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  Σημείωμα διευθυντή σύνταξης 
 
Στο φετινό τεύχος των Μουσικοπαιδαγωγικών φιλοξενούνται πέντε νέα άρθρα από 

τους επιστημονικούς χώρους της μουσικοπαιδαγωγικής, της φιλοσοφίας-αισθητικής και της 
μουσικής τεχνολογίας. 

Τα δύο πρώτα άρθρα προέρχονται από το χώρο της φιλοσοφίας και αισθητικής της 
μουσικής. Στο πρώτο από αυτά η Μαίη Κοκκίδου εξηγεί τους όρους "αισθητική αγωγή" και 
"αισθητικός γραμματισμός" και αναλύει τη σχέση τους με την καλλιτεχνική δημιουργία και 
την πρόσληψη των έργων τέχνης. Η συγγραφέας επιτυγχάνει στο άρθρο μια σκιαγράφηση 
των διαστάσεων της αισθητικής αγωγής, διαχρονικά και συγχρονικά, μέσα από τις 
αναφορές στα κινήματα που κυριάρχησαν στο εν λόγω πεδίο και μέσα από την παρουσίαση 
των αντιπαραθέσεων σημαντικών θεωρητικών και ερευνητών του χώρου. Στο δεύτερο 
άρθρο, η Ειρήνη Νικολάου μας μεταφέρει πίσω στο χρόνο μέσα από τη μελέτη της σχετικά 
με τη μουσική παιδεία στην Πολιτεία του Πλάτωνα. Το κείμενο ρίχνει φως στις διαχρονικά 
ενδιαφέρουσες απόψεις του Έλληνα φιλόσοφου σχετικά με τη θέση της μουσικής στην 
εκπαίδευση και τη δύναμή της να επιδρά στην διαμόρφωση του ήθους. Η θεμελιώδης θέση 
του Πλάτωνα ότι η μουσική παιδεία είναι μέσο για την καλλιέργεια αρετών όπως της 
σωφροσύνης, της ανδρείας, της εγκράτειας και της μεγαλοψυχίας, αποτέλεσε αφετηρία 
προβληματισμού για πολλούς νεότερους φιλοσόφους και παιδαγωγούς και εξακολουθεί να 
είναι επίκαιρη στην σημερινή μουσική πραγματικότητα. 

Στο τρίτο άρθρο του τεύχους, η Ελισσάβετ Περακάκη μας μεταφέρει από τη φιλοσοφία 
στην παιδαγωγική πράξη, μέσα από τη μελέτη της σχετικά με την εφαρμογή της κριτικής 
διδασκαλίας στη μουσική εκπαίδευση. Στο άρθρο παρουσιάζεται συνοπτικά το πρόγραμμα 
της κριτικής διδασκαλίας του Ηλία Ματσαγγούρα και τα αποτελέσματα μιας ποιοτικής 
έρευνας που διεξήχθη με τη συμμετοχή μαθητών της Α΄ Γυμνασίου. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας από την εφαρμογή του προγράμματος στο μάθημα της Μουσικής είναι πολύ 
ενθαρρυντικά ως προς την ανάπτυξη των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης στους συμμετέχοντες 
μαθητές. 

Τα δύο επόμενα άρθρα του τεύχους είναι περιλήψεις διδακτορικών διατριβών που 
ολοκληρώθηκαν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Στο πρώτο από αυτά η Μαρία Μελιγκοπούλου 
παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνάς της σχετικά με τη διδασκαλία της σχολικής 
χορωδίας στα Γυμνάσια της χώρας. Η εμπειρική έρευνα που διεξήχθη εξέτασε όλες τις 
παραμέτρους διδασκαλίας του μαθήματος, τόσο στα γενικά (δημόσια ή ιδιωτικά) όσο και 
στα μουσικά σχολεία, και τα αποτελέσματά της κρίνονται ιδιαίτερα χρήσιμα, τόσο για την 
εκτίμηση της ισχύουσας κατάστασης όσο και για την πιθανή μελλοντική βελτίωσή της. Το 
δεύτερο άρθρο, του Κωνσταντίνου Ντινόπουλου, παρουσιάζει το περιεχόμενο μιας 
πειραματικής έρευνας που έγινε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σχετικά με την επίδραση 
της χρήσης νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τη θετική επιρροή που είχε στην εργαστηριακή 
διδασκαλία η χρήση υπολογιστή-πολυμέσων και το ειδικό λογισμικό που αναπτύχθηκε από 
το συγγραφέα του άρθρου. 
 Με πολλές ευχαριστίες στα μέλη της επιστημονικής επιτροπής για την άψογη 
συνεργασία τους και στους συγγραφείς των άρθρων για την προσφορά του ερευνητικού 
τους έργου. 
 

Κώστας Τσούγκρας 
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