
 

Θέµα: Σχετικά µε το µάθηµα της Μουσικής στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ:  

Το Διοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.) παρατηρώντας τις πολλαπλές αλλαγές που 
συµβαίνουν στο χώρο της εκπαίδευσης στον τοµέα των τα καλλιτεχνικών µαθηµάτων, θα ήθελε να επισηµάνει: 
1. Η Μουσική στην εκπαίδευση δεν είναι ένα δευτερεύον µάθηµα που απλώς συµπληρώνει το ωρολόγιο πρόγραµµα των σχολείων. Είναι µάθηµα 

εξαιρετικής σηµασίας και ειδικής βαρύτητας. Όλες οι σύγχρονες έρευνες υποστηρίζουν ότι στην προσχολική εκπαίδευση και τις πρώτες τάξεις 
του Δηµοτικού Σχολείου, η Μουσική είναι το µάθηµα που γεφυρώνει τον φαντασιακό κόσµο των παιδιών µε την καθηµερινή πράξη, ενώ στη 
Μέση Εκπαίδευση είναι το µάθηµα που δίνει διέξοδο στη συναισθηµατική ένταση των παιδιών καλλιεργώντας ταυτόχρονα οµαδικό πνεύµα και 
αναπτύσσοντας τις ατοµικές τους δεξιότητες. Για τους λόγους αυτούς θεωρούµε ότι: 

• Στο Δηµοτικό Σχολείο δεν πρέπει να καταργηθεί η δεύτερη ώρα του µαθήµατος µουσικής στην Α και Β Δηµοτικού. 
• Στο ήδη υπάρχον µονόωρο µάθηµα της Μουσικής στις υπόλοιπες τάξεις του Δηµοτικού Σχολείου, καλό θα είναι να προστεθεί εβδοµαδιαία 
και ένα δίωρο Χορωδίας αντίστοιχο µε αυτό που ισχύει για τα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης.  

• Στη Μέση Εκπαίδευση το µάθηµα πρέπει να διατηρήσει την αυτοτέλειά του και να αποτελεί µάθηµα που θα διδάσκεται σε όλες τις τάξεις του 
Γυµνασίου και του Λυκείου. Υποστηρίζουµε µάλιστα την διατήρηση του Project στην Β Γυµνασίου, το οποίο βοηθάει τα παιδιά να 
καταλάβουν τη σύνδεση µεταξύ των Τεχνών και να αντιληφθούν τη διαδραστικότητα της Μουσικής που είναι ταυτόχρονα Τέχνη και 
Επιστήµη.  

2. Η Μουσική δεν είναι ένα εύκολο µάθηµα που µπορεί να διδαχθεί από οποιονδήποτε εκπαιδευτικό. Για τον αδαή, ένα απλό τραγούδι ή ένα 
µουσικό παιχνίδι είναι απλώς µια ευχάριστη δραστηριότητα που απασχολεί τα παιδιά. Για τον εκπαιδευµένο Μουσικοπαιδαγωγό όµως, είναι 
µια δραστηριότητα µε ειδικούς διδακτικούς και παιδαγωγικούς στόχους και εντάσσεται σε ένα µακροπρόθεσµο πλάνο καλλιέργειας δεξιοτήτων 
όπως σωστή φωνητική τοποθέτηση και εξέλιξη, ρυθµικός συντονισµός κινητικών δραστηριοτήτων, καλλιέργεια εσωτερικής ακοής και 
αρµονικής αντίληψης, ενθάρρυνση για πρωτοβουλίες και αυτοέκφραση µέσα από τον σωστά προετοιµασµένο αυτοσχεδιασµό. Για τον λόγο 
αυτό θεωρούµε ότι: 

• Το µάθηµα της Μουσικής πρέπει να διδάσκεται µόνο από ειδικευµένους επιστήµονες Μουσικοπαιδαγωγούς - ΠΕ 16. Η δεύτερη ανάθεση του 
µαθήµατος σε εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ 70 µας βρίσκει κατηγορηµατικά αντίθετους. 

3. Το Ολοήµερο Σχολείο θεωρούµε ότι πρέπει να λειτουργήσει ως ένα σχολείο χαράς και δηµιουργίας και όχι ως χώρος φύλαξης παιδιών. Τις ώρες 
που τα παιδιά περνούν στο ολοήµερο σχολείο, θα πρέπει να τις αξιοποιούν δηµιουργικά. Η ενασχόλησή τους µε τις Τέχνες είναι παιδαγωγικά 
απαραίτητη και η σπουδαιότητα της Μουσικής αδιαµφισβήτητη. 

