε το επίπεδο 
µόρφωσης, της παιδείας και του τρόπου σκέψης µιας κοινωνίας ή των υποκειµένων 
στους οποίους αναφέρεται. Συνήθως δεν αναφέρεται στην υλική και τεχνολογική 
πρόοδο (Tiedt & Tiedt, 2006). 

Η έννοια και ο όρος της πολυπολιτισµικότητας (multiculturalism) προέρχεται 
από τις ΗΠΑ και από τον Καναδά (Ανδρούσου, 1996· Ασκούνη & Ανδρούσου, 2001). 
Αποδίδεται στον πρωθυπουργό του Καναδά, Pierre Trudeau, όταν το 1971 πρότεινε 
τον όρο αυτό για να καθιερώσει ένα πλαίσιο ρύθµισης σχέσεων µεταξύ των πολιτών 
της χώρας και µεταξύ των γηγενών και των µεταναστών ή αποίκων. Η 
πολυπολιτισµικότητα των κοινωνιών προκάλεσε την ανάγκη για αρµονική συνύπαρξη 
και διαβίωση ατόµων και οµάδων µε διαφορετική πολιτισµική προέλευση, στη 
σύγχρονη πολυπολιτισµική κοινωνία, η οποία µε τη σειρά της συνδέεται µε τις αρχές 
της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.  

Έτσι, η διαπολιτισµικότητα (interculturalism, κατά άλλους cross culturalism) 
προέκυψε ως εκπαιδευτική παρέµβαση απέναντι στο φαινόµενο της 
πολυπολιτισµικότητας. Αποτελεί µια ευρύτερη εκπαιδευτική, πολιτισµική, 
γεωγραφική και ιστορική οπτική, η οποία έχει τις ρίζες της στην αυξανόµενη 
αλληλεπίδραση των λαών που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες και αποτελεί 
βασικό χαρακτηριστικό πολλών σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
(Δαµανάκης, 1998). Η χρήση των σχετικών όρων (Multicultural, Cross-Cultural, 
Intercultural), έχει διαπιστωθεί ότι γίνεται συχνά λανθασµένα, όχι µόνο στη χώρα µας 
αλλά και διεθνώς (Schippers, 2005).  

Βασικό συστατικό στοιχείο και ταυτόχρονα εργαλείο της διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης αποτελεί η έννοια του πολιτισµικού διαλόγου, όπως είναι και η αποδοχή 
της ετερότητας του άλλου, ή η ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών µεταξύ των 
διαφόρων πολιτισµών που συνυπάρχουν στις τοπικές και παγκόσµιες κοινωνίες 
(Δαµανάκης, 2002). Σύµφωνα µε τη Λευκή Βίβλο της ΕΕ (2008, σελ. 22): 

ως διαπολιτισµικός διάλογος νοείται η διαδικασία που αποτελεί µια ανοιχτή και 
πλήρους σεβασµού ανταλλαγή απόψεων µεταξύ ατόµων και οµάδων µε διαφορετικό 
εθνοτικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό και γλωσσικό υπόβαθρο και κληρονοµιά, στη βάση 
της αµοιβαίας κατανόησης και του σεβασµού… Προάγει την ισότητα, την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και την αίσθηση ενός κοινού σκοπού. 
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Η γνώση και κατανόηση των παραπάνω και άλλων συναφών εννοιών από τον 
εκπαιδευτικό µπορεί να θέσουν τις βάσεις για τη διαµόρφωση θετικής στάσης και της 
ικανότητας διαχείρισης της διαφορετικότητας στην τάξη, ισχυροποιώντας τη 
διαπολιτισµική του δεξιότητα. Η έννοια της διαπολιτισµικής δεξιότητας (cross-
cultural competence ή intercultural competence) ορίζεται στη βιβλιογραφία ως «το 
σύνολο συγκεκριµένων γνώσεων, στάσεων και ικανοτήτων απαραίτητων για τη 
διαπολιτισµική συνύπαρξη. Ειδικότερα η διαπολιτισµική δεξιότητα των 
εκπαιδευτικών ορίζεται ως «η στάση αποδοχής της πολιτισµικής ετερότητας καθώς 
και η ικανότητα διαχείρισής της στην τάξη και στο σχολείο» (Σταυρίδου-Bausewein, 
2005, σελ. 8). Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην ελληνική βιβλιογραφία χρησιµοποιούνται 
επίσης οι όροι διαπολιτισµική ικανότητα ή επάρκεια ή ετοιµότητα. Οι Lynch και 
Hanson (1993, σελ. 50) περιγράφουν διαπολιτισµική επάρκεια (ικανότητα ή 
δεξιότητα, cross-cultural competence) ως «την ικανότητα του να σκέφτεται, να 
αισθάνεται και να ενεργεί κάποιος µε τρόπους που αναγνωρίζουν, σέβονται και 
οικοδοµούν την εθνοτική, κοινωνικοπολιτισµική και γλωσσική πολυµορφία». 

