
Page 1 of 12 

 

Η (ΑΤΣΟ)ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΜΟΤΙΚΟΤ 

- Κηα ελαιιαθηηθή άπνςε κνπζηθήο εθπαίδεπζεο – 
 

 

CLINIC 1 
 

Ειζαγωγή 

 
Πάληνηε κε ζπλάξπαδε ην γεγνλόο όηη θάπνηνη απηνδίδαθηνη κνπζηθνί από ην 

ρώξν θπξίσο ηεο ζύγρξνλεο δεκνθηινύο κνπζηθήο, θαηάθεξαλ λα θηάζνπλ ζε 

ηόζν ςειά επίπεδα ηθαλνηήησλ θαη αηζζεηηθήο ώζηε λα γίλνπλ πεγή 
έκπλεπζεο θαη ζεηηθήο επηξξνήο, γηα ρηιηάδεο ή θαη εθαηνκκύξηα αλζξώπσλ 

αλά ηνλ θόζκν. πρλά ιέγεηαη πσο απηό απνδίδεηαη ζην όηη νη θαιιηηέρλεο 

απηνί είηε ππήξμαλ ραξηζκαηηθνί, είηε βξήθαλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο πνπ 
ηνπο επλόεζαλ λα πάλε ηόζν „ςειά‟. Σώξα ην „ςειά‟ εδώ δελ καο ελδηαθέξεη 

θαη ηόζν. Καο ελδηαθέξεη όκσο λα κάζνπκε πσο θαηάθεξαλ λα γίλνπλ απηό 

πνπ είλαη. Κε ιίγα ιόγηα, πσο απόθηεζαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δεμηόηεηεο θαη σο 
θαιιηηέρλεο αιιά θαη σο άηνκα. Πξνηνύ πξνρσξήζσ ζέισ λα δνύκε κεξηθνύο 

γλσζηνύο κνπζηθνύο πνπ ππήξμαλ ή είλαη απηνδίδαθηνη: 

 
- Arnold Schoenberg (Classical 20th century)  

- Frank Zappa (Rock, Jazz, Experimental)  

- BB King (Blues) 
- Charlie Parker (Jazz) 

- Wes Montgomery (Jazz)  

- Sting (Pop, rock) 
- Victor Wooten (Fusion, bluegrass) 

- Chick Corea (Fusion – contemporary jazz) 

- Stevie Wonder (Soul – funk) 
- John Bonham (Rock)   

 
 

 

ηηο εμεγήζεηο πνπ δίλνληαλ γηα ηελ επηηπρία απηώλ ησλ θαιιηηερλώλ θάηη δελ 
κε ηθαλνπνηνύζε. Πάληνηε πξνζπαζνύζα λα θαηαιάβσ ηη ήηαλ απηό ην θάηη. 

Γηαηζζαλόκνπλ ζίγνπξα θάηη δηαθνξεηηθό ζε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο αιιά 

έλησζα όηη ν ιόγνο δελ πξέπεη λα ήηαλ απιά ην ράξηζκα ή νη επλντθέο 
ζπλζήθεο.. Θάηη ζίγνπξα ζα ππήξρε πέξα από απηό. Έηζη, άξρηζα λα δηαβάδσ 

γη‟ απηνύο ηνπο αλζξώπνπο θαη λα ςάρλσ λα βξσ απαληήζεηο. Κεηά 

ζπλεηδεηνπνίεζα όηη απηή ε πξνζπάζεηα άξρηζε από πνιιά ρξόληα πξηλ, 
ζρεδόλ από ηελ εθεβηθή κνπ ειηθία όηαλ είρα μεθηλήζεη λα καζαίλσ κνπζηθή. 

