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ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Το αντικείμενο της παρούσας μονογραφίας αποτελεί κείμενο ανάπτυξης πολύμορφων συνδιαλλαγών θεωρίας και πράξης στο αντικείμενο
της «Πολιτιστικής Πολιτικής και της Μουσικής Παιδείας». Θέτει κρίσιμα
ερωτήματα για τη συνάντηση της εκάστοτε πολιτιστικής πολιτικής με την
εκπαίδευση εστιάζοντας στη Μουσική Εκπαίδευση και τα απαντά, συχνά
χωρίς να φείδεται «λόγου πολιτικού» για τη Μουσική Εκπαίδευση.
Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας μονογραφίας, η Μαρία Αργυρίου
διαπραγματεύεται με επιτυχία τον τρόπο με τον οποίο το θέμα της Πολιτιστικής Πολιτικής έχει αναδειχθεί τις τελευταίες δεκαετίες σε σημαντικό εργαλείο άσκησης πολιτικής για κυβερνήσεις και Διεθνείς Οργανισμούς. Σκιαγραφεί το σύγχρονο πλαίσιο της πολιτιστικής εκπαίδευσης στο διεθνή και
εθνικό χώρο. Εκθέτει, αξιοποιώντας έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την
ιδιαίτερη βαρύτητα της διεθνούς ατζέντας για τη μουσική εκπαίδευση ως
μέσο κινητοποίησης, δέσμευσης και, ενίοτε, αποδοχής του πολιτικού
προβλήματος για τον επαναπροσδιορισμό του μουσικού τομέα ως κομβικό
άξονα του Πολιτισμού. Επικεντρώνεται μέσα από έναν άρτιο επιστημονικό
στοχασμό στο πρόβλημα του σχεδιασμού της Πολιτιστικής Εκπαίδευσης για
τη Μουσική Εκπαίδευση, ως μέσο επίτευξης ευρύτερων επιδιώξεων, καθώς
προσλαμβάνει διαφορετικές διαστάσεις ανάλογα με το χαρακτήρα των
διαφόρων κοινωνιών, τον πολιτικό προσανατολισμό των κρατών, το
επίπεδο ανάπτυξής τους αλλά και τις προτεραιότητες που θέτουν.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, καταγράφει τις θέσεις, τις δεσμεύσεις, τις
συνθήκες, τις διακηρύξεις αλλά και τις αρχές των Διεθνών Οργανισμών
για τον Πολιτισμό και τη Μουσική Εκπαίδευση, μέσα από τις οποίες η
διεθνής κοινότητα υποχρεώνεται να συνομιλήσει στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού και νομικού περιβάλλοντος.
Στο τρίτο κεφάλαιο, η συγγραφέας εστιάζει στον ελληνικό χώρο με
πληροφορίες χρονολογικής σειράς για την πορεία και τη διαμόρφωση της
Μουσικής Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τις θεσμικές μορφές και τα
διακυβεύματα τους για τα ζητήματα του Πολιτισμού στην Εκπαίδευση. Η
διαδρομή που ακολουθεί μας δείχνει ότι η συνθετότητα των προβλημάτων
της γενικής εκπαίδευσης, οι δημόσιοι και κοινωνικοί δρώντες αλλά και τα
παλαιότερα ή σύγχρονα κανονιστικά πρότυπα παραμένουν, τις περισσότερες φορές, ανελαστικά και δεσμευτικά για τη Μουσική Εκπαίδευση. Η
συγγραφέας επιμένει ότι εξακολουθούν να παραμένουν αθέατες όψεις του
προβλήματος για τον προσδιορισμό του Πολιτισμού στην Μουσική Εκπαί-
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δευση ως μέρους ενός συνολικότερου προβληματισμού ο οποίος αγνοείται
ή υποβαθμίζεται.
