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ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Κλειδιά και Αντικλείδια
Eίναι άραγε δυνατόν να δουλέψει κανείς αποτελεσµατικά σε ένα αποµονωµένο, ορεινό χωριό της Θράκης,
όταν νιώθει αδυναµία επικοινωνίας λόγω γλώσσας; Πώς
βρίσκει ένας εκπαιδευτικός ισορροπία ανάµεσα στους
κανόνες του σχολικού θεσµού, στις απαιτήσεις των εξετάσεων, στα περιεχόµενα του αναλυτικού προγράµµατος
και στις ανάγκες των παιδιών; Πώς διδάσκει κανείς ελληνικά, όταν πάνω από τα µισά παιδιά στην τάξη είναι
αλλόγλωσσα; Yπάρχουν τρόποι να κινητοποιήσουµε τα
παιδιά ώστε να ενδιαφερθούν για το σχολείο; Πώς αξιολογούµε εάν οι µαθητές έµαθαν ή όχι ιστορία; Aντέχεται
η σιωπή των µαθητών από το δάσκαλο; Πώς διορθώνουµε τα λάθη των παιδιών; Πώς επικοινωνούµε σε µια
σχολική τάξη; Yπάρχει χώρος για ευχαρίστηση στο
σηµερινό σχολείο;
Tα παραπάνω ερωτήµατα και πολλά άλλα απασχολούν
τους εκπαιδευτικούς και συνδέονται άµεσα µε την καθηµερινή διδακτική τους πράξη. Kάθε τάξη ορίζεται ως συνάντηση υποκειµένων µε διαφορετική το καθένα προσωπική ιστορία που καλούνται να δράσουν σε ένα ενιαίο
πλαίσιο. Aυτή η συνάντηση δεν είναι εύκολη ούτε ανέ-
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φελη και δεν υπακούει σε προδιαγεγραµµένους κανόνες.
Aντιθέτως, είναι γεµάτη συγκρούσεις, δυσκολίες, συγκινήσεις, απογοητεύσεις, ικανοποιήσεις και δηµιουργεί
συνεχώς νέα ερωτήµατα που αναζητούν απαντήσεις.
Tα Kλειδιά και Aντικλείδια δεν πρόκειται να αποπειραθούν να δώσουν απαντήσεις, αλλά εργαλεία που θα επιτρέψουν στους αναγνώστες/χρήστες τους να συνθέσουν
τις δικές τους λύσεις που αντιστοιχούν στη δική τους
πραγµατικότητα. Αυτό βασίζεται στην αρχή ότι η σχολική πραγµατικότητα είναι πολύπλοκη, δυναµική, απρόβλεπτη και κυρίως µοναδική. Άρα, δεν υπάρχει µία µόνο
λύση, µία συνταγή µαγική που λύνει τα προβλήµατα.
Kάθε εκπαιδευτικό πλαίσιο έχει τις δικές του παραµέτρους που πρέπει πριν από όλα να εντοπιστούν για να
αναζητηθούν στη συνέχεια οι κατάλληλες λύσεις.
Tα Kλειδιά και Aντικλείδια είναι εργαλεία ανάγνωσης της
σχολικής πραγµατικότητας. ∆ηλαδή, κάθε κείµενο που
έχετε στα χέρια σας αποτελεί µια προσπάθεια σύντοµης
απάντησης σε ένα ερώτηµα (π.χ. πώς µαθαίνουν τα παιδιά;) από τη σκοπιά µιας επιστηµονικής προσέγγισης
(π.χ. της γνωστικής ψυχολογίας). Mπορεί ωστόσο σε
άλλο κείµενο να συναντήσετε απάντηση στο ίδιο ερώτηµα από διαφορετική επιστηµονική σκοπιά (π.χ. την
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κοινωνιολογία). Tα κείµενα, γραµµένα από εκπαιδευτικούς και πανεπιστηµιακούς διάφορων ειδικοτήτων, ακολουθούν την ίδια δοµή: ξεκινούν από µια σκηνή σε ένα
σχολικό πλαίσιο, αναλύουν τι συµβαίνει και ύστερα διατυπώνουν απαντήσεις στηριγµένες σε µία επιστήµη. ∆ηλαδή, µε αφετηρία την εκπαιδευτική πράξη, περνούν
µέσα από µια διαδικασία ανάλυσης και σύνθεσης από τη
θεωρία, για να καταλήξουν στα χέρια σας σαν κλειδιά
για τη δική σας διδακτική πρακτική.
Tα κείµενα συνδέονται λειτουργικά µεταξύ τους γιατί
καθένα αναδεικνύει και µια ξεχωριστή ψηφίδα από την
πραγµατικότητα της εκπαιδευτικής πράξης. Mελετώντας
και δουλεύοντας πάνω στον τρόπο µε τον οποίο τα κείµενα συνδέονται µεταξύ τους, φανταστήκαµε πολλά από
τα κλειδιά που µπορούν να ξεκλειδώσουν πολλά από τα
φαινόµενα που αναλύουµε. Ωστόσο, µόνο εσείς µπορείτε να κατασκευάσετε τα αντικλείδια που έχουν νόηµα
τη συγκεκριµένη στιγµή για το δικό σας πλαίσιο, που
κάνουν... κλικ και ανοίγουν µια «πόρτα» που οδηγεί σε
δικές σας λύσεις.
Aυτή η πολυπρισµατική, διεπιστηµονική προσέγγιση της
καθηµερινής εκπαιδευτικής πράξης είναι προφανές ότι
χρησιµοποιεί ως έναυσµα µια ευρεία ποικιλία αναφορών
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σε σχολικές πραγµατικότητες: τάξεις στην πόλη, στο
βουνό, µονοθέσια σχολεία, µειονοτικά σχολεία της Θράκης, σχολεία µε πολλούς αλλόγλωσσους µαθητές, σχολεία σηµερινά, στην Eλλάδα και αλλού, άλλοτε και
τώρα. Eίναι κοινή πεποίθηση όλων όσοι συµµετέχουµε
σε αυτή τη σειρά ότι συχνά βοηθάει να αναγνώσει κανείς τη δική του εκπαιδευτική πραγµατικότητα βλέποντας κάτι ανάλογο που συµβαίνει σε µια άλλη τάξη, σε
ένα άλλο πλαίσιο, ώστε µέσα από την ανάλυση και την
κατανόησή του να µεταφέρει την εµπειρία αυτής της
γνώσης στη δική του πραγµατικότητα, στο δικό του
πλαίσιο. H απόσταση από τα δικά µας πράγµατα τελικά
βοηθάει να τα καταλάβουµε καλύτερα.
Tρεις θεµατικές ενότητες, η ∆ιδακτική Μεθοδολογία, το
Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και τα
ζητήµατα Ταυτότητας και Ετερότητας, αποτελούν τον
καµβά πάνω στον οποίο, µέσα από διαφορετικές επιστηµονικές προσεγγίσεις, προσπαθούµε να απαντήσουµε
στα ερωτήµατα της καθηµερινής εκπαιδευτικής πρακτικής. ∆εν κρύβουµε τις δυσκολίες ούτε αποσιωπούµε τα
όρια των προτάσεων που κάνουµε και δεν πιστεύουµε
ότι η ευθύνη για τις λύσεις είναι µόνο στα χέρια των
εκπαιδευτικών. Yποστηρίζουµε όµως ότι µπορούν οι εκπαιδευτικοί να πάρουν στα χέρια τους τα εργαλεία που
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θα τους επιτρέψουν να καταλάβουν καλύτερα το πλαίσιο
µέσα στο οποίο εργάζονται, να το βελτιώσουν και να
αντλήσουν ικανοποίηση από τη δουλειά τους.
Tα Kλειδιά και Aντικλείδια ευτύχησαν να συναντήσουν
στη διαδροµή τους άξιους τεχνίτες που τόσο στην
έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική µορφή τα έκαναν ανθεκτικά, λειτουργικά και… έτοιµα να ξεκλειδώσουν. Tους
ευχαριστώ όλους και όλες θερµά.
Aλεξάνδρα Aνδρούσου
Εκπαιδευτική Ψυχολόγος
Νοέµβριος 2002
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Από τη σειρά «Κλειδιά και Αντικλείδια» κυκλοφορούν τα βιβλία:
θεµατικό πεδίο ∆ιδακτική Μεθοδολογία
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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∆ιδάσκοντας ιστορία
Αβδελά Ε.
Κίνητρο στην εκπαίδευση
Ανδρούσου Α.
Ανάγνωση και ετερότητα
Αποστολίδου Β.
Εµψύχωση στην τάξη (Α’ και Β’ µέρος)
∆ηµητρίου Α., Λαγοπούλου Β., Νικολάου Β.
Κοινωνικό πλαίσιο και διδακτική πράξη
Ζωγραφάκη Μ.
Η επικοινωνιακή προσέγγιση του γλωσσικού µαθήµατος
Ιορδανίδου Α., Σφυρόερα Μ.
∆ηµιουργικές δραστηριότητες και διαδικασίες µάθησης
Κουτσούρη Α.
Για τη µέθοδο project
Μάγος Κ.
Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά
Σακονίδης Χ.
∆ιαθεµατική προσέγγιση της γνώσης
Σφυρόερα Μ.
∆ιαφοροποιηµένη παιδαγωγική
Σφυρόερα Μ.
Η επεξεργασία της εικόνας στη σχολική τάξη
Σφυρόερα Μ.
Το λάθος ως εργαλείο µάθησης και διδασκαλίας
Σφυρόερα Μ.

