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Περίληψη 

 
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή και συγκριτική 

θεώρηση των σκοπών και των γενικών στόχων των προγραμμάτων σπουδών μουσικής 

για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1969-1990. 

Ειδικότερα έγινε κριτική αποδόμηση και συγκριτική θεώρηση των σκοπών και γενικών 

στόχων του κάθε προγράμματος σε συνάρτηση και με το κοινωνικό, πολιτικό και 

πολιτισμικό πλαίσιό τους. Αξίωμα για την εκπόνηση της εργασίας αποτέλεσε η 

επιστημονική θέση ότι τα προγράμματα σπουδών δεν σχεδιάζονται εν κενώ, δηλαδή 

ανεξάρτητα από το κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό τους συγκείμενο (Μπουζάκης, 

1994). 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η ποιοτική έρευνα στα προγράμματα 

σπουδών μουσικής σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου. Η επιλογή του 

συγκεκριμένου θέματος προέκυψε από το ερώτημα του κατά πόσο και με ποιο τρόπο 

το ιστορικό πλαίσιο επηρεάζει τον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών στο 

μάθημα της μουσικής. Η διαχρονική συγκριτική μελέτη προγραμμάτων σπουδών 

επιδιώκει να συμβάλλει με γόνιμο και δημιουργικό τρόπο στην περαιτέρω εξέλιξη και 

ανάπτυξή τους καθώς και σε μελλοντικό σχεδιασμό τους. Η παρούσα εργασία καλείται 

να συνεισφέρει στην κάλυψη του βιβλιογραφικού κενού που εντοπίζεται στο 

ερευνητικό πεδίο της διαχρονικής συγκριτικής μελέτης προγραμμάτων. 

 

 

Λέξεις-κλειδιά : Πρόγραμμα σπουδών, Συγκριτική θεώρηση, Μουσική εκπαίδευση. 
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Abstract  

 
The aim of this thesis is the description and comparative approach of the 

objectives and the general objectives of the music curriculum in primary education in 

Greece during the years 1969-1990. In particular the aims and objectives of each 

program were examined and deconstructed from a critical and comparative point of 

view in line with the social, political and cultural context. The axiom on which this 

work was based on is the scientific position that music programs should not be 

designed “out of the context”, i.e. regardless of the social, the cultural and political 

composed (Bouzakis, 1994).  

The method used is qualitative research in music education programs in all 

grades of primary school. The choice of the subject of this thesis came as a result of the 

question of whether and how the historical context influences the design of curricula in 

music class. The longitudinal comparative study of the curriculum seeks to contribute 

in a fruitful and constructive way in further development and growth as well as in their 

future planning. This work is called upon to contribute towards the bibliographical gap 

in the research field of longitudinal comparative study programs. 

 

 

Key–words: Curriculum, Comparative approach, Music education. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Εισαγωγή 

 
Η εκπαίδευση αποτελεί ένα κοινωνικό αγαθό, με βασικό ιδεώδες την ολιστική 

ανάπτυξη του ανθρώπου. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης επηρεάζεται από τις 

επικρατούσες εκπαιδευτικές θεωρίες, οι οποίες αντανακλούν τις απόψεις της κοινωνίας 

για το σχολείο (Fletcher, 1991). Ο σκοπός και οι στόχοι κάθε εκπαιδευτικού 

συστήματος στηρίζονται στην απόφαση του ποιες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις 

είναι «αξιόλογες» και δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να προετοιμαστούν για τη 

ζωή, για την αντιμετώπιση καταστάσεων και προβλημάτων (Κορρέ, 2014). Στη 

σύγχρονη σκέψη, η τυπική εκπαίδευση είναι ταυτόχρονα σκοπός και μέσο και έχει ως 

στόχο να βοηθήσει τα παιδιά και τους νέους να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και 

δημιουργικά τις ολοένα μεταβαλλόμενες συνθήκες της ζωής. Επίσης, διαπιστώνεται 

έμφαση στους σκοπούς που αφορούν στις κοινωνικές αξίες, στην ανάπτυξη της 

υπευθυνότητας για μία δημοκρατική κοινωνία, στην ηθική ανάπτυξη των μαθητών και 

στην καλλιέργεια της συνείδησης για την προστασία του περιβάλλοντος. Γενικά, τα 

σημερινά ιδεώδη της εκπαίδευσης αφορούν κυρίως σε ζητήματα δημοκρατίας (τα 

σχολεία προάγουν τις αρχές της δημοκρατίας; παρέχουν κατάρτιση για την ευθύνη του 

πολίτη;), κοινωνικής ευημερίας (οι μαθητές θα γίνουν παραγωγικά μέλη της 

κοινωνίας;), και κοινωνικής κινητικότητας (τα σχολεία εξυπηρετούν τις ανάγκες 

κάποιας συγκεκριμένης κοινωνικής και οικονομικής τάξης, εμποδίζοντας έτσι την 

κοινωνική κινητικότητα;) (Schoenfeld, 2016). 

 Τις τελευταίες δεκαετίες η εκπαίδευση συχνά καλείται να ανταποκριθεί στο 

αίτημα για οικονομική ανάπτυξη, ένα αίτημα που προκύπτει από τον διεθνή 

ανταγωνισμό και την παγκοσμιοποίηση (Πάσουλα, 2003). Κατά τον Feinberg (1983), ο 

ρόλος της εκπαίδευσης είναι διττός και ειδικότερα είναι η καλλιέργεια γνώσεων και 

δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες στην αγορά εργασίας και η προαγωγή των κοινωνικών 

δεξιοτήτων του μαθητή με στόχο την κοινωνική του συμμετοχή ως αυριανού πολίτη.  

 Η επιλογή της σχολικής γνώσης συνδέεται στενά με αντιλήψεις σχετικά με το τι 

κρίνεται σημαντικό, σε ένα ευρύ πλαίσιο θεώρησης, για μία κοινωνία και για το 

μέλλον της. Στη βάση αυτής της γενικής αρχής, ο Pring (1978, 1995) παραθέτει  

συγκεκριμένες αρχές για την επιλογή της γνώσης με κριτήρια όπως: την κοινωνική 
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χρησιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα, την ύπαρξη κάποιου κοινού πολιτισμικού 

πλαισίου (π.χ., κοινός πυρήνας αξιών και παραδόσεων που είναι απαραίτητος για την 

κοινωνική συνοχή), την προσωπική ευχαρίστηση (π.χ., αισθητική εμπειρία), τη 

γνωστική ανάπτυξη (π.χ., σπουδές που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της λογικής και 

αναλυτικής σκέψης). Οι παραπάνω αρχές δεν είναι αποκλειστικές. Το ζήτημα ποιες 

αρχές θα χρησιμοποιηθούν κατά την επιλογή της γνώσης είναι κάτι που εξαρτάται από 

τις συνθήκες και το συσχετισμό δυνάμεων. Στην αντίληψη της μετανεωτερικότητας, η 

γνώση δεν αποτελεί πλέον αυτοσκοπό. Είναι ένα μέσο για τον άνθρωπο, για την 

προσωπική και συλλογική αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και την 

ανταπόκριση στις νέες απαιτήσεις της ζωής. Αυτή η ιδέα αντανακλάται στο σύνολο 

των πρακτικών που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στη σχολική τάξη και στα 

προγράμματα σπουδών (Κορρέ, 2014).  

 

 

Ερευνητικά ερωτήματα  

   
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή και συγκριτική 

θεώρηση των σκοπών και των γενικών στόχων των προγραμμάτων σπουδών μουσικής 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα από το 1969 ως το 1990. Ειδικότερα έγινε 

κριτική αποδόμηση και συγκριτική θεώρηση των σκοπών και γενικών στόχων του κάθε 

προγράμματος σε συνάρτηση και με το κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιό 

τους. 

 Τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης είναι:  

 Το ιστορικό πλαίσιο –κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό– επηρεάζει 

το σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών μουσικής και με ποιο τρόπο;  

 Πώς διαφαίνεται αυτό μέσα από τις αλλαγές που έγιναν στους γενικούς 

σκοπούς και στόχους των προγραμμάτων σπουδών μουσικής από το 

1969 ως το 1990;  

 

 

Μεθοδολογία της Έρευνας  

 
 Η παρούσα έρευνα είναι ποιοτική με αντικείμενο τα προγράμματα σπουδών 

μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από το 1969 ως το 1990. Η σύγκριση των 

προγραμμάτων, εφόσον αφορά σε μία μόνο χώρα -τύπος μονοπολιτισμικής 
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(monocultural) εξέλιξης-, έγινε διαχρονικά, στον κάθετο άξονα του χρόνου (τύπος 

διαχρονικής (longitudinal) εξέλιξης) (Λιναρδής, 2010). Οι διαχρονικές έρευνες 

ορίζονται σε σχέση με τα δεδομένα αλλά και τις μεθόδους ανάλυσης που 

χρησιμοποιούνται στην έρευνα. Διαχρονική είναι η έρευνα που: α) τα δεδομένα για 

κάθε αντικείμενο συλλέγονται για δύο ή περισσότερες περιόδους, β) τα αντικείμενα ή 

οι περιπτώσεις είναι τα ίδια ή τουλάχιστον είναι συγκρίσιμα μεταξύ των χρονικών 

περιόδων και γ) η ανάλυση ενέχει συγκρίσεις των δεδομένων ανάμεσα στις χρονικές 

περιόδους (Menard, 2002). Ένας λόγος που η μελέτη σταματάει στο πρόγραμμα 

σπουδών του 1990 και δεν προχωράει στα επόμενα προγράμματα είναι διότι ο άξονας 

της κριτικής θεώρησης των προγραμμάτων αναφορικά με το ιστορικό, πολιτικό και 

εκπαιδευτικό πλαίσιο απαιτεί μία χρονική απόσταση από το υλικό για να αποκτήσουν 

αντικειμενικότητα οι ιστορικές πηγές. 

Για την μελέτη επιλέχθηκε η μέθοδος της κριτικής ανάλυσης λόγου 

(Fairclough, 1995). Κατά τον Μπουζάκη (1994), κύριος στόχος του ερευνητή είναι η 

αποκάλυψη της πολιτικής διάστασης και των ιδεολογικών παραμέτρων που 

υποκρύπτονται στα κείμενα των προγραμμάτων, η σύνδεση των προγραμμάτων με το 

πνεύμα της εποχής και η διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες συντάχθηκαν και 

απόκτησαν νομική υπόσταση.  

Η αναζήτηση των προγραμμάτων έγινε διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi-schools.gr/). 

 Συγκεκριμένα τα προγράμματα σπουδών που εξετάστηκαν είναι τα εξής: 

 

Πίνακας 1  

 

Α/Α Έτος Αναλυτικό Πρόγραμμα Ονομασία Μαθήματος 

1 1969 ΦΕΚ Α 218/1969, σ 1561 Μουσική 

2 1977 ΦΕΚ Α 347/1977, σ 3208-3211 Μουσική Αγωγή 

3 1982 ΦΕΚ Α 107/1982, σ 952-954 Μουσική 

4 1990 ΦΕΚ Α 53/1990, σ 549-553 
Μουσική (στον τίτλο) 

Μουσική Αγωγή (στο κείμενο) 

 

 

 Η επεξεργασία των δεδομένων από τα προαναφερθέντα προγράμματα σπουδών 

πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια: 

http://www.pi-schools.gr/
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(i) Στο πρώτο στάδιο έγινε εις βάθος μελέτη κάθε προγράμματος ξεχωριστά. 

(ii) Στο δεύτερο στάδιο έγινε κριτική ανάλυση των σκοπών και γενικών στόχων του 

κάθε προγράμματος ξεχωριστά. 

(iii) Στο τρίτο στάδιο έγινε συγκριτική θεώρηση και αξιολόγηση των δεδομένων 

που εντοπίστηκαν στα 2 πρώτα στάδια. Στη συνέχεια οι σκοποί των 

προγραμμάτων αναλύθηκαν συνδυαστικά με το ιστορικό-εκπαιδευτικό 

συγκείμενο της περιόδου σχεδιασμού και θεσμοθέτησής τους. 

Συγκεκριμένα, τα προγράμματα μελετήθηκαν εις βάθος, το καθένα ξεχωριστά, 

και εντοπίστηκαν και παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα ιστορικά-εκπαιδευτικά 

γεγονότα κατά την περίοδο της εκπόνησής τους. Ειδικότερα δόθηκε έμφαση στα 

οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά και κοινωνικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν 

κυρίως στον ελλαδικό χώρο, αλλά και κάποια γεγονότα σταθμοί της σύγχρονης 

ευρωπαϊκής ιστορίας.  

Στη συνέχεια ακολούθησε αναλυτική περιγραφή και ανάλυση των σκοπών και 

των γενικών στόχων, όπως αναφέρονται σε κάθε πρόγραμμα, σε συνάρτηση με το 

ιστορικό υπόβαθρο. 

Μετά την κριτική ανάλυση των στόχων του κάθε προγράμματος αναφορικά με 

το ιστορικό πλαίσιο, ακολούθησε η συγκριτική θεώρηση στο σύνολο των 

προγραμμάτων, όπου επιχειρήθηκε η συνολική θεώρηση που διαγράφουν οι στόχοι και 

εντοπίστηκαν όλες οι μεταβολές που επιτελέσθηκαν υπό την επίδραση των ιστορικών 

και κοινωνικών αλλαγών. Σε αυτό το στάδιο έγινε προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο 

σημαντικός ρόλος που παίζει το ιστορικό-κοινωνικό συμφραζόμενο στο σχεδιασμό των 

προγραμμάτων. Η παρούσα μελέτη ολοκληρώνεται με τη συζήτηση των 

αποτελεσμάτων και κάποιες κριτικές παρατηρήσεις επ’ αυτών. 

Στην παρούσα εργασία έχει υιοθετηθεί ο όρος «Πρόγραμμα Σπουδών» καθώς 

είναι αυτός που προκρίνει η σύγχρονη βιβλιογραφία. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που 

ένας συγγραφέας χρησιμοποιεί τον όρο «Αναλυτικά Προγράμματα» η διατύπωση 

συντάσσεται με τη δική του ορολογία.   
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Βιβλιογραφική Ανασκόπηση : Εννοιολόγηση του όρου 

«Πρόγραμμα Σπουδών», Θεωρίες και Ζητήματα Αναμόρφωσης  

 
 Τις τελευταίες δεκαετίες, η εκπαιδευτική έρευνα εστιάζει στην ιδέα της 

αποτελεσματικότητας του σχολικού συστήματος. Σε αυτή τη βάση, έχουν αυξηθεί 

σημαντικά οι έρευνες που αφορούν στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην 

αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών (φιλοσοφία, ιδεολογίες, περιεχόμενο κ.λπ.). 

Στην Ελλάδα, μία σημαντική χρονική τομή για την ανανέωση του ενδιαφέροντος για 

τις Επιστήμες της Αγωγής και την εκπαιδευτική έρευνα ήταν η θεσμοθέτηση και 

ίδρυση των Παιδαγωγικών Τμημάτων (Πυργιωτάκης, 1999: 94). Η συγκριτική 

θεώρηση των προγραμμάτων σπουδών εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της 

Συγκριτικής Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης. 

Η Συγκριτική Παιδαγωγική (ΣΠ) θεωρείται µια επιστηµονική γνωστική 

περιοχή, ένας πολυσχιδής επιστηµονικός χώρος ως προς το αντικείµενο, τη µελέτη 

του, τη θεµατολογία του, τους επιστηµολογικούς και µεθοδολογικούς του 

προσανατολισµούς, τις µεθόδους, τις τεχνικές και τα εργαλεία έρευνας που 

χρησιµοποιεί, αλλά επίσης, και ως προς τις ιδεολογικές παραµέτρους στις οποίες 

βασίζεται στο πλαίσιο ανάλυσης, ερµηνείας ή αλλαγής µιας κοινωνικοπολιτικής και 

πολιτισµικής διαδικασίας ή ενός µηχανισµού, όπως για παράδειγμα είναι η εκπαίδευση 

(Καζαµίας & Καλογιαννάκη, 2003:7).  

Η Συγκριτική Παιδαγωγική διαιρείται σε δύο βασικές ειδολογικές κατηγορίες ή 

τύπους: α) την ιστορική-ερµηνευτική Συγκριτική Παιδαγωγική και β) την εµπειρική-

επιστηµονική/θετικιστική Συγκριτική Παιδαγωγική. Η ιστορική-ερµηνευτική 

Συγκριτική Παιδαγωγική περιλαµβάνει τις θεωρήσεις εκείνες, οι οποίες από 

µεθοδολογική και επιστηµολογική σκοπιά βασίζονται στις µεθόδους, τις τεχνικές και 

τις επιστηµολογικές αρχές της ιστορίας ή των ιστορικών-ερµηνευτικών επιστηµών. Η 

συγκριτική ιστορική ανάλυση (Καζαµίας, 2002) προσπαθεί να συνδυάσει την ιστορία 

µε την κοινωνική επιστηµονική θεωρία. Υπάρχουν δύο γενικά είδη ιστορικής 

προσέγγισης που συνιστούν α) την «παραδοσιακή» ιστορική Συγκριτική Παιδαγωγική 

και β) την αναθεωρητική / συγκριτική-ιστορική Συγκριτική Παιδαγωγική. 

Οι µελετητές της ιστορικής αυτής κατεύθυνσης παρουσιάζουν ιστορικά 

γεγονότα και την εξέλιξη τους και αναζητούν τους παράγοντες και τις συνθήκες 

(πολιτικές, κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτισµικές), οι οποίοι επηρέασαν, προκάλεσαν 

και κυρίως καθόρισαν τα προβλήµατα, τις οµοιότητες και τις διαφορές ανάµεσα σε 
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εθνικά συστήµατα εκπαίδευσης ή όψεις των εκπαιδευτικών συστηµάτων (δοµές, 

εκπαιδευτικές πολιτικές, πρακτικές, κ.λπ.) (Καζαµίας & Καλογιαννάκη, 2003). 

Η εµπειρική-επιστηµονική και θετικιστική Συγκριτική Παιδαγωγική σε γενικές 

γραµµές διαφοροποιείται σε τρεις επιµέρους προσεγγίσεις: τον δοµο-λειτουργισµό, 

τον µεθοδολογικό εµπειρισµό και την προσέγγιση µέσω της µελέτης προβληµάτων 

(problem approach), και ως ένα βαθµό από την προσέγγιση του παγκόσµιου 

συστήµατος (world-systems approach), µε κύριους εκπροσώπους τους J. Meyer και F. 

Ramirez. Οι τρεις αυτοί τύποι της εµπειρικο-επιστηµονικής Συγκριτικής Παιδαγωγικής 

χαρακτηρίζονται γενικά από επιστηµολογική και µεθοδολογική σκοπιά από τις 

ακόλουθες έννοιες, αρχές και στόχους: αφαίρεση (abstraction), γενίκευση (κυρίως 

καθολικής φύσης), χρήση και εφαρµογή θεωριών, διαµόρφωση ή ανάπτυξη θεωριών, 

έλεγχο και πρόβλεψη (επιστηµονική πρόβλεψη), ερµηνεία, εννοιολογικά πλαίσια, 

διατύπωση υποθέσεων, και έλεγχο για επαλήθευση ή διάψευση υποθέσεων. 

 Τα προγράμματα σπουδών συνιστούν ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο 

πεδίο στην Επιστήμη της Παιδαγωγικής. Τον προβληματισμό για τα προγράμματα 

σπουδών έθεσε με ρητό τρόπο ο John Dewey (1902), στις  αρχές του 20ου αιώνα. Από 

τότε έχει προταθεί πληθώρα ορισμών και έχουν αναπτυχθεί μοντέλα για τον σχεδιασμό 

τους, το περιεχόμενό τους και την εφαρμογή τους που άλλοτε είναι συμπληρωματικές 

και άλλοτε αντικρουόμενες. Επιπροσθέτως, έγινε κατανοητό ότι διαφορετικές 

φιλοσοφίες (Ιδεαλισμός, Ρεαλισμός, Πραγματισμός, Υπαρξισμός κ.ά.) προάγουν 

διαφορετικές ιδέες για την πραγματικότητα, τον άνθρωπο, τη γνώση και τη μάθηση 

(Πάσουλα, 2003) και επηρεάζουν αντίστοιχα τον σχεδιασμό των προγραμμάτων 

σπουδών. Σύμφωνα με τον Eisner (1985), οι προσανατολισμοί στα ΠΣ είναι: 

Ακαδημαϊκός Ορθολογισμός, Γνωστικές Διαδικασίες, Κοινωνική Προσαρμογή και 

Κοινωνική Αναδόμηση, Αυτοπραγμάτωση και Τεχνοκρατισμός/Τεχνολογία. Ο 

Ακαδημαϊκός Ορθολογισμός στηρίζεται στην παραδοσιακή θεώρηση για τους όρους 

και την αξία της μάθησης (για αυτό που είναι «καλύτερο» να μάθουν οι μαθητές), ο 

Τεχνοκρατισμός, η θεωρία των Γνωστικών Διαδικασιών και της Κοινωνικής 

Αναδόμησης στηρίζονται σε μια πραγματιστική φιλοσοφία, ενώ  ο προσανατολισμός 

της Αυτοπραγμάτωσης εμπεριέχουν στοιχεία από τον Πραγματισμό όσο και από τον 

Υπαρξισμό. Στην ιδέα της Αυτοπραγμάτωσης, η λειτουργία του προγράμματος 

σπουδών είναι η κάλυψη των κοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών των ατόμων 

ώστε να γίνουν παραγωγικοί πολίτες που θα ωφελήσουν την κοινωνία. Στην αντίληψη 

της Κοινωνικής Ανασυγκρότησης, το πρόγραμμα σπουδών έχει ως στόχο να βοηθήσει 
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τους μαθητές να επεξεργαστούν ερωτήματα σχετικά με την κοινωνική ανισότητα και 

τη δημοκρατία. Αυτή η διάσταση θεωρείται ότι θα κάνει τους μαθητές κριτικά 

συνειδητούς στοχαστές που θα θέτουν παρόμοια ζητήματα και ως ενήλικοι πολίτες 

(Eisner, 1985). Έχει παρατηρηθεί ότι τις τελευταίες δεκαετίες πολλά προγράμματα 

σπουδών εστιάζουν ιδιαίτερα στις ιδέες της Αυτοπραγμάτωσης και της Κοινωνικής 

Ανασυγκρότησης. Παράλληλα, τείνουν να προάγουν μορφές μάθησης που θεωρούνται 

χρήσιμες σχετικά με τη μελλοντική επαγγελματική δραστηριοποίηση των μαθητών και 

την οικονομική πρόοδο τόσο για το άτομο όσο και για την κοινωνία (βλ. Πάσουλα, 

2003). 

