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Η µουσική δεν είναι µόνο ό,τι ακούµε ή παίζουµε αλλά και όλες οι πρακτικές που 
προσδιορίζουν τη δηµιουργία, την πρόσληψη και τη µετάδοσή της. Είναι ένα σύνθετο σύστηµα 
πολιτισµικών νοηµάτων. Σε αυτή τη βάση, το παρόν άρθρο προτείνει ένα µουσικό πρόγραµµα 
σπουδών βασισµένο στις λειτουργίες της µουσικής (ΠΣΛΜ), µέσα από παραδείγµατα για την 
εφαρµογή στη σχολική µουσική εκπαίδευση. Ειδοποιός διαφορά από τα υπάρχοντα ΠΣ είναι ότι 
τα µουσικά είδη και οι πρακτικές θα πρέπει να επιλέγονται µε βάση την σηµασία τους και τη 
λειτουργία τους στην κοινωνική-µουσική ζωή των µαθητών µας και στην κοινωνία στο σύνολό 
της. Το ΠΣΛΜ είναι εξ ορισµού διαθεµατικό και διαπολιτισµικό καθώς οι λειτουργίες δεν 
µπορούν να περιοριστούν µόνο στο πεδίο της µουσικής ή στον κυρίαρχο πολιτιστικό κανόνα. 
Με αυτό τον τρόπο, αποτελεί εφαλτήριο για την ανανέωση της συζήτησης για το θεωρητικό-
φιλοσοφικό υπόβαθρο της µουσικής εκπαίδευσης και για τη δηµιουργική εφαρµογή νέων ιδεών 
στη µουσική διδασκαλία-µάθηση. 

Λέξεις κλειδιά: πρόγραµµα σπουδών µουσικής, λειτουργίες της µουσικής, πολιτισµός, 
νόηµα της µουσικής 
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Music is not just about listening or playing, but also all practices that define its creation, 
reception and transmission. It is a complex system of cultural meanings. In this view, the 
present article puts forward a music curriculum based on music functions through examples 
on how it would be applied in school music education. The qualitative difference of this 
proposal to the existing curricula is that music genres and practices should be chosen on the 
grounds of their importance and function in our students’ lives and society’s socio-cultural 
life. The function-based music curriculum is by default interdisciplinary and intercultural as 
music functions cannot be restricted solely to the music field or the dominant cultural. In this 
way, it can update the conversation about the theoretical-philosophical foundations of music 
education and about the creative implementation of new ideas in music teaching and 
learning. 
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κοµµατιών, καθώς και τα νοήµατα αυτών για µεµονωµένα άτοµα ή/και κοινωνικές 
οµάδες. Η αλληλεπίδραση της µουσικής µε τον άνθρωπο είναι σύνθετη και είναι 
γεγονός ότι η µουσική είχε άµεσες και έµµεσες συνέπειες για την ανθρώπινη 
συµπεριφορά, σε όλη την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου (Geeves, 2014). Οι 
µουσικοί ήχοι κάνουν ξεχωριστή µία ανθρώπινη πρακτική και της δίνουν νόηµα 
(Regelski, 2018). Έτσι, η αξία της µουσικής προσεγγίζεται ανάλογα µε το πώς οι 
άνθρωποι την χρησιµοποιούν στην καθηµερινότητά τους, τόσο µεταφέροντας τον 
πολιτισµό (παρελθόν) όσο και µετασχηµατίζοντας την κοινωνία (παρόν και µέλλον).  

Ο προβληµατισµός για τα σύγχρονα προγράµµατα σπουδών µουσικής  

Η εκπαίδευση επηρεάζεται από τις κοινωνικές συνθήκες. Συνεπώς, υπάρχει η ανάγκη 
για σύνδεση των προγραµµάτων σπουδών (ΠΣ) µε τις συνεχώς µεταβαλλόµενες 
κοινωνικές-µουσικές συνθήκες, ανάγκες, προϋποθέσεις και κριτήρια (Regelski, 
2018). Οι νέες κοινωνικές ορίζουσες, οι νέες µουσικές τεχνολογίες, οι αλλαγές στις 
συνθήκες σχολικής φοίτησης κ.ο.κ. απαιτούν συστηµατική ανασκόπηση των ΠΣ.  

Πώς, όµως, θα µπορούσαν να είναι τα σύγχρονα ΠΣ µουσικής; Για τον Regelski 
(2017), οι στόχοι και το αντικείµενο της µουσικής εκπαίδευσης θα είναι σηµαντικά 
διαφορετικά εάν η µουσική γίνεται αντιληπτή ευρύτερα ως µία ζωντανή κοινωνική 
πρακτική και ένα κεντρικό στοιχείο του κοινωνικού ιστού. Η πρόκληση, σύµφωνα µε 
την Jorgensen (2003), είναι να αποφύγουµε την ασφάλεια των προηγούµενων ιδεών 
των ΠΣ για «ένα µυθικό και εξιδανικευµένο παρελθόν» (σελ. 2). Για τους Elliott και 
Silverman (2015), η µουσική διδασκαλία-µάθηση πρέπει να βασίζεται στις γνώσεις 
και τις αξίες των µαθητών σχετικά µε τη µουσική και να προάγει πραγµατικές 
µουσικές πρακτικές που εξασφαλίζουν τη συνέχεια ανάµεσα στο σχολείο και στην 
καθηµερινή ζωή. 