Η γνώση των µοντέλων, των σύγχρονων τάσεων και διδακτικών πρακτικών της 
διαπολιτισµικής (µουσικής) εκπαίδευσης  

Η ενηµέρωση του εκπαιδευτικού σχετικά µε τα υπάρχοντα διαπολιτισµικά µοντέλα 
και τον προσανατολισµό τους είναι καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχή 
διεκπεραίωση του ρόλου του. Τα κυριότερα µοντέλα που αφορούν τη διαπολιτισµική 
διάσταση της εκπαίδευσης είναι: το αφοµοιωτικό, το ενσωµατικό, το αντιρατσιστικό, 
το πολυπολιτισµικό και το διαπολιτισµικό µοντέλο . Τα πρώτα τρία κρίνονται 1

ανεπαρκή για τη δίκαιη αντιµετώπιση των προβληµάτων που ανακύπτουν 
(Κοσσυβάκη, 2003, σσ. 43-45). Επικρατέστερο θεωρείται στη βιβλιογραφία το 
µοντέλο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης το οποίο χαρακτηρίζεται από την ισότιµη 
αλληλεπίδραση των κυρίαρχων και µειονοτικών πολιτισµών. Το διαπολιτισµικό 
µοντέλο υιοθετεί στις βασικές αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, που είναι: α) η 
αποδοχή και ο σεβασµός της διαφορετικότητας, β) η ισονοµία και η παροχή ίσων 
ευκαιριών και γ) η αλληλοαποδοχή, η αλληλοκατανόηση και η αλληλεγγύη 
(Χατζηχρήστου, 2011· Γκόβαρης, 2001· Γεωργογιάννης, 1999). 

Ενδεικτική των διαφορετικών τάσεων της Δ.Μ.Ε. είναι η χρήση της ποικίλης 
διεθνούς µουσικής ορολογίας, όπως Διαπολιτισµική (Cross-cultural, Intercultural, 
Transcultural), Πολυπολιτισµική (Multicultural), Μουσικές του κόσµου (world music ή 
world musics), Έθνικ µουσική (ethnic music) κ.ά. (Miralis, 2006· Ανδρούτσος, 1998).  

V1698th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018

 Tο αφοµοιωτικό µοντέλο χαρακτηρίζεται από ανυπαρξία και αποκλεισµό των εθνικών και φυλετικών 1

διαφορών των µειονοτήτων στα Α.Π. Το ενσωµατικό µοντέλο, αν και πιο ανεκτικό στην ετερότητα, 
διατηρεί τον αποκλεισµό σε ένα βαθµό, κυρίως για οικονοµικούς αλλά και εκπαιδευτικούς λόγους. Το 
αντιρατσιστικό µοντέλο, ενώ επιχειρεί την υπέρβαση των διαφορών µέσω δοµικών αλλαγών, προκαλεί 
συχνά ανταγωνισµούς µεταξύ των κοινωνικών οµάδων. Σύµφωνα µε τον κλάδο της διαπολιτισµικής 
ψυχολογίας επιθυµητή κρίνεται η τακτική της Εναρµόνισης (integration) έναντι των τακτικών της 
Περιθωριοποίησης, του Διαχωρισµού και της Αφοµοίωσης. Κύριος λόγος για τη µη επιλογή των 
τελευταίων τακτικών είναι ότι αυτές λειτουργούν πιο άνισα και µονόπλευρα υπέρ των ισχυρών 
κοινωνιών κατά τη διαδικασία του επιπολιτισµού (enculturation), δηλαδή των µεταβολών που 
προκύπτουν από την επαφή των διαφορετικών πολιτισµών (Χατζηχρήστου, 2011, σελ. 10). 
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Η γνώση των τάσεων της Δ.Μ.Ε. και το ζήτηµα του πολιτισµικού πλαισίου και 
της αυθεντικότητας  

Σε ότι αφορά τη διδασκαλία της µουσικής άλλων πολιτισµών και ειδικότερα την 
έµφαση στην αυθεντικότητα του υλικού καθώς και στη σύνδεση µε το 
κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο λειτουργίας του, στη βιβλιογραφία παρατηρούνται δύο 
κυρίαρχες τάσεις, ενώ µια τρίτη άποψη προτείνει τον συγκερασµό τους. Η πρώτη 
τάση υποστηρίζει τη διδασκαλία των µουσικών παραδόσεων ως άρρηκτα ενταγµένων 
σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο (Palmić, 2013· Hoffman, 1978).  