Το Πρόγραμμα Σπουδών των σχολείων αποτελεί θεμελιώδη διάσταση της 

διαδικασίας της εκπαίδευσης, καθώς καθορίζει τα πλαίσια των ποικίλων παιδαγωγικών 

δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στα σχολεία και αποτελεί την επίσημη έκφραση 

της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας μιας κοινωνίας (Αγγέλη, 2015). Εξειδικεύουν τους 

σκοπούς αγωγής σε σκοπούς των επιμέρους μαθημάτων και καθορίζουν τα 

περιεχόμενα, με βάση τα οποία θα επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι (Καψάλης- 

Χαραλάμπους, 2008:273).  

Η επίσημη ορολογία που χρησιμοποιείται στο σύνολο της μελέτης είναι 

«προγράμματα σπουδών» και επιλέχτηκε για να υπερκαλύψει τον πλουραλισμό που 

επικρατεί στην υιοθέτηση και χρήση όρων όπως «αναλυτικό πρόγραμμα», 

«curriculum» και «πλαίσιο διδασκαλίας-μάθησης» (Κοκκίδου, 2006). Ο όρος αυτός 

περιγράφει ένα ιεραρχημένο σύνολο για τις επιδιώξεις (σκοπούς) της διδασκαλίας και 

το πλαίσιο της διδακτέας ύλης κατά εκπαιδευτική βαθμίδα ή σχολικό τύπο, τάξη και 

γνωστικό αντικείμενο (Δενδρινού & Ξωχέλλης, 1999· Φλουρής, 1997). Ο Ξωχέλλης 

χρησιμοποιεί τον όρο «πρόγραμμα διδασκαλίας» και τον προσδιορίζει ως το νομικό 

κείμενο που περιλαμβάνει «τις επίσημες προδιαγραφές» για τα διδασκόμενα 

μαθήματα, τους σκοπούς της διδασκαλίας τους, τη διδακτέα ύλη και τις ώρες 

διδασκαλίας, ενώ συμπληρώνει πως το πρόγραμμα έχει πολιτική και ιδεολογική βάση 

(Ξωχέλλης, 2007: 68).  

 Εύλογα, τα προγράμματα σπουδών κάθε χώρας είναι στενά συνδεδεμένα με τις 

παραδοσιακές αξίες, την επικρατούσα κοινωνική ιδεολογία και την οργάνωσης της 

οικονομίας. Ο Φλουρής, που χρησιμοποιεί τον όρο «Αναλυτικά Προγράμματα», εξηγεί 

ότι η διεύρυνση της έννοιας του Αναλυτικού Προγράμματος είναι πολύ δύσκολη –έως 

και χαοτική ενίοτε, στο πλαίσιο των θεωριών. Για το λόγο αυτό γίνεται αποδεκτό ως 

Αναλυτικό Πρόγραμμα –ακόμη και από τους νεωτεριστές– «ένα γενικό πλαίσιο 
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δραστηριοτήτων, χωρίς αναλυτικές λεπτομέρειες και περιορισμούς για τους 

διδάσκοντες και τους διδασκόμενους» (Φλουρής, 1995:12).  

Στην κοινή αντίληψη το πρόγραμμα σπουδών είναι το εργαλείο που 

χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός στην καθημερινή του πράξη και χρησιμεύει ως 

επαγγελματική πυξίδα που του λέει, τι πρέπει να κάνει και πότε να το κάνει (Βρεττός 

& Καψάλης, 1999· Slattery, 1995). Αποτελεί μία θεμελιώδη διάσταση του 

εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς προσδιορίζει το πλαίσιο των παιδαγωγικών 

δράσεων που αναπτύσσονται στα σχολεία και αποτελεί την επίσημη έκφραση της 

εκπαιδευτικής φιλοσοφίας μίας χώρας.  

Είναι επίσης ενδιαφέρον να ανατρέξουμε στο ερώτημα, γιατί άρχισε να 

χρησιμοποιείται το πρόγραμμα σπουδών; Κυρίως ήταν αναγκαίο για να βοηθηθούν οι 

εκπαιδευτικοί ώστε να σκεφτούν το έργο τους πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά το 

μάθημα. Δηλαδή, ένα μέσο που θα επέτρεπε την κριτική στην πορεία που ακολουθεί το 

παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών (Stenhouse, 1975). 

Ο βασικός τρόπος σχεδιασμού των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, 

σύμφωνα με τον Tyler (1949) και τον Kelly (1999), περιλαμβάνει τα εξής: 

1) τους στόχους 

2) το περιεχόμενο 

3) τις διαδικασίες 

4) την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων. 

Από την θέση τους μέσα στο πρόγραμμα σπουδών διαφαίνεται η 

σημαντικότητα των γενικών στόχων και σκοπών. Στην αρχή κάθε προγράμματος η 

εκάστοτε συγγραφική ομάδα παρουσιάζει κάποιες γενικότερες ιδέες στις οποίες 

σκοπεύει η υλοποίηση του περιεχομένου που προτείνεται από το πρόγραμμα. Μιας και 

ο αληθινός σκοπός της παιδείας δεν είναι το να εκτελέσει ο παιδαγωγός κάποιες 

συγκεκριμένες δραστηριότητες, αλλά να επιτελέσει σημαντικές αλλαγές στις 

συμπεριφορές του μαθητικού πληθυσμού, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι κάθε 

δήλωση για τους στόχους του σχολείου θα έπρεπε να είναι δήλωση για αλλαγές που θα 

γίνουν στους μαθητές (Tyler, 1949:44). Αντίστοιχα, ο Steinberg (1996) δηλώνει πως 

καμία διόρθωση στη διδακτέα ύλη, καμία εκπαιδευτική καινοτομία, καμία αλλαγή 

στην οργάνωση του σχολείου, καμία προσπάθεια για εδραίωση πρότυπων-μέτρων και 

κανένας επαναπροσδιορισμός της εκπαίδευσης των δασκάλων, εν ολίγοις καμία 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν πρόκειται να έχει επιτυχία αν οι μαθητές δεν έχουν 
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ενδιαφέρον για το σχολείο και προσωπική δέσμευση ως προς τη μάθηση. «Στόχος των 

στόχων» λοιπόν πρέπει να γίνει ο μαθητής και όχι ο εκπαιδευτικός. 

Τα προγράμματα σπουδών εξελίχτηκαν υπό την επίδραση πνευματικών, 

κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων και διακρίνονται σε (Φλουρής, 

1995:12, Westfalen, 1982:14): α) «Παραδοσιακά» Αναλυτικά Προγράμματα, τα οποία 

συνιστούν έναν κατάλογο περιεχομένων καθώς και των προβλεπόμενων για κάθε 

αντικείμενο διδακτικών ωρών. Η διατύπωση των προκαθορισμένων σκοπών και 

στόχων της διδασκαλίας καθώς και οι μεθοδολογικές οδηγίες παραλείπονται, ενώ 

χαρακτηριστική είναι η χρήση παραδοσιακών μοντέλων αξιολόγησης και η ανάδειξη 

του διδάσκοντα σε αποκλειστικό φορέα της γνώσης. β) Curricula (curriculum): Με τον 

όρο Curriculum εννοούμε ένα παιδαγωγικό μέσο σχεδιασμού, με τη βοήθεια του 

οποίου περιγράφεται εκ των προτέρων μια μελλοντική διαδικασία. Τα curricula 

αποτελούνται από ένα «πρόγραμμα σκοπών και στόχων» και διακρίνονται σε i) 

στόχους μάθησης (γενικοί-ειδικοί σκοποί), ii) περιεχόμενα μάθησης (διδακτέα ύλη), iii) 

μεθόδευση διδασκαλίας (μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας) και iv) έλεγχο επίτευξης 

στόχων/ αξιολόγηση (Καψάλης-Χαραλάμπους, 2008:273):.  

Στη διεθνή πρακτική το curriculum εμφανίζεται με τρεις μορφές (Βέικου,  

Βαρέση & Πατούνα, 2008:93): α) «Κλειστό ή προδιαγεγραμμένο», στο οποίο οι 

διατυπωμένοι ειδικοί στόχοι προδιαγράφουν πλήρως τη διδασκαλία. β) «Ανοιχτό», το 

οποίο δίνει κατευθυντήριες γραμμές και ορίζει το πλαίσιο διδασκαλίας αλλά επιτρέπει 

στον εκπαιδευτικό να αυτενεργήσει γ) «Αναλυτικό πρόγραμμα μορφής ή τύπου 

Curriculum» το οποίο αποτελεί έναν ενδιάμεσο τύπο που συνδυάζει την ελευθερία 

δράσης για τον δάσκαλο, πλεονέκτημα του παλιού αναλυτικού προγράμματος με τη 

βοήθεια στη διδασκαλία και την παροχή συγκεκριμένων υποδείξεων, πλεονέκτημα του 

curriculum.  Το ανοιχτό πρόγραμμα έχει χαρακτηριστικό την αποκεντρωτική διάσταση. 

Σύμφωνα με τις νέες τάσεις, η ανοιχτότητα των προγραμμάτων τα επιτρέπει να 

προσαρμοστούν στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών προσφέροντας 

μαθήματα επιλογής και τη δυνατότητα της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης, με 

απώτερο στόχο την αυτονόμηση της μάθησης (Βέικου κ.ά., 2008:93).  

Με μία συγκριτική θεώρηση παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

παραδοσιακών και των σύγχρονων προγραμμάτων. Στα πρακτικά του Παιδαγωγικού 

Συνεδρίου των Επιστημών Αγωγής που πραγματοποιήθηκε το 2007 στα Ιωάννινα 

δόθηκαν οι εξής περιγραφές: «Τα παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα ορίζονται ως 

διαγράμματα των περιεχομένων της διδασκαλίας […]. Είναι επικεντρωμένα στη 
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διδακτέα ύλη των μαθημάτων και περιλαμβάνουν τους γενικούς σκοπούς και στόχους 

κάθε μαθήματος. Η διδακτέα ύλη πρέπει να διδαχθεί σε καθορισμένο χρόνο και σε 

συγκεκριμένους σχολικούς τύπους και τάξεις και απ’ αυτή την άποψη είναι σχέδιο 

δράσης που δεσμεύει τον εκπαιδευτικό.» Από την άλλη μεριά αναφέρθηκε ότι «το 

σύγχρονο αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum) θεωρείται ένας πλήρης οδηγός 

διδασκαλίας. Περιλαμβάνει, εκτός από τη διδακτέα ύλη και τους γενικούς σκοπούς, 

ένα πλήθος άλλων στοιχείων χρήσιμων για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, 

όπως είναι οι γενικοί και ειδικοί στόχοι κάθε μαθήματος, μεθοδολογικές υποδείξεις και 

δυνατότητες χρήσης των μέσων διδασκαλίας […]. Τα σύγχρονα αναλυτικά 

προγράμματα δομούνται με βάση τους στόχους, τα περιεχόμενα, τις μεθοδολογικές 

υποδείξεις και τον έλεγχο επίτευξης στόχων. Οι τέσσερις άξονες – εκτός των άλλων – 

κάνουν σαφή τη διαφοροποιημένη δομή του «curriculum» σε σύγκριση με το 

παραδοσιακό αναλυτικό πρόγραμμα.» (Κωνσταντίνου, 2007) 

Τα τελευταία χρόνια οι ραγδαίες αλλαγές στην κοινωνία και στο ρόλο του 

σχολείου έχουν ως αποτέλεσμα να διατυπώνονται διάφορες προτάσεις για 

αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών (Slattery, 1995). Στις περισσότερες από 

αυτές εντοπίζονται προβλήματα στην παραδοσιακή ανάπτυξη των προγραμμάτων 

σπουδών και  προτείνεται η στροφή από την άκαμπτη ανάπτυξη σε μία ανανεωμένη 

προοπτική που συνάδει με τα νέα περιβάλλοντα μάθησης. Επίσης, παλαιότερα τα 

ερωτήματα ήταν: Τι πρέπει να διδάσκεται; Γιατί πρέπει να διδάσκεται; Πώς πρέπει να 

διδάσκεται; Πώς πρέπει να αξιολογείται; Τα σημερινά ερωτήματα είναι: ποιος 

διδάσκει; και, κυρίως, ποιος διδάσκεται και μαθαίνει; Δηλαδή, υπάρχει μία στροφή από 

το γνωστικό περιεχόμενο στον άνθρωπο, με ειδικούς άξονες ζητήματα ταυτότητας, 

φύλου, εθνότητας και κουλτούρας.   

Στη διάσταση της γνώσης, ο Alfred North Whitehead (1985) είχε γράψει ότι το 

«περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος δεν μπορεί να είναι άλλο παρά η ζωή σε 

όλες τις εκφάνσεις της» (Κορρές, 2014: 167). Για τον Φλουρή (1997), ένα σύγχρονο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα πρέπει να δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να κατακτήσουν τη 

γνώση, να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο, με απώτερο στόχο να 

συμμετέχουν στην κοινωνία με αίσθημα ευθύνης. Ο ίδιος τονίζει τη σημασία της 

διαμόρφωσης αξιών και τις δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και λήψης 

αποφάσεων καθώς και τη σπουδαιότητα της αυτονόμησης των μαθητών (προσωπική 

έκφραση, αυτοσεβασμός, η αυτοπεποίθηση). Ο Χατζηγεωργίου (2001, 2003) 

σημειώνει τους παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη πραγματικότητα και 
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επηρεάζουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνει την έκρηξη 

και την πολυπλοκότητα της γνώσης, την παγκοσμιοποίηση, το ζήτημα της ειρήνης, το 

ζήτημα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, την πολυπολιτισμικότητα, τις νέες 

κοινωνικές ανάγκες, την αναβίωση του φιλελευθερισμού και τις νέες τεχνολογίες. Σε 

αυτή τη βάση, αναφέρεται στη δια βίου μάθηση, στη συνειδητοποίηση της σχέσης 

ανάμεσα στον Άνθρωπο, τη Φύση, την Κοινωνία και Γνώση, στη μεταβολή του ρόλου 

των εκπαιδευτικών, στις αναγκαίες παιδαγωγικές αλλαγές (π.χ., ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης των μαθητών) και στο ζήτημα της σχολικής αποτυχίας. Συνεπώς, ο σχεδιασμός 

και η εφαρμογή των σύγχρονων Αναλυτικών Προγραμμάτων πρέπει να βασίζεται στην 

Κριτική Θεωρία, στην Κριτική Παιδαγωγική, στην Ανθρωπιστική Εκπαίδευση, στον 

Κονστρουκτιβισμό καθώς και στο Οικολογικό Κίνημα).  

Στη σύγχρονη έρευνα στο πεδίο των προγραμμάτων σπουδών διακρίνονται 

τέσσερις μεγάλες κατηγορίες που αποτελούν τη βάση κάθε θεώρησης: η 

επιστημολογία, οι μέθοδοι, η τεχνολογία, και η θεωρία για το πρόγραμμα σπουδών 

(Schoenfeld, 2016). Αυτές οι κατηγορίες δεν είναι αυτόνομες αλλά επηρεάζουν η μία 

την άλλη. Για παράδειγμα τα ζητήματα της επιστημολογίας και των μεθόδων 

επηρεάζονται καθοριστικά από την τεχνολογία. Άρα, το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να 

λάβει υπόψη του τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και να αναθεωρήσει το 

επιστημολογικό του πλαίσιο (τα νέα γνωστικά πεδία που αναδύονται από τη σύγχρονη 

πραγματικότητα) και τις διδακτικές μεθοδολογίες (π.χ., σημασία των άτυπων μορφών 

μάθησης, η αξία της μεταγνώσης). Σε αυτό το πλαίσιο, είναι επιτακτικό το έργο της 

συνεχούς αξιολόγησης και αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών. Οι 

Γερογιάννης και Μπούρας παρουσίασαν το 2007 τους κυριότερους λόγους που 

καθιστούν αναγκαία την αναμόρφωση των προγραμμάτων ως εξής:  

α) Οι ριζικές αλλαγές στον κόσμο (αφορούν το πρόβλημα προετοιμασίας των 

παιδιών για έναν αυριανό διαφορετικό κόσμο. Ποια μορφή πρέπει να έχουν τα 

αναλυτικά προγράμματα για να προετοιμάσουν καλύτερα τα παιδιά για έναν κόσμο 

που δεν ξέρουμε πως περίπου θα είναι αύριο;)  

β) Η έκρηξη των γνώσεων (το σχολείο πρέπει να ανταποκριθεί στη νέα 

κατάσταση χωρίς να επιβαρύνει ψυχικά και σωματικά τους μαθητές, αλλά και χωρίς 

περιορισμό των σύγχρονων γνώσεων της επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης) 

γ) Εγγενείς αδυναμίες του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος (έλλειψη 

έρευνας για τα Α.Π., λειτουργικές αδυναμίες που οφείλονται στο γεγονός ότι ξεκινούν 

πάντα και αποκλειστικά από τα περιεχόμενα διδασκαλίας)  
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δ) Διόγκωση αριθμού των μαθητών (επέκταση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 

ποικιλία αναγκών μαθητών, έμφαση του Α.Π. στη μορφωτική αλλά και την 

κοινωνικοποιητική λειτουργία του Σχολείου)  

ε) Η σχέση εκπαιδευτικών και ειδικών στη σύνταξη των Α.Π. (μεταβολή του 

ρόλου των εκπαιδευτικών, απαίτηση για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και 

διαδικασιών σύνταξης Α.Π.) 

Επομένως σκόπιμο είναι η έρευνα για τη διδασκαλία οποιουδήποτε 

αντικειμένου στην εκπαίδευση, να λαμβάνει υπόψη της το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο 

(όχι μόνο στον εσω-εκπαιδευτικό χώρο αλλά και στον εξω-εκπαιδευτικό), καθώς τόσο 

η εκπαίδευση όσο και η μουσική και οι αλλαγές σε αυτά δεν συντελούνται σε 

«κοινωνικοοικονομικό κενό» (Μπουζάκης, 1994· Slattery, 1995· Σταύρου, 2009).  

Επίσης, δε πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός πως η κυρίαρχη ιδεολογία της 

εκάστοτε εποχής διαμορφώνει καθοριστικά το πρόγραμμα σπουδών. Η επιστήμη της 

Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης το έχει αποδείξει τεκμηριωμένα. Ο Bernstein 

υποστήριξε πως «κάθε είδος εκπαίδευσης είναι εγγενώς μια ηθική δραστηριότητα, η 

οποία αρθρώνει την κυρίαρχη ιδεολογία της κυρίαρχης ομάδας» (Bernstein, 1989:116). 

Το ίδιο πίστευε και ο Althusser, όταν έγραφε πως η ιδεολογία «ως το σύστημα των 

ιδεών, των παραστάσεων, που δεσπόζει στο πνεύμα ενός ανθρώπου ή μιας κοινωνικής 

ομάδας, διαπερνά τη δομή και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος» 

(Althusser, 1970:96). Δηλαδή οι μαθητές διαμορφώνουν, μέσω του συστήματος μια 

αντίληψη, σύμφωνη με το εκάστοτε κοινωνικό-πολιτικό σύστημα. Εξάλλου, τα ίδια τα 

Αναλυτικά Προγράμματα είναι επίσημα κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής της 

κυβέρνησης, που καθορίζουν το σκοπό και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Ο Althusser θεωρεί πολύ σημαντική την ιδεολογική διάσταση του ρόλου 

του σχολείου, που το αναδεικνύει σε κυρίαρχο ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους. 

Σε αυτή τη βάση, το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών πρέπει τακτικά 

να αξιολογείται και να αναθεωρείται, έτσι ώστε να εντάσσονται σε αυτό τα νεότερα 

στοιχεία γνώσης που προκύπτουν από την πρόοδο των επιστημών όσο και από 

σημαντικές αλλαγές στην κοινωνία (Πάσουλα, 2003). Για παράδειγμα, οι πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, οι νέες ορίζουσες για τις ταυτότητες των 

ατόμων (τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή, παγκόσμια), τα νέα οικονομικά δεδομένα και το 

προσφυγικό κύμα έχουν δημιουργήσει νέες συνθήκες που τα επόμενα προγράμματα 

σπουδών της Ελλάδας οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους. 
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Όλες αυτές οι αλλαγές είναι αναμενόμενες καθώς κάθε σύγχρονο εκπαιδευτικό 

σύστημα οφείλει να τροφοδοτείται αέναα από νέες ανάγκες και νέες ιδέες (Green, 

1980· Slattery, 1995). Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε κάθε ανανεωτική κίνηση 

τοποθετούν στον πυρήνα κάθε εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης τη βελτίωση των 

προγραμμάτων σπουδών. Κάθε εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών στηρίζει και 

ενισχύει την εθιμοτυπικά χαρακτηριστικά και τις κοινωνικές διαδικασίες. Η παιδεία 

που παρέχεται σε έναν τόπο, έχει χαρακτήρα που αντανακλά τις αντιλήψεις των 

κυρίαρχων ομάδων που ενδιαφέρονται για αυτή (Κοκκίδου, 2007). Όπως αναφέρει και 

ο Boyd (1979), oι διαμορφωτές των επίσημων προγραμμάτων, εντεταλμένοι συνήθως 

να διατηρήσουν την καθεστηκυία τάξη, αλλά και όταν επιχειρούν να προωθήσουν μία 

κοινωνική μεταρρύθμιση, εμπλέκονται αναπόφευκτα σε ενέργειες πολιτικής χροιάς, 

εφόσον το έργο τους επηρεάζει τις διαδικασίες στην παροχή της γνώσης διαχρονικά. 