Η θεωρία του πραξιαλισµού (praxial theory) προτείνει ότι τα είδη, οι χρήσεις 
και οι πρακτικές της µουσικής είναι η ουσία της µουσικής εκπαίδευσης. Αναφέρει τη 
σηµασία της µουσικής για τις κοινωνικές δοµές και δίνει βαρύτητα στη µουσική σε 
κάθε πτυχή της καθηµερινής ζωής, σε κάθε είδους ερασιτεχνικές και ψυχαγωγικές 
χρήσεις της, σε κάθε δράση που έχει µουσική αξία και νόηµα για τους ανθρώπους 
(Regelski, 2018).  

Εν ολίγοις, στη σύγχρονη σκέψη για τα µουσικά ΠΣ τονίζεται η ουσιαστική 
συµµετοχή των µαθητών σε µουσικές δράσεις µέσα από τις οποίες θα αποκτήσουν 
επίγνωση για τον ρόλο και την αξία της µουσικής στη ζωή τους. Αυτά είναι 
σηµαντικό να γίνονται κατανοητά µε ολιστικούς τρόπους και µέσα από εφαρµογές 
της πραγµατικής ζωής. 

Οι λειτουργίες της µουσικής  

Η µουσική σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα για διαφορετικούς ανθρώπους. 
Χρησιµοποιούµε τη µουσική για ποικίλους σκοπούς: (για να ηρεµήσουµε, να 
κινηθούµε, να εµπνευστούµε, να ενωθούµε µε άλλους κ.ο.κ.). Στη διερεύνηση των 
λειτουργιών της µουσικής, κοµβική είναι η πρόταση του Alan Merriam η οποία 
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προέκυψε µέσα από πολυετή ανθρωπολογική διαπολιτισµική έρευνα σε κουλτούρες 
µικρής κλίµακας. Οι δέκα λειτουργίες της µουσικής κατά τον Merriam είναι: 
συναισθηµατική έκφραση· αισθητική απόλαυση· διασκέδαση· επικοινωνία· 
συµβολική αναπαράσταση· σωµατική αντίδραση· συµµόρφωση µε τα κοινωνικά 
πρότυπα· επικύρωση κοινωνικών θεσµών και θρησκευτικών τελετών· συνέχεια και 
σταθερότητα του πολιτισµού· κοινωνική ενσωµάτωση (Merriam, 1964, σσ. 219-227). 
Σε κάθε λειτουργία, ο Merriam δίνει πολλά παραδείγµατα από διάφορες µουσικές 
παραδόσεις. Βεβαίως, τα όρια ανάµεσα σε αυτές τις λειτουργίες δεν είναι πάντα 
ξεκάθαρα και υπάρχουν περιπτώσεις αλληλοκάλυψης. 

Έχουν εκπονηθεί αρκετές έρευνες σε σχέση µε τον ρόλο της µουσικής στη ζωή 
των ανθρώπων. Οι περισσότερες από αυτές διερευνούν µεµονωµένα τις εµπειρίες 
ακρόασης των ατόµων (κυρίως εφήβων και νέων) και το πώς οι συµµετέχοντες 
αντιλαµβάνονται αυτές τις εµπειρίες µε όρους χρήσης ή λειτουργίας. Να σηµειωθεί 
ότι στις περισσότερες από αυτές τις έρευνες, οι όροι «λειτουργία» και 
«χρήση» («function» και «use» αντίστοιχα) εµφανίζονται ως ταυτόσηµοι. Ωστόσο, ο 
Merriam (1964) έθεσε το ζήτηµα της διάκρισής τους τονίζοντας ότι: «Όταν µιλώ για 
τις χρήσεις της µουσικής, αναφέροµαι στους τρόπους µε τους οποίους 
χρησιµοποιείται η µουσική στην ανθρώπινη κοινωνία, στη συνήθη πρακτική ή στη 
συνήθη χρήση της µουσικής είτε ως κύριο αντικείµενο ή σε συνδυασµό µε άλλες 
δραστηριότητες […]. Η “χρήση”, στη συνέχεια, αναφέρεται στην κατάσταση στην 
οποία χρησιµοποιείται η µουσική στην ανθρώπινη δράση. Η “λειτουργία” αφορά 
στους λόγους της χρήσης της και ειδικότερα στον ευρύτερο σκοπό που 
εξυπηρετεί» (σελ. 210). Δηλαδή, οι λειτουργίες είναι µετρηµένες, ενώ οι χρήσεις 
είναι ιδιαίτερες και πολλές. Μία δεδοµένη χρήση µπορεί να συνδέεται µε διάφορες 
λειτουργίες και, ανάλογα, µία δεδοµένη λειτουργία µπορεί να υποστηριχθεί από µία 
σειρά χρήσεων. 

