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

τους επιστημονικούς χώρους της μουσικοπαιδαγωγικής, της χορωδιακής και φωνητικής 
εκπαίδευσης, της νευροφυσιολογίας της μουσικής και της μουσικής τεχνολογίας. 

 
Τα δύο πρώτα άρθρα έχουν ως θέμα την ανθρώπινη φωνή και το τραγούδι. Στο πρώτο 

από αυτά οι Patrick Freer και Αντώνης Βερβέρης, προερχόμενοι από το χώρο της 
χορωδιακής εκπαίδευσης, εξετάζουν το "ακανθώδες" ζήτημα της μεταφώνησης των 
αγοριών στην εφηβεία και το πρόβλημα που δημιουργεί ως προς τη συμμετοχή τους σε 
χορωδιακά σύνολα. Το άρθρο παρουσιάζει την μέχρι τώρα έρευνα, αναλύει τις 
προσεγγίσεις των Αμερικανών ερευνητών και εκπαιδευτών και αναζητά προτάσεις 
σχολικής πράξης για τους Έλληνες μουσικο-εκπαιδευτικούς. Στο δεύτερο άρθρο, ο 
ερευνητής και καλλιτέχνης-ερμηνευτής Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης εξετάζει τις ιδιαίτερες 
φωνητικές τεχνικές και την παιδαγωγική του ποντιακού φωνητικού ιδιώματος, όπως 
απορρέουν από την τρέχουσα πρακτική της ποντιακής μουσικής σκηνής στη σύγχρονη 
Ελλάδα. Συνδυάζοντας την επιτόπια έρευνα με την προσωπική εμπειρία, επιχειρεί να 
γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης, αναλύοντας με επιστημονική 
μεθοδολογία την ποντιακή φωνητική τεχνική και παρουσιάζοντας συγκεκριμένες 
παιδαγωγικές προτάσεις για την εκμάθηση του ιδιώματος. 

Στο επόμενο άρθρο, η Δήμητρα Κόνιαρη επιχειρεί να μυήσει τους αναγνώστες στο 
χώρο της νευροφυσιολογίας της μουσικής. Το κείμενο καλύπτει βιβλιογραφικά το ζήτημα 
της εγκεφαλικής νευρωνικής βάσης της μουσικής ικανότητας, παρουσιάζοντας την 
πρόσφατη σχετική έρευνα, και επιχειρεί τόσο την συνοπτική παρουσίαση της δομικής και 
λειτουργικής οργάνωσης του εγκεφάλου κατά την ανάπτυξή του, όσο και την ανάδειξη της 
σημασίας των κρίσιμων και ευαίσθητων περιόδων για την απόκτηση της μουσικής 
συμπεριφοράς. 

Το άρθρο του Νίκου Θεοδωρίδη που ακολουθεί, αποτελεί περίληψη της διδακτορικής 
του διατριβής στο χώρο της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Αρχικά εμφανίζει, μέσω 
ερευνητικών δεδομένων, τις προτιμήσεις των νηπιαγωγών για το αντικείμενο της μουσικής, 
κατόπιν αναδεικνύει, μέσα από τις απόψεις και πρακτικές των νηπιαγωγών, την ιδιαίτερη 
σημασία της συστηματικής διδασκαλίας και του ετήσιου προγράμματος μουσικής αγωγής, 
και τέλος, παρουσιάζει τα επιθυμητά στους νηπιαγωγούς χαρακτηριστικά της μουσικής τους 
επιμόρφωσης.  

Στο τελευταίο άρθρο του τεύχους, η Μαριάννα Ροντογιάννη επιχειρεί μια επισκόπηση 
της χρήσης της μουσικής τεχνολογίας στη μουσική εκπαίδευση, παρουσιάζοντας πρόσφατη 
ερευνητική βιβλιογραφία για τη χρήση της τεχνολογίας στη γενική και ειδική-μουσική 
εκπαίδευση, σχολιάζοντας τη χρήση της μουσικής τεχνολογίας στην ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα και τονίζοντας το σημαντικό ρόλο του εκπαιδευτικού μουσικής στην 
αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων για  την επίτευξη μουσικών στόχων.  

 
Ελπίζοντας τα άρθρα αυτά να βοηθήσουν ουσιαστικά στη μόρφωση και επιστημονική 

κατάρτιση των μουσικο-εκπαιδευτικών της χώρας μας, και πιστεύοντας ότι μόνο μέσα από 
την ποιοτική δουλειά μπορεί να αντιμετωπιστεί η οποιαδήποτε οικονομική ή πνευματική 
κρίση που μας ταλαιπωρεί, σας ευχόμαστε μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. 
 

Κώστας Τσούγκρας 
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