Τπνζπλείδεηα θαίλεηαη ην παξειζόλ κνπ δνύιεπε γηα ην κέιινλ ρσξίο λα ην 

γλσξίδσ.  
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Θαηαβξόρζηδα ινηπόλ κε κεγάιν ελδηαθέξνλ, θάζε βηβιίν θαη θείκελν πνπ 

έπεθηε ζηα ρέξηα κνπ θαη πνπ αθνξνύζε βηνγξαθίεο θαιιηηερλώλ αιιά θαη 
άιισλ κεγάισλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο αλζξσπόηεηαο. Κέξα κε ηε κέξα 

δηαπίζησλα όιν θαη πεξηζζόηεξν, όηη ηα άηνκα απηά ιεηηνπξγνύζαλ ηόζν 

αλζξώπηλα όζν εζείο θαη εγώ. Σίπνηα δελ δηαθνξνπνηνύζε εκάο από απηνύο 
εκηόρ από ηνλ ηξόπν πνπ πξνζέγγηδαλ ηε κνπζηθή θαη ηε δσή. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ήηαλ ζε όινπο ζρεδόλ θνηλά: Δλζνπζηαζκόο, αζηακάηεην 

ελδηαθέξνλ θαη αλαδήηεζε, αλήζπρε θαη ηαπηόρξνλα δεκηνπξγηθή θαη κεζνδηθή 
ζθέςε, ηεξάζηηα απνζέκαηα ζέιεζεο θαη επηκνλήο, πξόνδνο πνπ αθνινπζνύζε 

πάληα ζηηο αλάγθεο ηνπο, κεγάιε ηθαλόηεηα απηνγλσζίαο θαη πάλσ απ‟ όια 

απιόηεηα θαη απηάξθεηα. Θαηαιήγνληαο ζε απηά ηα απνηειέζκαηα λόκηδα όηη 
βξήθα ηελ απάληεζε, αιιά κεηά θαηάιαβα όηη είρα βξεη κόλν ηε κηζή 

απάληεζε. Κπνξνύζα πιένλ λα εμεγήζσ πσο κέζσ ηεο απηνδηδαζθαιίαο 

έθηαζαλ ζε απηά ηα επίπεδα κνπζηθώλ δεμηνηήησλ, αιιά δελ κπνξνύζα λα 
εμεγήζσ πσο θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ απηά ηα πην πάλσ ραξαθηεξηζηηθά.  

 

ηε ζεκεξηλή καο ζπλάληεζε ζα πξνζπαζήζνπκε λα δώζνπκε απάληεζε ζε 
απηό ην εξώηεκα θαη λα απνδείμνπκε όηη αλ όινη νη άλζξσπνη γελληόκαζηε ίζνη 

κε θνηλέο δπλαηόηεηεο θαη δεκηνπξγηθό δπλακηθό, ηόηε απηό πνπ έθαλε απηνύο 

ηνπο θαιιηηέρλεο λα μερσξίζνπλ βξίζθεηαη θξπκκέλν θαη ζε εκάο!            
 

 

 
Οι απαιηήζειρ ηηρ ύγσπονηρ Μοςζικήρ 

 

Κε ηνλ όξν ύγρξνλε Κνπζηθή (Κ) ελλννύκε ηα δεκνθηιή (pop) είδε 
κνπζηθήο όπνπ ζηα κνπζηθά ηνπο ζύλνια θπξίαξρν ξόιν έρεη ην Σμήμα 

Ρςθμού και ςνοδείαρ γλσζηό σο  “Rhythm Section”, έλα ηκήκα πνπ 

θξαηά ζηαζεξά κηα ξπζκηθή/αξκνληθή ζπλνδεία θαζ‟ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 
κνπζηθνύ θνκκαηηνύ βαζηζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλν ζηπι. Σν Σκήκα Ρπζκνύ θαη 

πλνδείαο απνηεινύλ ην ζύλνιν ησλ θξνπζηώλ, ην κπάζν (θπξίσο ειεθηξηθό), 
ε θηζάξα ζπλνδείαο θαη έλα πιεθηξνθόξν όξγαλν (πηάλν, ει. πηάλν, 

αξκόλην/ζπλζεζάηδεξ)   

 
Έλα άιιν βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηεο Κ είλαη ν Αςηοζσεδιαζμόρ, 