Συνοπτικά, η λειτουργική έννοια του προγράμματος σπουδών είναι ότι 

υπάρχουν ορισμένες γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται οι άνθρωποι για να 

ζήσουν μία παραγωγική ζωή ως πολίτες μίας κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ένα 

περιεχόμενο που πρέπει να κατακτηθεί. Αλλά σήμερα, η συζήτηση περιστρέφεται 

λιγότερο γύρω από το περιεχόμενο και περισσότερο γύρω από τις «δεξιότητες του 

21ου αιώνα». Η πρόκληση για τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σύμφωνα με τις 

μείζονες αλλαγές που σημειώνονται στο ευρύτερο κοινωνικό, τεχνολογικό και 

οικονομικό περιβάλλον είναι μεγάλη και απαιτεί πολυδιάστατη προετοιμασία.  

Η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό και 

την ποιότητα της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης στους πολίτες κάθε χώρας. 

Επομένως ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του ΠΣ είναι μια δυναμική διαδικασία 

κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού περιεχομένου και αποτελεί έναν από τους 

βασικότερους τομείς της εκπαιδευτικής πολιτικής κάθε κράτους. Ο έγκυρος 

σχεδιασμός του διασφαλίζει την ποιότητά του, την αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας και την επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου γενικότερα. Η σημασία του 

σχεδιασμού των ΠΣ είναι μεγάλη, διότι αφενός αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικοί 

σκοποί και στόχοι, οι δραστηριότητες, οι μεθοδολογικές κατευθύνσεις και οι 

διαδικασίες αξιολόγησης, αφετέρου διότι είναι ένα εργαλείο για τη διδακτική πράξη, 

αλλά και ένα «πολιτικό-κοινωνικό κείμενο» που αντανακλά φιλοσοφικές, πολιτικές, 

κοινωνικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις της εποχής του. 
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Τα Μουσικά Προγράμματα Σπουδών  

 
Η Μουσική είναι ένα από τα παλαιότερα αντικείμενα των προγραμμάτων 

σπουδών και της εκπαίδευσης αλλά η μουσική αγωγή όπως εννοείται σήμερα είναι 

αποτέλεσμα σπουδής και εξέλιξης των τελευταίων εξήντα ετών (Κοκκίδου, 2006). Στη 

διεθνή βιβλιογραφία, τα προγράμματα σπουδών για το μάθημα της μουσικής έχουν 

δεχτεί κάποιες επικρίσεις από επιστήμονες και ερευνητές του πεδίου της μουσικής 

εκπαίδευσης διότι στερούνται θεωρητικού υπόβαθρου και μεθοδολογίας και 

εξαντλούνται στην παράθεση δραστηριοτήτων. (Runfola & Rutkowski, 1992· Reimer, 

2005).  

 Το 1991, η MENC (Music Educators National Conference) συνέταξε ένα 

κείμενο που επηρέασε σε διεθνές επίπεδο τον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών 

μουσικής στη σχολική εκπαίδευση (Κοκκίδου, 2006). Σύμφωνα με την MENC, τα 

σχολικά μουσικά προγράμματα, σε γενικές γραμμές, πρέπει να προσφέρουν την 

ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν (MENC, 1991: 1-2): 

 την ικανότητα να "κάνουν" μουσική, μόνοι τους ή και με άλλους 

 την ικανότητα να δημιουργούν και να αυτοσχεδιάζουν 

 την ικανότητα να χρησιμοποιούν τη μουσική ορολογία και τη μουσική 

σημειογραφία 

 την ικανότητα να ανταποκρίνονται στη μουσική νοητικά, συναισθηματικά και 

αισθητικά 

 την ικανότητα να κατανοούν μια μεγάλη ποικιλία ειδών μουσικής, στην οποία 

θα συμπεριλαμβάνονται και οι μουσικές διαφόρων πολιτισμών, καθώς και οι 

μουσικές του δικού τους πολιτισμού 

 την κατανόηση του ρόλου που παίζει, έπαιζε και θα παίζει η μουσική στη ζωή 

του ανθρώπου 

 την ικανότητα να κάνουν αισθητικές κρίσεις, οι οποίες θα βασίζονται στην 

κριτική ακρόαση και ανάλυση 

 μία μόνιμη σχέση (δεσμούς) με τη μουσική 

 θετική άποψη για τη μουσική ζωή του κοινωνικού τους περίγυρου και επιθυμία 

να μεταφέρουν αυτή την άποψη και σε άλλους ανθρώπους και 

 την ικανότητα και την επιθυμία να συνεχίζουν δια βίου τη μουσική τους 

εκπαίδευση. 
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Το 1993, η «Πρωτομαγιάτικη Ομάδα» αποτελούμενη από τους Thomas Regelski, 

Terry Gates, Keith Swanwick, John Paynter και David Elliott, επανεξέτασε όλους τους 

άξονες της μουσικής εκπαίδευσης, με βασικό εργαλείο την κριτική ανάλυση και έθεσε 

τα κριτήρια και τις αρχές για το σχεδιασμό μουσικών αναλυτικών προγραμμάτων. Τα 

κριτήρια αυτά έχουν ως εξής: 

 υιοθέτηση της κριτικής σκέψης 

 μουσική δράση και μουσική παραγωγή με συνείδηση του αποτελέσματος 

 έμφαση στον κυρίαρχο ρόλο της μουσικής στη ζωή του ανθρώπου 

 έμφαση στην κοινωνική και πολιτισμική διάσταση της μουσικής 

 αποφυγή του εγκλωβισμού στη δυτική μουσική παράδοση 

 θωρακισμός των μαθητών απέναντι στις επιρροές της μαζικής μουσικής 

βιομηχανίας και των «ψευδομουσικών» 

 υιοθέτηση της διαθεματικής προσέγγισης, της διαλεκτικής σχέσης μεταξύ 

δασκάλων και μαθητών και εστίαση στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα (Gates, 

1998, στο Κοκκίδου, 2010) 

Σύμφωνα με τον Plummeridge (2001), οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί στο 

πεδίο της μουσικής εκπαίδευσης είναι η παραδοσιακή θεωρία (δίνει έμφαση στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων εκτέλεσης και είναι φορέας διατήρησης του συμβατικού τρόπου 

διδασκαλίας), η θεωρία του προοδευτισμού (ανάπτυξη της ευαισθησίας, της 

φαντασίας, της δημιουργικότητας και της αισθητικής καλλιέργειας του παιδιού με τον 

δάσκαλο σε ρόλο καθοδηγητή) και η θεωρία του εκλεκτισμού (συγχώνευση της 

παραδοσιακής θεωρίας και της θεωρίας του προοδευτισμού). 

Ένας άλλος προβληματισμός που απασχόλησε τους ερευνητές της μουσικής 

στο πλαίσιο της αισθητικής παιδείας ήταν το κατά πόσο η μουσική θα έπρεπε να 

διδάσκεται ανεξάρτητα από τις άλλες τέχνες (εικαστικά, χορός, θέατρο) ή σε 

συνδυασμό με αυτές, με συνένωση όλων των τεχνών (Cameron, 2001:8· Cornett & 

Smithrim, 2001) Αποτέλεσμα αυτού του προβληματισμού ήταν η δημιουργία δύο 

μοντέλων ανάπτυξης προγραμμάτων, το «ανεξάρτητο» μοντέλο, όπου κάθε τέχνη 

μελετάται χωριστά, και το «μικτό», «ενοποιημένο» ή «ολιστικό» μοντέλο, όπου έχουμε 

συνένωση όλων των τεχνών. 

Σύμφωνα με τη σύγχρονη θεώρηση, ένα αποτελεσματικό μουσικό πρόγραμμα 

σπουδών οφείλει να έχει μαθητοκεντρικό χαρακτήρα, να προασπίζεται ένα σχολείο 

βιωματικό και δημιουργικό και να χαρακτηρίζεται από μια νέα επικοινωνιακή, 

πολιτισμική και κοινωνική διάσταση. Πρέπει να δημιουργεί ευχάριστη ατμόσφαιρα 
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συνεργασίας, αρμονίας και να ευνοεί τη συμμετοχή όλων. Το σχολείο του μέλλοντος 

πρέπει να ενισχύσει τους μαθητές με γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, στάσεις και 

συμπεριφορές τέτοιες που να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα σύγχρονα ενδιαφέροντα 

ή στα σύγχρονα προβλήματα και να στέκονται κοινωνικά αλληλέγγυοι, με κριτική 

στάση και με σταθερές αξίες.  

Πάντως το γενικότερο πρόβλημα με τα μοντέλα ανάπτυξης μουσικών 

προγραμμάτων, όπως και με τα μοντέλα ανάπτυξης των προγραμμάτων όλων των 

διδακτικών αντικειμένων, είναι ότι σχεδόν πάντοτε ξεπερνιούνται. Κάποια στιγμή, νέες  

πληροφορίες και νέες θεωρητικές οπτικές έρχονται στο προσκήνιο και το προηγούμενο 

μοντέλο καταρρίπτεται, ή στην καλύτερη περίπτωση παραμερίζεται και αναφερόμαστε 

σε αυτό περιστασιακά ή μόνο από ιστορικό ενδιαφέρον (Κοκκίδου, 2010). 

Στον ελλαδικό χώρο παρόλο που πολλοί μελετητές ασχολήθηκαν με αναλύσεις 

προγραμμάτων σπουδών, υπάρχει ελάχιστη βιβλιογραφία σχετικά με τη διαχρονική 

συγκριτική θεώρηση αυτών (συγκρίσεις ως προς τη δομή, τους σκοπούς, το 

περιεχόμενο κ.ο.κ.).  Οι μοναδικές σχετικές μελέτες που εντοπίστηκαν είναι δύο: η 

μεταπτυχιακή εργασία της Κοκκίδου (2003) και η διδακτορική διατριβή του Σταύρου 

(2009). Και οι δύο αυτές μελέτες δίνουν έμφαση στη δομή και το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων και όχι  στο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής 

σχεδιασμού των υπό μελέτη προγραμμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Μουσικής του 1969  

 
Στον Αναγκαστικό Νόμο υπ’ αριθ. 129 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της 

Γενικής Εκπαιδεύσεως και άλλων τινών διατάξεων», στο ΦΕΚ 163/25-9-1967 

(σελ.1112) η Μουσική είναι ανάμεσα στα διδασκόμενα μαθήματα εις το Δημοτικό 

Σχολείον. Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1969 η Μουσική αποτελεί ένα διακριτό 

μάθημα και δεν εντάσσεται σε κάποιο γενικότερο πεδίο (π.χ., Αισθητική Αγωγή, 

Καλλιτεχνική Αγωγή). Οι σκοποί του μαθήματος της Μουσικής παρατίθενται 

συνοπτικά και είναι διαρθρωμένοι σε δύο παραγράφους-προτάσεις.  Στο πρόγραμμα, 

αναφορά στους σκοπούς γίνεται μόνο στο πρώτο μέρος που αφορά τις τάξεις Α και Β 

Δημοτικού [ΦΕΚ 218/1969 (Β.Δ.702/1969, σελ.1536)]. Στις υπόλοιπες τάξεις (Γ, Δ, Ε, 

Στ) [ΦΕΚ 218/1969 (Β.Δ.702/1969, σελ.1559-1561)], εκτός από τη διδακτέα ύλη της 

κάθε τάξης γίνονται κάποιες παρατηρήσεις καθώς και «Γενικαί μεθοδικαί υποδείξεις». 

Στους σκοπούς περιλαμβάνονται επίσης και δύο παρατηρήσεις, οι οποίες αναφέρουν 

προτάσεις που αφορούν στο υπόβαθρο των εκπαιδευτικών και σε υλικοτεχνικά 

χαρακτηριστικά του μαθήματος (γνώσεις και δεξιότητες διδασκόντων και εφοδιασμός 

των σχολείων με ραδιοπικάπ, μαγνητόφωνα και δίσκους).  

Οι σκοποί του Προγράμματος Μουσικής του 1969 έχουν ως ακολούθως: 

 
«Δ. Μουσική 

1. Σκοπός 

α)  Η Μουσική σκοπόν έχει την εξευγένισιν της ψυχής, την  γέννησιν χαράς και 

ψυχικής ευφορίας, την καλλιέργειαν του μουσικού αισθητηρίου των μαθητών και όλως 

ιδιατέρως την δια δημωδών ασμάτων, πατριωτικών εμβατηρίων, θρησκευτικών ύμνων 

και άλλων καταλλήλων παιδικών ασμάτων, δημιουργίαν υγιών μουσικών βιωμάτων, 

προφυλασσόντων από διάβρωσιν του μουσικού αισθήματος των Ελληνοπαίδων. 

β)  Επί τούτοις προάγουσα η Μουσική το κοινωνικόν, θρησκευτικον και Εθνικόν 

φρόνημα, παιδαγωγεί τους μαθητάς εις πολίτας, συναισθανομένους ότι είναι 

συνδεδεμένοι εις εν όλον και ανήκουν εις την αυτήν Πατρίδα. 
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Παρατηρήσεις: 

α)  Οι διδάσκοντες πρέπει να γνωρίζουν και ενόργανον μουσικήν και να μη είναι 

παράφωνοι. 

β)  Δέον να εφοδιασθούν όλα τα σχολεία με ραδιοπικάπ ή μαγνητόφωνα και δίσκους 

καταλλήλων πατριωτικών, δημωδών, θρησκευτικών κ.τ.λ. ασμάτων, προς χρήσιν κατά 

τας ώρας των διαλειμμάτων, των εργασιών εις τον σχολικόν κήπον, των χειροτεχνικών 

μαθημάτων, κατά τας εκδρομάς, τας σχολικάς εορτάς κ.τ.λ.» 

 

 

Κριτική αποδόμηση του Προγράμματος Μουσικής του 1969  

 
Το πρόγραμμα του 1969 είναι γραμμένο στην απλή καθαρεύουσα, «επίσημος 

γλώσσα του Κράτους κατά διάταξιν συνταγματικήν», η οποία είναι το όργανο γραπτής 

και προφορικής έκφρασης διδασκόντων και διδασκομένων σε όλες τις βαθμίδες της 

Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. 

Ως αρχικός σκοπός της διδασκαλίας της μουσικής, και ήταν η πρώτη φορά που 

αναφερόταν επίσημα ο σκοπός της μουσικής στο δημοτικό σχολείο, δηλώνεται η 

εξευγένιση της ψυχής και η γέννηση χαράς και ψυχικής ευφορίας, στόχοι που αφορούν 

στον συναισθηματικό τομέα των μαθητών. Ακολούθως αναφέρεται πως επιδιώκεται η 

καλλιέργεια του μουσικού αισθητηρίου των μαθητών και η δημιουργία μουσικών 

βιωμάτων με στόχο τον γνωστικό τομέα. Σε αυτό το σημείο γίνεται χρήση της φράσης 

«όλως ιδιαιτέρως», που δίνει μία ξεχωριστή βαρύτητα στον τελευταίο αυτό σκοπό, την 

δημιουργία δηλαδή υγιών, μουσικών βιωμάτων. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού 

δεν δίνεται κάποια άλλη πληροφορία ή οδηγία στο πρόγραμμα, παρεκτός από τη 

διδακτέα ύλη που απαριθμεί τίτλους τραγουδιών, «…δημωδών ασμάτων, πατριωτικών 

εμβατηρίων, θρησκευτικών ύμνων και άλλων καταλλήλων παιδικών ασμάτων,…» τα 

οποία προφυλάσσουν «…από διάβρωσιν του μουσικού αισθήματος των 

Ελληνοπαίδων.» (ΦΕΚ 218/1969, Β.Δ.702/1969, σελ.1536) 

Στην δεύτερη παράγραφο το πρόγραμμα περιγράφει τον παιδαγωγικό σκοπό 

του μαθήματος της Μουσικής, χρησιμοποιώντας για την περιγραφή του αφειδώς 

εκφράσεις του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού και συνθετικά τους παράγωγα. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι λέξεις που έχουν πιο έντονο εθνικό χαρακτήρα, γράφονται 

με κεφαλαίο, όπως «Ελληνόπαιδες», «Εθνικό» και «Πατρίδα». Πριν να αναφερθεί ο 

σκοπός του μαθήματος δίνεται ως δεδομένο ότι η μουσική προάγει το κοινωνικό, 
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θρησκευτικό και εθνικό φρόνημα. Ο τελευταίος σκοπός που παρουσιάζεται είναι ότι η 

μουσική παιδαγωγεί τους μαθητές σε πολίτες, που θα συναισθάνονται ότι είναι 

συνδεδεμένοι σε ένα «όλον» και ανήκουν στην ίδια πατρίδα. Εισάγεται λοιπόν ένας 

νέος στόχος, που είναι η ένταξη των μαθητών μέσω της μουσικής στο ευρύτερο 

κοινωνικό πλαίσιο. 

Αμέσως μετά και στο κεφάλαιο των σκοπών του μαθήματος της μουσικής 

αναφέρονται και δύο παρατηρήσεις. Στην πρώτη ζητείται από τους διδάσκοντες, οι 

οποίοι είναι οι δάσκαλοι της τάξης και όχι απόφοιτοι ωδείων ή μουσικών σχολών 

(μουσικολόγοι ή μουσικοπαιδαγωγοί δεν υπήρχαν εκείνα τα χρόνια),  να γνωρίζουν 

κάποιο μουσικό όργανο και να μην είναι παράφωνοι, ενώ στην δεύτερη, για πρώτη 

φορά στη διδασκαλία της μουσικής προτρέπονται όλα τα σχολεία να εφοδιαστούν με 

τις επίκαιρες συσκευές αναπαραγωγής ήχου καθώς και με δίσκους κατάλληλων 

τραγουδιών, ώστε να γίνεται χρήση αυτών και σε ώρες εκτός μαθήματος (στην ώρα 

του διαλείμματος, στις εργασίες στον σχολικό κήπο, στα χειροτεχνικά μαθήματα, στις 

εκδρομές, στις σχολικές γιορτές), γεγονός που αποτελεί καινοτομία και προσπάθεια η 

διδασκαλία να συμβαδίσει με τη τεχνολογική πρόοδο της εποχής. 

Η σχετική με τη μουσική ορολογία που χρησιμοποιείται είναι πολύ 

περιορισμένη. Ο όρος «μουσική» είναι πάντα γραμμένος με κεφαλαίο σε όλο το 

κείμενο. Άλλοι όροι, σχετικοί με τη μουσική, που συναντώνται είναι «μουσικό 

αισθητήριο», «μουσικά βιώματα» και «μουσικό αίσθημα». Καθώς επίσης και στην 

περιγραφή των τραγουδιών που προτείνονται και είναι τα δημώδη άσματα, πατριωτικά 

εμβατήρια, θρησκευτικοί ύμνοι και παιδικά άσματα. 

Στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων οι ώρες που προσφερόταν 

για το μάθημα της Μουσικής είναι: για την Α΄ και Β΄ τάξη από μιάμιση διδακτική ώρα 

και για τις τάξεις  Γ΄ έως ΣΤ΄ από δύο διδακτικές ώρες σε εβδομαδιαία βάση.  

Συνολικά προτείνονται εκατόν ογδόντα δύο (182) τραγούδια και από αυτά τα 

περισσότερα είναι πατριωτικά (τριάντα ένα), αρκετά θρησκευτικού περιεχομένου 

(είκοσι πέντε εκκλησιαστικοί ύμνοι) και κάποια δημοτικά τραγούδια (δεκατρία). Από 

την εξέταση των προτεινόμενων τραγουδιών, διαπιστώνεται ότι τα μισά εξ αυτών 

έχουν πατριωτικό και θρησκευτικό περιεχόμενο, γεγονός που συμφωνεί με όσα 

διακήρυσσαν και διατείνονταν στο δημόσιο λόγο τους οι ιθύνοντες της δικτατορίας. Η 

διδακτέα ύλη για τις πρώτες δύο τάξεις του Δημοτικού περιοριζόταν σε απλή εκμάθηση 

ασμάτων θρησκευτικού, φυσιολατρικού και πατριωτικού περιεχομένου. Ωστόσο το 

πρόγραμμα δεν περιόριζε τους δασκάλους στα προτεινόμενα άσματα αλλά τους 
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προέτρεπε να διδάξουν και άλλα «επικαίρως σχετικά». Αυτό δίνει στο πρόγραμμα μία 

διάσταση ανοιχτότητας η οποία, ωστόσο, περιορίζεται σε αυτόν τον άξονα. Για τις Γ΄, 

Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού, προβλεπόταν διδασκαλία της θεωρίας της 

Ευρωπαϊκής Μουσικής, άσματα θρησκευτικού, φυσιολατρικού πατριωτικού και 

ιστορικού περιεχομένου και στη ΣΤ΄ τάξη εκκλησιαστικοί ύμνοι ως επιπλέον ύλη.  

Στο Β.Δ. 702/1969 το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί πιστά τις οριοθετήσεις 

του «παραδοσιακού αναλυτικού προγράμματος». Το πρόγραμμα είναι έντονα 

καθοδηγητικό και δε περιλαμβάνει αυτό που πριν αρκετά χρόνια ζητούσε και ο Dewey, 

δηλαδή, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους την εμπειρία 

του παιδιού και να ενισχύουν τη βιωματική προσέγγιση (Dewey, 2001). Επίσης, είναι 

μάλλον εμπνευσμένο από τη διδασκαλία των μπιχεβιοριστών (Skinner, κ.α.) γιατί στο 

σχεδιασμό του δείχνει η μάθηση να επιτυγχάνεται γραμμικά και ιεραρχικά.  Θυμίζει 

επίσης τη θεωρία του Eisner για τα curricula – αν και εδώ πρόκειται για παραδοσιακό 

αναλυτικό πρόγραμμα – και πιο συγκεκριμένα τον κανονιστικό (normative) τύπο, ο 

οποίος νομιμοποιεί ένα σύνολο αξιών και επομένως προασπίζεται εκείνους τους 

στόχους που θα στηρίξουν την αξία (Κοκκίδου, 2006). 