Στο τελευταίο τέταρτο κεφάλαιο, είναι η πρώτη φορά που συστηματοποιείται σε αυτό το εύρος και βάθος η ανάλυση των σχέσεων της Πολιτιστικής Πολιτικής με τη Μουσική Εκπαίδευση σε επίπεδο πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα. Πετυχαίνει, μέσα από τη συστηματική
ανάπτυξη θεωρητικών επιχειρημάτων και τη διερεύνησή τους στην πράξη,
να δείξει με σαφήνεια τις επιδράσεις της πολιτιστικής πολιτικής μέσα από
τις αποφάσεις και τις τάσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών
στην Ελληνική Μουσική Εκπαίδευση.
Το ερευνητικό έργο της Μαρίας Αργυρίου, στο σύνολό του, εστιάζει
σε θέματα της μουσικής παιδαγωγικής τα οποία προσεγγίζονται μέσα από
τις πιο σύγχρονες μεθοδολογίες και τάσεις του τομέα αυτού με αρτιότητα
και άριστο επιστημονικό λόγο. Η επιστημονική εμπειρία της συγγραφέως
είναι ήδη τεκμηριωμένη μέσα από τις πολυάριθμες συμμετοχές της σε επιστημονικά προγράμματα, σχολικά προγράμματα, επιμέλεια επιστημονικών
εκδόσεων, διεθνή συνέδρια κ.ο.κ., μέρος των οποίων γνωρίζω και επικροτώ ως υποδειγματικές.
Δεν είναι μόνο το ερευνητικό έργο της συγγραφέως που είναι ευρύ
και αξιόλογο. Η πολύχρονη διδακτική πείρα της και η συστηματική ζύμωσή της με τις εξελίξεις της Ελληνικής μουσικής εκπαίδευσης μέσα από ποικίλες ακαδημαϊκές και μουσικοπαιδαγωγικές δραστηριότητες που ξεδιπλώνονται στο πλούσιο βιογραφικό της, αποτελούν εγγύηση για τις άριστες επιστημονικές προδιαγραφές της παρούσας μονογραφίας.
Έχω λοιπόν, τη χαρά αλλά και την εξαιρετική τιμή να προλογίζω το
βιβλίο της αγαπητής συναδέλφου και φίλης Μαρίας Αργυρίου, με την
οποία διατηρώ επί σειρά ετών άριστα επίπεδα συνεργασίας σε διάφορες
ακαδημαϊκές δραστηριότητες χάρη στην υποδειγματική προσωπικότητά
της που ισορροπεί με ειλικρίνεια, σεβασμό και ήθος την επαγγελματική
συνδιαλλαγή με τη φιλική ζεστασιά και αξιοπρέπεια. Εύχομαι αυτή η πρώτη ελληνόγλωσση ευρεία συστηματική επιστημονική θεώρηση των σχέσεων της πολιτιστικής πολιτικής με τη μουσική εκπαίδευση να θέσει τις
βάσεις για ένα γόνιμο ακαδημαϊκό διάλογο σε ένα τόσο καίριο επιστημονικό πεδίο που αντανακλά σημαντικές πτυχές κοινωνικών και πολιτικών
λειτουργιών στη σύγχρονη Ευρώπη και, ιδιαίτερα, στην Ελλάδα.

Αναστασία Σιώψη
Καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών,
Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
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Η χαρτογράφηση του εκπαιδευτικού τοπίου και ειδικά εκείνου του
μέρους της πολιτιστικής εκπαίδευσης που αφορά τη μουσική, δείχνει αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε. Το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη και σήμερα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τις σπουδές στη μουσική και μάλιστα σε όλες
τις βαθμίδες εκπαίδευσης, λειτουργεί ως ένα επιπλέον επιχείρημα για την
ανάγκη ύπαρξης του παρόντος τόμου.
Όμως δεν είναι μόνο αυτό που κάνει το συγκεκριμένο βιβλίο σημαντικό. Η περιγραφή του γενικού πλαισίου και η ορθή καταγραφή του τι
γίνεται σε αυτόν τον τομέα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά συνολικά στην
Ευρώπη, μας δίνει μία ολοκληρωμένη εικόνα που, κατά τα άλλα, λείπει
όχι μόνο από την Ελληνική βιβλιογραφία για το ζήτημα αλλά και από την
διεθνή. Έτσι, το βιβλίο καθίσταται μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να κατανοήσουμε, πρώτα ως αναγνώστες αλλά ύστερα και ως εμπλεκόμενοι,
του τι μπορεί να γίνει καλύτερο, τι μπορεί να αλλάξει και ποιες πρακτικές
πρέπει να υιοθετήσουμε ή και να απορρίψουμε.