Αν ξεπεράσουµε το ζήτηµα της διαφοράς µεταξύ λειτουργίας και χρήσης της 
µουσικής, οι έρευνες προσφέρουν πολύτιµα δεδοµένα για να αντιληφθούµε τις 
πολλές διαστάσεις της λειτουργίας της µουσικής για τη ζωή των ανθρώπων. Πολλές 
από αυτές εστιάζουν στις µουσικές προτιµήσεις και καταλήγουν ότι οι άνθρωποι 
χρησιµοποιούν σκόπιµα και συνδέουν διαφορετικά µουσικά είδη ή στιλ µε 
συγκεκριµένες λειτουργίες (Boer et al., 2012· Tekman et al., 2012· Schäfer & 
Sedlmeier, 2009) κάτι που µπορεί να συνδεθεί και µε την ταυτότητα των ατόµων. 
Συνολικά, οι αξίες των ατόµων φαίνεται ότι καθορίζουν τις λειτουργίες της µουσικής 
(Tekman et al., 2012) ενώ υπάρχει συναίνεση ότι η µουσική εξυπηρετεί γνωστικές, 
συναισθηµατικές, ενδοπροσωπικές, κοινωνικές και πολιτιστικές λειτουργίες (Boer et 
al., 2012· Schäfer & Sedlmeier, 2009).  
 Σύµφωνα µε ερευνητικά ευρήµατα, οι κυριότερες λειτουργίες που αποδίδουν 
οι άνθρωποι στη µουσική σχετίζονται µε την ικανότητα της µουσικής να προκαλεί και 
να ρυθµίζει διαθέσεις, να χαλαρώνει (άµβλυνση του άγχους), να ενεργοποιεί, να 
ψυχαγωγεί και να βοηθά στη συγκρότηση σκέψεων και συναισθηµάτων. Άλλες 
λειτουργίες που αναφέρονται συχνά είναι η αναπόληση (αναµνήσεις), η παρηγοριά, η 
ονειροπόληση (φαντασίωση), η διαφυγή από τα προβλήµατα και τη ρουτίνα, η 
διαµόρφωση ταυτοτήτων (πολιτική, πολιτισµική, έµφυλη κ.ά.), η γνωριµία και 
διασύνδεση µε άλλους ανθρώπους (οικογενειακοί και φιλικοί δεσµοί, κοινές εµπειρίες 
και µνήµες), και η έκφραση προσωπικών αξιών (Tekman et al., 2012· Boer et al., 
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2012· Herbert, 2012· Schäfer & Sedlmeier, 2009· Saarikallio & Erkkilä, 2007). 
Λιγότερο συχνές λειτουργίες είναι η εκτίµηση της µουσικής ως τέχνη (Schäfer & 
Sedlmeier, 2009), η διανοητική επεξεργασία (Saarikallio & Erkkilä, 2007) και η 
αποµόνωση (Herbert, 2012). Γενικά, οι λειτουργίες της µουσικής έχουν αντίκτυπο 
στη συµπεριφορά των ανθρώπων και στην προσωπική ενδυνάµωση (Geeves, 2014). 
Οι διαπολιτισµικές διαφορές στις µουσικές λειτουργίες µπορούν να εξηγηθούν από 
τις παραδοσιακές πολιτισµικές αξίες µιας κοινωνίας (Boer et al., 2012).  

Αυτό το µεγάλο σύνολο µουσικών λειτουργιών υπογραµµίζει την τεράστια 
δύναµη της µουσικής σε κεντρικές πτυχές της καθηµερινής και κοινωνικής ζωής. Αντί 
να είναι προϊόν απλής αλυσίδας αιτίας και αποτελέσµατος, οι λειτουργίες της 
µουσικής είναι αποτέλεσµα πολλαπλών συµβάντων που ενισχύουν, επηρεάζουν και 
αντισταθµίζουν το ένα το άλλο. Η ίδια χρήση µουσικής σε διαφορετικές οµάδες 
µπορεί να έχει διαφορετικές λειτουργίες.  