Όσον αφορά το άρθρο 1 του Β.Δ. 702/1969 συναντάμε και τους τρεις τομείς 

εκπαιδευτικών στόχων με βάση τη διάκριση της στοχοθεσίας του Bloom: τον γνωστικό 

(cognitive) που αφορά σε διεργασίες της γνώσης, τον συναισθηματικό (affective) που 

αφορά σε στάσεις (attitudes), και τον ψυχοκινητικό (psychomotor) που αφορά σε 

δεξιότητες (skills). Σε αυτή την κατηγοριοποίηση, η αναφορά «να αποκτήσωσι ορθή 

θεώρηση…» ανήκει στον γνωστικό τομέα, η αναφορά «να ενσταλλάξη και να 

εμπεδώση στη ψυχή του μαθητού…» ανήκει στον συναισθηματικό τομέα και η 

αναφορά «να αποκτήσωσι τας ικανότητας αναγνώσεως, γραφής και λογισμού…» 

ανήκει στον ψυχοκινητικό τομέα. Στην πυραμίδα του Bloom στον γνωστικό τομέα 

ελέγχονται τα στάδια της «γνώσης», της «εφαρμογής» και της «κατανόησης» ενώ 

λείπουν τελείως τα στάδια, «ανάλυσης», «σύνθεσης» και «αξιολόγησης». (Bloom, 

Engelhart, Furst, Hill &  Krathwohl, 1956)  

Ως προς την αξιακή διάσταση του ρόλου του σχολείου, το πρόγραμμα στοχεύει 

στην καλλιέργεια του πατριωτικού, θρησκευτικού αισθήματος και την ανάπτυξη της 

ηθικότητας. Μεγάλη σημασία έχει ο ελληνοχριστιανικός κόσμος. 

Η κοινωνικοποίηση του ατόμου γίνεται σαφής καθώς και η ατομική του ευθύνη 

απέναντι στην κοινωνία με την αναφορά: «να αντιληφθώσι τη δέσμευσι του ατόμου εις 
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τον κοινωνικόν βίον» και να αποκτήσει καλή συμπεριφορά: «να αποκτήσωσι καλάς 

συνήθειας». 

Ενδιαφέρουσα είναι η υπόδειξη προς τους δασκάλους για την οργάνωση του 

μαθήματος ανάλογα με την κατανόηση της ύλης ενώ για το σκέλος της διδασκαλίας 

των ασμάτων δεν υπήρχε κάποια μουσική μεθοδολογική υπόδειξη. Ως γενικές οδηγίες 

προς τους δασκάλους, το Βασιλικό Διάταγμα υπενθύμιζε πως τα προτεινόμενα άσματα 

είχαν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα οπότε δεν ήταν απαραίτητη η διδασκαλία όλων. 

Επεσήμανε για πρώτη φορά την ανάγκη συγκρότησης χορωδιών από καλλίφωνους 

μαθητές σε σχολικό πλαίσιο, με στόχο τη συμμετοχή αυτών σε σχολικές εορτές αλλά 

και τη Θεία Λειτουργία. Πρότεινε την «καλλιέργεια αγάπης» για την εκκλησιαστική 

μουσική μέσω της ακρόασης δίσκων με ανάλογο περιεχόμενο. Υπογράμμιζε τη 

δυνατότητα για παράλληλη διδασκαλία και ακρόαση της κλασσικής μουσικής. 

Κλείνοντας, παρότρυνε τα σχολεία για «δημιουργία πλουσίας δισκοθήκης […] με 

εμβατήρια, δημοτικά και κλασσικά παιδικά έργα…».  

 

 

Το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο του προγράμματος 

του 1969. 

  

Το 1964 έρχεται στην εξουσία η «Ένωσις Κέντρου» με αρχηγό και 

πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός δείχνει έμπρακτα το 

ενδιαφέρον του για την παιδεία αναλαμβάνοντας ο ίδιος το Υπουργείο Παιδείας. 

Διορίζει ως συνεργάτες του τον λογοτέχνη Λουκή Ακρίτα (Υφυπουργός Παιδείας) και 

τον φιλόσοφο και παιδαγωγό Ευάγγελο Παπανούτσο (Γενικός Γραμματέας). Μια νέα 

περίοδος αρχίζει το 1964 με το νομοθετικό διάταγμα 4379/1964 με σκοπό την αλλαγή 

του πνεύματος που επικρατεί στην εκπαίδευση από τον 19ο αιώνα. Τα καινοτόμα 

στοιχεία αυτής της αλλαγής είναι: δωρεάν παιδεία, επέκταση της υποχρεωτικής  

εκπαίδευσης, ακαδημαϊκό απολυτήριο, καθιέρωση της  δημοτικής,  κατ’ επιλογήν 

μαθήματα, διδασκαλία των αρχαίων από μετάφραση, ίδρυση Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, κ.ά.  Οι κεντρικές ιδέες  της  μεταρρύθμισης καταδεικνύουν την πρόθεση 

εκδημοκρατισμού  και  εκσυγχρονισμού  της  ελληνικής  εκπαίδευσης, καθώς και  τη 

διάθεση έμφασης στην  κοινωνική  δικαιοσύνη. Η Κυβέρνηση της Ενώσεως Κέντρου 

διεκήρυξε στη Βουλή πως προκρίνει την ανθρωπιστική παιδεία, αλλά θέλει να 

αποφύγει τη θεωρητική μονομέρεια. 
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Στην εκσυγχρονιστική προσπάθεια της περιόδου 1964-1967, υπήρξε σχέδιο 

προετοιμασίας ενός νέου προγράμματος σπουδών, το οποίο όμως δεν ολοκληρώθηκε 

λόγω της ολιγόχρονης θητείας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που καταργήθηκε από 

τη χούντα, το καλοκαίρι του 1967 (Μαραγκουδάκης, 1994). Στο Νομοθετικό Διάταγμα 

4379/1964 απλώς αναφέρονται τα διδασκόμενα εις το Δημοτικόν Σχολείον  μαθήματα, 

και μεταξύ αυτών και η Ωδική (ΦΕΚ 182/24-10-1964, σ. 897). Στο ίδιο διάταγμα 

αναφέρεται ότι ιδρύεται μία θέση Επιθεωρητή Μουσικής. 

Δυστυχώς,  το μεγαλόπνοο σχέδιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964 

(Φλουρής, 1997) δεν επιτεύχθηκε λόγω της χούντας, με την Εκπαιδευτική 

Αντιμεταρρύθμιση του 1967. Τα χρόνια της δικτατορίας, οι περισσότερες, αν όχι όλες 

διατάξεις για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964, καταργήθηκαν. Στη θέση τους 

επανήλθαν παλαιά παιδαγωγικά  συστήματα.  Η  δημοτική,  που  ονομαζόταν  

«μητρική  γλώσσα»,  διδασκόταν  μόνο  στις  τρεις  πρώτες  τάξεις  και  η  

καθαρεύουσα,  που  ονομαζόταν  «Ελληνική  Γλώσσα»,  διδασκόταν στις επόμενες 

τάξεις του Δημοτικού και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Εισάγονται προγράμματα 

που παραπέμπουν στα πριν από τη μεταρρύθμιση του 1929 πρότυπα καθώς το 

πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967 επανέφερε θεσμούς του Mεταξά και του 

κράτους των Εθνικοφρόνων. Το Γυμνάσιο ενοποιείται με το Λύκειο σε εξαετές 

Γυμνάσιο, επικρατεί και πάλι ο αρχαϊσμός, η στείρα προγονοπληξία και ο 

Bυζαντινισμός του «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών». Τα βιβλία ξαναγράφονται, 

προπαγανδίζουν ανοιχτά φασιστικές ιδέες και επικρατεί αντικομουνιστική υστερία. 

Γίνονται παρεμβάσεις στις οργανώσεις των εκπαιδευτικών και των φοιτητών, 

λαμβάνονται μέτρα «εξυγίανσης» στα πανεπιστήμια, αλλάζουν τα βιβλία και τα 

αναλυτικά προγράμματα (Γκλαβάς, 2010). 

Ο «ελληνοχριστιανικός» ιδεολογικός προσανατολισμός της δικτατορίας 

διέτρεχε ολόκληρο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αφορά στην ενίσχυση 

της κλασικής Παιδείας, του πατριωτικού συναισθήματος και του ελληνοχριστιανικού 

φρονήματος –που προβλεπόταν από τα άρθρα 1, 7, 8 και 9 του Α.Ν. 129/1967– 

στοιχεία τα οποία, κατά τον Κ. Βρυώνη, απέτρεπαν τη διάβρωση της Παιδείας από τα 

«ποικίλα φθοροποιά ρεύματα» (Χαραλάμπους, 1990).  Παρ’ όλα αυτά μέχρι το 1969 

στο Γυμνάσιο μειώθηκαν οι διδακτικές ώρες των αρχαίων ελληνικών και αυξήθηκαν 

αυτές των φυσικομαθηματικών. Με το νόμο 129/1967 άνοιξε ο δρόμος για νέες διώξεις 

δασκάλων και η διαδικασία διορισμού στην εκπαίδευση έγινε δυσκολότερη λόγω των 

προαπαιτούμενων χαρακτηριστικών των υποψηφίων. Μεταξύ αυτών, το ήθος του 
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εκπαιδευτικού έπρεπε να περιλαμβάνει «αφοσίωση στα ελληνικά και χριστιανικά 

ιδεώδη», όπως αυτό μεταφραζόταν σύμφωνα με τα ιδεώδη της δικτατορίας. 

Πειθαρχικό αδίκημα δε αποτελούσε οποιαδήποτε πράξη ασέβειας προς την 

προϊσταμένη Αρχή, τυχόν δημόσια εκδήλωση πολιτικών φρονημάτων ή επιδίωξη 

ανατροπής της δικτατορίας και γενικότερα έλλειψη αφοσίωσης προς τα εθνικά ιδεώδη 

(Σιλιόγκας, 2016). 

Η βαρύτητα που έδινε το χουντικό καθεστώς στη διαπαιδαγώγηση των νέων 

Ελλήνων φαίνεται και από το γεγονός πως ο Γεώργιος Παπαδόπουλος το 1969 

αναλαμβάνει μαζί με το πρωθυπουργικό αξίωμα και το υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, θέλοντας να υπογραμμίσει τη σπουδαιότητά του αλλά και να ελέγχει 

πλήρως το περιεχόμενο και τη κατεύθυνση των σπουδών στη χώρα. 

Το στρατιωτικό καθεστώς μείωσε την υποχρεωτική εκπαίδευση ξανά στα έξι 

χρόνια, γεγονός που χαρακτηρίζεται αρνητικό, γιατί έπληττε τη γενική άνοδο του 

μορφωτικού επιπέδου της κοινωνίας (Τερζής, 2010). Επιπλέον η προτεραιότητα που 

δόθηκε στην αρχαιογνωσία σε συνδυασμό με την υιοθέτηση της καθαρεύουσας ως 

μοναδικής σχολικής γλώσσας (στη μεταρρύθμιση του 1964 η δημοτική οριζόταν 

ισότιμη με την καθαρεύουσα) είναι δηλωτική της προσπάθειας του καθεστώτος να 

γυρίσουν πίσω σε εποχές όπως η δικτατορία του Μεταξά αλλά και της προσκόλλησης 

τους στην αρχαία Ελλάδα, η οποία ασφαλώς υπήρξε ένδοξη περίοδος αλλά καταδίκαζε 

και περιθωριοποιούσε το παρόν. Στερούνταν, δηλαδή, δημοκρατικότητας καθώς 

αρνούνταν την πραγματικότητα της κοινωνίας της εποχής. 

Το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων και των βιβλίων που 

εκδόθηκαν (1969) προσαρμόστηκαν στους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πολιτικής 

ηγεσίας της χώρας και επιβλήθηκαν κάτω από ένα καθεστώς αυταρχισμού. Στο μάθημα 

της μουσικής, τα τραγούδια που προτείνονταν από τη δικτατορική κυβέρνηση ήταν 

αντίστοιχα των ιδεωδών της, δηλαδή θρησκευτικά, πατριωτικά, φυσιολατρικά και 

γενικότερα τραγούδια «ηθοπλαστικά και εθνικού περιεχομένου» παράλληλα με την 

θεωρία ευρωπαϊκής μουσικής. Υπήρχε σύσταση στο «να δοθή ιδιαιτέρα σημασία εις τα 

πατριωτικά εμβατήρια και εις τα απλά δημώδη άσματα κατά προτίμησιν με εθνικόν 

περιεχόμενον» (Β.Δ. Αρ.702, 1969) κι επίσης «να εισαχθώσιν οι μαθηταί εις το πνεύμα 

του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού … να αναπτύξωσιν ακμαίον εθνικόν, θρησκευτικόν 

και ηθικόν φρόνημα» (Α.Ν. 129/1967, στο Κούρνιας, 1974: 49) γεγονός που 

αντανακλά τις προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας αυτής της περιόδου (Σταύρου, 
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2009). Επίσης, κατά τη δικτατορία δεν σημειώθηκε κάποια ριζική διαφοροποίηση στο 

περιεχόμενο του μαθήματος της Μουσικής στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες.  
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Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Μουσικής του 1977  

 

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1977 το μάθημα της Μουσικής αναφέρεται ως 

Μουσική Αγωγή και δεν εντάσσεται σε κάποιο γενικότερο πεδίο, όπως και στο 

πρόγραμμα του 1969. Οι σκοποί του μαθήματος της Μουσικής είναι πολύ συνοπτικοί 

και περιγράφονται σε μία μόνο πρόταση. Τους σκοπούς ακολουθεί η διδακτέα ύλη για 

όλες τις τάξεις του Δημοτικού και στο τέλος μόνο του προγράμματος δίνονται κάποιες 

γενικές παρατηρήσεις, που επιγράφονται «Γενικά». Ειδικότερα, στο  ΦΕΚ 347/1977, 

Π. Δ. 1034 (Προεδρικό Διάταγμα 1034 (Φ.Ε.Κ. 347) της 12ης Νοεμβρίου του 1977), το 

μάθημα της Μουσικής μετονομάστηκε σε «Μουσική Αγωγή» και ως σκοποί της 

Μουσικής παρουσιάζονται η ανάπτυξη έμφυτης ροπής του παιδιού για μελωδία και 

ρυθμό, ψυχαγωγία, καλλιτεχνικό συναίσθημα, εξευγενισμός ψυχικού κόσμου και 

αγάπη προς την ελληνική παραδοσιακή και την κλασική μουσική. Επίσης, προτείνεται 

η διδασκαλία απλών μουσικών οργάνων καθώς και η δημιουργία χορωδίας και 

ορχήστρας. 

Οι σκοποί του Προγράμματος Μουσικής του 1977 έχουν ως ακολούθως: 

 

«Ι’. Μουσική Αγωγή 

 

Σκοπός της διδασκαλίας της Μουσικής στο Δημοτικό Σχολείο είναι η αφύπνιση 

και η ανάπτυξη της  έμφυτης ροπής  του παιδιού για τη μελωδία και το ρυθμό, η 

ψυχαγωγία, η ενίσχυση του καλαισθητικού συναισθήματος, ο εξευγενισμός του ψυχικού 

του κόσμου, η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για τη μουσική παράδοση της χώρας του και 

η καλλιέργεια της ευαισθησίας του για τη σοβαρή μουσική, που αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο του πολιτισμού μας.» 

 

 

Κριτική αποδόμηση του Προγράμματος Μουσικής του 1977  
 

Με το Π.Δ. 1034/1977  ορίζεται πως «σκοπός του Δημοτικού Σχολείου είναι να 

θέση τας βάσεις της αγωγής των μαθητών της πρώτης σχολικής ηλικίας, ήτοι να 

πλουτίση τας εμπειρίας των, να διεγείρει και να αναπτύξει τας σωματικάς και 

διανοητικάς των ικανότητας, να εισαγάγη αυτούς εις την γνώσιν του φυσικού και του 

ιστορικού κόσμου, να καλλιεργήση την παρατηρητικότητα, τον στοχασμόν και την 

ευαισθησίαν των, να αφυπνήση την ηθικήν των συνείδησιν και να θέση τας βάσεις της 

θρησκευτικής, εθνικής και ανθρωπιστικής αγωγής αυτών». Στο Π.Δ. φαίνεται ότι, όσον 
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αφορά την οργάνωση του προγράμματος σπουδών, υπάρχει μεταξύ του παραδοσιακού 

και του μοντέρνου ιδεολογικού ρεύματος κάποια αλληλεπίδραση. Ωστόσο,  παρέμεινε 

«παραδοσιακό και κλειστό» πρόγραμμα. Στους γενικούς σκοπούς του Δημοτικού 

σχολείου παραμένει, επίσης, η επίκληση απαραίτητης ανάπτυξης εθνικής, 

θρησκευτικής και ηθικής συνείδησης, όμως τώρα επιλέγονται πιο γενικευτικές 

εκφράσεις. Εισάγεται στο αναλυτικό πρόγραμμα το στοιχείο του ανθρωπισμού και 

διακρίνονται στοιχεία βιωματικής μάθησης, π.χ. η παρατηρητικότητα και ο στοχασμός: 

«να καλλιεργήση την παρατηρητικότητα, τον στοχασμόν και την ευαισθησίαν των». Παρ’ 

όλα αυτά η αναφορά στους γνωστικούς στόχους προηγείται έναντι των αξιακών. 

Το πρόγραμμα του 1977 είναι γραμμένο στην δημοτική γλώσσα. Γίνεται όμως 

χρήση του πολυτονικού συστήματος καθώς η μονοτονική ορθογραφία καθιερώθηκε 

δια νόμου στην Ελλάδα το 1982.  

Στο Π.Δ. 1034/1977 αναφερόταν πως για τη διδασκαλία της Μουσικής Αγωγής 

θα προσφερόταν από δύο διδακτικές ώρες σε εβδομαδιαία βάση για κάθε τάξη του 

Δημοτικού Σχολείου ξεχωριστά. To αναλυτικό πρόγραμμα περιέχει εκατόν ογδόντα 

οκτώ (188) τραγούδια. Τα πατριωτικά και θρησκευτικά τραγούδια μειώνονται αισθητά 

και γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν περισσότεροι τομείς της κοινωνικής ζωής. 

Εξακολουθούν να υπάρχουν τα δημοτικά τραγούδια ενώ προστίθενται και αρκετά 

κάλαντα. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι η προτεινόμενη διδασκαλία εννέα (9) χορών 

για τις μικρές τάξεις και τριάντα (30) ελληνικών χορών. Ειδικότερα, για τις μικρές 

τάξεις προβλέπονται μουσικές δράσεις με τη μορφή παιχνιδιού. Υπάρχει επίσης οδηγία 

κατά την οποία, από την Α΄ τάξη, ο δάσκαλος, εκτός της διδασκαλίας των τραγουδιών, 

είναι καλό να οργανώσει «μια μικρή ορχήστρα κρουστών οργάνων». Άλλη γενική 

οδηγία επεσήμανε ότι τα τραγούδια που προορίζονται για την Α΄ τάξη έπρεπε να είναι 

απλά, με μικρή φωνητική έκταση το πολύ 4-5 φθόγγων, χαρούμενα και να 

συνοδεύονται με μιμητικές κινήσεις σχετικές με το περιεχόμενό τους. 

Στη Δ΄ τάξη, το περιεχόμενο του μαθήματος της Μουσικής Αγωγής χωρίστηκε 

σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιείχε τη λίστα με τους προτεινόμενους τίτλους 

τραγουδιών, η δεύτερη ενότητα περιείχε βασικές γνώσεις της θεωρίας της Κλασικής 

Μουσικής (φθογγόσημα, χρονικές αξίες, παύσεις, ρυθμικό μέτρο) και η τρίτη ενότητα 

του μαθήματος προέτρεπε το δάσκαλο να φέρει σε επαφή τους μαθητές με μουσικά 

όργανα (μελόντικα, φλογέρα, μεταλλόφωνο, ξυλόφωνο) και αν ήταν δυνατό να 

δημιουργηθεί αργότερα μια μικρή ορχήστρα. Στην Ε΄ τάξη οι μαθητές έχουν ενεργό 

πλέον ρόλο. Η δεύτερη ενότητα εμπεριείχε εκκλησιαστικούς ύμνους, προτρέποντας το 
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δάσκαλο να διδάσκει κάθε φορά τους επίκαιρους. Ο διαχωρισμός των εκκλησιαστικών 

-73- ύμνων από τα υπόλοιπα άσματα, στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, 

φανέρωνε τη βαρύτητα που έδινε η κυβέρνηση στη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των 

μαθητών. Στην τέταρτη ενότητα εντάσσεται η χορωδιακή μουσική, ενώ η πέμπτη και 

τελευταία διδακτική ενότητα προέβλεπε τη συνέχιση της διδασκαλίας της ενόργανης 

μουσικής, χωρίς να προτείνει όμως κάποια ύλη ή κάποιο μεθοδολογικό τρόπο 

διδασκαλίας. Η διδακτέα ύλη της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου δείχνει ως 

προέκταση της ύλης της Ε΄ τάξης. 