Η δεύτερη τάση δεν συνδέει ή θεωρεί ανεξάρτητη τη διδασκαλία µουσικών από 
το πολιτισµικό τους πλαίσιο, δίνοντας έµφαση στις οικουµενικές οµοιότητες των 
διαφορετικών ειδών µουσικής (Nettl, 1983). 

Πολλοί ερευνητές είτε αποδέχονται και τις δύο αυτές τάσεις της 
διαπολιτισµικής µουσικής εκπαίδευσης και προτείνοντας το συνδυασµό τους κατά τη 
διδασκαλία των µουσικών του κόσµου αλλά διαφοροποιούνται µεταξύ τους ως προς 
το βάρος που πρέπει να δοθεί στο πλαίσιο (Kang, 2014· Toner, 2007· Κοκκίδου, 
2007· Reeder, 2002· Reimer, 1994).  

Ανάλογες είναι και οι τάσεις που αφορούν την αυθεντικότητα του υλικού κατά 
τη χρήση παραδοσιακών µουσικών από άλλους πολιτισµούς, µε διαφορετικές 
απόψεις από τους ερευνητές. Στην εποχή µας φαίνεται να έχει θέση στην 
καθηµερινότητα του σχολείου µια συνδυαστική τάση, αυτή της νέας αυθεντικότητας 
κατά τη χρήσης του µουσικού υλικού. Σύµφωνα µε την τάση αυτή , η αυθεντικότητα 
αποκτάται µέσα στις νέες συνθήκες χρήσεις του υλικού όπου δεν κρίνεται 
απαραίτητη η αναπαραγωγή του πρωτότυπου µουσικού έργου κάθε παράδοσης. 
Παράλληλα όµως υποστηρίζει τη σηµασία που έχει κατά τη διδασκαλία και την 
αξιολόγησή της, η τήρηση διαδικασιών που είναι ανάλογες των διαδικασιών του 
συγκεκριµένου κάθε φορά πολιτισµού (Aubert, 2007· Schippers, 2005· Campbell, 
2004· Szego, 2002).  

Σχολείο και Αναλυτικά και Εκπαιδευτικά Διαπολιτισµικά Προγράµµατα 
Μουσικής  

Η στάση και η αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού δέχεται άµεσα την επίδραση 
τόσο του ερευνητικού όσο και του θεσµικού πλαισίου της εκπαίδευσης. Υπό την 
επίδραση των διεθνών οργανισµών και της επιστηµονικής κοινότητας, αρκετές χώρες 
εισάγουν στα επίσηµα Α.Π. και στις πρακτικές διδασκαλίας τις βασικές 
διαπολιτισµικές αρχές µε τις οποίες προβαίνουν σε αναγνώριση της κληρονοµιάς των 
µαθητών µε διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισµικό υπόβαθρο, στην αποδοχή της 
διαφορετικότητας και στην αρµονική συνύπαρξη των µαθητών (Banks, 2004). 

Ο ρόλος του σχολείου και της εκπαίδευσης σε συνθήκες πολυπολιτισµικότητας 
σταδιακά διευρύνεται ώστε, ξεπερνώντας τον µονοπολιτισµικό προσανατολισµό του, 
να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες. Τα νέα Α.Π. και η επίσηµη εκπαιδευτική 
πολιτική, όπου υπάρχουν, κατευθύνουν τα σχολεία ώστε να λειτουργήσει 
πλουραλιστικά και αντισταθµιστικά απέναντι στην ετερότητα, παρέχοντας να παρέχει 
ίσες ευκαιρίες, κοινωνική δικαιοσύνη και κοινές αρχές και αξίες για όλους τους 
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µαθητές. Ένα τέτοιο θεσµικό πλαίσιο µπορεί, δυστυχώς υπό πολλές προϋποθέσεις, να 
συµβάλει στην αντιµετώπιση σοβαρών ζητηµάτων εντός και εκτός του σχολείου, 
όπως είναι ο ρατσισµός, η αδικία, τα στερεότυπα, η ετικετοποίηση, το εχθρικό κλίµα, 
το στρες και οι χαµηλές προσδοκίες, προς όφελος όλων των µαθητών, του σχολείου 
και της κοινωνίας (Ζάχος, 2014). 