Λειτουργίες της µουσικής και µουσική εκπαίδευση: µία πρόταση για ένα νέο ΠΣ 

Τι σηµαίνουν όλα τα παραπάνω για τη µουσική εκπαίδευση; Αρχικά, όταν οι ήχοι 
γίνονται µουσική, κάνουν ξεχωριστή µία πρακτική και της δίνουν νόηµα ενώ 
ταυτόχρονα αποκτούν οι ίδιοι νέο νόηµα από την εν λόγω πρακτική (Regelski, 2018). 
Το αποτέλεσµα είναι µια αφθονία «µουσικών», καθεµιά από τις οποίες προκύπτει σε 
σχέση µε διαφορετικές κοινωνικές-προσωπικές συνθήκες ή ανάγκες.  
 Σε αυτή τη βάση, προτείνω ένα πρόγραµµα σπουδών που θα βασίζεται στις 
λειτουργίες της µουσικής. Οι κατά τον Merriam δέκα λειτουργίες της µουσικής είναι 
ένα σηµείο εκκίνησης καθώς αφορούν σε ευρείες λειτουργίες που καλύπτουν πολλές 
από τις χρήσεις της µουσικής. Αυτή η προσέγγιση αξιοποιεί τις µελέτες της DeNora 
(2000), σχετικά µε τις χρήσεις της µουσικής στην προσωπική και κοινωνική ζωή των 
ανθρώπων, που µας βοήθησαν να καταλάβουµε πώς η χρήση της µουσικής 
διαµορφώνει την ταυτότητα των ατόµων και πώς η µουσική χρησιµοποιείται ως 
πολιτιστικό εργαλείο για την οργάνωση της συµπεριφοράς, των ενεργειών και των 
αλληλεπιδράσεων µεταξύ των ανθρώπων.  

Ποιες δυνατότητες προσφέρει το πρόγραµµα που έχει ως βάση τις λειτουργίες 
της µουσικής στη σχολική τάξη; Το πρόγραµµα σπουδών των µουσικών λειτουργιών 
(ΠΣΜΛ) συνεπάγεται µία στροφή από την «ανάγνωση της µουσικής» στην 
«ανάγνωση των µουσικών κόσµων». Μας δίνει τη δυνατότητα να απαλλαγούµε από 
τις πρακτικές της µουσικής εκπαίδευσης που αναπαράγονται άκριτα και παρέχει 
στους µαθητές ευκαιρίες να διερευνήσουν τις διαδικασίες της µουσικής επικοινωνίας 
στην καθηµερινότητά τους, να προσεγγίσουν διαφορετικές µουσικές κουλτούρες και 
να αποµακρυνθούν από την εθνοκεντρική προοπτική. Το ΠΣΜΛ ορίζει πλαίσια όπου 
οι εφαρµογές (ακρόαση, εκτέλεση, δηµιουργία κ.λπ.) δεν είναι συγκυριακές ή 
αποµονωµένες. Επίσης, έχει στο προσκήνιο την εµπειρία των µαθητών. Δίνει φωνή 
στους µαθητές και, έτσι, οι ιδέες τους ανανεώνουν τις διαδικασίες και συνδέουν τη 
σχολική µάθηση µε την πραγµατική ζωή. Ειδοποιός διαφορά του ΠΣΛΜ από τα ήδη 
υπάρχοντα ΠΣ είναι ότι τα µουσικά είδη και οι πρακτικές θα πρέπει να επιλέγονται µε 
βάση την σηµασία τους και τη λειτουργία τους στην κοινωνική-µουσική ζωή των 
µαθητών µας και στην κοινωνία στο σύνολό της. Έτσι, η µουσική µάθηση 
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εξελίσσεται καθώς οι µουσικές λειτουργίες αλλάζουν ανάλογα µε τις τρέχουσες 
συνθήκες.  

Η έννοια της λειτουργίας είναι ευρεία και περιλαµβάνει ιδεολογικές, 
πολιτισµικές και προσωπικές-συναισθηµατικές διαστάσεις. Καθώς οι λειτουργίες δεν 
είναι ποτέ ουδέτερες, η διερεύνησή τους δεν είναι ζήτηµα απόλυτου ναι/όχι επειδή 
κάθε λειτουργία είναι αποτέλεσµα ενός πολύπλοκου δικτύου πολιτισµικών κωδίκων, 
συµβάντων, κοινωνικών αναγκών και στόχων. Αυτό συνάδει µε τις αρχές της κριτικής 
παιδαγωγικής και µε την έννοια της µουσικής παιδείας ως κοινωνικής και 
πολιτιστικής δοµής (βλ. Κοκκίδου, 2015).  