Το Π.Δ. 1034/1977, κλείνοντας τη διδακτέα ύλη για τις τάξεις των Δημοτικών 

Σχολείων, παρέθετε τρεις γενικές οδηγίες προς τους δασκάλους. Αρχικά, τα άσματα 

που θα διδασκόταν στις μικρές τάξεις θα έπρεπε να είχαν «ζωηρό ρυθμό και ευχάριστη 

μελωδία». Επισημάνθηκε η σημαντικότητα διενέργειας διαφόρων «μουσικών 

ασχολιών» με τη «μορφή παιχνιδιού» υπογραμμίζοντας πως οι ώρες διδασκαλίας της 

μουσικής στις μικρές τάξεις οριζόταν «μόνον τυπικά στο Πρόγραμμα» καθώς «στην 

πραγματικότητα το τραγούδι επεκτείνεται σ’ όλη τη σχολική ζωή». Τέλος, οι οδηγίες 

πρότειναν τη χρήση ακουστικών μέσων (ραδιόφωνο, γραμμόφωνο) κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία προς «ενίσχυση της μουσικής αγωγής των παιδιών», χωρίς 

προτεινόμενες κατηγορίες ασμάτων. Η οδηγία αρκέστηκε απλώς σε «προσεκτική 

εκλογή» μουσικών τραγουδιών. 

Όσον αφορά τους τρεις τομείς εκπαιδευτικών στόχων με βάση τη διάκριση της 

στοχοθεσίας του Bloom  (Bloom, Engelhart, Furst, Hill & Krathwohl, 1956) τον 

γνωστικό, τον συναισθηματικό και τον ψυχοκινητικό, απαντώνται οι δύο πρώτοι στους 

σκοπούς διδασκαλίας του μαθήματος της μουσικής. Σε αυτή την κατηγοριοποίηση, η 

αναφορά «ανάπτυξη της  έμφυτης ροπής  του παιδιού για τη μελωδία και το ρυθμό» 

ανήκει στον γνωστικό τομέα, η αναφορά «ενίσχυση του καλαισθητικού συναισθήματος» 

ανήκει στον συναισθηματικό τομέα. Λείπει η αναφορά στον ψυχοκινητικό τομέα στη 

διατύπωση των γενικών σκοπών. Όμως στη συνέχεια, στις οδηγίες για την διδασκαλία 

αναφέρεται: «Τα τραγούδια για την Α΄ Τάξη… να συνοδεύονται από μιμητικές κινήσεις», 

που ξεκάθαρα αφορά στον ψυχοκινητικό τομέα.  Στην πυραμίδα του Bloom στον 

γνωστικό  τομέα ελέγχονται τα στάδια της «γνώσης», της «εφαρμογής» και της 

«κατανόησης» ενώ λείπουν τελείως τα στάδια, «ανάλυσης», «σύνθεσης» και 

«αξιολόγησης».  

Οι περισσότεροι στόχοι είναι συναισθηματικοί. Η διατύπωση είναι πολύ 

σύντομη, χωρίς να εστιάζει σε γνωστικά αντικείμενα. Συγκεκριμένα οι μοναδικοί 
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μουσικοί (αλλά όχι αποκλειστικά) όροι που απαντώνται είναι η «μελωδία», ο 

«ρυθμός», η «μουσική παράδοση» και η «σοβαρή μουσική». 

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί δύο ομάδες λέξεων. Από τη μία είναι οι λέξεις που 

παρουσιάζουν τις λειτουργίες που πραγματοποιεί το μάθημα της μουσικής (βλ. Στήλη 

Ι, στον Πίνακα 2) και από την άλλη οι λέξεις που περιγράφουν τους τομείς που 

επηρεάζονται από την κάθε μία λειτουργία (βλ. Στήλη ΙΙ, στον Πίνακα 2).  

 

Πίνακας 2 

 

 

Στην προτεινόμενη ύλη που ακολουθεί τους σκοπούς του μαθήματος, υπάρχει 

ένας εκτενέστατος κατάλογος με τίτλους τραγουδιών χωρισμένους σε θεματικές 

ενότητες, οργανωμένους ανά τάξη. Στις μεγαλύτερες τάξεις εισάγονται στοιχεία 

θεωρίας της Μουσικής, εκμάθηση μουσικού οργάνου, χορωδιακή μουσική και 

δημιουργία παιδικής ορχήστρας. Αυτά βέβαια μέσα από το πρίσμα ότι το μάθημα της 

μουσικής γινόταν από τον εκπαιδευτικό της τάξης και όχι από κάποιον εξειδικευμένο 

παιδαγωγό της Μουσικής. 

 

 

Το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο του Προγράμματος 

του 1977 

 
 Στη μεταπολίτευση παρατηρήθηκε ενδιαφέρον από όλες τις παρατάξεις για μια 

ουσιαστική μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση. Το γενικό πλαίσιο αυτής της 

μεταρρύθμισης καθόρισε το νέο Σύνταγμα του 1975 (άρθρο 16). Μεταξύ των άλλων 

προβλέπει, ότι η Παιδεία « …αποτελεί βασικήν αποστολήν του κράτους, έχει δε σκοπόν 

της την ηθικήν, πνευματικήν, επαγγελματικήν και φυσικήν αγωγήν των Ελλήνων, την 

ανάπτυξιν της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως και την διάπλασιν αυτών ως 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

Αφύπνιση Της έμφυτης ροπής 

Ανάπτυξη Του καλαισθητικού συναισθήματος 

Ψυχαγωγία Του ψυχικού κόσμου 

Ενίσχυση Του ενδιαφέροντος για τη μουσική παράδοση  

Εξευγενισμός Της ευαισθησίας για τη σοβαρή μουσική 

Ανάπτυξη  

Καλλιέργεια  
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ελευθέρων και υπευθύνων πολιτών». Επίσης αναφέρει, ότι «τα έτη υποχρεωτικής 

φοιτήσεως δεν δύναται να είναι ολιγότερα των εννέα», και ακόμη «πάντες οι Έλληνες 

έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας». Βασικό στοιχείο της μεταρρύθμισης ήταν η 

καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Νόμος 

309/76). 

Στο μεταξύ άρχισε να ωριμάζει η σκέψη για σοβαρότερη ενασχόληση με το 

εκπαιδευτικό ζήτημα, που εκκρεμούσε πολλές δεκαετίες. Την περίοδο αυτή 

παρατηρούνται αλλαγές σε πρόσωπα, αύξηση των διορισμών και συγκρότηση ομάδων 

εργασίας για την αναθεώρηση των προγραμμάτων και τη δημιουργία νέων σχολικών 

βιβλίων. Άλλη σημαντική αλλαγή είναι η υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση και η 

ίδρυση του Κ.Ε.Μ.Ε. (Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης), του 

κεντρικού συμβουλευτικού οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, που αναλαμβάνει και 

την εποπτεία για το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Φλουρής, 1997).   

 Στα τέλη Ιανουαρίου του 1976, μόλις ανέλαβε υπουργός Παιδείας ο Γ. Ράλλης, 

συγκάλεσε δύο συσκέψεις προσωπικοτήτων, με Πρόεδρο τον Πρωθυπουργό 

Κωνσταντίνο Καραμανλή με στόχο τη λύση του εκπαιδευτικού προβλήματος 

(Δημαράς, 1975). Το σχέδιο νόμου «περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής 

Εκπαίδευσης» ψηφίστηκε από τη Βουλή και με το νόμο 309 της 3ης Απριλίου 1976 η 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση έγινε νόμος της πολιτείας και άρχισε η εφαρμογή του. Η 

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση καθιερώθηκε με το νόμο 576 της 13ης Απριλίου 

1977. Τα προεδρικά διατάγματα 503 της 7ης Ιουνίου 1977 και 508 της 9ης Ιουνίου 

1977 καθόρισαν τις περαιτέρω λεπτομέρειες της μεταρρύθμισης. Κατά την 

Φραγκουδάκη «η εφαρμογή της μεταρρύθμισης του 1976 θα γιάτρευε το εκπαιδευτικό 

σύστημα  από δύο χρόνιες εγγενείς ασθένειες:  τη  μαζική  παραγωγή αγραμμάτων και  

την παράλληλη υπερπαραγωγή πτυχιούχων ανωτάτων και θεωρητικών επιστημών» 

(Φραγκουδάκη, 1982). 

Οι βασικές αρχές των νόμων αυτών είναι: α) Παράταση της υποχρεωτικής 

φοίτησης από έξι σε εννέα χρόνια. β) Κατάργηση των εξετάσεων για την εισαγωγή στο 

γυμνάσιο. γ) Η γενική δημόσια εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν. δ) Επίσημη γλώσσα 

διδασκαλίας, βιβλίων και αντικειμένου διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης είναι η νεοελληνική, χωρίς ιδιωματισμούς και ακρότητες (Άρθρο 2, παρ. 

1-2, Ν. 309/1976). Στο γυμνάσιο διαβάζονται οι αρχαίοι συγγραφείς από μετάφραση. 

Θεσπίζεται η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση με σκοπό την κατεύθυνση του 

μαθητικού πληθυσμού στα ΤΕΣ και στα ΤΕΛ, έτσι ώστε να αποσυμπιεσθεί η γενική 
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εκπαίδευση. Σύμφωνα με το Ν. 309/1976, τα Γυμνάσια χωριζόταν σε ημερήσια και 

εσπερινά και ήταν γενικής κατευθύνσεως. Κατά την αποφοίτηση θα απονεμόταν 

«Απολυτήριο» Γυμνασίου. Η εγγραφή των αποφοιτησάντων Γυμνασίου στα Λύκεια θα 

γινόταν κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων. Το Γενικό Λύκειο θα διακρινόταν σε 

Γενικής, Οικονομικής και Ναυτικής Κατευθύνσεως με δυνατότητα μετέπειτα 

φοιτήσεως στην Ανώτερη και Ανώτατη Γενική και Τεχνική – Επαγγελματική 

Εκπαίδευση. Κατά την αποφοίτηση θα απονεμόταν «Απολυτήριο» Λυκείου. Τέλος,  

εξαγγέλλεται η καθιέρωση εισαγωγικών εξετάσεων για τα Λύκεια και πανελλήνιων για 

την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Ακόμη με το ν.309/1976 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη 

διοίκηση και εποπτεία στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: εποπτεύουν 

οι επιθεωρητές (Πρωτοβάθμια), οι γενικοί επιθεωρητές (Δευτεροβάθμια) και ιδρύονται 

υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια (Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., Α.Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.). 

Η μεταρρυθμιστική νομοθεσία του 1976 σε σημαντικά σημεία της 

επαναλαμβάνει τη μεταρρύθμιση του 1964. Το αξιοπρόσεκτο είναι πως τώρα η 

εισήγηση της έγινε από τον πολιτικό χώρο που τότε την είχε απορρίψει και 

καταδικάσει. Μια πιθανή εξήγηση είναι πως το κόμμα της «Δεξιάς», η Νέα 

Δημοκρατία, αναγκάστηκε να υιοθετήσει πιο νεωτερικές λύσεις από όσες υποστήριζε 

στο παρελθόν, για να τονίσει τις διαφορές της από το δικτατορικό καθεστώς
 
(Δημαράς, 

1975).  

Ωστόσο, τα νέα μέτρα μπορούν να θεωρηθούν ως ένα μείγμα συντηρητισμού 

και φιλελευθερισμού. Παρά τα θετικά σημεία, η μεταρρύθμιση δεν ξέφευγε από το 

συντηρητικό τρίπτυχο της θρησκευτικής, εθνικής και ηθικής συνείδησης το οποίο ήταν 

υποχρεωμένο να «καλλιεργεί» το σχολείο. Κατ’ αυτό το πνεύμα, ως αποστολή του 

Γυμνασίου ορίστηκε και η «εμπέδωση ακμαίου εθνικού, θρησκευτικού και ηθικού 

φρονήματος" ενώ επιπροσθέτως το Λύκειο επιδίωκε "την περαιτέρω τόνωση του 

εθνικού και ηθικού φρονήματος των μαθητών" (Βώρου, 1982). 

Και ένα τελευταίο σχόλιο για τον εμπνευστή της μεταρρύθμισης, Κ. Ράλλη · αν 

και κατάφερε να ενώσει το «παραδοσιακό» και το «εκσυγχρονιστικό» ρεύμα, στις 

εκλογές του 1977 εξελέγει μεταξύ των τελευταίων του κόμματός του, ενώ κατά το 

παρελθόν συγκαταλέγονταν στους πρώτους. (Τερζής, 2010) 
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Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Μουσικής του 1982  

 

 Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1982 η Μουσική αποτελεί το δεύτερο μέρος της 

ενότητας Αισθητική Αγωγή, όπου το πρώτο μέρος αποτελούν η Ζωγραφική, το Σχέδιο 

και η Χειροτεχνία. Η Μουσική αποτελεί μέρος του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής 

μαζί με την Εικαστική και τη Θεατρική Αγωγή. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αφορά 

μόνο στις δύο μικρότερες τάξεις του Δημοτικού, την Α΄ και την Β΄, και αναφέρεται σε 

όλα τα μαθήματα του γενικού προγράμματος. Ανάμεσα στους στόχους του μαθήματος 

είναι η ακροαστική και ρυθμική άσκηση και κίνηση, η εκτέλεση και οι δημιουργικές 

εργασίες. Οι σκοποί του μαθήματος αναφέρονται ως «Επιδιώξεις» και έχουν ως εξής: 

 

«ΜΟΥΣΙΚΗ 

 

Β.1 Επιδιώξεις του μαθήματος: 

 Να αφυπνίσει τις μουσικές δυνάμεις του παιδιού και να τις καλλιεργήσει έτσι 

ώστε να είναι σε θέση να τις χρησιμοποιεί σε ατομικές ή συλλογικές μουσικές 

εκδηλώσεις. 

 Να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει τη μουσική ευαισθησία, ώστε να μπορεί να 

απολαμβάνει το ρυθμό, την αρμονία, τη μελωδία, καθώς και την ιδιαίτερη εκφραστική 

δύναμη μιας μουσικής σύνθεσης. 

 Να ρευστοποιήσει τις ατομικές δημιουργικές μουσικές δυνάμεις και να 

ικανοποιήσει τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις του. 

 Να το υποβοηθήσει να εξοικειωθεί με τα μουσικά σύμβολα και όργανα, να το 

ασκήσει στη χρησιμοποίησή τους για την εκτέλεση απλών μουσικών συνθέσεων, και να 

το ενθαρρύνει στις τυχόν απόπειρές του για μουσικές συνθέσεις. 

 Να του αναπτύξει νέα ενδιαφέροντα και διάθεση για συμμετοχή σε οργανωμένες 

μουσικές εκδηλώσεις και να το καταστήσει ικανό να αισθάνεται ανάλογη αισθητική 

συγκίνηση. 

 Να το φέρει σε επαφή με τους μουσικούς θησαυρούς του λαού μας και των άλλων 

λαών, έτσι ώστε, όχι μόνο να αισθάνεται την ανάλογη αισθητική συγκίνηση, αλλά να 

εκτιμά σωστά τις ποικίλες μουσικές δημιουργίες και να τις χρησιμοποιεί ως μέσο για την 

επικοινωνία και συναδέλφωση των λαών. 
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Β.2. Επιδιώξεις Προγράμματος Α΄ και Β΄ τάξεων. 

 Στις τάξεις αυτές επιδιώκουμε να αποκτήσει το παιδί τα πρώτα μεθοδευμένα 

μουσικά βιώματα με τρόπο ώστε: 

 Να αφομοιώσει προοδευτικά με συστηματική ακρόαση, τους κατάλληλους ήχους 

και, αργότερα, την κατάλληλη μουσική. 

 Να εδραιώσει, με ρυθμική άσκηση, τη σωστή λειτουργία της αναπνοής. 

 Να αποκτήσει την  ικανότητα για σωστή τοποθέτηση της φωνής στο τραγούδι. 

 Να γίνει ικανό, με τη χρήση διάφορων ηχητικών αντικειμένων και οργάνων, για 

ρυθμική συνοδεία και ρυθμικό αυτοσχεδιασμό. 

 Να είναι σε θέση να κάνει έμπρακτη εφαρμογή των μουσικών εμπειριών και 

δεξιοτήτων σε δημιουργικές εργασίες της τάξης.» 

 

 

Κριτική αποδόμηση του Προγράμματος Μουσικής του 1982  

 

Στο Πρόγραμμα του 1982, οι «Επιδιώξεις» χωρίζονται σε δύο ομάδες. Πρώτα στις 

επιδιώξεις του μαθήματος και δεύτερον στις επιδιώξεις του προγράμματος στις 

συγκεκριμένες τάξεις, Α΄ και Β΄. Ανάμεσα στους στόχους του μαθήματος είναι η 

ακροαστική και ρυθμική άσκηση και κίνηση, η εκτέλεση και οι δημιουργικές εργασίες. 

Το κείμενο είναι εκτενές και αναλυτικό και προτείνει συνολικά 11 σκοπούς για 

το μάθημα. Είναι οργανωμένο με χωριστές προτάσεις - επιδιώξεις, που είναι όλες 

γραμμένες στην υποτακτική έγκλιση με ενεργητική σύνταξη. Το πρόγραμμα είναι 

γραμμένο στη δημοτική γλώσσα, αλλά διατηρώντας το πολυτονικό σύστημα, παρότι η 

μονοτονική ορθογραφία έχει ήδη καθιερωθεί δια νόμου από τον Ιανουάριο του 1982.   

 Μετά τις επιδιώξεις ακολουθεί ένας πίνακας με μορφές μουσικών 

δραστηριοτήτων για την Α΄ και Β΄ τάξη, όπου αναφέρονται και οι στόχοι που έχει κάθε 

μία από τις δραστηριότητες και τέλος παρατίθενται εκτενείς παρατηρήσεις για το 

μάθημα συνολικά. 

 Γίνεται έντονη χρήση μουσικής ορολογίας και όρων που χαρακτηρίζονται 

μουσικοί, σε όλη την έκταση του κειμένου. (Πίνακας 3) 
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Πίνακας 3 

 

 
  

 Οι επιδιώξεις του μαθήματος, γραμμένες όπως προαναφέρθηκε αναλυτικά και 

εκτεταμένα, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα. Υπάρχουν στόχοι που περιλαμβάνονται στον 

γνωστικό (να αφομοιώσει προοδευτικά με συστηματική ακρόαση, τους κατάλληλους 

ήχους…), ψυχοκινητικό (…για ρυθμική συνοδεία και ρυθμικό αυτοσχεδιασμό), αλλά 

και στον συναισθηματικό τομέα (…αποκτήσει το παιδί τα πρώτα μεθοδευμένα 

μουσικά βιώματα...) (Bloom, 1956). Τα ρήματα που χρησιμοποιούνται όμως στην 

διατύπωση των στόχων δεν είναι σαφή, αλλά παρουσιάζουν την γενική ιδέα των 

στόχων. Οι στόχοι στο δεύτερο μέρος που αφορούν την Α΄ και Β΄ τάξη, ανήκουν στον 

γνωστικό και ψυχοκινητικό τομέα και είναι πολύ πιο συγκεκριμένοι και εξειδικευμένοι.  

 Όλοι οι στόχοι είναι επιδιώξεις που αφορούν τους μαθητές και όχι τους 

διδάσκοντες. Εντούτοις στο τέλος του προγράμματος, αφού γίνεται μία σχετικά 

σύντομη αναφορά στις μουσικές δραστηριότητες και στον στόχο που επιτελεί κάθε μία 

από αυτές, υπάρχει μία αρκετά εκτενής παράγραφος με παρατηρήσεις που 

απευθύνονται στο δάσκαλο. Μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του ’90 το μάθημα της 

μουσικής διδάσκεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Στις παρατηρήσεις αναφέρεται 

ότι ο δάσκαλος «χρειάζεται μια μεθοδολογική και μια μουσική καλλιέργεια που δεν είναι 

δοσμένη σε όλους μας, ούτε από την φύση, ούτε από την αγωγή που λάβαμε. Για να 

βοηθήσουμε τον δάσκαλο ακριβώς σ’ αυτό το λεπτό έργο αποφασίσαμε, μεταβατικά και 

ως πρώτο βήμα, να του προσφέρουμε την πείρα και την γνώση των ειδικών 

μουσικολόγων και μουσικοπαιδαγωγών με ειδικές εργασίες.»  Το Υπουργείο λοιπόν 
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κάνει για πρώτη φορά χρήση εξειδικευμένων γνώσεων ως προς τη διαμόρφωση του 

μαθήματος της μουσικής, αν και ακόμα δεν έχει εντάξει εξειδικευμένους μουσικούς 

στο διδακτικό δυναμικό των σχολείων. Οι μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί, όπως 

αναφέρεται παρακάτω στο κείμενο, καλούνται να συνεισφέρουν με επιπλέον 

δραστηριότητες, τίτλους τραγουδιών και προτάσεις από αυτές που παρατίθενται στο 

πρόγραμμα. Στο τέλος των παρατηρήσεων οι συγγραφείς αναφέρουν ότι «η χρήση της 

μεθόδου και η διδασκαλία των τραγουδιών/παιγνιδιών είναι υποχρεωτική, γιατί 

αποτελούν συμπλήρωμα του Προγράμματος και γιατί μόνον έτσι θα επιδιωχθούν οι 

σκοποί του Προγράμματος. Τα τραγούδια είναι αρκετά για τη σωστή μουσική αγωγή του 

παιδιού.» Συνολικά οι συγγραφείς αξιολογούν το έργο τους, που περιλαμβάνει το 

αναλυτικό πρόγραμμα σε συνδυασμό με τη μέθοδο, πλήρες, ολοκληρωμένο και 

επαρκές. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι δύο αυτές λέξεις, Πρόγραμμα και Μέθοδος, 

γράφονται με κεφαλαίο. 

 Στο σύνολο των παρατηρήσεων πάντως γίνονται πολλές συστάσεις στους 

δασκάλους. Πρωταρχικά να μην στηρίζεται το μάθημα της μουσικής στο περιστασιακό 

τραγούδι, να μην αγνοείται υπό το βάρος της υπηρέτησης αναγκών του λοιπού 

σχολικού προγράμματος και να χρησιμοποιούνται όλες οι μορφές μουσικών 

δραστηριοτήτων. Βασική όμως απαίτηση «για να γίνει σωστή αρχή και επιτυχής 

εφαρμογή του Προγράμματος χρειάζεται αλλαγή στη στάση του δασκάλου απέναντι στο 

μάθημα αυτό.» 