.
•
•
•
•
•
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Φυσικές Επιστήµες: διδασκαλία και εκπαίδευση
Τσελφές Β.
Μουσική στο σχολείο
Τσιρίδης Π.
∆ιδασκαλία και αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών
Χοντολίδου Ε.
∆ιδασκαλία σε οµάδες
Χοντολίδου Ε.
Η επανατροφοδότηση των µαθητών στα γραπτά τους κείµενα
Χοντολίδου Ε.

θεµατικό πεδίο Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κοινωνικές ανισότητες στο σχολείο
Ασκούνη Ν.
Οικογένεια και σχολείο
∆ραγώνα Θ.
Στερεότυπα και προκαταλήψεις
∆ραγώνα Θ.
Η µη λεκτική επικοινωνία στο σχολείο
Κούρτη Ε.
Πολιτισµός και σχολείο
Πλεξουσάκη Ε.
Η µειονοτική εκπαίδευση της Θράκης
Τσιτσελίκης Κ.
Γλώσσα του σπιτιού και γλώσσα του σχολείου
Φραγκουδάκη Α.
Η εθνική ταυτότητα, το έθνος και ο πατριωτισµός
Φραγκουδάκη Α.
Η ικανότητα του λόγου και η γλωσσική διδασκαλία
Φραγκουδάκη Α.
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θεµατικό πεδίο Ταυτότητες και Ετερότητες
•
•
•
•
•
•

•

Ετερογένεια και σχολείο
Ανδρούσου Α., Ασκούνη Ν.
«Εµείς» και οι «άλλοι»: εµπειρίες εκπαιδευτικών
∆ηµητρίου Α., Λαγοπούλου Β., Πετρίδης Τ.
Ταυτότητα και εκπαίδευση
∆ραγώνα Θ.
Επικοινωνία και ταυτότητες σε µια πολύγλωσση οικογένεια
Μανουσοπούλου Α.
Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα
Μπαλτσιώτης Λ.
Ταυτότητες και λογοτεχνία στο σχολείο
Χοντολίδου Ε.
∆ηµιουργώντας γέφυρες
Ανδρούσου Α., Πανούτσος Α.