Η ανάδειξη της δύναµης της µουσικής στη Δ.Μ.Ε. από τον εκπαιδευτικό 

Οι εκπαιδευτικοί είναι οι πρώτοι που γνωρίζουν ότι η δύναµη της µουσικής αποτελεί 
ένα εξαιρετικό µέσο για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής σε ένα 
πολυπολιτισµικό περιβάλλον. Η επικοινωνιακή δύναµη και η αξία της µουσικής είναι 
ανυπολόγιστη. H µουσική αποτελεί έναν τρόπο επικοινωνίας που παρέχει µια 
πανδαισία συναισθηµάτων - χωρίς την προϋπόθεση της γνώσης µιας άλλης γλώσσας 
–και που χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα να ενώνει όλους τους ανθρώπους µε ένα 
µαγικό τρόπο (Campbell et al., 1996). Αν και η µουσική δεν µπορεί να φέρει την 
ειρήνη στον κόσµο, µπορεί ωστόσο να συµβάλει στην επικοινωνία και στην 
κατανόηση του διαφορετικού (Cabedo-Mas & Díaz-Gómez, 2016). Οι κοινές 
µουσικές εµπειρίες κρύβουν µια ισχυρή µεταµορφωτική και επικοινωνιακή επίδραση. 
Η µουσική µας ωθεί να βιώσουµε την ετερότητα ως το «άλλο» του εαυτού µας µε 
φυσικό τρόπο (McKimm-Vorderwinkler, 2010· Levitin, 2006).  

Τα αποτελέσµατα ερευνών επιβεβαιώνουν ότι η γνώση και εφαρµογή του 
περιεχοµένου του Α.Π. πάνω σε θέµατα διαπολιτισµικότητας -µέσα από την 
αξιοποίηση των δηµογραφικών στοιχείων της τάξης και ενός ισορροπηµένου 
ρεπερτορίου κοντά στις µουσικές προτιµήσεις του εκπαιδευτικού και τη µουσική του 
ζωή των µαθητών- µπορεί να συµβάλει θετικά τόσο στην ενεργό συµµετοχή των 
µαθητών στα µουσικά δρώµενα, όσο και στη διεύρυνση των µουσικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων τους σε µια πολυπολιτισµική τάξη και σε µια παγκόσµια κοινωνία 
(Reeder, 2002). Εναπόκειται στο χέρι των εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν την 
επικοινωνιακή δύναµη της µουσικής σε πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα και σε 
κρίσιµες καταστάσεις, µε την χρήση κατάλληλων πρακτικών, αλλά και µε την 
υποστήριξη των δηµόσιων φορέων. 

Οι πρακτικές δυσκολίες των εκπαιδευτικών και το πρόβληµα της 
διαπολιτισµικής δεξιότητας 

Ακολουθώντας τα θετικά σηµεία του θεσµικού πλαισίου, αλλά και πέρα από αυτό αν 
χρειαστεί, ο εκπαιδευτικός οφείλει να αξιοποιεί τις ιδιαιτερότητες πυροδοτώντας και 
µεταδίδοντας σεβασµό, κριτική σκέψη, εµβάθυνση στις αιτίες, επικοινωνία και 
ανάπτυξη φιλικών σχέσεων, συνεργασία µε τους γονείς, ανταλλαγή και ανάδειξη των 
θετικών πτυχών σε κάθε περίσταση (Ζάχος, 2014). 