 Κάτι επιπλέον που εμφανίζεται για πρώτη φορά είναι και η μουσική 

καλλιέργεια των μαθητών σε ατομικό επίπεδο. Το μάθημα της μουσικής δεν είναι 

αποκλειστικά κάτι ομαδικό (τραγούδι, παράσταση, εκδήλωση, χορωδία, ορχήστρα), 

αλλά αναφέρονται και οι εξής δύο στόχοι όσον αφορά την ατομικότητα: 

 Να αφυπνίσει τις μουσικές δυνάμεις του παιδιού και να τις καλλιεργήσει 

έτσι ώστε να είναι σε θέση να τις χρησιμοποιεί σε ατομικές ή συλλογικές 

μουσικές εκδηλώσεις. 

  Να ρευστοποιήσει τις ατομικές δημιουργικές μουσικές δυνάμεις και να 

ικανοποιήσει τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις του. 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα, όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ 107/1982 (Π. Δ. 583), 

παρουσιάζει στοιχεία «αναλυτικού προγράμματος με μορφή curriculum» όμως 

παραμένει «παραδοσιακό πρόγραμμα περιεχομένων». Υπάρχουν οι σκοποί των 

μαθημάτων, η δομή τους, ενότητες με επιμέρους στόχους, διδακτικές μέθοδοι, μέσα 
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υποστήριξης διδακτικού έργου. Λείπει όμως η αναφορά στους τρόπους ελέγχου και 

αξιολόγησης της διδασκαλίας και της μάθησης. Όσον αφορά το άρθρο 1 του Π.Δ. 

συναντάμε και τους τρεις τομείς εκπαιδευτικών στόχων με βάση τη διάκριση της 

στοχοθεσίας του Bloom, τον γνωστικό, τον συναισθηματικό και τον ψυχοκινητικό. 

Στην πυραμίδα του Bloom στον γνωστικό τομέα ελέγχονται τα στάδια της «γνώσης», 

της «εφαρμογής» και της «κατανόησης», «ανάλυσης», «σύνθεσης» και «αξιολόγησης» 

(Bloom, Engelhart, Furst, Hill & Krathwohl, 1956). 

Για πρώτη φορά δηλώνεται ως στόχος η καλλιέργεια στο Δημοτικό σχολείο 

κλίματος «ελευθερίας και προβληματισμού», εισάγοντας μια διαφορετική σχέση μεταξύ 

των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σε αντιστοιχία με τις πολιτικές επιλογές της 

τότε κυβέρνησης – μεταξύ των οποίων είναι η παύση των πολιτικών διακρίσεων – 

αποτελεί πλέον στόχο του σχολείου η ελεύθερη έκφραση. Γίνεται λόγος για 

«δεκτικότητα» και «ελεύθερη αποδοχή»  ως δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να 

καλλιεργηθούν. Το συνεκτικό στοιχείο της κοινωνίας δεν είναι πλέον η κοινή εθνική 

και θρησκευτική καταγωγή αλλά η συνύπαρξη. Γίνεται έντονη αναφορά στη σημασία 

της αυτενέργειας, της βιωματικής μάθησης και της δημιουργικότητας. Τέλος, γίνεται 

έμμεση αναφορά στη δια βίου μάθηση: «άμεση και έμμεση ανανέωση των γνώσεων και 

ισχυροποίηση των δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της ζωής του». 

 

 

Το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο του προγράμματος 

του 1982 

 
Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ξεκίνησε στην Ελλάδα η επιστημονική 

συζήτηση για τα αναλυτικά προγράμματα, η οποία συνδέθηκε με το αίτημα για την 

εσωτερική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του ελληνικού σχολείου (Αυγέρη, 2014). 

Το 1981 η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου αναλαμβάνει την διακυβέρνηση 

της χώρας. Για πρώτη φορά ανεβαίνει στην εξουσία σοσιαλιστικό κόμμα. Ήδη, στην 

προεκλογική περίοδο, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ο πρόεδρός του Ανδρέας Παπανδρέου τόνιζε 

ότι «η Παιδεία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία προς την ¨Αλλαγή¨ και τον 

σοσιαλιστικό μετασχηματισμό». Αρχικά ορκίστηκε υπουργός Παιδείας ο Λ. Βερυβάκης, 

με υφυπουργούς τους Π. Μώραλη, Δ. Λιάνη και Δ. Ρόκο. Στη συνέχεια, τον Ιούλιο του 

1982, ανέλαβε υπουργός ο Απόστολος Κακλαμάνης με υφυπουργό Παιδείας τον Σ. 

Παπαθεμελή και συμπαραστάτη τον Πέτρο Μώραλη. Στην περίοδο της διακυβέρνησής 

του παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές κυρίως κατά την τετραετία 1982-1986. 
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Αρχικώς, η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. υιοθέτησε μέτρα που στόχευαν κυρίως 

στην κατάργηση προηγούμενων μέτρων, συνεπώς και στην απομάκρυνση από ιδέες 

του παρελθόντος, και λιγότερο στον προσδιορισμό και την εγκαθίδρυση νέων θεσμών. 

Στην πορεία όμως το εκπαιδευτικό σύστημα απέκτησε νέο σαφή ιδεολογικό 

προσανατολισμό. Τα μέτρα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν πιο «λαϊκά» και 

σύμφωνα με βασικές σοσιαλιστικές θέσεις, όπως για παράδειγμα η δημιουργία 

μαζικών θεσμών εκπαίδευσης, η αύξηση του αριθμού εισακτέων στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και η υιοθέτηση μεγαλύτερου βαθμού ελευθερίας για τους συμμετέχοντες 

της παιδείας. Το 1982 έγιναν σημαντικές ρυθμίσεις: η δημοτική επιβλήθηκε στο 

σύνολο του δημοσίου τομέα και καθιερώθηκε το μονοτονικό σύστημα. Επίσης, οι 

Σχολικοί Σύμβουλοι αντικατέστησαν τους Επιθεωρητές (ν.1304/1982), «χαλάρωσαν» 

οι πειθαρχικοί κανόνες και ενισχύθηκαν τα μαθητικά συμβούλια. Εισάγεται ο θεσμός 

της διδακτικής βοήθειας μέσα στο σχολείο και καταρτίζεται ο κανονισμός των 

κοινοτήτων, «για τη δημοκρατική οργάνωση της εσωσχολικής ζωής και την 

προετοιμασία των νέων για τη συμμετοχή τους στα κοινά» (Απ. Κακλαμάνης στο Δ. 

Χαραλάμπους, 2007). Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο πήρε τη θέση του Κέντρου 

Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως (Κ.Ε.Μ.Ε.) και ιδρύθηκαν τρία νέα 

πανεπιστήμια (Ιονίου, Αιγαίου, Θεσσαλίας). Το εισαγωγικό σύστημα στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση άλλαξε και δημιουργήθηκαν οι τέσσερις δέσμες, σε μια προσπάθεια 

μείωσης του φόρτου εργασίας των μαθητών αλλά κρατώντας σφιχτά συνδεδεμένο το 

θεσμό του σχολείου με τα πανεπιστήμια.  

Με το «νόμο-πλαίσιο» 1268/1982 για τα ΑΕΙ μεταβλήθηκε η δομή και 

διοίκηση των πανεπιστημίων, καταργήθηκε η έδρα του τακτικού καθηγητή και 

δημιουργήθηκαν οι τέσσερις βαθμίδες διδασκόντων: λέκτορες, επίκουροι καθηγητές, 

αναπληρωτές καθηγητές και καθηγητές. Διασφαλίσθηκε το πανεπιστημιακό άσυλο και 

θεμελιώθηκαν οι δημοκρατικές διαδικασίες με συμμετοχή όλης της πανεπιστημιακής 

κοινότητας στην διδασκαλία, έρευνα και διοίκηση. Ο ακαδημαϊκός έλεγχος γίνεται 

πλέον από την Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών (ΕΑΓΕ). Ιδρύθηκαν 

πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα τετραετούς φοίτησης (Ν1268/1982),  

καταργήθηκαν τα ΚΑΤΕΕ και ιδρύθηκαν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ, 

1983).  

Ειδικότερα, η φιλοσοφία του νόμου του 1982 ήταν εναρμονισμένη με το 

πνεύμα και τις αλλαγές που έφερε στα πανεπιστήμια της Δυτικής Ευρώπης ο Μάης του 

'68. Τότε, πάνδημο αίτημα ήταν η αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας των ΑΕΙ, από το 
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πανεπιστήμιο της αυθεντίας και των τακτικών καθηγητών στο «πανεπιστήμιο όλων 

των ομάδων». Πολλοί καθηγητές πανεπιστημίου διαφώνησαν με τις αλλαγές. 

Ενδεικτική είναι η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη συνταγματικότητα 

του άρθρου 13 του ν.1268/1982 που προέβλεπε τη συμμετοχή των λεκτόρων στον 

ενιαίο φορέα διδασκόντων Δ.Ε.Π. 

Αρκετοί επέκριναν το αναλυτικό πρόγραμμα (Χατζηστεφανίδης, 1990) και τα 

βιβλία που εκδόθηκαν τότε εξαιτίας του εθνικού αποχρωματισμού των κειμένων και 

την κατάργηση ή υπέρβαση του παραδοσιακού τρόπου υπέρβασης των βιβλίων – 

σχετικά δηλαδή με την εθνική, κοινωνική και θρησκευτική ζωή (Παιδαγωγική 

Επιθεώρηση. Περιοδική έκδοση της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας τευχ. 2/85). 

Ο νόμος 1566 που ψηφίστηκε στις 30/9/1985, διατάξεις του οποίου ισχύουν 

μέχρι και σήμερα, πέρα από τις τροποποιήσεις που έγιναν μέσα από υπουργικά 

διατάγματα, κάνει λόγο για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Συγκεκριμένα, στο 

άρθρο 1 αναφέρεται ότι «σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών 

και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή 

να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν 

δημιουργικά». Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου τα αναλυτικά 

προγράμματα θεωρούνται ως ένας από τους πυλώνες για την επίτευξη του παραπάνω 

σκοπού, μαζί με τα σχολικά εγχειρίδια, τα λοιπά διδακτικά μέσα και τη σωστή χρήση 

αυτών. Στην παράγραφο 3, αναγράφεται ότι τα αναλυτικά προγράμματα αποτελούν 

άρτιους οδηγούς του εκπαιδευτικού έργου που περιλαμβάνουν: (α) σαφώς 

διατυπωμένους, κατά μάθημα, σκοπούς μέσα στα πλαίσια των γενικών και ειδικών, 

κατά βαθμίδα, σκοπών της εκπαίδευσης, (β) διδακτέα ύλη επιλεγμένη σύμφωνα με το 

σκοπό του μαθήματος, σε κάθε επίπεδο, ανάλογη και σύμμετρη προς το ωρολόγιο 

πρόγραμμα και προς τις αφομοιωτικές δυνατότητες των μαθητών, διαρθρωμένη άρτια 

σε επιμέρους ενότητες και θέματα, και (γ) ενδεικτικές κατευθύνσεις για τη μέθοδο και 

τα μέσα διδασκαλίας κάθε ενότητας ή θέματος. Στο ίδιο άρθρο δηλώνεται ότι τα 

αναλυτικά προγράμματα σχεδιάζονται, αξιολογούνται σε πειραματικό επίπεδο, και 

αξιολογούνται και αναθεωρούνται συνεχώς σύμφωνα με τις εξελίξεις στην 

επιστημονική γνώση, τις κοινωνικές ανάγκες και την πρόοδο των επιστημών της 

αγωγής.  
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Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Μουσικής του 1990  
 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1990, που εντάσσεται στο προεδρικό διάταγμα 

υπ’ αριθ. 132,  αφορά το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής για τις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και 

ΣΤ΄ και περιλαμβάνει τα μαθήματα των Εικαστικών, της Μουσικής και της Θεατρικής 

Αγωγής. Είναι η συνέχεια δηλαδή του προγράμματος του 1982 που αναφέρεται στο 

μάθημα της Μουσικής για τις τάξεις Α΄ και Β΄ του Δημοτικού. Οι σκοποί του 

προγράμματος αναφέρονται ως «Επιδιώξεις» και έχουν ως ακολούθως:  

 

«ΜΟΥΣΙΚΗ 

1. ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ: Με τη Μουσική αγωγή επιδιώκεται: 

Η αφύπνιση των μουσικών δυνάμεων του παιδιού και η καλλιέργειά τους, έτσι 

ώστε να είναι σε θέση να τις χρησιμοποιεί σε ατομικές ή συλλογικές μουσικές 

εκδηλώσεις. 

Η ανάπτυξη της μουσικής ευαισθησίας του παιδιού, ώστε να μπορεί να 

απολαμβάνει το ρυθμό, την αρμονία, τη μελωδία, καθώς και την ιδιαίτερη εκφραστική 

δύναμη μιας μουσικής σύνθεσης. 

Η ενεργοποίηση των ατομικών δημιουργικών μουσικών δυνάμεων του παιδιού 

και η ικανοποίηση των ενδιαφερόντων και των ιδιαίτερων κλίσεών του. 

 Η εξοικείωση του παιδιού με τα μουσικά σύμβολα και όργανα, η άσκηση στη 

χρησιμοποίησή τους για την εκτέλεση απλών μουσικών συνθέσεων και η ενθάρρυνση 

στις τυχόν απόπειρές του για μουσικές συνθέσεις, για να μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα. 

 Η ανάπτυξη νέων ενδιαφερόντων και διαθέσεων για συμμετοχή του παιδιού σε 

οργανωμένες μουσικές εκδηλώσεις και η καλλιέργεια της ικανότητας να αισθάνεται 

ανάλογη αισθητική συγκίνηση. 

 Τέλος με τη μουσική αγωγή επιδιώκεται το παιδί να έρθει σε επαφή με τους 

μουσικούς θησαυρούς του λαού μας και των άλλων λαών έτσι ώστε, όχι μόνον να 

αισθάνεται την ανάλογη αισθητική συγκίνηση, αλλά να εκτιμά σωστά τις διάφορες 

μουσικές δημιουργίες, οι οποίες αποτελούν ένα μέσο για την επικοινωνία και 

συναδέλφωση των λαών.» 
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Κριτική αποδόμηση του Προγράμματος Μουσικής του 1990  
 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη Μουσική ξεκινά με τις επιδιώξεις και ενώ το 

μάθημα τιτλοφορείται Μουσική, μέσα στο κείμενο αναφέρεται ως Μουσική Αγωγή. 

Είναι το πρώτο πρόγραμμα που είναι γραμμένο στην δημοτική γλώσσα και σύμφωνα 

με το μονοτονικό σύστημα. Το κείμενο στο περιεχόμενό του είναι πανομοιότυπο με το 

κείμενο του 1982 με μόνη διαφορά τη σύνταξη των προτάσεων. Ενώ στο πρόγραμμα 

του 1982 χρησιμοποιείται η ενεργητική σύνταξη, το 1990 η σύνταξη γίνεται παθητική. 

Εντούτοις, η μουσική ορολογία και γενικότερα το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται δεν 

έχουν καμία τροποποίηση. (Πίνακας 4) 

 

Πίνακας 4 

Σύνταξη κειμένου στο ΑΠ 1982 Σύνταξη κειμένου στο ΑΠ 1990 

Επιδιώξεις του μαθήματος να 

αφυπνίσει τις μουσικές δυνάμεις του 

παιδιού… 

Με τη Μουσική αγωγή επιδιώκεται η 

αφύπνιση των μουσικών δυνάμεων 

του παιδιού… 

Επιδιώξεις του μαθήματος να 

βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει τη 

μουσική ευαισθησία… 

Με τη Μουσική αγωγή επιδιώκεται η 

ανάπτυξη της μουσικής ευαισθησίας 

του παιδιού… 

Επιδιώξεις του μαθήματος να του 

αναπτύξει νέα ενδιαφέροντα και 

διάθεση… 

Με τη Μουσική αγωγή επιδιώκεται η 

ανάπτυξη νέων ενδιαφερόντων και 

διαθέσεων του παιδιού… 

 

 

Μελετώντας το πρόγραμμα ως συνέχεια του 1982, παρατηρείται ότι δεν 

δίνονται σκοποί ειδικοί για τις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄, σε αντιστοιχία με αυτούς που 

δίνονται για την Α΄ και Β΄ στο πρόγραμμα του 1982. Υπάρχει όμως και μια ακόμη 

διαφορά: στο Φ.Ε.Κ. του 1990 λείπει το άρθρο 1 του Φ.Ε.Κ. που υπήρχε σ’ αυτό του 

1982 και ανέφερε το γενικό σκοπό του Προγράμματος. Το Π.Δ. 583 αφορά 

αποκλειστικά στη διδασκαλία του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής.     

 Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος ακολουθεί πίνακας με τις 

δραστηριότητες και τους στόχους που έχει καθεμία από τις δραστηριότητες και έπειτα 

μία σειρά από μεθοδολογικές οδηγίες, που περιλαμβάνουν συμβουλές για τους 
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διδάσκοντες και, σε ένα μεγάλο μέρος τους, οδηγίες για τη διδασκαλία των τραγουδιών 

και την επιλογή ρεπερτορίου, καθώς στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν προτείνονται 

για πρώτη φορά συγκεκριμένοι τίτλοι τραγουδιών. Επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά 

στη μέθοδο διδασκαλίας που συνόδευε το πρόγραμμα του 1982 και θεωρείτο 

απαραίτητο και υποχρεωτικό συμπλήρωμα για την επίτευξη των στόχων εκείνου του 

προγράμματος. Το πρόγραμμα είναι ενιαίο, γι’ αυτό και δεν προτείνονται 

συγκεκριμένα τραγούδια. Αναφέρονται όμως γενικές ενότητες και επιμέρους στόχοι 

ανά ενότητα καθώς και υλικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Στο πρόγραμμα 

υπάρχουν επιρροές από τα μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα των Orff (χρήση διαφόρων 

κρουστών οργάνων και συνδυασμό της μουσικής με τον χορό, την κίνηση, το παιχνίδι 

και τον αυτοσχεδιασμό) και Kodaly (παιδοκεντρική αντίληψη, χρήση λαϊκών 

μελωδιών, συνδυασμός ρυθμού και κίνησης) .  

 Μία καινοτομία του προγράμματος του 1990 είναι και η παρουσίαση 

διαγραμμάτων στο πλαίσιο του προγραμματισμού του μαθήματος, όπου γίνεται 

ενδεικτική κατανομή του διδακτικού χρόνου στις επιμέρους ενότητες σε κάθε τάξη, 

όπως προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι επιμέρους ενότητες είναι οι 

μουσικές έννοιες, το τραγούδι, η εκμάθηση μουσικού οργάνου και κάποιες έκτακτες 

ευκαιρίες (επισκέψεις, συναυλίες, κλπ.). Ανάμεσα στους στόχους του μαθήματος είναι 

η ακροαστική και ρυθμική άσκηση και κίνηση, η εκτέλεση και οι δημιουργικές 

εργασίες. Προτείνεται, επιπλέον, η ενίσχυση δημιουργικών δραστηριοτήτων μέσω 

μουσικών παιχνιδιών, αλλά κυρίως του αυτοσχεδιασμού. Τέλος, ως σκοπός του 

μαθήματος αναφέρεται «η ανάπτυξη της μουσικής ευαισθησίας του παιδιού, ώστε να 

μπορεί να απολαμβάνει το ρυθμό, την αρμονία, τη μελωδία, καθώς και την ιδιαίτερη 

εκφραστική δύναμη μιας μουσικής σύνθεσης» και για πρώτη φορά ο μαθητής βρίσκεται 

στο κέντρο της διδασκαλίας.  

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα παραμένει «παραδοσιακό», αν και παρατίθενται οι 

στόχοι μάθησης και διακρίνονται ενότητες, με κάποιες αναφορές στη μεθοδολογία της 

διδασκαλίας και την αξιολόγηση του μαθητή. Παρ’ όλα αυτά η βαρύτητα δίνεται στα 

περιεχόμενα μάθησης. Οι σύντομες «οδηγίες» και κάποια «διδακτικά παραδείγματα» 

κάνουν το «παραδοσιακό Αναλυτικό Πρόγραμμα» του 1990 να θυμίζει σε σημεία ένα 

είδος  «Αναλυτικού Προγράμματος τύπου curriculum».  

Στο Πρόγραμμα του 1990 (ΦΕΚ 53/1990, Π.Δ.132), όπως και στο 

Π.Δ.583/1982, στους στόχους του μαθήματος προτείνεται η ενίσχυση δημιουργικών 

δραστηριοτήτων μέσω μουσικών παιχνιδιών, αλλά κυρίως του αυτοσχεδιασμού. 
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Απαντάται και εδώ η στοχοθεσία του Bloom  (Bloom, B. S.. Engelhart, M. D.. Furst, E. 

J.. Hill, W. H.. Krathwohl, D. R. 1956): ο γνωστικός τομέας (Η αφύπνιση των 

μουσικών δυνάμεων του παιδιού και η καλλιέργειά τους…), ο συναισθηματικός (…να 

αισθάνεται την ανάλογη αισθητική συγκίνηση…), και ο ψυχοκινητικός (…τα μουσικά 

σύμβολα και όργανα, η άσκηση στη χρησιμοποίησή τους για την εκτέλεση απλών 

μουσικών συνθέσεων…). Στην πυραμίδα του Bloom στον γνωστικό τομέα ελέγχονται 

τα στάδια της «γνώσης», της «εφαρμογής», της «κατανόησης», της «ανάλυσης», της 

«σύνθεσης» και της «αξιολόγησης».  

