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  Σημείωμα διευθυντή σύνταξης 
 

Στο παρόν τεύχος των Μουσικοπαιδαγωγικών φιλοξενούνται πέντε νέα άρθρα 
γραμμένα είτε ατομικά είτε συνεργατικά από έξι ερευνήτριες – και σε αυτό το τεύχος 
κυριαρχεί το γυναικείο φύλο – προερχόμενες από τους επιστημονικούς χώρους της 
μουσικοπαιδαγωγικής, της φιλοσοφίας-αισθητικής και της μουσικής ψυχολογίας. 

Στο πρώτο άρθρο η Aθηνά Kτενιαδάκη διερευνά διεξοδικά τις απόψεις, το 
επαγγελματικό προφίλ, τις διδακτικές προσεγγίσεις των καθηγητών Μουσικής στη Γενική 
Β/θμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται 
το διδακτικό τους έργο. Πρόκειται, από όσο γνωρίζουμε, για την πρώτη έρευνα τέτοιου 
περιεχομένου και εμβέλειας σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος της Μουσικής στη 
χώρα μας. Tα αποτελέσματα της έρευνας, εκφρασμένα εποπτικά σε 30 στατιστικούς 
πίνακες, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ελπίζουμε να βοηθήσουν τόσο τους τωρινούς όσο 
και τους μελλοντικούς δασκάλους και ερευνητές. 

Στο καίριο ερώτημα του με ποια κριτήρια ένας εκπαιδευτικός επιλέγει τα ερεθίσματα 
στα οποία θα βασιστεί για να ασκήσει Αισθητική-Μουσική Αγωγή στους μαθητές του 
προσπαθεί να απαντήσει με το άρθρο της η Mαρίνα Σωτηροπούλου-Zορμπαλά. Στην 
εργασία διατυπώνονται τα κριτήρια ενός πιθανού σκεπτικού που μπορούν να υιοθετήσουν 
οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την επιλογή των προς εκμάθηση 
τραγουδιών και την παιδαγωγική τους αξιολόγηση. H ανάδειξη της σημασίας του ρόλου της 
αισθητικής θεωρίας και έρευνας στην εφαρμογή της αισθητικής αγωγής επιχειρείται μέσα 
από ένα παράδειγμα δημιουργικής σύνδεσης μουσικής και χρωμάτων. 

Tο τρίτο άρθρο είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της Mαίης Kοκκίδου με την 
Ξανθούλα Παπαπαναγιώτου και έχει ως αντικείμενο τη σχέση κριτικής σκέψης και 
μουσικής εκπαίδευσης. Tο κείμενο εστιάζει στο ρόλο της κριτικής σκέψης στις διαδικασίες 
διδασκαλίας-μάθησης και αναδεικνύει τις στρατηγικές  που μπορούν να υιοθετηθούν και να 
υλοποιηθούν σε ποικίλα πεδία της μουσικής διδασκαλίας-μάθησης αναφορικά με την 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στους μαθητές. 

Tο επόμενο άρθρο είναι επίσης συνεργατικό, γραμμένο από την Eλένη Tσακιρίδου και 
την Mαίη Kοκκίδου και αποτελεί συνέχεια της σειράς άρθρων που έχουν δημοσιευθεί με 
αντικείμενο την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση. Σε αυτό το άρθρο διερευνάται η 
συσχέτιση των σπουδών μουσικής με την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης και της 
αυτοεκτίμησης σε μαθητές σχολικής ηλικίας μέσα από επιτόπια έρευνα με ερωτηματολόγια 
σε 1113 μαθητές E΄ και ΣT΄ τάξης Δημοτικού. Η ανάλυση των δεδομένων έδωσε το 
ενδιαφέρον συμπέρασμα ότι οι τομείς της αυτοαντίληψης που επηρεάζει η μεταβλητή της 
μουσικής εκπαίδευσης είναι αυτές της σχολικής ικανότητας, της διαγωγής/συμπεριφοράς 
και της αυτοεκτίμησης. 

Tο τελευταίο άρθρο του τεύχους προέρχεται από το χώρο της μουσικής ψυχολογίας. Σε 
αυτό η Δήμητρα Kόνιαρη μελετά τις διαφορές στη νοητική αναπαράσταση της μουσικής 
μεταξύ ακροατών με ή χωρίς τυπική μουσική εκπαίδευση. Xρησιμοποιώντας ως 
πειραματική βάση την ιεραρχική κατάτμηση ενός έργου για πιάνο του Γιάννη 
Kωνσταντινίδη, φτάνει σε μια σειρά από ενδιαφέροντα και πρόσφορα για περαιτέρω 
έρευνα συμπεράσματα σχετικά με την αντίληψη των δομικών ή επιφανειακών 
χαρακτηριστικών της μουσικής από μουσικούς ή μη-μουσικούς. 
 Με πολλές ευχαριστίες στα μέλη της επιστημονικής επιτροπής για την άψογη 
συνεργασία τους και στους συγγραφείς των άρθρων για το ερευνητικό τους έργο, σας 
ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά και καλή αντάμωση στο 6ο Συνέδριο της EEME στην 
Aθήνα από την 30η Oκτωβρίου ως την 1η Nοεμβρίου. 
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