Ακόµη όµως και µε την τήρηση όλων αυτών των προϋποθέσεων το έργο των 
εκπαιδευτικών κατά την εφαρµογή προγραµµάτων διαπολιτισµικής µουσικής 
εκπαίδευση συναντά συχνά ανυπέρβλητες δυσκολίες. Συνήθεις δυσκολίες αποτελούν 
επίσης, η εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών και µέσων, η εξεύρεση και επιλογή 
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κατάλληλων διδακτικών µεθόδων, η αξιοποίηση της τεχνολογίας. Ένα καθηµερινό 
πρόβληµα για την αρµονική συνύπαρξη στην τάξη αποτελεί η αντιµετώπιση των 
στερεότυπων, φαινόµενο αρκετά περίπλοκο. Ένα άλλο σοβαρό ζήτηµα που χρήζει 
αντιµετώπισης είναι το στρες που βιώνουν συχνά αρκετές γενιές µεταναστών και 
προσφύγων (Χατζηχρήστου, 2011). Συχνά απαιτείται η εκ νέου εκπαίδευσή τους σε 
σχετικά µουσικούς πολιτισµούς, γεγονός που αποτελεί ένα απαιτητικό εγχείρηµα. 
Έχει διαπιστωθεί ότι οι συνηθέστερες δυσκολίες εµφανίζονται στην προσπάθεια 
προσέγγισης των ιδιαίτερων πολιτισµικά στοιχείων και όχι στην εξερεύνηση των 
οµοιοτήτων και των κοινών οικουµενικών χαρακτηριστικών των εξεταζόµενης 
µουσικής κουλτούρας (Toner, 2007). 

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να έχουν επίγνωση και να µελετούν διαφορετικά 
είδη µουσικής που οι µαθητές τους είναι εξοικειωµένοι προκειµένου να επιτύχουν ό,τι 
καλύτερο στην τάξη. Οφείλουν να χρησιµοποιούν τη µουσική µε τρόπο που να 
προωθεί το σεβασµό και τη µάθηση κάθε νέας κουλτούρας που φέρουν οι µαθητές. 
Απαιτείται ακόµη να διερευνούν τις προσδοκίες και τις επιδράσεις των γονέων πάνω 
στα σχολικά προγράµµατα, οργανώνοντας συναντήσεις ή και συνεντεύξεις µε τις 
οικογένειες προκειµένου να αποκτήσουν, ως εκπαιδευτικοί, µια ιδέα των µουσικών 
πολιτισµών που φέρουν οι µαθητές του (Soccio, 2013). 

Το µέγεθος των αυξανόµενων απαιτήσεων από τους εκπαιδευτικούς αποτελεί το 
µεγαλύτερο ίσως πρόβληµα της διαπολιτισµικής µουσικής εκπαίδευσης και 
συνοψίζεται σε αυτό που ονοµάζουµε έλλειψη διαπολιτισµικής δεξιότητας. Η 
διαπολιτισµική δεξιότητα των εκπαιδευτικών (ικανότητα, επάρκεια ή ετοιµότητα, 
intercultural competence), όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί ένα πολύ απαιτητικό 
χαρακτηριστικό, καθώς αναφέρεται στην ικανότητά τους να «ανταποκριθούν άριστα 
προς όλα τα παιδιά, κατανοώντας τόσο τον πλούτο όσο και τους περιορισµούς οι 
οποίοι αναδύονται από το προσωπικό τους κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο, καθώς και 
από τα κοινωνικοπολιτισµικά πλαίσια των µαθητών που διδάσκουν» (Craig, Hull & 
Haggart, 2000, σελ. 6). Έρευνες δείχνουν ότι το πρόβληµα της διαπολιτισµικής 
δεξιότητας –επάρκειας, κυριαρχεί µεταξύ των πολλών δυσκολιών των εκπαιδευτικών, 
καθώς προέρχεται από τη βασική τους εκπαίδευση. Πράγµατι, σύµφωνα µε τις 
έρευνες, οι εκπαιδευτικοί συνήθως διδάσκουν µε βάση τις προσωπικές τους εµπειρίες 
και δυσκολεύονται να ανακαλύψουν τι γνωρίζουν οι µαθητές τους και τι µπορούν να 
κάνουν (Soccio, 2013· Toner, 2007). 

Εκπαιδευτικές και επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

Απόρροια της αυξανόµενης πολιτιστικής πολυµορφίας και συνεχών κοινωνικών, 
πολιτικών, δηµογραφικών και επιστηµονικών ή θεσµικών αλλαγών αποτελεί η έντονη 
ανάγκη για διαπολιτισµική ευαισθησία, κατανόηση και ετοιµότητα του 
εκπαιδευτικού, η οποία δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί χωρίς την ανάλογη εκπαίδευση 
και επιµόρφωσή του (Spinthourakis, 2006· Sue et al., 1998).  