Η συγγραφέας μας παραδίδει ένα πλήρες έργο που λειτουργεί ως
οδηγός, ένα βιβλίο αναφοράς για το θέμα της μουσικής παιδείας όχι επενδεδυμένο με ευχολόγια και μοναδικότητες αλλά με κριτική ματιά απέναντι
στα πράγματα. Άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος του επιστήμονα: να
ερευνά σε βάθος, να εξάγει συμπεράσματα που να μπορούν να είναι συγκρίσιμα και μετρήσιμα και να μας προβληματίζει για το πως να γίνουμε
καλύτεροι και ποια πορεία πρέπει να πάρουμε. Ως ερευνήτρια με βαθιά
γνώση του αντικειμένου της, η Μαρία Αργυρίου επιτυγχάνει σε όλους τους
παραπάνω τομείς και μας παραδίδει ένα πόνημα που δύναται να αποτελέσει εφαλτήριο όχι μόνο για χρήσιμα συμπεράσματα αλλά και για ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου της μουσικής εκπαίδευσης σε ύψη που
μέχρι τώρα δεν είχαμε κατακτήσει. Κι όλα αυτά συντελούνται συνδυαστικά, σε γλώσσα γλαφυρή, αποφεύγοντας τα μεγαλόστομα συμπεράσματα και εμμένοντας στα χρήσιμα.
Πρόκειται σίγουρα για έναν τόμο που οφείλουν να διαβάσουν όχι
μόνο όσοι είναι ή προσπαθούν να γίνουν εκπαιδευτικοί αλλά και όσοι
ευελπιστούν να γίνει κάτι καλύτερο στην Ελληνική μουσική εκπαίδευση,
ένα ζήτημα που, ουσιαστικά, αφορά όλους μας.
Αλέξανδρος Χαρκιολάκης
Διευθυντής, Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Σκοπός του βιβλίου είναι να διερευνήσει τις επιδράσεις της Πολιτιστικής Πολιτικής μέσα από τις αποφάσεις και τις τάσεις των Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οργανισμών στην ελληνική Μουσική Εκπαίδευση. Μας απασχολεί η προβληματική του πώς η ελληνική Μουσική Εκπαίδευση επηρεάστηκε θεσμικά αλλά και στην πράξη. Με την έννοια της πράξης στο συγκεκριμένο έργο, εννοούνται οι απόψεις, οι αντιλήψεις, οι γνώσεις αλλά και η
συμμετοχή των εκπαιδευτικών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που καλούνται να υλοποιήσουν αυτές τις πολιτικές μέσα από μία ευρεία γκάμα επιμορφωτικών προγραμμάτων αλλά και προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης για τη Μουσική Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό. Το
ενδιαφέρον προέκυψε από τη μελέτη της καταγραφής της πορείας που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης έχοντας ως σκοπό να βοηθήσει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για το
ρόλο της Μουσικής Εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Σχετικά με το πολυδιάστατο ζήτημα των επιδράσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση των κρατών-μελών της, η Μουσική Εκπαίδευση, ως κατεξοχήν πολιτισμικό διδακτικό αντικείμενο, εμπεριέχει όλες τις εκφάνσεις των προγραμματικών δράσεων Πολιτισμού όπως
την πολυπολιτισμικότητα και τη διαπολιτισμικότητα, τον διάλογο διαφορετικών κουλτούρων, τη δημιουργικότητα, την καινοτομία μέσα από τις
νέες τεχνολογίες και τη γλωσσική διαλεκτικότητα, αναζητώντας τον χώρο
που της ανήκει προκειμένου να αναπτύξει την πολιτική της. Ως εκ τούτου, η
απουσία σχετικής έρευνας για τη θέση και την εφαρμογή της Πολιτιστικής
Πολιτικής στη Μουσική Εκπαίδευση αποτέλεσε έναν επιπλέον λόγο για την
κριτική τοποθέτηση όσων υα μας απασχολήσουν στο συγκεκριμένο βιβλίο.
Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ένα θεωρητικό πλαίσιο για ζητήματα Πολιτιστικής Πολιτικής για τη Μουσική Εκπαίδευση με την παράθεση
και ανάλυση Συνθηκών/Διακηρύξεων, Αποφάσεων και προγραμματικών
δράσεων, εστιάζοντας:
 στην παρουσίαση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών - Φορέων, οι
οποίοι προσλαμβάνουν τη μορφή συλλογικών οργάνων αντιμετώπισης
κοινών προβλημάτων και επιδίωξης κοινών μέσων επίλυσής τους τό-
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σο για τη Μουσική Εκπαίδευση όσο και για τον ίδιο τον Πολιτισμό,
σε αποφάσεις Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών σε θέματα Πολιτισμού, Πολιτιστικής Πολιτικής και, ειδικότερα, Μουσικής Εκπαίδευσης,
 στην ανάλυση του Ελληνικού θεσμικού πλαισίου για την Ελληνική
Μουσική Εκπαίδευση με σκοπό να διερευνηθεί ο βαθμός που αυτό
επηρεάστηκε από τις αποφάσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών και τις τάσεις που αναπτύσσονται μέχρι πρόσφατα, και τέλος,
 σε ερευνητικά δεδομένα για τις τάσεις της Πολιτιστικής Πολιτικής για
τη Μουσική Εκπαίδευση, όπως προκύπτουν από τις αποφάσεις των
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών για θέματα Πολιτισμού και
Μουσικής Εκπαίδευσης.
Η συζήτηση που διατρέχει το συγκεκριμένο βιβλίο και προκύπτει ως
κριτική τοποθέτηση, περιλαμβάνει: α) την καταγραφή της πορείας που
ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Διεθνείς Οργανισμοί για θέματα
Πολιτισμού και Μουσικής Εκπαίδευσης, β) τη διαμόρφωση τεκμηριωμένης
άποψης για την εφαρμογή ή μη των κοινοτικών οδηγιών σε θέματα Μουσικής Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, γ) την εξαγωγή
χρήσιμων συμπερασμάτων για το ρόλο της Μουσικής Εκπαίδευσης στο
Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, δ) την ανάδειξη ενός πολιτιστικού περιβάλλοντος το οποίο προσδιοριζόμενο από πρόσωπα, εκπαιδευτικά συστήματα αλλά και φορείς, αναζητά μια νέα εκπαιδευτική πολιτιστική φυσιογνωμία στο χώρο της Μουσικής Εκπαίδευσης, ε) προτάσεις για την ενεργοποίηση των παιδαγωγών και την αλλαγή κουλτούρας τους σχετικά με
την εφαρμογή πολιτιστικής πολιτικής στη Μουσική Εκπαίδευση.
Στο πρώτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση
και μελέτη για την Πολιτιστική Πολιτική. Αρχικά, επιχειρείται ο διαχρονικός προσδιορισμός της εννοιολογικής ερμηνείας του Πολιτισμού. Η νοηματική διαφοροποίηση που υφίσταται στο πέρασμα των χρόνων η συγκεκριμένη έννοια συνδέεται αλλά και είναι επακόλουθο πολλών αλλαγών
που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορα επίπεδα. Μέσα από τη διαχρονική
εξέλιξή τους, οι έννοιες του πολιτισμού, της κουλτούρας και της τέχνης
αλλά και η δυναμική μορφή με την οποία εμφανίζονται στο σύγχρονο γίγνεσθαι, φανερώνουν την ανάγκη εφαρμογής της Πολιτιστικής Πολιτικής
την οποία και εξετάζουμε ως έννοια, αναλύοντας τις αρχές της. Ως άσκηση της Πολιτιστικής Πολιτικής στο διεθνή χώρο εκλαμβάνονται οι δράσεις
και οι πρωτοβουλίες Διεθνών Οργανισμών, οι οποίοι διαμορφώνουν τις
δικές τους πολιτικές στο πλαίσιο της σύγχρονης πολιτιστικής και εκπαιδευτικής σκηνής. Στο πλαίσιο των δράσεων των Διεθνών Οργανισμών για
την άσκηση πολιτιστικής πολιτικής εξετάζουμε τη συμβολή του ετήσιου
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θεσμού του Ευρωπαϊκού Έτους και της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Ατζέντας
καθώς και των επιδράσεών τους στο χώρο της Μουσικής Εκπαίδευσης.