όπνπ εθηόο από ην όηη απνηειεί ην ζνιηζηηθό κέξνο ηεο θόξκαο κέζα ζε έλα 

κνπζηθό έξγν (παξόκνην κε ηελ cadenza ζην θνλζέξην ηεο Θιαζηθήο 
Κνπζηθήο), δηεπξύλεηαη θαη ζε όιν ην ππόινηπν θάζκα ηεο ελνξρήζηξσζεο, κε 

ηνπο κνπζηθνύο λα κελ αθνινπζνύλ ζπγθεθξηκέλε αλαιπηηθή παξηηηνύξα, 

παξά κόλν έλαλ νδεγό ν νπνίνο πεξηέρεη βαζηθέο θαζνδεγεηηθέο πιεξνθνξίεο 
όπσο, ελδείμεηο έθθξαζεο θαη εθηέιεζεο, δνκηθά κέξε, ζύκβνια ζπγρνξδηώλ 

θαη θξίζηκα ξπζκηθά ζηνηρεία. Ο κνπζηθόο αθνινπζεί ηηο ελδείμεηο απηέο θαη 

„ληύλεη‟ ηελ ελνξρήζηξσζε απηνζρεδηαζηηθά. Δδώ είλαη θαη ην ζεκείν όπνπ ε 
Κ δηαθνξνπνηείηαη από ηελ Θιαζηθή Κνπζηθή, ηνπιάρηζηνλ όπσο δηδάζθεηαη 
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θαη εθηειείηαη ζήκεξα, αθνύ εθεί αθνινπζείηαη αλαιπηηθή παξηηηνύξα ρσξίο λα 

δίλεη ζρεδόλ θαλέλα δηθαίσκα ζηνλ εθηειεζηή λα παξαιιάμεη νηηδήπνηε.  
 

Έηζη, ε ζηπιηζηηθή αξκνληθή/ξπζκηθή ζπλνδεία θαη ν απηνζρεδηαζκόο 

απνηεινύλ ηα δύν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Κ, ηα νπνία απαηηνύλ από ην 
κνπζηθό πνπ πξόθεηηαη λα αζρνιεζεί κε απηήλ, ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

δεμηνηήησλ, ώζηε λα κπνξεί λα ηελ θαηαλνήζεη θαη λα ηελ εθηειέζεη επαξθώο. 

Οη δεμηόηεηεο απηέο είλαη θπξίσο ε γλώζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηνηρείσλ 
θάζε δηαθνξεηηθνύ ζηπι θαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αξκνληθνύ, ξπζκηθνύ θαη 

κεισδηθνύ απηνζρεδηαζκνύ καδί κε ηελ ηθαλόηεηα ελνξρεζηξσηηθήο αληίιεςεο 

θαη αληηζηηθηηθήο αίζζεζεο.  Αο δνύκε όκσο πξώηα ηηο δεμηόηεηεο πνπ απαηηεί ε 
κνπζηθή γεληθόηεξα, αιιά θαη ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο Κ. 

 

 
Γεληθέο Απαηηνύκελεο Κνπζηθέο Γεμηόηεηεο 

 

- Σερληθή ηνπ νξγάλνπ 
 

- Αλάγλσζε θαη εθηέιεζε παξηηηνύξαο. 

 
- Θεσξεηηθέο γλώζεηο (κνπζηθή ζεκεηνγξαθία, δηαζηήκαηα, θιίκαθεο, 

ζπγρνξδίεο,  

   αξκνλία). 
 

- Αθνπζηηθή ηθαλόηεηα αίζζεζεο θαη αλαγλώξηζεο κνπζηθώλ πςώλ θαη ξπζκνύ.  

 
- Ηθαλόηεηα αλαγλώξηζεο θαη αίζζεζεο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο θόξκαο.  

  (κέηξα, θξάζεηο, πξνηάζεηο, κέξε) 

 
- Ηθαλόηεηα εθηέιεζεο θαη εθθξαζηηθήο εξκελείαο ηνπ κνπζηθνύ έξγνπ, 

αηνκηθά  
   ή κε ζύλνιν.    