Για περισσότερα «Κλειδιά και Αντικλείδια»:
www.kleidiakaiantikleidia.net
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Μουσική στο σχολείο
Σκηνή 1η
Στην Α’ τάξη ενός δηµοτικού σχολείου στο Χολαργό, ο
δάσκαλος βλέπει ότι η µουσική ενδιαφέρει και κινητοποιεί τα παιδιά. Σκέφτεται λοιπόν να τη χρησιµοποιήσει
µε σκοπό να κάνει διαπολιτισµική εκπαίδευση. Τους µιλάει για την Αφρική. Εκεί οι άνθρωποι έχουν µαύρο
δέρµα, ζούνε σε σπιτάκια φτιαγµένα από χόρτα και καλάµια, κυνηγάνε µε ακόντια και για µουσική παίζουν τα
τύµπανα. Έχει φέρει µάλιστα και µία κασέτα µε αφρικάνικη µουσική την οποία βάζει στο κασετόφωνο. Τα παιδιά γελάνε. Τους ζητάει να χορέψουν σαν Αφρικανοί.
Κοροϊδεύει το ένα το άλλο, στο τέλος κάποια χορεύουν,
ενώ από κάτω γίνεται πανζουρλισµός. Ο Γιώργος κοροϊδεύει αυτούς που χορεύουν σαν Αφρικανοί. Ο δάσκαλος, για να τον επαναφέρει στην τάξη, του µιλάει θυµωµένα για τα «κακόµοιρα παιδιά στην Αφρική που πεινάνε», ενώ εκείνος έχει ό,τι θελήσει. Χτυπάει κουδούνι.
Σκηνή 2η
Στην Γ’ τάξη ενός δηµοτικού σχολείου στο κέντρο της
Αθήνας µε πολλά παιδιά µεταναστών, ο δάσκαλος απο-
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φασίζει να εφαρµόσει µία διαπολιτισµική µουσική δραστηριότητα την οποία βρήκε σε ένα βιβλίο.
Ακολουθώντας τις οδηγίες που αφορούν στη δραστηριότητα χωρίζει τα παιδιά σε δύο οµάδες. Ένα παιδί της
πρώτης οµάδας λέει τη λέξη καληµέρα. Τα παιδιά της
δεύτερης οµάδας ψάχνουν να βρουν ποιο παιδί µίλησε.
Για κάθε σωστή απάντηση η οµάδα παίρνει κάποιους
πόντους. Μετά παίζει η δεύτερη οµάδα. Ο δάσκαλος ρωτάει ποια παιδιά γνωρίζουν και άλλες γλώσσες. Κάποιο
παιδί που η µητέρα του είναι από τη ∆ανία λέει το καληµέρα στα δανέζικα, κάποιο άλλο στα τούρκικα. Όταν ο
Βασίλης λέει ότι ξέρει τη λέξη στα φιλιππινέζικα, ο δάσκαλος γελάει και δηλώνει: «Κατάλαβα, όταν ήσουνα
µωρό είχες φιλιππινέζα νταντά και έτσι έµαθες τα φιλιππινέζικα». Το παιδί τα χάνει και απαντά αµήχανα: «Όχι,
κύριε, η µητέρα µου είναι Φιλιππινέζα».
Όταν φτάνει στον Αλµπέρτο, ο οποίος έχει έρθει από
την Αλβανία πριν από λίγους µήνες, τον ρωτά πώς λένε
το καληµέρα στα αλβανικά. Ο Αλµπέρτο απαντά: «∆εν
ξέρω κύριε, δε λέµε». Ο δάσκαλος γελάει και σχολιάζει:
«Καλά, ρε Αλµπέρτο, δε λέτε καληµέρα στην Αλβανία;».
Ο Αλµπέρτο κοκκινίζει και τα υπόλοιπα παιδιά γελάνε µε
το αστείο του δασκάλου. Την επόµενη µέρα ο δάσκαλος
ανακαλύπτει ότι το παιδί δεν είχε καταλάβει τη λέξη καληµέρα στα ελληνικά.
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Σκηνή 3η
Στην ∆’ τάξη του ίδιου σχολείου στο Βοτανικό, η δασκάλα δουλεύει µε τους µαθητές ένα πρόγραµµα, µε
βάση τη µέθοδο project, για τη γειτονιά. Στο πλαίσιο
αυτού του προγράµµατος αποφασίζουν να κάνουν µία
έρευνα στη γειτονιά για τα είδη της µουσικής που
ακούνε οι κάτοικοι της περιοχής. Με την έρευνα και την
επεξεργασία των ευρηµάτων της η δασκάλα θέτει καταρχήν στόχους που σχετίζονται µε την ενίσχυση των
µαθηµατικών ικανοτήτων των µαθητών. Ετοιµάζουν ένα
ερωτηµατολόγιο και ένα παιδί φέρνει από το σπίτι του
ένα παιδικό κασετόφωνο µε µικρόφωνο, που θα χρειαστούν στις συνεντεύξεις τους.
Βγαίνουν έξω από το σχολείο και ξεκινάνε την έρευνά
τους στο καφενείο, στο ψιλικατζίδικο, στο φούρνο, µιλάνε στις γυναίκες που κάθονται και κουβεντιάζουν στη
γειτονιά και αλλού. Όποιος από τους ερωτηθέντες θέλει
τραγουδά και λίγο από το αγαπηµένο του τραγούδι στο
κασετόφωνο. Αν το τραγούδι το ξέρουν και τα παιδιά,
τραγουδάνε και αυτά µαζί του.
Επιστρέφουν στο σχολείο και ακούνε την κασέτα που
έχουν γράψει. Έχει πολλή πλάκα. Τραγουδάνε και γελάνε µε τα «σουξέ» της γειτονιάς. Μετά καταγράφουν
τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους, φτιάχνοντας ένα

13

.

ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΕΙ∆ΙΑ

στατιστικό πίνακα µε τα είδη της µουσικής που ακούνε
οι άνθρωποι στη γειτονιά τους.
Σκηνή 4η
Στην Α’ τάξη ενός δηµοτικού σχολείου στο Βοτανικό,
ένα µεγάλο ποσοστό παιδιών έχουν