Το ΠΣΛΜ είναι εξ ορισµού διαθεµατικό και διαπολιτισµικό καθώς οι 
λειτουργίες δεν µπορούν να περιοριστούν µόνο στο πεδίο της µουσικής ή στον 
κυρίαρχο πολιτισµικό κανόνα. Είναι σύµφωνο µε το ανανεωµένο µοντέλο του 
πραξιαλισµού κατά την έννοια ότι ο τρόπος που η µουσική υπάρχει, βιώνεται και 
γίνεται κατανοητή είναι πάντα σε σχέση µε το πλαίσιο των κοινωνικών-µουσικών 
πρακτικών (βλ. Κοκκίδου, 2015). Σε αυτή τη λογική, τίποτα δεν είναι µη-µουσικό ή 
εξωµουσικό. Οι Elliott και Silverman (2015) υπογραµµίζουν ότι η µουσική είναι 
πάντοτε πλουραλιστική και ρευστή, και υπαγορεύεται από τις λειτουργικές συνθήκες 
της χρήσης της. Χωρίς κατανόηση των µουσικών συστηµάτων και των ανάλογων 
κοινωνικών συµπεριφορών και χρήσεων, η µουσική δεν θα γινόταν κατανοητή παρά 
µόνο ως τυχαίοι ήχοι. 

Στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας, εντόπισα δύο µελέτες που συνηγορούν 
στην ανάπτυξη ενός µοντέλου µε βάση τις λειτουργίες της µουσικής (Haack, 2005· 
Hodges & Haack, 1996). Αλλά και οι δύο παραµένουν περιορισµένες στο πλαίσιο του 
Merriam και δεν λαµβάνουν υπόψη τους τα δεδοµένα της σύγχρονης εποχής. Με τα 
σηµερινά δεδοµένα –ας µην ξεχνάµε ότι έχουν περάσει 50 χρόνια από την έρευνα του 
Merriam– είναι αυτονόητο ότι οι λειτουργίες θα πρέπει να εµπλουτισθούν καθώς 
υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές στα µουσικά περιβάλλοντα και στη φύση της 
µουσικής εµπειρίας. Από την πλευρά µου θα ήθελα να προσθέσω άλλες τέσσερις 
λειτουργίες της µουσικής: κατανάλωση και οικονοµία, δόµηση της ταυτότητας 
(αντίληψη του µουσικού εαυτού και του κόσµου), µουσικός ακτιβισµός και 
αλληλεπίδραση στα ψηφιακά πολυτροπικά περιβάλλοντα. Θα ήθελα επίσης να 
συµπληρώσω την κατά Merriam επικοινωνία µε τη διάσταση της αποµόνωσης (µη-
επικοινωνία). Η πρότασή µου έχει ως εξής: 

Συναισθηµατική έκφραση: Οι µαθητές καλούνται να συνειδητοποιήσουν τα 
συναισθήµατα που τους προκαλούν διάφορες µουσικές (είδη και συγκεκριµένα 
κοµµάτια) αφού πρώτα εξοικειωθούν µε ένα ρεπερτόριο που θα τους επιτρέψει να 
µην εγκλωβιστούν στο δίπολο χαρά-λύπη. Ενδεικτικά, µπορούν να συζητήσουν για το 
συναίσθηµα της περηφάνιας (π.χ., εθνικοί ύµνοι), της γαλήνης (όταν η µουσική 
κατευνάζει το άγχος), της συναισθηµατικής διέγερσης (τραγούδια διαµαρτυρίας, 
χορευτική µουσική), της ανίας (γιατί δεν βρίσκω µία µουσική ενδιαφέρουσα;) κ.ά. Οι 
µαθητές µπορούν να αυτοσχεδιάσουν µουσική βάσει µιας δεδοµένης 
συναισθηµατικής κατάστασης.  

Αισθητική απόλαυση: Οι µαθητές µπορούν να φέρουν στην τάξη µία µουσική που 
βρίσκουν ωραία (αρέσκεια) και µία άλλη που βρίσκουν απωθητική (δυσαρέσκεια). 
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Στη συνέχεια θα συζητήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν το µουσικό τους 
γούστο και την αισθητική εµπειρία (εξοικείωση, πολιτισµικό υπόβαθρο, ανοιχτότητα 
κ.ά.). Αυτές οι συζητήσεις θα συνδεθούν και µε την εκτέλεση µουσικής. Οι µαθητές 
µπορούν να συγκρίνουν την ευχαρίστηση που νιώθουν από τις διάφορες µουσικές 
δράσεις (τραγούδι, ακρόαση, παίξιµο µε όργανα κ.λπ.) καθώς και την ευχαρίστηση 
που αντλούν από τη µουσική σε σύγκριση µε άλλες µορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. 