Κατανοούµε απόλυτα ότι στο χώρο της παιδείας υπάρχουν αλλαγές που είναι απαραίτητο να γίνουν. Οι αλλαγές αυτές όµως πρέπει να γίνουν 
µελετηµένα και να έχουν ως στόχο τη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης στους µαθητές των σχολείων µας. Αλλαγές που γίνονται χωρίς 
µελέτη και µακροπρόθεσµο επιστηµονικό σχεδιασµό στοχεύοντας µόνο σε άµεσες οικονοµικές περικοπές, µας προβληµατίζουν και µας ανησυχούν 
ιδιαίτερα.  

Το όραµα όλων των µελών της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.) είναι ένα ελληνικό σχολείο που θα δίνει την ευκαιρία 
στους µαθητές του όχι µόνο να αποκτήσουν γνώσεις, αλλά να αναπτύξουν την ευφυΐα τους, να καλλιεργήσουν τη δηµιουργικότητά τους και 
να διαµορφώσουν την προσωπικότητά τους µε ήθος µέσα στο πλαίσιο µιας ελεύθερης δηµοκρατικής κοινωνίας. Για την υλοποίηση του 
οράµατός µας η συστηµατική διδασκαλία των Τεχνών και ειδικότερα της Μουσικής είναι απαραίτητη σε όλη τη διάρκεια της σχολικής 
εκπαίδευσης και γι αυτό την υποστηρίζουµε σθεναρά. 

Κύριε υπουργέ, γνωρίζοντας τις γνώσεις και την ευαισθησία σας σε θέµατα που αφορούν τη Μουσική, παρακαλούµε να λάβετε υπ’ όψιν σας τις 
παρατηρήσεις και τις επισηµάνσεις µας. Εµείς, ως Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.) θα είµαστε πάντα υποστηρικτές και 
συµπαραστάτες σε κάθε επιστηµονική αναβάθµιση της καλλιτεχνικής µας παιδείας µε στόχο µια σύγχρονη εκπαίδευση που θα µορφώνει, θα 
διαπαιδαγωγεί και θα καλλιεργεί πολύπλευρα τα παιδιά της χώρας µας. 
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• Πρόεδρο ΙΕΠ κ. Γεράσιµο Κουζέλη

W  
Ερµού 7 – 546 25 Θεσσαλονίκη 
Τηλέφωνο/φαξ: +30 2310 858 658 
E-mail: info@eeme.gr 
Website: https://www.eeme.gr 

3

Τον Ιούλιο του 2016, έπειτα από τις αρνητικές αλλαγές που έγιναν σε σχέση µε τη διδασκαλία του µαθήµατος της Μουσικής στην 
Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια εκπαίδευση, το ΔΣ της Ε.Ε.Μ.Ε. έστειλε επιστολή διαµαρτυρίας προς τον τότε Υπουργό Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευµάτων, κ. Νίκο Φίλη, εκθέτοντας τους προβληµατισµούς του και τις προτάσεις του για τα αυτονόητα που 
πρέπει να ισχύουν όσον αφορά στη διδασκαλία της µουσικής στην Α΄θµια και Β΄θµια εκπαίδευση. Στην επιστολή αυτή µε την Αρ. 
Πρωτ.: Φ25/1028/127998/Δ1 επιστολή, το υπουργείο µας απάντησε: “Σε απάντηση του υπ' αρ. 3426/05-07-2016 εγγράφου, σας 
γνωρίζουµε ότι οι προτάσεις που αφορούν το µάθηµα της Μουσικής στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση θα ληφθούν υπόψη σε 
µελλοντικό σχεδιασµό, καθώς στόχος όλων µας είναι η βελτίωση και η αναβάθµιση της Μουσικής παρεχόµενης Παιδείας. Ο 
Προϊστάµενος της Διεύθυνσης, Ιωάννης Κουφόπουλος”. Ευχαριστούµε θερµά το ΥΠΕΘ για την απάντησή του και ελπίζουµε 
πραγµατικά οι προτάσεις µας να εισακουστούν ώστε να σταµατήσει η συνεχής υποβάθµιση του µαθήµατος της Μουσικής στη γενική 
εκπαίδευση στη χώρα µας.
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