µητρική τους

γλώσσα την τουρκική, ενώ υπάρχουν και αρκετά µε µητρική γλώσσα την αλβανική. Ο δάσκαλος µπαίνει στην
τάξη για να διδάξει Γλώσσα διαβάζοντας από το ανθολόγιο το ποίηµα του ∆ροσίνη «Ο ήλιος και ο αέρας», το
οποίο στηρίζεται σε ένα µύθο του Αισώπου. ∆ιαβάζει το
ποίηµα και εξηγεί, όσο καλύτερα µπορεί, το µύθο. Η
συµµετοχή των παιδιών τον απογοητεύει. ∆εν είναι µόνο
τα παιδιά που δεν ξέρουν καλά ελληνικά και δε συµµετέχουν, αλλά και τα άλλα παιδιά τα οποία δείχνουν να
βαριούνται. Ξαναπροσπαθεί, θυµώνει, κάνει ερωτήσεις,
τα παιδιά κοροϊδεύονται µεταξύ τους, ξεσπάει ένας µικρός καβγάς, χτυπάει κουδούνι.
Την άλλη ώρα φέρνει µαζί του τα µουσικά οργανάκια
που υπάρχουν στο σχολείο. Ανοίγει την τσάντα και βάζει
όλα τα όργανα στη σειρά στο πάτωµα. Τα παιδιά αιφνιδιάζονται. Τα ρωτάει αν θέλουν να παίξουν το παραµύθι
µε µουσική. Όλοι θέλουν και έτσι πρέπει να χωριστούν
σε οµάδες, γιατί τα παιδιά είναι πολλά και τα όργανα
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λίγα. Χωρίζονται σε τρεις οµάδες. Ξαναδιαβάζει το ποίηµα και σε κάθε φράση τα παιδιά σκέφτονται και δοκιµάζουν ήχους που ταιριάζουν µε τους στίχους του. Όλοι
θέλουν να δοκιµάσουν. Ο Αλή δεν καταλαβαίνει στα ελληνικά την έκφραση «ο γέρος περπατά αργά». Η Αϊσέ
του εξηγεί «γιαβάς-γιαβάς» και του το δείχνει χτυπώντας αργά ένα τύµπανο. Την ώρα που ο δάσκαλος ή κάποιο από τα παιδιά διαβάζει το ποίηµα, µία οµάδα παίζει
τη µουσική που έχουν ταιριάξει µε τους στίχους. Παίζουν και οι τρεις οµάδες χωρίς να βαριούνται, αφού
κάθε οµάδα παίζει διαφορετική µουσική. Χτυπάει κουδούνι.
Τι συνέβη σ’ αυτά τα παραδείγµατα;
Στην πρώτη σκηνή, στο σχολείο στο Χολαργό, τα παιδιά
κατάλαβαν σχετικά µε την Αφρική ότι πρόκειται για έναν
πρωτόγονο πολιτισµό, αφού οι Αφρικανοί ζούνε ακόµα
σε αχυρένια σπίτια και παίζουν µουσική µε τύµπανα,
ενώ αυτά ακούνε µουσική µε ηλεκτρικές κιθάρες, κλαρίνα και µπουζούκια. Ο αφρικάνικος χορός είναι αστείος
και πολύ εύκολος, ενώ αυτά µαθαίνουν µε το γυµναστή
τους τον καλαµατιανό, που είναι «κανονικός» χορός µε
«κανονικά» βήµατα.
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Ο Γιώργος, µετά την ενοχοποίησή του από το δάσκαλο
σχετικά µε τα αφρικανάκια, δεν τα θεωρεί µόνο διαφορετικά, αλλά του είναι πλέον δύσκολο ακόµα και να τα
συµπαθήσει.
Αυτό το µάθηµα, δηλαδή, είχε το αντίθετο ακριβώς αποτέλεσµα από την αρχική επιδίωξη του δασκάλου. Καλλιέργησε στα παιδιά µία στερεότυπη άποψη για τους
«ξένους-άλλους» η οποία έδωσε τροφή στην πλάνη για
έναν ανώτερο πολιτισµό, στον οποίο ζούνε τα ίδια. Οδήγησε τα παιδιά σε έναν τρόπο σκέψης µε τον οποίο τοποθετούν ευκολότερα διαχωριστικές γραµµές για να
διακρίνουν αρνητικά τους «άλλους». Η προσέγγιση των
άλλων µέσα από τέτοιου είδους στερεότυπες αντιλήψεις
πολύ πιθανόν ενισχύει και τις µεταξύ των παιδιών συγκρούσεις και διαφορές. Αυτές στη συνέχεια εκφράζονται, για παράδειγµα, στο παιχνίδι που πολλές φορές
κάνουν στο διάλειµµα, όταν µία οµάδα παιδιών (π.χ.
καλοί µαθητές, δυνατά παιδιά κ.ά.) θα µπει στο ρόλο
του «εµείς» για να κοροϊδέψει µία άλλη οµάδα (π.χ.
δειλά παιδιά, αλλοδαπούς κ.ά.) δίνοντάς της το ρόλο
του αφρικανού «άλλου».
Οι παρατηρήσεις, τέλος, του δασκάλου στο παιδί και η
αναφορά του στα «κακόµοιρα τα αφρικανάκια που πει-
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νάνε» είχαν αποτέλεσµα να βλέπει το παιδί στους άλλους έναν «εχθρό», αφού εξαιτίας τους τοποθετείται στο
ρόλο του ηθικά «κακού». Ο δάσκαλος, δηλαδή, προσπαθεί να νουθετήσει τον «άτακτο» µαθητή καλλιεργώντας του την ενοχή και τον οίκτο για τους άλλους, γεγονός το οποίο µπορεί να οδηγήσει το παιδί σε θέση
άµυνας. Από αυτή τη θέση είναι πολύ πιθανό να αντιµετωπίζει τους «ξένους-άλλους» σαν απειλή.
Στη δεύτερη σκηνή το αποτέλεσµα ήταν και πάλι ακριβώς αντίθετο από αυτό που θα ήθελε ο δάσκαλος. Παρόλο που το παιχνίδι ήταν ενδιαφέρον και τράβηξε την
προσοχή των παιδιών, οι βασικοί στόχοι αυτής της δραστηριότητας, οι οποίοι ήταν αφενός η ενίσχυση της αυτοεκτίµησης των παιδιών µε διαφορετική καταγωγή και
µητρική γλώσσα και αφετέρου η αποδοχή τους από τους
άλλους ως ισότιµα µέλη µιας οµάδας µε διαφορετικές
µητρικές γλώσσες, δεν πέτυχαν.
Γιατί; Ο Βασίλης δεν είχε ποτέ ξαναµιλήσει στην τάξη
για το ότι η µαµά του είναι από τις Φιλιππίνες, προφανώς γιατί, συνειδητά ή ασυνείδητα, συνέδεε τη φιλιππινέζικη καταγωγή µε µία συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα
και επαγγελµατική θέση. Με την ευκαιρία της δραστηριότητας εµπιστεύεται την προσωπική του ταυτότητα
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στους συµµαθητές του και στο δάσκαλο. Ο δάσκαλος
όµως θα εκφράσει το κοινωνικό στερεότυπο µε βάση το
οποίο οι Φιλιππινέζες είναι νταντάδες και όχι µητέρες,
υποτιµώντας τελικά τη µητέρα του Βασίλη και βέβαια
τον ίδιο το Βασίλη.
Ο Αλµπέρτο είχε ακόµα χειρότερη µοίρα σε αυτή τη
δραστηριότητα. Αν και ο δάσκαλος ακολούθησε κατά
γράµµα αυτό που έγραφε το βιβλίο, µε στόχο την ενίσχυση της ταυτότητας και της αυτοεκτίµησης των αλλοδαπών παιδιών και την αποδοχή τους από την υπόλοιπη
οµάδα, το αποτέλεσµα ήταν ακριβώς το αντίθετο.
Το παιδί αισθάνεται αµηχανία που δεν καταλαβαίνει τη
λέξη καληµέρα στα ελληνικά και λέει «∆ε λέµε, κύριε»,
προκειµένου να καλύψει το γνωστικό κενό του στην
ελληνική γλώσσα. Κατόπιν ντροπιάζεται µπροστά στους
συµµαθητές του από το δάσκαλο, ο οποίος του επιτίθεται: «Μα καλά, ρε Αλµπέρτο, δε λέτε καληµέρα στην
Αλβανία;». Με αυτό τον τρόπο ο δάσκαλος υποτιµά τη
µητρική γλώσσα του παιδιού σαν µία γλώσσα που δεν
εκπληρώνει βασικές επικοινωνιακές και κοινωνικές λειτουργίες, γεγονός που έχει αποτέλεσµα να υποτιµάται η
ιδιαίτερη εθνική και γλωσσική ταυτότητα του παιδιού,
δηλαδή το ίδιο το παιδί. Η υποτίµηση αυτή καθιστά
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πλέον πολύ δύσκολη οποιαδήποτε ισότιµη προσέγγιση
των άλλων παιδιών µε τον «ξένο» Αλµπέρτο.
Στην τρίτη σκηνή η µουσική λειτουργεί σαν ένα εργαλείο στην ανάπτυξη ενός θεµατικού προγράµµατος συνδεόµενο µε τους στόχους των µαθηµατικών. Αυτό που
καταφέρνει η δασκάλα εδώ, εκτός από τα µαθηµατικά,
είναι η επαφή, η εξοικείωση και η επικοινωνία των παιδιών µε τους «άλλους» της γειτονιάς. Οι γείτονες «άλλοι» µοιράζονται µε τα παιδιά τα διαφορετικά γούστα
τους, τραγουδάνε και εκφράζονται. Το ίδιο κάνουν και
τα παιδιά, δηλαδή εκφράζονται καλλιτεχνικά και µοιράζονται τα συναισθήµατά τους µε τους άλλους, τραγουδώντας τα «σουξέ» της εποχής, τα οποία λίγο ως πολύ
γνωρίζουν.
Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο τρόπος µε τον οποίο προσεγγίζουν τα διαφορετικά µουσικά είδη. ∆ε διακρίνουν
τη µουσική σε «καλή» και «κακή», σε «ανώτερη» και
«κατώτερη», αλλά µέσα από την έρευνα που κάνουν
βλέπουν ότι η µουσική της γειτονιάς είναι τα πολλά και
διαφορετικά είδη µουσικής που ακούνε οι κάτοικοί της.
Στην τέταρτη σκηνή, στο σχολείο στο Βοτανικό, ο δάσκαλος δεν έχει σκοπό να κάνει ούτε διαπολιτισµική εκ-
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παίδευση ούτε µάθηµα µουσικής. Όταν βλέπει ότι τα
παιδιά δεν ενδιαφέρονται για το ποίηµα και το παραµύθι,
ψάχνει να βρει ένα διαφορετικό τρόπο για να προκαλέσει το ενδιαφέρον τους. Χρησιµοποιεί δηλαδή τη µουσική σαν «αντικλείδι» για να ανοίξει το δρόµο για τη
γλωσσική ανάπτυξη των µαθητών του.
Τόσο αυτός όσο και η δασκάλα στην τρίτη σκηνή οργανώνουν το µάθηµά τους σε οµάδες. Αυτό δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες, να δηµιουργήσουν κάτι από κοινού και να επικοινωνήσουν µέσα
από το παιχνίδι, συµβάλλοντας τελικά στην ενίσχυση
των µεταξύ τους σχέσεων. Η δουλειά µε τις οµάδες ήταν
δηλαδή το δεύτερο «αντικλείδι» που χρησιµοποίησαν
και οι δύο, µε το οποίο άνοιξαν την πόρτα για την αποδοχή των παιδιών µεταξύ τους, πράγµα που δεν κατάφεραν να κάνουν οι δάσκαλοι στο πρώτο και δεύτερο
παράδειγµα.