Διασκέδαση: Οι µαθητές συζητούν τους τρόπους που οι άνθρωποι διασκεδάζουν µε 
τη µουσική και αναφέρονται στις δικές τους προτιµήσεις (είδη µουσικής και 
καλλιτέχνες). Μπορούν να τραγουδήσουν και να χορέψουν µε τραγούδια της 
επιλογής τους και να διακρίνουν τα είδη της µουσικής µε κριτήρια τα είδη 
διασκέδασης µε τα οποία συνδέονται. Οι µεγαλύτεροι µαθητές µπορούν να εξετάσουν 
ερωτήµατα όπως: Τα ΜΜΕ επιβάλλουν τρόπους για τη µουσική διασκέδαση; Ποια 
είναι η φύση της µουσικής διασκέδασης και πώς διαφοροποιείται ανάλογα µε το 
είδος της µουσικής; 

Επικοινωνία: Οι επικοινωνιακές λειτουργίες της µουσικής αφορούν κύρια στην 
κοινωνική αλληλεπίδραση. Οι µαθητές θα συζητήσουν για τα νέα περιβάλλοντα και 
τις νέες τεχνολογίες µουσικής επικοινωνίας (π.χ., web 2.0 συµµετοχικές µουσικές 
κοινότητες, χρήση των ακουστικών για δηµιουργία µουσικών χώρων που 
απαγορεύουν οποιαδήποτε εισβολή). Επίσης καλούνται να αντιληφθούν ότι η 
µουσική επικοινωνία διαπερνά κάθε µουσική δράση. Σε αυτή τη βάση, είναι 
σηµαντικό οι µικρότεροι µαθητές να ακούν συχνά τις εκτελέσεις των µεγαλύτερων 
µαθητών και το αντίστροφο. 

Συµβολική Αναπαράσταση: Οι µαθητές θα έρθουν σε επαφή µε κοµµάτια που έχουν 
συµβολικό ρόλο σε ποικίλες θρησκευτικές παραδόσεις, σε εθνότητες (εθνικοί ύµνοι) 
και σε κοινωνικές οµάδες (π.χ., τραγούδια που συµβολίζουν τον αγώνα για ελευθερία, 
τραγούδια-σύµβολα πολιτικών διαφορών). Μπορούν να αναζητήσουν τραγούδια από 
όλα τα είδη της µουσικής που είναι εµβληµατικά για µία κουλτούρα. Μπορούν να 
γράψουν δικά τους τραγούδια αναφορικά µε το σχολείο που φοιτούν ή την περιοχή 
που κατοικούν. Οι µεγαλύτεροι µαθητές θα συνειδητοποιήσουν ότι κάθε συµβολική 
µουσική αναπαράσταση φέρει νόηµα και χρειάζεται ερµηνεία. Επίσης, οι µαθητές θα 
εξοικειωθούν µε τα ποικίλα είδη συµβόλων που χρησιµοποιούνται στη µουσική γραφή 
(γράµµατα από το αγγλικό αλφάβητο για τις νότες και τις συγχορδίες, τα, τι-τι κ.λπ. 
για τα ρυθµικά µοτίβα, αριθµοί για τους χρόνους των µέτρων ή τις σχετικές θέσεις των 
φθόγγων στις κλίµακες κ.ά.). 

Σωµατική Αντίδραση: Η κιναισθητική µουσική εµπειρία έχει πολλές µορφές ενώ 
είναι πολυάριθµες οι χρήσεις της µουσικής για κίνηση και για χορό. Οι µαθητές θα 
εξερευνήσουν τις σωµατικές κινήσεις που σχετίζονται µε τη µουσική (κρουστά 
σώµατος, χορός κ.λπ.) αλλά και κάθε αλλαγή στο σώµα σε αντίδραση στη µουσική 
(καρδιακός παλµός, συγχρονισµός µε τον ρυθµό κ.λπ.). Μπορούν να παίξουν µε 
διάφορα όργανα και να χορέψουν. Απώτερος στόχος είναι να αποκτήσουν επίγνωση 
για την φύση της σωµατικής κίνησης σε διάφορες µουσικές δράσεις. Πώς 
χρησιµοποιούµε το σώµα µας κατά την ακρόαση ή την εκτέλεση µουσικής; Πώς 
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προκύπτει η χαρά από την κίνηση του χορού; Πώς η µουσική ηρεµεί τα βρέφη; Με 
ποιο τρόπο το µουσικό όργανο είναι φυσική επέκταση του σώµατος του µουσικού; Οι 
µαθητές µπορούν να χορέψουν µε µουσικές του κόσµου και µετά να δούνε βίντεο µε 
παραδοσιακούς χορευτές. Ένα συµπέρασµα που µπορεί να προκύψει είναι ότι η 
µουσική είναι ένα παγκόσµιο φαινόµενο αλλά δεν είναι παγκόσµια γλώσσα.  

Συµµόρφωση µε τα Κοινωνικά Πρότυπα: Η µουσική είναι µέσο προσαρµογής σε 
ένα περιβάλλον. Οι µαθητές θα αναζητήσουν παραδείγµατα όπου η µουσική 
υποβάλει ή/και επιβάλει αποδεκτές συµπεριφορές. Οι µεγαλύτεροι µαθητές θα 
στοχαστούν για τις σχέσεις πολιτικής και µουσικής, για µορφές µουσικής 
προπαγάνδας. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να µην διαιωνίζουν άκριτα τις υπάρχουσες 
πρακτικές στη σχολική µουσική εκπαίδευση καθώς συχνά οι µουσικές εκδηλώσεις 
στο σχολείο χρησιµεύουν ως µέσα ενίσχυσης του κυρίαρχου λόγου. 