 

 

Το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο του προγράμματος 

του 1990 
 

Στις 19 Οκτωβρίου 1989, ξεσπά σειρά σκανδάλων και αντιπολίτευση και τύπος 

ασκούν δριμεία κριτική, στο επίκεντρο της οποίας τοποθετείται ο αντιπρόεδρος της 

κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου και υπουργός Δικαιοσύνης, Αγαμέμνων 

Κουτσόγιωργας. Στις 18 Ιουνίου του 1989, το ΠΑΣΟΚ αναγκάζεται να προκηρύξει 

εκλογές. Οι εκλογές δεν δίνουν αυτοδυναμία σε κανένα κόμμα. Αν διεξαχθούν νέες 

εκλογές, τα σκάνδαλα θα παραγραφούν. Η «δεξιά» του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη 

σχηματίζει κυβέρνηση με την «αριστερά» του Χαρίλαου Φλωράκη. Έτσι προέκυψε η 

κυβέρνηση Τζαννετάκη. Προκηρύσσονται οι εκλογές 5 Νοεμβρίου. Για ακόμη μια 

φορά δεν σχηματίζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση, γεγονός που οδήγησε στη λύση της 

«οικουμενικής» κυβέρνησης. ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμός (που προήλθε από τη 

διάσπαση του Κ.Κ.Ε.) συνεργάζονται. Στις 22 Νοεμβρίου 1989 «έκλεισε» η συμφωνία 

των τότε πολιτικών αρχηγών, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Ανδρέα Παπανδρέου και 

Χαρίλαου Φλωράκη, για τον σχηματισμό Οικουμενικής Κυβέρνησης με πρωθυπουργό 

τον οικονομολόγο καθηγητή Ξενοφώντα Ζολώτα. 

Προβλήθηκε από τα κόμματα η ανάγκη «εθνικής ομοψυχία» εν όψει και της 

προοπτικής του 1992, της συμμετοχής, δηλαδή, της Ελλάδας στην υπό συγκρότηση 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ’ όλα αυτά η Οικουμενική Κυβέρνηση είχε περιορισμένο 

χρόνο ζωής. Τον Απρίλιο 1990 διεξήχθησαν εκλογές, τις οποίες κέρδισε η Ν.Δ. 

Το 1990 την διακυβέρνηση της χώρας ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 

και υπουργός Παιδείας έγινε ο Β. Κοντογιαννόπουλος. Στον χώρο της Παιδείας 

ξεσπούν αναταραχές, απεργίες και διαδηλώσεις στο άκουσμα ότι η Νέα Δημοκρατία 

εξέφρασε την πρόθεση της να επιβάλλει μέτρα λιτότητας. Το Νοέμβριο του 1990 
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δημοσιεύονται τρία διατάγματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των τριών 

εκπαιδευτικών βαθμίδων: το ΠΔ 390/90 για την Οργάνωση και Λειτουργία των 

Δημοτικών Σχολείων, το ΠΔ 392/90 για την Οργάνωση και Λειτουργία των Λυκείων 

και το ΠΔ 393/90 για την Οργάνωση και Λειτουργία των Γυμνασίων. 

Με αυτές τις συνθήκες, είναι κατανοητό πως η, λίγων μηνών, κυβέρνηση 

Ζολώτα θα ψήφιζε νόμους, που θα μπορούσαν να στηριχτούν ιδεολογικά από όλες τις 

συνεργαζόμενες παρατάξεις και δεν ήταν στόχος της να προχωρήσει σε 

μεταρρυθμίσεις, αφού ουσιαστικά ο ρόλος και η διάρκεια της ήταν προκαθορισμένη. 

Έτσι, στο ΦΕΚ 53/1990, Π. Δ. 132, εκδόθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα των τεσσάρων 

τελευταίων τάξεων του δημοτικού (των Α΄ και Β΄ Τάξεων ίσχυε από το 1982) στο 

πλαίσιο του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής. Η φιλοσοφία ήταν η ίδια με το 

αναλυτικό πρόγραμμα του 1982 και γι’ αυτό και οι στόχοι παραμένουν ίδιοι.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Συνδυάζοντας τα στοιχεία από τη λεπτομερή περιγραφή των σκοπών των 

αναλυτικών προγραμμάτων από το 1969 έως και το 1990, καθώς και από την 

αναδρομή σε κάποια ιστορικά στοιχεία εκείνης της περιόδου, μπορούμε να 

καταλήξουμε σε κάποιες γενικές διαπιστώσεις που απαντούν στα ερευνητικά 

ερωτήματα της συγκεκριμένης εργασίας. 

 Κατ’ αρχήν, είναι σημαντικό να τονισθεί εκ νέου ότι το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων εξαρτάται από την εκπαιδευτική φιλοσοφία, τη μορφωτική αξία της 

γνώσης, τα επιστημονικά επιτεύγματα και τα κοινωνικά δεδομένα κάθε εποχής 

(Ξωχέλλης, 2007: 69). Δηλαδή, οι απαντήσεις στα ερωτήματα «τι θα διδαχθεί», «πώς 

θα διδαχθεί» και «για ποιο σκοπό» δεν είναι «ουδέτερες», καθώς εξαρτώνται από τις 

αντιλήψεις και τις αξίες που επικρατούν σε μία συγκεκριμένη ιστορική-κοινωνική 

περίοδο. Συνεπώς, κάθε πρόγραμμα αποτελεί ένα ιστορικό και ιδεολογικό αντικείμενο 

που συνδέεται  με τους σκοπούς της εκπαίδευσης οι οποίοι είναι όμως «εφήμεροι και 

μεταβαλλόμενοι», «πολιτικοί, κανονιστικοί, δυναμικοί και αντικείμενο διαμάχης» 

(Harris, 2003: 4). Τα σχολεία, ως κοινωνικά συστήματα, επηρεάζονται άμεσα από τα 

κοινωνικά περιβάλλοντα σε μικρο- και μακρο-επίπεδο (Hoy & Miskel, 2013).   

 Ένα χαρακτηριστικό της περιόδου 1969-1990 είναι ότι διαδραματίζονται 

μερικά πολύ έντονα γεγονότα στο ιστορικό πλαίσιο της Ελλάδας και αυτό βοηθάει 

ακόμα περισσότερο να φανούν οι επιδράσεις αυτών των γεγονότων στη διαμόρφωση 

των προγραμμάτων. Ξεκινώντας από το 1969, η δικτατορία δίνει ένα πολύ ιδιαίτερο 

χαρακτήρα στο κείμενο του προγράμματος. Λέξεις με πολύ έντονο εθνικό χαρακτήρα 

διανθίζουν το κείμενο, πολλές από τις οποίες είναι γραμμένες με κεφαλαίο. Οι λέξεις 

«Ελληνόπαιδες», «Εθνικό» και «Πατρίδα», καθώς και τα συνθετικά τους παράγωγα 

χρησιμοποιούνται αφειδώς. Όπως και στο γενικό αναλυτικό πρόγραμμα, έτσι και στο 

πρόγραμμα της μουσικής φαίνεται πόσο απαραίτητο ήταν για την εξουσία το 1969 

μέσα από το σχολικό πρόγραμμα να χαραχτούν κάποιες γραμμές στην συμπεριφορά 

των μαθητών μέσα στην κοινωνία, ή όπως αναφέρεται και στο πρόγραμμα υπάρχει 

ανάγκη το μάθημα της μουσικής να παιδαγωγήσει τους μαθητές σε πολίτες που θα 

ανήκουν «εις την αυτήν Πατρίδα». Βασικός σκοπός λοιπόν της εκπαίδευσης ορίζεται η 
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ελληνοχριστιανική αγωγή και η μόρφωση των ελληνοπαίδων. Η μουσική δηλαδή 

γίνεται ένα όργανο στα χέρια της εξουσίας για να στρέψει τη νεολαία στην κατεύθυνση 

που θέλει το πολίτευμα. 

 Χαρακτηριστικά σε εγκυκλίους που είχαν σταλεί στα σχολεία την περίοδο της 

Δικτατορίας συναντάμε τα εξής κείμενα. «Η καλλιέργεια της Εθνικής και χριστιανικής 

συνειδήσεως των μαθητών είναι ο πρώτος και μέγιστος στόχος της σχολικής εργασίας» 

(αριθ. εγκ.1930/38 (1)/27-9 67)120. Επίσης αργότερα σε εγκύκλιο του 1972: «[…], το 

Δημοτικόν Σχολείον δεν αποβλέπει, ως επιστεύετο άλλοτε, εις την διδασκαλίαν 

γραφής, αναγνώσεως και των τεσσάρων πράξεων της Αριθμητικής, χρησίμων εις τας 

πρακτικάς ανάγκας της ζωής, ούτε εις την μονομερή ανάπτυξιν της διανοήσεως των 

μαθητών, αλλ’ εις την επίτευξιν σκοπού πολύ ευρυτέρου, ταυτιζομένου με τον σκοπόν 

της μορφώσεως και της αγωγής. Αποστολή του Δημοτικού Σχολείου είναι η, κατά 

παιδαγωγικώς θεμελιωμένους κανόνας, υποβοήθησις του παιδός, όπως αναπτύξη και 

εξελίξη όλας τας δεξιότητας και ικανότητας αυτού, ίνα καταστή ικανός κατά την 

ωρίμανσή του, να θέτη τον εαυτόν εις την υπηρεσίαν της Εθνικής ολότητος, της οποίας 

η ύπαρξις, η κοινωνική ζωή και ο πολιτισμός εξαρτώνται εκ της Εθνικής συνειδήσεως 

και της δημιουργικής ικανότητος των ατόμων»(αριθ. εγκ. 301/20/25-2-72,σ.1)122. 

 Στο πρόγραμμα σπουδών του 1969, στις γενικές παρατηρήσεις αξίζει να γίνει 

αναφορά στην δεύτερη παρατήρηση, στην οποία γίνεται η εξής δήλωση: «Στις μικρές 

τάξεις μόνον τυπικά ορίζονται στο Πρόγραμμα τακτές ώρες μουσικής διδασκαλίας. 

Στην πραγματικότητα το τραγούδι επεκτείνεται σ’ όλη τη σχολική ζωή». Από την 

συγκεκριμένη παρατήρηση διαφαίνεται η θέση που είχε το μάθημα της Μουσικής τη 

συγκεκριμένη περίοδο. Τα όρια του μαθήματος είναι ασαφή και το μάθημα βασίζεται 

πρώτιστα στα τραγούδια, τα οποία επιλέγονται κατά κύριο λόγο επηρεασμένα από το 

περιεχόμενο της ύλης των υπόλοιπων μαθημάτων, αλλά και από τις διάφορες σχολικές 

γιορτές και επετείους. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί και η προτροπή που 

γίνεται στους δασκάλους μέσα στο πρόγραμμα, ώστε εκτός από τα προτεινόμενα 

άσματα, να διδάξουν και άλλα «επικαίρως σχετικά». Η φράση αυτή θα μπορούσε να 

εκλειφθεί και ως ψήγμα δημοκρατικότητας, αφού δίνει τόση ελευθερία στην επιλογή 

του ρεπερτορίου. Αυτό βέβαια δεν ίσχυε, καθώς οι ιθύνοντες αναφέροντας τη φράση 

«και άλλα επικαίρως σχετικά», εννοούσαν μόνο τα άσματα που είχαν στόχο την 

ανάπτυξη «ελληνοχριστιανικής» συνειδήσεως.  

 Η μουσική έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στην παιδεία των Ελληνοπαίδων 

καθώς πλαισίωνε και τις επιβλητικές γιορτές που πολύ συχνά διοργάνωνε η πολιτεία 
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για την ενίσχυση του εθνικού φρονήματος του ελληνικού λαού. Και αυτός ήταν ένας 

λόγος που η εκμάθηση πατριωτικών ασμάτων συνδυάζονταν με τη διδασκαλία 

παραδοσιακών χορών, όπως άλλωστε πρότεινε και το Β.Δ. 702/1969. Σαν 

σημαντικότερος σκοπός στο πρόγραμμα χρησιμοποιείται η φράση «όλως ιδιαιτέρως» 

για να τονιστεί η σημασία αναφέρεται η δημιουργία υγιών, μουσικών βιωμάτων. Και 

εδώ προστίθεται έντονη η πινελιά του καθεστώτος, καθώς σύμφωνα με το πρόγραμμα, 

υγιής μουσική θεωρείται μόνο ότι εμπεριέχει τα εθνικά και θρησκευτικά ιδεώδη και 

αυτά είναι τα δημώδη άσματα, τα πατριωτικά εμβατήρια και οι θρησκευτικοί ύμνοι, τα 

οποία πάλι σύμφωνα με το πρόγραμμα προφυλάσσουν το μουσικό αίσθημα των 

Ελληνοπαίδων από διάβρωση. 

 Σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα του 1969 φαίνεται να έχει ως βασικό σκοπό 

του μαθήματος της μουσικής να εξυπηρετηθούν οι σκοποί της πολιτικής ηγεσίας. 

Αυτός βέβαια είναι και ο σκοπός όλων των προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις 

περιπτώσεις. Απλώς ο ακραίος χαρακτήρας του δικτατορικού πολιτεύματος κάνει το 

αποτέλεσμα του κειμένου πολύ πιο έντονο και τις απαιτήσεις του πολύ πιο σαφείς. 

 Κάνοντας το πέρασμα από το 1969 στο 1977, είναι σαφής η μεγάλη πολιτική 

αλλαγή που έχει μεσολαβήσει στην Ελλάδα. Το πολίτευμα από δικτατορία είναι πλέον 

προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία και ψηφίζεται νέο Σύνταγμα, που 

καταργεί όλους τους ανελεύθερους νόμους. Άρχίζει η εποχή της Μεταπολίτευσης και 

όλοι προσπαθούν να αφήσουν πίσω την Επταετία και να γυρίσουν μια καινούργια 

σελίδα.  

 Ως προς την διάρθρωση και τη μορφή τα προγράμματα του 1969 και του 1977 

έχουν πολλές ομοιότητες. Κατά την Goodland ταξινόμηση και τα δύο προγράμματα 

είναι κλειστού τύπου καθώς παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 είναι κατά κύριο λόγο συγκεντρωτικά 

 δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο αποτέλεσμα της μάθησης και λιγότερο στην ίδια 

την διαδικασία. 

 αποβλέπουν στην ιδανικότερη επίτευξη των διδακτικών στόχων, 

παραβλέποντας τις επιμέρους ανάγκες των μαθητών. 

 αποφεύγουν τις διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις της γνώσης. 

 αναθέτουν την ευθύνη του μαθήματος κατά κύριο λόγο στον εκπαιδευτικό, που 

επιβλέπει τη σωστή εφαρμογή των συγκεκριμένων προδιαγραφών 

(Χρυσαφίδης, 2004, Μπονίδης, 2006).  
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 Στο πρόγραμμα σπουδών του 1977 είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια του 

υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπό την ηγεσία του Γεωργίου Ράλλη, να 

αφήσουν πίσω τους τη περίοδο της δικτατορικής κυβέρνησης με τις ιδεοληψίες της και 

να προχωρήσουν σε έναν ανασχηματισμό και μια πιο σύγχρονη προσέγγιση 

οργάνωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο ίδιος ο Ράλλης, κάνοντας ανοίγματα προς 

τον κεντρώο χώρο, προσπάθησε να συνθέσει τις αντιλήψεις των δύο αντιμαχόμενων 

ρευμάτων της εκπαίδευσης, του παραδοσιακού και του συγχρονιστικού(Τερζής, 2010).  

Τόσο το 1977, όσο και το 1990 υπάρχει μεγάλη ανάγκη κοινοβουλευτικής ομαλότητας, 

γεγονός που δημιούργησε συνθήκες όσμωσης και αυτές με τη σειρά τους έφεραν σε 

συμφωνία τις αντίπαλες παρατάξεις όσον αφορά τα εκπαιδευτικά ζητήματα. Εκ των 

πραγμάτων λοιπόν, αποδεικνύεται η δυνατότητα σύγκλισης στον τομέα της 

εκπαίδευσης και η υιοθέτηση κοινής πολιτικής, όταν αυτό είναι καλό για την παιδεία. 

Το ίδιο επετεύχθη στο πρόγραμμα σπουδών του 1990 επί κυβερνήσεως Ζολώτα, όταν 

όλοι οι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου (Ν.Δ., Π.Α.Σ.Ο.Κ. και Συνασπισμός των 

κομμάτων που προήλθαν από το Κ.Κ.Ε.) κατόρθωσαν να έρθουν σε συμφωνία. 

 Στο πρόγραμμα του 1977, οι συγγραφείς αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν αρκετά 

πιο νεωτερικές λύσεις από αυτές που υποστήριζαν στο παρελθόν, δηλαδή κατά την 

προσπάθεια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης του 1964, για να τονιστούν ακόμα πιο 

έντονα οι διαφορές από το δικτατορικό καθεστώς. Ο Σ. Μπουζάκης υποστηρίζει αυτό 

οφείλεται σε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. Οι ενδογενείς αφορούν σε 

συσσωρευμένα αδιέξοδα στην ελληνική εκπαίδευση και οι εξωγενείς στη προσπάθεια 

εκσυγχρονισμού ύστερα από την ένταξη μας στην Ε.Ο.Κ. και την επιστροφή στο 

Ν.Α.Τ.Ο.. Για να ξεπεραστεί η ανωμαλία του πολιτεύματος οι διαφορές αμβλύνθηκαν 

και με ζύμωση προήλθε η συμφωνία για το πολίτευμα αλλά και για το εκπαιδευτικό 

και γλωσσικό ζήτημα. Χαρακτηριστική στο πρόγραμμα του 1977 είναι η παντελής 

απουσία της εθνικιστικής ορολογίας, που ήταν εντονότατη στο πρόγραμμα σπουδών 

του 1969. Με πολύ συστολή αναφέρεται ως σκοπός η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για 

τη μουσική παράδοση της χώρας. Είναι ξεκάθαρο πως γίνεται προσπάθεια να 

απομακρυνθεί η διδασκαλία της μουσικής από την  εθνικοκεντρική αντίληψη, ωστόσο, 

τα νέα μέτρα μπορούν να θεωρηθούν ως ένα μείγμα συντηρητισμού και 

φιλελευθερισμού.  Παρά τα θετικά σημεία, η μεταρρύθμιση δεν ξέφευγε από το 

συντηρητικό τρίπτυχο της θρησκευτικής, εθνικής και ηθικής συνείδησης το οποίο ήταν 

υποχρεωμένο να «καλλιεργεί» το σχολείο (Βώρος, 1982). 
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 Η ύλη, όπως και το 1969, περιλαμβάνει τίτλους τραγουδιών και κάποια 

στοιχεία θεωρίας για τις μεγαλύτερες τάξεις. Ενδιαφέρον έχει ο όρος «σοβαρή 

μουσική» που απαντάται στην τελευταία επιδίωξη, αλλά δεν δίνεται κάποια άλλη 

επεξήγηση ως προς το ποια είδη μουσικής περιλαμβάνει αυτός ο όρος, γιατί πρέπει να 

καλλιεργηθεί η ευαισθησία των μαθητών για αυτό το είδος μουσικής μόνο και γιατί 

αποτελεί σημαντικό στοιχείο του πολιτισμού μας. Βλέποντας όμως το γενικότερο 

πλαίσιο, θα μπορούσε να εξηγηθεί από την επερχόμενη ένταξη στην Ε.Ο.Κ., αλλά και 

σαν προσπάθεια απομάκρυνσης από τους όρους «εθνική» και «θρησκευτική» μουσική, 

που παρέπεμπαν στο δικτατορικό πολίτευμα.  

 Το αναλυτικό πρόγραμμα του 1977 σε γενικές γραμμές δίνει την εντύπωση ότι 

κάνει μία επανάληψη των στόχων του 1969, κάνοντας όμως πολύ προσεχτική 

αφαίρεση όλων εκείνων των στοιχείων –λέξεις, εκφράσεις και ιδέες που 

παραπέμπουν στο δικτατορικό πολίτευμα. Η διατύπωση είναι πολύ σύντομη, χωρίς να 

εστιάζει σε γνωστικά αντικείμενα. Συγκεκριμένα οι μοναδικοί μουσικοί (αλλά όχι 

αποκλειστικά) όροι που απαντώνται είναι η μελωδία, ο ρυθμός, η μουσική παράδοση 

και η σοβαρή μουσική. Αυτό μας παραπέμπει στην κριτική της όλης προσπάθειας, 

όπου πολλοί υποστήριξαν πως η μεταρρύθμιση περιορίστηκε, κυρίως, στην εξωτερική 

αλλαγή και λιγότερο στον πραγματικό εσωτερικό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Οι 

μέθοδοι, οι τρόποι διδασκαλίας, τα αναλυτικά προγράμματα, οι τρόποι και τα μέσα 

μάθησης, η καλλιέργεια της απομνημόνευσης και όχι της κριτικής σκέψης, η μη 

παροχή παιδαγωγικής ελευθερίας στους εκπαιδευτικούς, οι σχέσεις μαθητών-

δασκάλων παρέμειναν αναλλοίωτες, παραβλέποντας την ουσία και το περιεχόμενο της 

μεταρρύθμισης (Ηλιού, 1984). Παρ’ όλα αυτά η αναγκαιότητα και η προσπάθεια της 

αναγνωρίζεται και από τους σκεπτικιστές των αποτελεσμάτων της. 