Περιγράφεται, επίσης, το πλαίσιο δράσης της Ελληνικής Πολιτιστικής Πολιτικής έτσι όπως υπαγορεύεται από τους θεσμοθετημένους φορείς. Στη
συνέχεια, γίνεται μια προσπάθεια προσδιορισμού της εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και της ευρωπαϊκής διάστασής της ως ειδικότερο πεδίο
εφαρμογής της Πολιτιστικής Πολιτικής και η οποία ερμηνεύεται σε Πολιτιστική Εκπαίδευση. Το κεφάλαιο κλείνει με την παρουσίαση της συνοπτικής εφαρμογής της Πολιτιστικής Εκπαίδευσης, τόσο στον ελληνικό όσο
και στο διεθνή χώρο.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται μια ιστορική ανασκόπηση των
φιλοσοφικών θέσεων για τη Μουσική Εκπαίδευση αλλά και η σημασία
τους σχετικά με την λειτουργία της. Προσδιορίζεται το πλαίσιο της Μουσικής Παιδείας ως έκφανση της Πολιτιστικής Πολιτικής στο διεθνή χώρο και
διερευνάται ο ρόλος της ως χώρος εφαρμογής της Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Γίνεται επίσης μια ιστορική αναδρομή της πορείας των Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οργανισμών για τη Μουσική Εκπαίδευση καθώς και της συμβολής τους στην εξελικτική διαδρομή της Μουσικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διεθνούς Πολιτιστικής Πολιτικής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται και
αναλύονται οι τάσεις που καταγράφονται στο διεθνές και στο ευρωπαϊκό
περιβάλλον μέσα από Συνθήκες, Διακηρύξεις και Αποφάσεις, καθώς και ο
τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν τα εκπαιδευτικά συστήµατα και κατ’
επέκταση τον Πολιτισμό και τη Μουσική Εκπαίδευση. Τέλος, παρουσιάζονται οι κατηγορίες των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τον Πολιτισμό και
τη Μουσική Εκπαίδευση εφαρμόζοντας τις αποφάσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών όπως αυτές διαμορφώνονται μέχρι σήμερα.
Στο τρίτο κεφάλαιο, επιχειρείται η μελέτη της σχέσης της Πολιτιστικής
Πολιτικής με τη Μουσική Εκπαίδευση στον ελληνικό χώρο. Συγκεκριμένα,
στο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση της ιστορικής διαδρομής της Μουσικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα με χρονολογική σειρά παραθέτοντας βιβλιογραφικές και νομοθετικές πληροφορίες για το πλαίσιο λειτουργίας
της. Επίσης, διερευνάται η συμβολή των επίσημων φορέων της τυπικής
και άτυπης εκπαίδευσης στη διαμόρφωση της Πολιτιστικής Πολιτικής για
την ελληνική Μουσική Εκπαίδευση και προσδιορίζεται ο ρόλος των Ερευνητικών Κέντρων, των Μουσείων και των Πολιτιστικών Οργανισμών για τη
Μουσική Εκπαίδευση μέσα από προγραμματικές δράσεις. Παρατίθενται
πληροφορίες για τη θεσμοθετημένη αξιοποίηση προγραμματικών δράσεων
για την ελληνική Μουσική Εκπαίδευση και διερευνάται η συμβολή των
σχολικών εγχειριδίων στη διαμόρφωση κουλτούρας για την ελληνική
Μουσική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο. Το κεφαλαίο ολοκληρώνεται