Επικύρωση Κοινωνικών Θεσµών και Θρησκευτικών Τελετουργικών: Είναι 
ευρέως αποδεκτό ότι η µουσική έχει ηθική-συµβολική δύναµη. Πολλές κοινωνικές 
και θρησκευτικές πρακτικές είναι δεµένες µε τη µουσική (για να δοξάσουν τη θεϊκή 
δύναµη, για να τιµήσουν τους ηγέτες, για προσευχή). Οι µουσικές ψαλµωδίες 
ενισχύουν τη θρησκευτική πίστη και έχουν θετικό (κάθαρση, απελευθέρωση, 
θεραπεία) ή αρνητικό πρόσηµο (π.χ., συλλογική ύπνωση, φανατισµός). Βασικά 
ερωτήµατα για το µάθηµα είναι: Ποιος είναι ο ρόλος της µουσικής στην θρησκευτική 
ζωή των ανθρώπων; Ποια είδη µουσικής συνδέονται µε κοινωνικές τελετές; Ποια 
είναι η σχέση µουσικής και κοινωνικών θεσµών;  

Συµβολή στη Συνέχεια και Σταθερότητα του Πολιτισµού: Η µουσική συνδέει το 
παρόν µε το παρελθόν και το µέλλον. Οι µαθητές θα έρθουν σε επαφή µε τραγούδια 
και µουσικές που στήριξαν τη συνέχεια ενός πολιτισµού (π.χ., γκόσπελ). Θα 
αναζητήσουν παραδείγµατα µύθων, θρύλων, παραµυθιών κ.ο.κ. που δείχνουν τη 
σηµασία της µουσικής σε διάφορους πολιτισµούς. Μπορούν να δηµιουργήσουν 
ηχοϊστορίες ή να αυτοσχεδιάσουν πάνω σε αυτό το υλικό. Οι µεγαλύτεροι µαθητές θα 
βρουν τραγούδια από οποιαδήποτε εποχή ή είδος και θα συζητήσουν τον αντίκτυπό 
τους στη σταθερότητα του πολιτισµού. Ερωτήµατα για τους µεγαλύτερους µαθητές: 
Κάθε µουσικό έργο αντανακλά τις αξίες και τον πολιτισµό της εποχής του και, αν ναι, 
µε ποιον τρόπο; Είναι δυνατόν να είσαι ‘µέσα’ ένα µουσικό έργο εάν είσαι ‘ξένος’ 
στον πολιτισµό που το δηµιούργησε; Γιατί κάποιοι µουσικοί µένουν στην ιστορία ενώ 
άλλοι ξεχνιούνται;  

Κοινωνική Ενσωµάτωση και Κοινωνική Συνοχή: Οι µαθητές θα βιώσουν την 
οµαδικότητα µέσα από τραγούδι, χορό και παίξιµο στα όργανα. Θα αναζητήσουν 
τραγούδια που ενώνουν τους ανθρώπους (π.χ., τραγούδια διαµαρτυρίας, τραγούδια 
ποδοσφαιρικών οµάδων, παραδοσιακά τραγούδια εργασίας) και θα τραγουδήσουν 
κάποια από αυτά. Οι µεγαλύτεροι µαθητές καλούνται να αντιληφθούν ότι η 
ενοποιητική λειτουργία της µουσικής δεν είναι ούτε απλή ούτε φυσική δοµή. Η 
µουσική µπορεί και να ενώσει και να διαχωρίσει τους ανθρώπους. 
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Κατανάλωση και Οικονοµία: Η µουσική είναι κινητήριος µοχλός για την αγορά. Στην 
κατανάλωση της µουσικής, τα µουσικά είδη αποκτούν λειτουργία ανάλογα µε το κοινό 
που τα καταναλώνει. Οι κοινωνικές-οικονοµικές λειτουργίες της µουσικής µπορούν να 
συσχετισθούν, επίσης, µε µηχανισµούς ελέγχου. Σε αυτή τη βάση, µπορούν να 
υλοποιηθούν projects µε στόχο να διερευνήσουν οι µεγαλύτεροι µαθητές την οικονοµική 
αξία της µουσικής και να διαπιστώσουν αν υπάρχουν κοινωνίες χωρίς οικονοµική 
λειτουργία της µουσικής. Οι µαθητές κάθε ηλικίας καλούνται να συνειδητοποιήσουν το 
κόστος που απαιτείται για τη µουσική ζωή τους (τεχνολογικά gadgets, αγορά µουσικών 
οργάνων, εισιτήρια για συναυλίες, τηλεοπτικές µουσικές παραγωγές κ.λπ.). 