 Το 1982, το νέο πρόγραμμα σπουδών είναι και το πιο ολοκληρωμένο. Περιέχει 

στόχους, επιδιώξεις, επιμέρους στόχους ενοτήτων και δραστηριότητες καθώς και 

μεθοδολογικές οδηγίες. Το εκπαιδευτικό σύστημα της περιόδου επέδειξε σημαντικές 

εκσυγχρονιστικές θέσεις, όπως με τη ριζική αναθεώρηση των προγραμμάτων, τη 

δημιουργία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, την ενισχυτική διδασκαλία κ.ά. Το 

πρόγραμμα του 1982 είναι προσανατολισμένο στους διδακτικούς στόχους και 

στηρίζεται στο μπιχεβιορισμό και στον πραγματισμό. Στον πρώτο γιατί στοχεύει σε 

αναμενόμενη συμπεριφορά του μαθητή και στον δεύτερο γιατί δέχεται πως η γνώση 

δεν είναι σταθερή και αναθέτει ποιες γνώσεις θα διδαχθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα 
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σε μια ομάδα ειδικών. Οι αλλαγές του 1982 έχουν κάποιο αντιαυταρχικό πνεύμα, 

καταργείται το βάθρο του δασκάλου, ενώ με τις δραστηριότητες ο δάσκαλος πλησιάζει 

τα παιδιά. Γίνεται δηλαδή προσπάθεια να υιοθετηθούν νέες τακτικές που εφαρμόζονται 

ήδη, εδώ και χρόνια, σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη (μετά και την ένταξη μας στην 

Ε.Ο.Κ.). Παρ’ όλα αυτά οι προσπάθειες αφορούν κυρίως θέματα εξωτερικής 

μεταρρύθμισης (οργανωτικά και διοικητικά) και δεν αλλάζουν ριζικά το κλίμα στη 

τάξη ή τις σχέσεις δασκάλου και μαθητή. 

 Το πρόγραμμα του 1977 περιέχει αλλαγές σε σχέση με του 1969, που αφορούν 

στη φιλοσοφία, στους στόχους, στην ύλη του μαθήματος όμως δεν αλλάζουν στην 

ουσία τη διδακτική πράξη και δεν εκδόθηκαν ούτε σχετικά βιβλία ούτε οδηγίες για το 

νέο αναλυτικό πρόγραμμα. Το 1982 το νέο πρόγραμμα ξεφεύγει από το συντηρητικό 

και λιτό χαρακτήρα των δύο προηγούμενων, είναι εμφανώς εμπλουτισμένο και θέτει 

παρόμοιους στόχους, τους οποίους όμως αναλύει διεξοδικά. Το μάθημα ονομάζεται 

Μουσική Αγωγή και εντάσσει στην διδασκαλία και άλλες μουσικές δραστηριότητες, 

εκτός από την ωδική και τη μουσική θεωρία. Παράλληλα με τους γενικούς στόχους για 

το μάθημά της μουσικής περιλαμβάνει και επιδιώξεις προγράμματος για το μάθημα 

στην Α’ και Β’ τάξη, όπου βασική επιδίωξη είναι να αποκτήσει ο μαθητής τα πρώτα 

μεθοδευμένα μουσικά βιώματα, αλλά και ειδικούς στόχους, τους οποίους συνοδεύει με 

ενδεικτικές δραστηριότητες. Σε όλες τις κατηγορίες περιλαμβάνονται εξίσου 

συναισθηματικοί, γνωστικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι. 

 Ενδιαφέρον είναι ότι ενώ μέχρι το πρόγραμμα του 1977 γίνεται αναφορά μόνο 

για τη μουσική παράδοση της χώρας μας, στο πρόγραμμα του 1982 επιδιώκεται η 

«επαφή με τους μουσικούς θησαυρούς του λαού μας και των άλλων λαών, έτσι ώστε 

[…]ο μαθητής να εκτιμά σωστά τις ποικίλες μουσικές δημιουργίες και να τις 

χρησιμοποιεί ως μέσο για την επικοινωνία και συναδέλφωση των λαών.» Πλέον τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν ευρεία διάδοση και οι Έλληνες εκτίθενται όλο και 

περισσότερο στους ξένους πολιτισμούς και επηρεάζονται από αυτούς. Έτσι πολύ 

φυσιολογικά γίνεται και αυτή η προσθήκη στο νέο πρόγραμμα. Όμως και οι πόλεμοι 

που διεξάγονται αυτό το διάστημα σε διάφορες χώρες, όπως ο πόλεμος Ιράν- Ιράκ, ο 

πόλεμος Αργεντινής- Μεγάλης Βρετανίας για τα νησιά Φώκλαντ ,ο πόλεμος στον 

Λίβανο, επίσης συνιστούν ανάγκη για αναφορά στην επικοινωνία και συναδέλφωση 

των λαών. Και φυσικά η ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. την καθιστά πλέον πιο 

ανοιχτή στις άλλες χώρες. 
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 Στις παρατηρήσεις του προγράμματος του 1982, ο συγγραφέας αναφέρεται με 

καυστικό τρόπο στα προηγούμενα προγράμματα, σχολιάζοντας ότι «στηριζόταν σχεδόν 

αποκλειστικά στο περιστασιακό τραγούδι» και ότι «η αισθητική πλευρά του 

μαθήματος αγνοήθηκε και καταστρατηγήθηκε». Ακόμα για να επιτύχει το πρόγραμμα 

απαιτεί αλλαγή στη «στάση του δασκάλου απέναντι στο μάθημα της μουσικής, το 

οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει ως αυτοτελή μουσική δραστηριότητα […] και 

ανεξάρτητα από άλλες διδακτικές σκοπιμότητες.» Πάντως το αναλυτικό πρόγραμμα 

του 1982 ήταν η πρώτη προσπάθεια που έγινε για να αντιμετωπιστεί το μάθημα της 

μουσικής ως υποχρεωτικό μάθημα του γενικού σχολικού προγράμματος που 

συνεισφέρει στην συνολική -γνωστική, συναισθηματική, πνευματική, πολιτισμική, 

ψυχοκινητική, κοινωνική-  ανάπτυξη των μαθητών.  

 Το 1982 για πρώτη φορά εκδίδονται ξεχωριστά βιβλία για το μαθητή και το 

δάσκαλο. Η συγγραφή τους ήταν αποτέλεσμα ευρύτερης συγγραφικής ομάδας. 

Περιέχουν στις σελίδες τους δραστηριότητες για να απαντηθούν από τον μαθητή στο 

σχολείο, που είναι κάτι καινούργιο. Συγκεκριμένα, στο μάθημα της μουσικής, ανάμεσα 

στους στόχους του μαθήματος είναι η ακροαστική και ρυθμική άσκηση και κίνηση, η 

εκτέλεση και οι δημιουργικές εργασίες. Επίσης για πρώτη φορά γίνεται λόγος για 

μουσικά παιχνίδια και αυτοσχεδιασμό, που δείχνει διαφορετική φιλοσοφία και 

διδακτική προσέγγιση. Σε όλη την έκταση του κειμένου γίνεται έντονη χρήση 

μουσικής ορολογίας και όρων που χαρακτηρίζονται μουσικοί, σε αντίθεση με το 1969 

και του 1977, όπου υπάρχει ελάχιστη μουσική ορολογία.  

 Το πρόγραμμα του 1990 έρχεται σαν συμπλήρωμα στο πρόγραμμα του 1982, 

αλλά και σαν μία επανάληψη, αφού δεν υπάρχει καμία διαφορά στους γενικούς 

σκοπούς παρά μόνο στη σύνταξη των προτάσεων. Ενώ στο πρόγραμμα του 1982 

χρησιμοποιείται η ενεργητική σύνταξη (η επιδιωκόμενη στάση του παιδιού 

καθορίζεται από τον ρηματικό τύπο), το 1990 η σύνταξη γίνεται παθητική (η 

επιδιωκόμενη στάση του παιδιού καθορίζεται από τον ονοματικό τύπο, δηλαδή το 

ουσιαστικό). Γενικότερα, με την ενεργητική σύνταξη δίνεται έμφαση στο υποκείμενο 

που δρα, ενώ με την παθητική προβάλλεται το αποτέλεσμα της ενέργειας του 

υποκειμένου. Επομένως, στο πρόγραμμα του 1982 βαρύτητα έχει το πρόσωπο του 

μαθητή, που τοποθετείται στο κέντρο της εκπαιδευτικής πράξης, ενώ στο πρόγραμμα 

του 1990 βαρύτητα δίνεται στο αποτέλεσμα της διδασκαλίας. Εντούτοις, η μουσική 

ορολογία και γενικότερα το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται δεν έχουν καμία 

τροποποίηση. Αυτό βέβαια μπορεί να εξηγηθεί, μιας και το 1990 υπήρχε στην Ελλάδα 
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μία Οικουμενική Κυβέρνηση, η οποία είχε περιορισμένο χρόνο ζωής και για αυτό  δεν 

ήταν στόχος της να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. 

 Εντωμεταξύ το 1985, ένα χρόνο μετά την ίδρυση του Τμήματος Μουσικών 

Σπουδών στην Ελλάδα, ψηφίζεται νόμος που προβλέπει για πρώτη φορά την ανάθεση 

του μαθήματος της Μουσικής σε αποφοίτους των μουσικών τμημάτων. Αυτό 

συνεπάγεται μια μεγάλη στροφή στην αντιμετώπιση του μαθήματος, η οποία όμως δεν 

αντικατοπτρίζεται στο πρόγραμμα του 1990. 

  Σε μια συνολική ματιά τα προγράμματα σπουδών στην ελληνική εκπαίδευση 

από το 1967 έως το 1990, παρά τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις, παρέμειναν 

παραδοσιακά και κλειστά προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά χαρακτηρίζονταν 

κυρίως από δασκαλοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας, συγκεντρωτισμό, περιορισμό ως 

προς τη διαμόρφωση και τη διεξαγωγή του μαθήματος και περιορισμένη δυνατότητα 

ανάληψης πρωτοβουλίας από τον εκπαιδευτικό. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 

επίτευξη των γνωστικών στόχων και ελάχιστη στη μαθησιακή διαδικασία, υπάρχει 

ασαφής στοχοθεσία και αυστηρός προσδιορισμό του περιεχομένου της διδακτέας ύλης. 

Ιδιαίτερα για το μάθημα της μουσικής υπάρχει το παράδοξο έως τη δεκαετία του ’80 το 

μάθημα να διδάσκεται από αποφοίτους της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και όχι 

μουσικούς διδασκάλους, επομένως ελλιπώς καταρτισμένους στην πλειονότητά τους. 

 Μία πορεία που μπορεί να ακολουθηθεί στα προγράμματα της Μουσικής είναι 

και η εξέλιξη και οι αλλαγές στη γλώσσα που χρησιμοποιείται. Το πρόγραμμα 

σπουδών του 1969 χρησιμοποιεί την καθαρεύουσα και το πολυτονικό, παρά την 

προσπάθεια που γινόταν στα χρόνια πριν τη δικτατορία για μεταρρύθμιση. Το 

πρόγραμμα του 1977 κάνει τη στροφή στη δημοτική γλώσσα με πολυτονικό. 

Παρομοίως και το 1982 παρότι έχει ήδη καταργηθεί το πολυτονικό σύστημα, χωρίς να 

λείψουν οι αντιδράσεις, κυρίως από τον κόσμο του Πνεύματος. Τέλος το 1990 το 

πρόγραμμα γράφεται στην απλή δημοτική με μονοτονικό σύστημα, που είναι πλέον και 

η νέα πραγματικότητα στην Ελλάδα. 

 Σε μία συνολική θεώρηση των προγραμμάτων σπουδών σε σχέση με την 

οικονομική κατάσταση της χώρας, μπορούμε να εντοπίσουμε και μία αντίφαση. 

Παρόλο που τα προγράμματα σπουδών έγιναν πιο πλούσια και απαιτητικά δεν συνέβη 

το ίδιο και με τη χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στην έρευνα 

του Γιάννη Μπέτσα και των συνεργατών του (2016) διαπιστώθηκε ότι  η Ελλάδα, παρά 

την υψηλή ζήτηση για εκπαίδευση στη χώρα, υστερεί σημαντικά ως προς όλους τους 

δείκτες που αφορούν στη δημόσια χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού της συστήματος. 
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Εκτός από μία μικρή ανάκαμψη που παρουσιάστηκε στο διάστημα 1998-2006, η οποία 

δεν κατάφερε να πλησιάσει τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, κατά κανόνα, στο 

μεγαλύτερο διάστημα της περιόδου 1960-2010 η χώρα κατέχει την τελευταία ή μια από 

τις τελευταίες θέσεις μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις δημόσιες 

δαπάνες για την εκπαίδευση διαθέτοντας τις χαμηλότερες κατά κεφαλήν εκπαιδευτικές 

δαπάνες ανά εκπαιδευόμενο και στις τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Δηλαδή, η 

εκπαίδευση στην Ελλάδα συνδέεται με εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες που 

λαμβάνουν χώρα σε ένα δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα χαμηλών ποιοτικών 

προδιαγραφών. Έτσι, παρά την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, η 

υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, οι ακατάλληλες υλικοτεχνικές 

υποδομές στα σχολεία, η ελλιπής κατάρτιση των εκπαιδευτικών και το υποβαθμισμένο 

δίκτυο τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης, μεταξύ πολλών άλλων, αποστερεί τον 

μαθητικό πληθυσμό το δικαίωμα στην ποιοτική δημόσια εκπαίδευση. Υπηρεσίες που 

δεν παρέχονται ή παρέχονται σε χαμηλή ποιότητα από το σχολείο καλούνται έτσι να τις 

εξασφαλίσουν οι οικογένειες στην ιδιωτική αγορά (Μπέτσας κ.ά., 2016: 330-331). 

Αυτό συμβαίνει και με το μάθημα της μουσικής όπου οι μαθητές από εύπορες 

οικογένειες είναι αυτοί που μπορούν να λάβουν μουσική εκπαίδευση εκτός σχολείου. 

 

Σύνοψη 

 
Η παρούσα εργασία επιχείρησε να περιγράψει και να  αναλύσει  τους σκοπούς 

και τους γενικούς στόχους των προγραμμάτων σπουδών μουσικής της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα στα έτη 1969, 1977, 1982 και 1990, εξετάζοντας 

ταυτόχρονα το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο κατά την περίοδο σχεδιασμού 

και υλοποίησής τους.  

 Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγική ενότητα της παρούσας μελέτης, η 

εκπαίδευση πρέπει να ανταποκρίνεται σε μία δέσμη ρόλων και να στοχεύει ταυτόχρονα 

στην πνευματική ανάπτυξη και την κοινωνικοποίηση των νέων, στην ανάδειξη των 

ανθρωπιστικών αξιών και την προπαρασκευή των νέων για δημιουργική ζωή. Πρέπει 

να θεραπεύει τις κοινωνικές ανισότητες και να διαμορφώνει όρους κοινωνικής και 

οικονομικής προόδου. Οι παράγοντες της εκπαίδευσης διατηρούν την αυτονομία τους 

αλλά την ίδια στιγμή επηρεάζονται – και συχνά καθορίζονται - από τις ευρύτερες 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτικοϊδεολογικές συνθήκες, όπως προκύπτει και από τα 
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αποτελέσματα της έρευνας μας στα τέσσερα αναλυτικά προγράμματα (1969, 1977, 

1982, 1990).   

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, ως προς τη στοχοθεσία του, οφείλει να 

προλαμβάνει αναγκαιότητες που θα προκύψουν ύστερα από μια δεκαετία, όταν δηλαδή 

οι τωρινοί μαθητευόμενοι θα ενταχθούν στην αγορά της εργασίας. Οι αλλαγές όμως 

και οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι κάτι εύκολο στην αποδοχή και εφαρμογή. Και φυσικά, 

το εκπαιδευτικό σύστημα με τους στόχους που θέτει πρέπει πρωτίστως να 

ανταποκρίνεται στις αναγκαιότητες της εποχής του και δευτερευόντως να τις 

κατευθύνει. 

Ειδικότερα για το μάθημα της μουσικής το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να 

περιέχει στόχους που να αφορούν στην ανάπτυξη μουσικών δεξιοτήτων και γνώσεων 

και επιτυγχάνονται μέσα από την εφαρμογή βιωματικών και ενεργητικών μουσικών 

δραστηριοτήτων, με συγκεκριμένη στόχευση και οργανωμένο πλαίσιο. Επιδίωξη του 

μαθήματος πρέπει να είναι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας του 

παιδιού, η καλλιέργεια στάσεων και αξιών, η σύνδεση της μουσικής με την ευρύτερη 

κοινωνία, την ιστορία του ανθρώπου και το περιβάλλον του - φυσικό και 

ανθρωπογενές. Η ολιστική αυτή προσέγγιση του μουσικού φαινομένου, μέσα από την 

ενεργή συμμετοχή του μαθητή σε δημιουργικές και βιωματικές δράσεις σε όλο το 

φάσμα της μαθητικής ζωής του, μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη μιας δια βίου σχέσης του με την τέχνη της μουσικής. Γιατί μέσα από τη 

μουσική μπορεί κανείς να διδάξει τη γλώσσα, να μιλήσει για τον πολιτισμό, να 

συνδέσει την ιστορία με τη γεωγραφία, να οδηγήσει στην ανακάλυψη νέων κόσμων. 

Πάνω από όλα όμως η μουσική συνδέεται με το βίωμα των παιδιών, με τις μνήμες 

τους, με τα συναισθήματά τους, με την προσωπική τους ιστορία. Το πρόγραμμα 

σπουδών πρέπει να λάβει υπόψη του τις εμπειρίες των παιδιών και να τις συνδέσει με 

το θεωρητικό κόσμο.  

Σε αυτή την εργασία αφού πρώτα μελετήθηκαν εκτενώς και λεπτομερώς οι 

σκοποί των προγραμμάτων σπουδών στο μάθημα της μουσικής από το 1967 ως το 

1990 και έπειτα εξετάστηκαν και τα ιστορικά πλαίσια της κάθε χρονικής περιόδου, 

προέκυψε το συμπέρασμα ότι η διαμόρφωση των προγραμμάτων επηρεάστηκε από τα 

γεγονότα που διαδραματίζονται στην κοινωνία. Ακολούθως έγινε μία προσπάθεια να 

καταγραφούν οι σημαντικότερες αλλαγές από πρόγραμμα σε πρόγραμμα και να 

εξηγηθούν σύμφωνα με τα γεγονότα που εκτυλίσσονταν τη δεδομένη εποχή.  
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Συμβολή της προτεινόμενης έρευνας στην επιστήμη και στην 

πρακτική  
 

Στον ελληνικό χώρο παρόλο που υπάρχουν πολλοί μελετητές που ασχολήθηκαν 

με τα προγράμματα σπουδών και πιο συγκεκριμένα για το μάθημα της Μουσικής, 

υπάρχει περιορισμένη βιβλιογραφία αναφορικά με τη συγκριτική θεώρηση των 

ελληνικών προγραμμάτων διαχρονικά. 

Η θεματική, λοιπόν της παρούσας εργασίας καθίσταται αναγκαία και 

σημαντική, λόγω του κενού που παρατηρείται στο συγκεκριμένο πεδίο. Επιπρόσθετα η 

συγκεκριμένη έρευνα με τη διαχρονική συγκριτική μελέτη δύναται να αποβεί γόνιμη 

και δημιουργική για την περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη των προγραμμάτων 

σπουδών. Τονίζεται επίσης και στη σύγχρονη βιβλιογραφία, ότι τα προγράμματα 

σπουδών μουσικής δεν είναι θεμιτό να σχεδιάζονται εν κενώ, δηλαδή ανεξάρτητα από 

το κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό τους συγκείμενο. Συνεπώς η παρούσα έρευνα 

θα αποτελούσε ένα χρήσιμο εργαλείο για τους μελλοντικούς σχεδιαστές ενός 

προγράμματος σπουδών. 

 

 

Περιορισμοί/Αδυναμίες της έρευνας  

 
 Κατά τη διάρκεια της έρευνας καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια προκειμένου τα 

αποτελέσματα να είναι έγκυρα και τεκμηριωμένα. Παρόλα αυτά κάποια σημεία στη 

μελέτη αποτέλεσαν αιτία προβληματισμού. 

 Ένας προβληματισμός ήταν αναφορικά με τις ιστορικές πηγές πάνω στις οποίες 

βασίζεται η ιστορική θεώρηση. Η ιστορική αντικειμενικότητα δεν είναι δεδομένη. 

Κάθε εποχή και κάθε ιστορικός γράφουν τη δική τους ιστορία. Ο κάθε ιστορικός 

επιλέγει τον τρόπο που θα προσεγγίσει την ιστορία ανάλογα με τις αξίες και αντιλήψεις 

κάθε εποχής, τις γενικότερες αλλαγές που συμβαίνουν στην κοινωνία, τις 

προτεραιότητες της πολιτικής εξουσίας και του ακαδημαϊκού κατεστημένου και το 

βαθμό πνευματικής ελευθερίας που του παρέχει η κοινωνία τη δεδομένη στιγμή. Επ’ 

αυτού, ο Eric Hobsbawm (2005) αναφέρει ότι «μεθοδολογικά, το μεγαλύτερο 

πρόβλημα είναι η κατασκευή ενός διαχωριστικού ανάμεσα σε αυτό που έγινε στην 

ιστορία και στην ικανότητά μας να το παρατηρούμε και να το κατανοήσουμε.» 

Ένας άλλος προβληματισμός υπήρξε αναφορικά με το υλικό, το οποίο είναι 

απεριόριστο. Αφ’ ενός, είναι δύσκολο να υπάρξει διαχρονικά ένας περιορισμός ως προς 
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το ποια προγράμματα σπουδών θα αποτελέσουν το αντικείμενο της έρευνας. Αφ’ 

ετέρου, ως προς το περιεχόμενο των προγραμμάτων, δεν μπορεί να 

συγκεκριμενοποιηθεί με απόλυτο τρόπο σε ποια σημεία θα επικεντρωθεί η μελέτη. 

Αυτό βέβαια αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω έρευνα, τόσο σε βάθος 

χρόνου, όσο και σε βάθος περιεχομένου. Τελικά, επιλέχθηκαν τέσσερα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών από τέσσερις διαφορετικές αλλά κυρίως σημαντικές και ως 

προς την εκπαίδευση αλλά και ως προς την πορεία της Ελλάδας κατά τη γνώμη μας, 

χρονικές περιόδους της νεότερης ιστορίας. 
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