Γιατί;
Ο εκπαιδευτικός στο πρώτο παράδειγµα µε την αφρικάνικη µουσική αποτυγχάνει σε σχέση µε το στόχο που
έχει θέσει, γιατί προσπαθεί µε λάθος τρόπο. Κι αυτό
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γιατί απλώς παραθέτει το διαφορετικό, χωρίς να έχει
επεξεργαστεί το πώς αυτό θα γίνει αντιληπτό από τα
παιδιά. Η επιλογή των Αφρικανών ενισχύει τη στερεοτυπική εικόνα µιας φολκλορικής εξωτικής Αφρικής και
καλλιεργεί ταυτοχρόνως συναισθήµατα οίκτου και λύπησης. Στην περίπτωση αυτή η αποδοχή του άλλου βασίζεται σε µια στάση ηθικού τύπου, που υποκρύπτει µια
ιεράρχηση ανώτερων και κατώτερων πολιτισµών. Ο εκπαιδευτικός θεωρεί ότι η παράθεση του διαφορετικού ως
κάτι εξωτικού και η καλλιέργεια ηθικής η οποία θα στηρίζεται στη λύπηση και τον οίκτο θα συµβάλουν στη συνύπαρξη των παιδιών µε τους «άλλους», ενώ στην
πραγµατικότητα επιτυγχάνεται το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσµα.
Ο εκπαιδευτικός στο δεύτερο παράδειγµα χρησιµοποιεί
σαν «κλειδί» το εκπαιδευτικό υλικό που βρήκε σε ένα
βιβλίο. ∆εν καταφέρνει όµως να φτιάξει τα δικά του
«αντικλείδια» για να πετύχει τους στόχους του. Αν και
ακολουθεί κατά γράµµα τη δραστηριότητα που βρήκε
στο βιβλίο, δεν µπορεί να εµβαθύνει στην ουσία των
στόχων του και να αντιµετωπίσει τα ζητήµατα που προκύπτουν στην τάξη του, µε αποτέλεσµα να αποτυγχάνει
και αυτός στο στόχο του. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι το
να ακολουθεί κανείς µια δραστηριότητα κατά γράµµα
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δεν αρκεί από µόνο του για να πετύχει το στόχο που
έχει θέσει. Χρειάζεται πριν από όλα να έχει ξεκαθαρίσει
ο ίδιος ο εκπαιδευτικός τι θέλει να πετύχει και να έχει
λάβει υπόψη του όλες τις παραµέτρους σε σχέση µε το
πλαίσιο της τάξης του.

Ο ρόλος της µουσικής στο σχολείο
Για να καθορίσουµε το ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η µουσική στο σχολείο, θα πρέπει πρώτα να ορίσουµε τι είναι µουσική. Σύµφωνα µε το Μ. Γρηγορίου:
«Μουσική είναι οι ήχοι που οργανώνει ο άνθρωπος µε
σκοπό να εκφραστεί και να επικοινωνήσει καλλιτεχνικά,
µε σκοπό να κάνει τέχνη. […] Η µουσική είναι µία τέχνη.
Είναι ένας από τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν
οι άνθρωποι να εκφράζονται καλλιτεχνικά, να συµµετέχουν και να επικοινωνούν, να παίζουν και να επινοούν»1.
Τι µπορεί όµως να µας προσφέρει η µουσική ως τέχνη;
Ο Θ. Χατζόπουλος γράφει: «Τι είναι αυτό που µας ωθεί
στην ανάγνωση, στο άκουσµα ή στη θέα ενός έργου;
1