Σχετικές έρευνες δείχνουν ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές µουσικών και 
παιδαγωγικών τµηµάτων ανά τον κόσµο δεν έχουν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν µαθήµατα γύρω από τις µουσικές του κόσµου και τη 
διαπολιτισµική µουσική εκπαίδευση. Βρέθηκε µάλιστα ότι πανεπιστηµιακά ιδρύµατα 
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που προσφέρουν σχετικά µαθήµατα κυµαίνονται σε πολύ χαµηλά ποσοστά τόσο στην 
Ευρώπη (περίπου 3%), όσο και στις ΗΠΑ (10%) (Μυράλης, 2013· Koster & Gratto, 
2001). 

Τα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι οι επιµορφωτικές παρεµβάσεις, διεθνώς 
και στην Ελλάδα, µπορούν λειτουργήσουν θετικά βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς να 
αναπληρώσουν τις όποιες ανεπάρκειες έχουν από τη βασική τους εκπαίδευση. Προς 
τούτο συνιστούν µια εργαστηριακή αλληλεπιδραστική διαπολιτισµική εκπαίδευση ή 
επιµόρφωση και προετοιµασία των εκπαιδευτικών µουσικής µε τη συνεργασία ΑΕΙ 
και σχολείων. Σηµαντικός παράγων για την αποτελεσµατικότητα τέτοιων 
εκπαιδευτικών ή επιµορφωτικών προγραµµάτων θεωρείται η ανταλλαγή εµπειριών 
µεταξύ συναδέλφων άλλων πολιτισµών στη λογική της αυτο-καλλιέργειας και της 
εµβάθυνσης (Κόκκος, 2011· Burton, 2011). Τα παραπάνω επισηµαίνουν τη σηµασία 
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για την διαπολιτισµική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
µουσικής και συνεργασία ΑΕΙ και σχολείων και καθιστούν απαραίτητη την ανάγκη 
αναθεώρησης των προπτυχιακών/αρχικών προγραµµάτων σπουδών ή της 
συστηµατικής επιµόρφωσής τους (Lasauskienė, Wang & Zhang, 2017· Navarro, 
1989). 

Σηµαντικά συµπεράσµατα –Προτάσεις  

Η σηµασία της εφαρµογής προγραµµάτων ΔΜΕ είναι µεγάλη στις µέρες µας, αλλά η 
πολυπλοκότητα των συνθηκών και των απαιτήσεων καθιστά το έργο των 
εκπαιδευτικών πολύ δύσκολο, χωρίς την ουσιαστική υποστήριξη και την εκπαίδευση 
ή επιµόρφωσή τους. Παρά την αναγκαιότητα βελτίωσης της παρεχόµενης 
εκπαίδευσης και της επιµόρφωσης στην αντιµετώπιση των ελλείψεων και των άλλων 
δυσκολιών των εκπαιδευτικών, έχει διαπιστωθεί ότι ο πιο καθοριστικός παράγοντας 
για την επιτυχή εφαρµογή διαπολιτισµικών προγραµµάτων µουσικής είναι οι αξίες 
και τα πιστεύω των ίδιων των εκπαιδευτικών για τη δύναµη της µουσικής και τη 
σηµασία της διαπολιτισµικής µουσικής εκπαίδευσης (Moore, 1993). Η θετική στάση, 
το ενδιαφέρον και οι παιδαγωγικές πρακτικές που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός 
αποτελούν τους παράγοντες εκείνους µε τη µεγαλύτερη επίδραση στις αντιδράσεις 
των µαθητών στο πλαίσιο µιας διαπολιτισµικής µουσικής εκπαίδευσης (Μυράλης, 
2013· Meidinger, 2002). 

Η πολυπλοκότητα των διαπιστωµένων προβληµάτων, δεν αναιρεί το ρόλο του 
εκπαιδευτικού καθώς δεν  είναι ευκαταφρόνητα αυτά που µπορούν να αλλάξουν µε 
κατάλληλη και συστηµατική προετοιµασία του εκπαιδευτικού της µουσικής ή της 
τάξης στον τρόπο εφαρµογής του µαθήµατος µουσικής στην τάξη. Σταχυολογώντας 
τα ερευνητικά δεδοµένα, εµπλουτισµένα από την έρευνα πεδίου του γράφοντος, 
καταλήγουµε µε ορισµένες ενδεικτικές  προτάσεις για την εφαρµογή προγραµµάτων 
διαπολιτισµικής µουσικής εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς (Θεοδωρίδης, 
2017). 
- Γενικότερα σε σχέση µε την προετοιµασία του εκπαιδευτικού διαπιστώνεται η 
ανάγκη για καλύτερη δυνατή προετοιµασία του µε πρωτοβουλίες του ίδιου, ελλείψει 
θεσµικής υποστήριξης, όπως η µελέτη βιβλιογραφίας, διαδικτυακή αναζήτηση µε 