Δόµηση της Ταυτότητας: Πώς τα άτοµα κατασκευάζουν και επιβεβαιώνουν τις 
πολιτιστικές τους ταυτότητες µέσω της µουσικής. Πώς οι κοινωνικές και 
τεχνολογικές αλλαγές διαµορφώνουν τις µουσικές ταυτότητες των ανθρώπων; Οι 
µεγαλύτεροι µαθητές θα κατανοήσουν πώς οι µουσικές τους εµπειρίες συµβάλλουν 
στον τρόπο που βλέπουν τον εαυτό τους και τον κόσµο και θα συζητήσουν για τη 
µετασχηµατιστική δύναµη συγκεκριµένων µουσικών εµπειριών. Κάθε µαθητής 
µπορεί να γράψει ένα µικρό τραγούδι (ένα κουπλέ) µε βάση τις προσωπικές του 
µουσικές εµπειρίες. 

Μουσικός ακτιβισµός: Οι µαθητές θα σκεφτούν πώς η µουσική µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για ειρηνικούς σκοπούς ή για την καταπολέµηση της κοινωνικής 
ανισότητας (σε αντίθεση µε τις δράσεις φονταµενταλισµού ή εθνικισµού που έχουν 
εξαιρετικά επικίνδυνες αποχρώσεις). Πώς µπορούµε να προωθήσουµε τον ακτιβισµό 
µέσω της µουσικής; Όλοι µαζί θα οργανώσουν δράσεις όπως: συναυλία για 
συγκέντρωση χρηµάτων για τις οικογένειες προσφύγων που ήρθαν στην Ελλάδα, 
τραγούδια σε ένα γηροκοµείο, τραγούδια και συνθήµατα στη γειτονιά µε στόχο την 
ευαισθητοποίηση σε ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα. Όταν το κοινό δεν είναι µόνο 
µαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, δηλαδή όταν µία εκδήλωση οργανώνεται για να 
παρουσιαστεί σε µία άλλη κοινότητα, το έργο της µουσικής εκπαίδευσης παίρνει έναν 
ευρύτερο σκοπό και δράση.  

Αλληλεπίδραση σε ψηφιακά πολυτροπικά περιβάλλοντα: Η νέα ακουστική-
µουσική οικολογία της ζωής των ανθρώπων διαµορφώνεται από την πολυπλοκότητα 
των σηµερινών οπτικοακουστικών µουσικών κόσµων. Οι µαθητές περιγράφουν πότε 
και πώς χρησιµοποιούν τα ψηφιακά µέσα επικοινωνίας και πώς αναπτύσσουν τη 
µουσική κατανόηση. Η χρήση και δηµιουργία µουσικών βίντεο θα επιτρέψει στους 
µαθητές να αντιληφθούν τη µουσική σε οπτικοακουστικά πλαίσια και το πώς αυτή 
συµβάλλει στην κατανόηση των οπτικών πληροφοριών καθώς και να τους 
προβληµατίσει για την αξιοπιστία της µουσικής πληροφορίας στο διαδίκτυο. 

Επίλογος  

Η µουσική καλύπτει ένα ευρύ φάσµα ανθρώπινης εµπειρίας. Κάθε µουσική εµπειρία 
διαφέρει από κάθε τύπο δραστηριότητας και σε σχέση µε το πλαίσιο που 
πραγµατοποιείται. Οι λειτουργίες της µουσικής αποτυπώνουν πώς βιώνουµε τη 
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µουσική και καθορίζουµε τα περιβάλλοντα όπου οι µουσικές δράσεις (ακρόαση, 
εκτέλεση, σύνθεση, αυτοσχεδιασµός, κίνηση-χορός, διασκευή, παραγωγή) 
υλοποιούνται, συνδέονται ή επηρεάζονται αµοιβαία.  

Στο παρόν άρθρο, συζητήθηκαν οι λειτουργίες της µουσικής ως καθοδηγητικοί 
άξονες για ένα ΠΣ µουσικής στη σχολική εκπαίδευση. Στο ΠΣΛΜ, οι εκπαιδευτικοί 
µουσικής µπορούν να είναι δηµιουργικοί στην εφαρµογή ιδεών στην πράξη. Κάθε 
λειτουργία µπορεί να συνδεθεί µε διάφορες δράσεις σε ένα –το δυνατό περισσότερο– 
αυθεντικό πλαίσιο. Μία αρχή που διαπερνά την εν λόγω πρόταση είναι ότι η 
‘ασφάλεια’ της διδασκαλίας των στοιχείων της µουσικής χωρίς τη σύνδεση αυτών µε 
µεγαλύτερα ζητήµατα –όπως οι διακρίσεις, τα έµφυλα στερεότυπα, ο ρατσισµός, η 
βία, η εµπορευµατοποίηση της µουσικής– θα εξακολουθεί να περιορίζει τη µουσική 
εκπαίδευση σε έναν διεκπεραιωτικό ρόλο. 
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