Γρηγορίου Μ., Μουσική για παιδιά και για έξυπνους µεγάλους,
τόµος Α’, Νεφέλη, Αθήνα, 1994
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Είναι µόνο αισθητική απόλαυση, άγρα συγκίνησης ή και
ένα λανθάνον κάθε φορά ερώτηµα για τον εαυτό µας
και για τη ζωή µας, για τον άνθρωπο εντέλει...» 2.
Σύµφωνα µε τις παραπάνω διατυπώσεις, η σχέση της
µουσικής µε το παιδί και την εκπαίδευση µπορεί να περιγραφεί ως εξής: το παιδί µπορεί, µέσω της µουσικής,
να «παίζει και να επινοεί», να ανακαλύπτει τον κόσµο
και τον εαυτό του. Μπορεί να εκφράζεται και να επικοινωνεί, να µοιράζεται τις εµπειρίες του και να συµµετέχει
στις εµπειρίες των άλλων, αναπτύσσοντας µέσα από την
καλλιτεχνική δηµιουργία τον ψυχοσυναισθηµατικό του
κόσµο. Μπορεί να θέτει ερωτήµατα, για τον εαυτό του
και τους άλλους, που θα το οδηγήσουν να ωριµάσει
µέσα από την εµπειρία της δηµιουργίας.
Πώς όµως µπορεί να γίνει αυτό µέσα σε ένα σχολείο; Η
µουσική σε ένα σχολείο µπορεί να έχει δύο διαφορετικές
λειτουργίες. Η πρώτη λειτουργία αναφέρεται στη µουσική ως µάθηµα µε στόχο την απόκτηση και την καλλιέργεια µουσικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Η δεύτερη
λειτουργία της µουσικής αφορά στη χρήση της από τον
2

Χατζόπουλος Θ., «Παιδί και τέχνη: Ερωτήµατα για ενηλίκους», Πρακτικά Ε’ Επιµορφωτικού Σεµιναρίου «Η Τέχνη στην
Εκπαίδευση», Πατάκης, Αθήνα, 1994
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εκπαιδευτικό για την εξυπηρέτηση διάφορων εκπαιδευτικών στόχων. Στη δεύτερη περίπτωση ο εκπαιδευτικός
δε χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες ικανότητες στη µουσική
ή να ξέρει µουσική, παίζοντας κάποιο µουσικό όργανο.
Οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός µπορεί να εντάξει τη µουσική στις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες όπως κάνει,
για παράδειγµα, µε τη ζωγραφική, το θέατρο και τις άλλες τέχνες. Και όπως στη ζωγραφική δε θα πρέπει να
διακρίνεται η καλή από την κακή ζωγραφιά, αλλά το
ενδιαφέρον να εστιάζεται στη διαδικασία της έκφρασης
και στη συµµετοχή, έτσι και στη µουσική δεν υπάρχουν
κατάλληλες και µη κατάλληλες µουσικές που θα πρέπει
να χρησιµοποιηθούν. Κάθε µουσική που ακούγεται ή
παράγεται στην τάξη, µέσω της οποίας εκφράζονται συναισθηµατικά όχι µόνο τα παιδιά αλλά και ο εκπαιδευτικός, αποτελεί εργαλείο για την εκπαίδευση. Οποιαδήποτε διάκριση και ποιοτική αξιολόγηση της µουσικής
οδηγεί σε διάκριση και ποιοτική αξιολόγηση και των ανθρώπων που εκφράζονται µε αυτήν. Και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, όταν θα θελήσει να φέρει στην τάξη µουσική,
θα είναι καλύτερα να επιλέξει εκείνη µε την οποία ο
ίδιος εκφράζεται και επικοινωνεί. Με αυτή τη µουσική θα
µπορέσει να αναπτύξει επικοινωνία µε τους µαθητές του
και να δηµιουργήσει τα «αντικλείδια» για την επίτευξη
των στόχων του.
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Εποµένως η µουσική, µε βάση τα παραπάνω, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί: α) ως µέσο διαθεµατικής προσέγγισης
της γνώσης και β) ως µέσο συνύπαρξης.
Η µουσική ως µέσο διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης
Η µουσική µπορεί να συµβάλει στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην επίτευξη των στόχων πολλών γνωστικών
αντικειµένων είτε από µόνη της είτε συνδεόµενη άµεσα
ως δραστηριότητα µε κάποιο µάθηµα.
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιήσει καταρχήν τη
µουσική σαν παιχνίδι, µε στόχο την ανάπτυξη της προσωπικής έκφρασης των µαθητών και της δυνατότητάς
τους να επικοινωνούν και να µαθαίνουν. Σε αυτή την
περίπτωση η µουσική θα συµβάλει ώστε το παιδί να
µπορεί να εκφράζεται και να επικοινωνεί µε τους άλλους, να είναι δηµιουργικό και να µπορεί να συµµετέχει
ενεργά στην οµάδα. Κάθε µέλος της οµάδας, από τη
στιγµή που µπορεί να εκφραστεί, αισθάνεται περισσότερο ασφαλές, άρα είναι περισσότερο δεκτικό και ανοιχτό στη γνώση. Μέσα από τη διαδικασία της αλληλεπίδρασης εντός της οµάδας µπορεί να µάθει καλύτερα και
πιο αποτελεσµατικά.
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Μπορεί επίσης ο εκπαιδευτικός να χρησιµοποιήσει το
παιχνίδι της µουσικής ως κίνητρο για την κατάκτηση
ενός άλλου γνωστικού αντικειµένου. Σε αυτή την περίπτωση µπορεί να επιλέξει µουσικές δραστηριότητες και
µουσικά παιχνίδια που θα βρει σε βιβλία τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς χωρίς εξειδικευµένες µουσικές γνώσεις και να τα προσαρµόσει στο περιεχόµενο
άλλων µαθηµάτων, όπως η Γλώσσα, η Γεωγραφία, τα
Μαθηµατικά, η Μελέτη του Περιβάλλοντος κ.ά. Η µουσική δηλαδή θα χρησιµοποιηθεί όπως το θεατρικό παιχνίδι, όπου στόχος δεν είναι η θεατρική εκπαίδευση
αλλά η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των παιδιών για
την εκπαιδευτική διαδικασία. Για παράδειγµα, στο πλαίσιο της παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού για τους µουσουλµάνους µαθητές του γυµνασίου στη Θράκη, η µουσική έχει χρησιµοποιηθεί ιδιαίτερα στο µάθηµα της Λογοτεχνίας. Εδώ η µουσική θεωρείται η «γέφυρα», ο µεσολαβητής µέσω του οποίου θα µπορέσει το παιδί να
επικοινωνήσει µε τη µελοποιηµένη ποίηση αλλά και µε
τον έντεχνο λόγο γενικότερα.3