V1738th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018



Oral presentation - Εισηγήσεις Θεοδωρίδης

χρήση νέων τεχνολογιών, αυτο-επιµόρφωσή του κοκ (Scott-Kassner, 1999· Moore, 
1993). 
- Επισηµαίνεται ότι το περιεχόµενο των µαθηµάτων ενός προγράµµατος Δ.Μ.Ε. που 
διαµορφώνει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός (ή οι υπεύθυνοι του ΑΠ) πρέπει να 
διαφοροποιείται ως προς το περιεχόµενο και τους στόχους του, ακολουθώντας τις 
εµπειρίες και τις προηγούµενες γνώσεις των µαθητών (Palmić, 2013). 
- Απαιτείται ένα ισορροπηµένο ρεπερτόριο, µε µουσικές διαφορετικών παραδόσεων 
και χωρίς να παραµελούνται τραγούδια και χοροί από την παράδοση της πλειοψηφίας 
των παιδιών που συµµετέχουν στις δραστηριότητες των µακροχρόνιων 
προγραµµάτων (Human, 2014· Nettl, 2010). 
- Ως κατάλληλες µέθοδοι προτείνονται η διαθεµατική και η διεπιστηµονική 
προσέγγιση, βιωµατικές τεχνικές διδασκαλίας εµπλουτισµένες µε ενέργειες που τη 
συµµετοχή των οικογενειών (Belz, 2006). 
- Προτείνεται, όπου είναι δυνατό, ο εµπλουτισµός της διδασκαλίας ή δηµιουργικής 
απασχόλησης µε αυθεντικό υλικό και έγκυρες πληροφορίες (αυθεντικές 
ηχογραφήσεις, βίντεο, εικόνες, στίχους, παρτιτούρες, παρακολούθηση ζωντανών 
εκτελέσεων (Stafford-Davis, 2011· Schippers, 2005). 
- Συνιστάται το ζήτηµα της αυθεντικότητας να αντιµετωπίζεται µε την τάση της νέας 
αυθεντικότητας για αξία στη νέα χρήση, µε ευελιξία, καλή προετοιµασία και επιλογή 
και χρήση καλών διασκευών και µεταφράσεων, σωστή επιλογή του βοηθητικού 
οπτικοακουστικού υλικού (Joseph & Human, 2012· Schippers, 2005). 
- Ειδικότερα σε ότι αφορά τις ενέργειες του εκπαιδευτικού σε σχέση µε τα παιδιά, οι 
περισσότεροι ερευνητές συνιστούν ουσιαστική συνεργασία µε τα παιδιά, τους γονείς, 
τους συναδέλφους και µια σειρά από συγκεκριµένες ενέργειες κατά την εφαρµογή 
προγραµµάτων Δ.Μ.Ε., όπως είναι οι κατάλληλες ακροάσεις και οργανογνωσία, οι 
πρόσκληση επισκεπτών, διασφάλιση χρόνου, νέα αυθεντικότητα στη χρήση υλικού, 
εµβάθυνση, εφαρµογή διαδικασιών σύµφωνες µε την εκάστοτε κουλτούρα, τήρηση 
αρχών της Δ.Μ.Ε. (Θεοδωρίδης, 2017· Kang, 2014· Soccio, 2013). 

Ωστόσο, πέρα από τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών, είναι απαραίτητη η 
γενίκευση των αλλαγών και η πραγµάτωσή τους εις βάθος. Η καταπολέµηση των 
στερεοτύπων και η συνολική αλλαγή των πεποιθήσεων των µελών µιας κοινωνίας, 
συνεπικουρούµενη από τη θεσµοθέτηση µέτρων και την πολιτική, την οικονοµική και 
εκπαιδευτική υποστήριξη, αποτελούν άκρως απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
αντιµετώπιση ενός µακροχρόνιου και σύνθετου ζητήµατος για τις σύγχρονες 
κοινωνίες του σήµερα και του αύριο. 
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