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Εισαγωγικό σηµείωµα 

Αγαπητοί φίλοι, 

Μέσα στο εορταστικό κλίµα των προετοιµασιών για το 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. (23-25 
Νοεµβρίου 2018), τα άρθρα που παρουσιάζονται στο παρόν, διπλό τεύχος του περιοδικού 
Μουσική Εκπαίδευση, συµβαδίζουν, µε τον δικό τους τρόπο, µε τη θεµατική του 8ου 
Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. που είναι “Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, 
νέοι προσανατολισµοί”. 

Στο πρώτο άρθρο, η Βασιλική Ψύρρα παρουσιάζει παραδείγµατα εκπαιδευτικού υλικού µε 
βάση τον φωνητικό αυτοσχεδιασµό, στο πλαίσιο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Τα 
παραδείγµατα αυτά εστιάζουν στη δηµιουργική χρήση της φωνής και της γλώσσας στο 
µάθηµα της µουσικής. Μέσα από τη γνωριµία των µαθητών µε διαφορετικές γλώσσες και 
πολιτισµούς, ευρύτεροι στόχοι είναι η ενίσχυση της κριτικής σκέψης των παιδιών, η 
προώθηση της πολιτιστικής συµµετοχής και ένταξης κάθε παιδιού και η δυνατότητα να 
εκφραστεί µε τον δικό του προσωπικό τρόπο. 

Στο δεύτερο άρθρο, η Μαρία Χατζηλάµπρου µελετά την επίδραση που ασκεί η κάθε µία 
φιλοσοφική προσέγγιση της Μουσικής Εκπαίδευσης, η Αισθητική και η Πραξιακή 
προσέγγιση, στον σχεδιασµό ενός σχολικού µαθήµατος µουσικής. Παρουσιάζονται δύο 
ενδεικτικά σχέδια µαθήµατος για τη διδασκαλία του µουσικού Κανόνα στην Α' γυµνασίου, 
σύµφωνα µε το φιλοσοφικό πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραµµές της κάθε µίας από τις 
παραπάνω, φιλοσοφικές προσεγγίσεις. 

Στο τρίτο άρθρο, η Βασιλική Αϊντζή µελετά ένα θέµα που απασχολεί ιδιαίτερα τα τελευταία 
χρόνια τις εκπαιδευτικές κοινότητες, αυτό της αντιµετώπισης του σχολικού εκφοβισµού. Οι 
διδακτικές προτάσεις στοχεύουν, εκτός από την ανάπτυξη συγκεκριµένων µουσικών 
δεξιοτήτων, στην ενίσχυση της αυτοεκτίµησης, της ενσυναίσθησης, της κοινωνικοποίησης και 
της συνεργατικότητας των µαθητών, δεξιότητες «κλειδιά» για την αντιµετώπιση του 
φαινοµένου. Επιπλέον, το συγκεκριµένο αντικείµενο προσφέρεται για διαθεµατική 
διδασκαλία µε τα περισσότερα διδακτικά αντικείµενα του Δηµοτικού Σχολείου. 

Τέλος, στο τέταρτο άρθρο, η Μαρία Ντούρου συνθέτει ένα Μοτέτο για να διευκολύνει τους 
µαθητές της να εµπεδώσουν και να επαναπροσεγγίσουν σηµαντικά σηµεία από την ιστορία 
των Περσικών Πολέµων. Πρόκειται για µια διαθεµατική µουσικοπαιδαγωγική δραστηριότητα, 
η οποία δηµιουργήθηκε µε την προσδοκία η χορωδιακή πράξη και γενικά το οµαδικό τραγούδι 
να ενταχτούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να διευκολύνουν τους µαθητές στην 
αποµνηµόνευση της ιστορίας µέσα από τη ρίµα, το ρυθµό και τη µουσική. 

Καλή σας ανάγνωση! 

Για τη Συντακτική Επιτροπή 
Δήµητρα Κόνιαρη 