3

Με αυτό το σκεπτικό δηµιουργήθηκε και ένα µουσικό ανθολόγιο µε τίτλο ∆εν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στο πλαίσιο της
πράξης «Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 2002-2004» του
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ∆ράση 2.5: ∆ηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού για το
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Αυτό κάνουν και οι δύο δάσκαλοι που συναντήσαµε
στην τρίτη και τέταρτη σκηνή. Η πρώτη χρησιµοποιεί τα
τραγούδια της γειτονιάς προκειµένου να διδάξει µαθηµατικά, ενώ ο δεύτερος επιλέγει µία µουσική δραστηριότητα, όπως η µουσική επένδυση παραµυθιών, και την
προσαρµόζει µε στόχο την ενίσχυση της γλωσσικής ικανότητας των παιδιών και τη διδασκαλία ενός ποιήµατος.
Η µουσική ως µέσο συνύπαρξης
Η µουσική ως τέχνη, δηµιουργία και µορφή επικοινωνίας
µπορεί να αποτελέσει ένα πεδίο ώστε να αναπτυχθούν
ισχυροί δεσµοί ανάµεσα στα µέλη µιας οµάδας. Εδώ
όµως πρέπει να επισηµανθούν ορισµένες παρεξηγήσεις
και «παγίδες» τις οποίες χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να
προσέξει.
Μία συχνή παρεξήγηση είναι ότι η διαπολιτισµική εκπαίδευση συνίσταται στην παρουσίαση διαφορετικών πολιτισµών, όπως έκανε ο δάσκαλος στο Χολαργό (πρώτη
σκηνή). Μία τέτοια χρήση της µουσικής, η οποία στηρίζεται στη φολκλορική παρουσίαση άλλων πολιτισµών,
ενισχύει τα στερεότυπα και τις «έτοιµες» εικόνες που
µάθηµα της λογοτεχνίας Α’ και Β’ Γυµνασίου, Ενότητα: Ποίηση
και τραγούδι.
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έχουν τα παιδιά στο µυαλό τους. Με τον τρόπο αυτό οι
άλλοι πολιτισµοί δεν αντιµετωπίζονται ως ισότιµοι και
έτσι δεν αναδεικνύεται η δυναµική τους και οι αλληλεπιδράσεις τους. Τελικά υποβιβάζονται οι «άλλοι» στα µάτια των παιδιών και καλλιεργείται µία στερεότυπη εικόνα
για αυτούς.
Μία άλλη παγίδα σχετικά µε το ρόλο της µουσικής ως
µέσου συνύπαρξης είναι ότι υπάρχουν ορισµένες µουσικές δραστηριότητες κατάλληλες ή ειδικές για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση. Σε αυτή την παγίδα «πέφτει» ο δάσκαλος στη δεύτερη σκηνή, που διαδραµατίζεται σε ένα
σχολείο στο κέντρο της Αθήνας. Ακολουθεί από ένα βιβλίο µία δραστηριότητα για ένα διαπολιτισµικό µάθηµα,
σαν «συνταγή». Το αποτέλεσµα όµως είναι αρνητικό για
τους «ξένους-άλλους» της τάξης του.
Στην πραγµατικότητα δεν υπάρχουν µουσικές δραστηριότητες µε στόχο την αποδοχή του άλλου οι οποίες να
µπορούν να γραφτούν και να εφαρµοστούν σαν «συνταγή» από τους εκπαιδευτικούς. Τέτοιες «συνταγές»
έχουν συνήθως τα αντίθετα αποτελέσµατα. Εάν, για παράδειγµα, ο δάσκαλος αυτού του σχολείου αντί για τις
«ειδικές» µουσικές δραστηριότητες µάθαινε απλώς ένα
τραγούδι στην τάξη του, το αποτέλεσµα θα ήταν σαφώς
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καλύτερο, γιατί δε θα είχαν δηµιουργηθεί αρνητικά συναισθήµατα στα ξένα παιδιά. Με τις δραστηριότητες που
επέλεξε έθιξε και πρόβαλε µέσα στην τάξη ένα ευαίσθητο θέµα το οποίο στη συνέχεια δεν είχε ο ίδιος τη
δυνατότητα να επεξεργαστεί. Έτσι, κατέληξε στην προσβολή και την υποτίµηση του «άλλου».
Πώς µπορεί λοιπόν ο εκπαιδευτικός να χρησιµοποιήσει
τη µουσική ως µέσο συνύπαρξης; Για να τα καταφέρει
θα πρέπει να ορίσει µε σαφήνεια τους διδακτικούς του
στόχους και να σχεδιάσει τις δραστηριότητές του. Ο βασικός του άξονας θα πρέπει να είναι η καλλιέργεια του
«εγώ» κάθε µαθητή µέσα από τη συνύπαρξη, τη συνεργασία και την αποδοχή του «άλλου» που βρίσκεται δίπλα του, στην τάξη του, και αργότερα στη ζωή του.

29

.

ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΕΙ∆ΙΑ

Ένα τελευταίο παράδειγµα
Στην Στ’ τάξη ενός δηµοτικού σχολείου στο Χαλάνδρι, η
δασκάλα δουλεύει µε τα τραγούδια της ξενιτιάς στην
ώρα της µουσικής. Γίνονται διάφορες συζητήσεις για την
ξενιτιά, τους ξένους, τα ελληνικά και τα ξένα τραγούδια
της ξενιτιάς και µέσα από αυτό το θέµα ξεκινάνε άλλα
µαθήµατα όπως η Ιστορία, η Γεωγραφία και η Λογοτεχνία. Η Κορίνα είχε έρθει από τη Μολδαβία στην Ελλάδα
πριν από λίγους µήνες. Συµµετέχει στο πρόγραµµα µε
ενδιαφέρον. Φέρνει µάλιστα από το σπίτι της σε κασέτα
ένα µολδαβικό τραγούδι της ξενιτιάς. Έχει δακτυλογραφήσει τους στίχους στα µολδαβικά και τη µετάφρασή
τους στα ελληνικά. Το τραγούδι, το οποίο είναι λίγο
«ποπ», αρέσει και στα υπόλοιπα παιδιά. Η Κορίνα γράφει τους στίχους του ρεφρέν στα µολδαβικά µε ελληνικούς χαρακτήρες και το µαθαίνει όλη η τάξη. Τις επόµενες µέρες φέρνουν στο σχολείο τραγούδια της ξενιτιάς
από τη χώρα τους και δύο παιδιά που κατάγονται από
την Αλβανία.
Στη συνέχεια του προγράµµατος δασκάλα και µαθητές
συµφωνούν να πάρουν συνεντεύξεις από µετανάστες
που έχουν έρθει από άλλες χώρες στην Ελλάδα. Τα παιδιά χωρίζονται µόνα τους σε µικρές οµάδες και ένας
τουλάχιστον από τους µαθητές κάθε οµάδας φέρνει από
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το σπίτι του βιντεοκάµερα. Όλοι µαζί συγκεντρώνουν τις
πιθανές ερωτήσεις που θα µπορούσαν να κάνουν στους
µετανάστες, σχολιάζουν τι ζητάνε από κάθε ερώτηση και
φτιάχνουν ένα βασικό ερωτηµατολόγιο. Κάθε οµάδα
παίρνει συνέντευξη από κάποιο µετανάστη µε βάση το
ερωτηµατολόγιο. Στο τέλος κάθε συνέντευξης ο µετανάστης τραγουδά, αν θέλει, ένα τραγούδι της ξενιτιάς
από τη χώρα του.
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, και αντί γυµναστικών
επιδείξεων, τα παιδιά της Στ’ τάξης παρουσιάζουν σε
µορφή παράστασης µε χορούς και τραγούδια την ιστορία
της Ελλάδας η οποία από χώρα µεταναστών έγινε χώρα
υποδοχής. Συµπεριλαµβάνουν στην εκδήλωση και την
προβολή του ντοκιµαντέρ που προέκυψε από το µοντάζ
των συνεντεύξεων που έδωσαν ξένοι µετανάστες στους
µαθητές.
Ήταν όµως όλα τόσο εύκολα για την εκπαιδευτικό; Από
την αρχή η δασκάλα είχε να αντιµετωπίσει τη δυσπιστία
των συναδέλφων της και των γονέων σχετικά µε τους
στόχους αυτού του προγράµµατος. Αρκετοί από αυτούς
δυσανασχέτησαν όταν άκουσαν τους έλληνες µαθητές
να τραγουδούν στη µολδαβική και αλβανική γλώσσα.
Αντιδράσεις όµως υπήρξαν και για το ντοκιµαντέρ, στο
οποίο εκτός από τους ξένους µετανάστες που είχαν έρθει στην Ελλάδα µιλούσαν και έλληνες µετανάστες που
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είχαν γυρίσει από το εξωτερικό. Αρκετοί θεώρησαν ότι
δε θα έπρεπε να συγχέονται οι έλληνες µετανάστες µε
τους Ρώσους, Αλβανούς, Ρουµάνους και όλους τους άλλους.
Προκειµένου λοιπόν να αντιµετωπίσει η εκπαιδευτικός
αυτές τις αντιδράσεις και να έχει τη βασική στήριξη και
βοήθεια των συναδέλφων της και των γονέων, σκέφτηκε να επικοινωνήσει µαζί τους, έτσι ώστε να µπορέσει να τους εκθέσει τους στόχους του προγράµµατος.
Ενηµέρωσε το σύλλογο των διδασκόντων και ετοίµασε
ένα κείµενο για τους γονείς των µαθητών στο οποίο
εξηγούσε τους στόχους του προγράµµατος και τη σηµασία του για την εκπαίδευση των παιδιών.
Παρ’ όλα αυτά όµως, ακόµα και κατά τη διάρκεια της
παράστασης υπήρξαν εκπαιδευτικοί που δυσανασχέτησαν και γονείς που έφυγαν επιδεικτικά την ώρα που τα
παιδιά τραγουδούσαν και χόρευαν ένα τραγούδι της ξενιτιάς από την Αλβανία. Eίναι σαφές πως ο εκπαιδευτικός πολλές φορές, παρά τις προσπάθειες που κάνει και
παρά την καλή του πρόθεση, δεν καταφέρνει να υπερνικήσει τις κοινωνικές αντιστάσεις που σχετίζονται µε τη
δυσκολία αποδοχής του διαφορετικού. Παρ’ όλα αυτά,
δε θα πρέπει να αποθαρρύνεται και να απογοητεύεται,
αλλά να έχει προβλέψει τις αντιστάσεις για να µη νιώθει
µαταιωµένος, και να περιµένει να δικαιωθεί το έργο του
σιγά σιγά, καθώς θα «µαλακώνουν» οι αντιστάσεις αυτές.
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Τι συνέβη σε αυτό το παράδειγµα;
Η µουσική σε αυτό το παράδειγµα λειτούργησε µε όλους
τους δυνατούς τρόπους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Έγινε το µέσο ώστε να προσεγγιστούν και άλλες διδακτικές περιοχές γύρω από το θέµα της ξενιτιάς όπως η
Ιστορία, η Γεωγραφία και η µελέτη λογοτεχνικών κειµένων σχετικών µε την ξενιτιά. Λειτούργησε ως αφορµή
για την ανάπτυξη της σκέψης και της γλώσσας των παιδιών µέσα από το στοχασµό, την ανταλλαγή των εµπειριών και τη συζήτηση. Αποτέλεσε το κίνητρο µάθησης
και ενεργητικής συµµετοχής όχι µόνο της Κορίνας αλλά
και των υπόλοιπων µαθητών στην τάξη. Βοήθησε στην
ένταξη των ξένων µαθητών στο νέο σχολικό περιβάλλον
και στην αποδοχή τους από τους έλληνες µαθητές όχι
ως παιδιά τα οποία δε θα πρέπει να ξεχωρίζουν από τα
γηγενή ελληνόπουλα αλλά ως άτοµα µε δική τους πολιτιστική ταυτότητα, καταγωγή και µητρική γλώσσα. Οδήγησε επίσης και σε άλλες µορφές τέχνης, όπως το ντοκιµαντέρ και ο χορός, συµβάλλοντας συνολικά στη δυνατότητα των µαθητών να εκφράζονται καλλιτεχνικά.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η µουσική µπορεί
να αποτελέσει ένα πλούσιο πεδίο εκπαιδευτικών εφαρ-
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µογών. Πολύ συχνά όµως οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται
αµηχανία και φόβο απέναντι στη µουσική και την αποκλείουν από τις δραστηριότητές τους, αφήνοντάς την
στους «ειδικούς». Η επιτυχία αυτών των εκπαιδευτικών
εφαρµογών στις οποίες η µουσική λειτουργεί ως µέσο
διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης και ως µέσο συνύπαρξης σε µία σχολική µονάδα δεν έγκειται καθόλου
στις µουσικές ικανότητες και γνώσεις του εκπαιδευτικού
που τις πραγµατοποιεί. Κάθε εκπαιδευτικός ο οποίος θα
θελήσει να χρησιµοποιήσει ένα ακόµα «κλειδί» για να
επιτύχει στο εκπαιδευτικό του έργο µπορεί να χρησιµοποιήσει τη µουσική φτιάχνοντας τα δικά του «αντικλείδια» µε βάση την προσωπικότητά του και τις ανάγκες
της οµάδας του. Το βασικότερο ζήτηµα είναι να ξέρει ο
εκπαιδευτικός τι ακριβώς επιδιώκει µέσα από τις όποιες
παρεµβάσεις, καθώς και πώς θα στηρίξει το εγχείρηµά
του. Είναι σαφές ότι η µουσική από µόνη της δεν αρκεί.
Μέσα όµως από µια προσεκτική και µελετηµένη παρέµβαση, όταν έχουν διερευνηθεί οι ανάγκες της οµάδας
και το πλαίσιο αυτής της παρέµβασης, η µουσική µπορεί
να επιτελέσει πολλαπλές λειτουργίες, να γίνει το «αντικλείδι» που θα οδηγήσει στην επίτευξη τόσο στόχων
γνωστικών και παιδαγωγικών όσο και στόχων που σχετίζονται µε την ενίσχυση της συνεργασίας και την αποδοχή του διαφορετικού.
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