 

- Ηθαλόηεηα δηαηήξεζεο ζηαζεξήο ηαρύηεηαο (tempo) θαηά ηε κνπζηθή 
εθηέιεζε. 

 

- Αλάπηπμε ζπιινγηθνύ πλεύκαηνο θαη θαιιηηερληθήο πξνζσπηθόηεηαο. 
 

 

Δηδηθέο Απαηηνύκελεο Γεμηόηεηεο ηεο Κ 
 

- Ηθαλόηεηα αίζζεζεο, αλαγλώξηζεο θαη απόδνζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ 

ηδησκάησλ.  
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- Ηθαλόηεηα ξπζκηθήο/αξκνληθήο ζπλνδείαο. 

 
- Ηθαλόηεηα κεηαγξαθήο θνκκαηηώλ (transcription) ζην όξγαλν κε ην „απηί‟.  

 

- Ηθαλόηεηα αλάγλσζεο θαη απόδνζεο ξπζκηθνύ νδεγνύ κε ζύκβνια 
ζπγρνξδηώλ. 

 

- Ηθαλόηεηα απηνζρεδηαζκνύ θαη ζύλζεζεο. 
 

- Αλάπηπμε ελνξρεζηξσηηθήο αληίιεςεο θαη αληηζηηθηηθήο αίζζεζεο. 

 
 

 

Οι ηπόποι δπάζηρ ηος μοςζικού και η μεθοδολογία ηηρ 
Αςηοδιδαζκαλίαρ 

 

Γλσξίδνληαο ηηο πην πάλσ απαηηήζεηο ν κνπζηθόο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηνπο 
ζηόρνπο θαη ηνλ ηξόπν δξάζεο ηνπ. Οη ζηόρνη κπνξεί αξρηθά λα είλαη 

καθξνπξόζεζκνη αιιά ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα δηαζπαζηνύλ ζε 

βξαρππξόζεζκνπο όπνπ θαη ζα θαζνξίζνπλ ηε δξάζε ηνπ κνπζηθνύ βήκα πξνο 
βήκα.  

 

Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ κνπζηθνύ πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηη δελ έρεη ηέινο. 
Αθόκα θαη αλ ζέζεη ηειηθνύο ζηόρνπο, δελ παύεη από ην λα είλαη πάληνηε 

„καζεηήο‟. Απηό ζπκβαίλεη γηα δύν ιόγνπο: α) Γηαηί ε κνπζηθή δελ κέλεη πνηέ 

ζηάζηκε αιιά αλαπηύζζεηαη ζπλερώο, θαη β)επεηδή ν κνπζηθόο αλαπηύζζεηαη 
παξάιιεια θαη αιιειέλδεηα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ σο άηνκν θαη 

πξνζσπηθόηεηα, κε απνηέιεζκα όηαλ νη αλάγθεο θαη νη ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπ 

δηαθνξνπνηεζνύλ, είλαη πηζαλόλ νη αξρηθνί ζηόρνη ηνπ λα πάξνπλ άιιε κνξθή 
ή θαηεύζπλζε. Απηόο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ αγλνείηαη από πνιινύο 

κνπζηθνύο θαη έηζη ζπρλά βιέπεηο ηε κνπζηθή δξαζηεξηόηεηα θάπνησλ, παξόιν 
πνπ κπνξεί λα είλαη πεηπρεκέλε, εληνύηνηο λα κελ ζπκβαδίδεη κε ηελ 

πξνζσπηθόηεηά θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπο, ηα νπνία θαίλεηαη λα πζηεξνύλ. 

Γειαδή ην κνπζηθό επίπεδν εδώ δελ γεθπξώλεηαη κε ηνλ εζσηεξηθό ηνπο 
θόζκν. Οπόηε, ζεσξνύκε ζεκαληηθό ζηνηρείν θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

κνπζηθνύ ηε γεθύπωζη ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο. Θαη ηα δύν απηά ζηνηρεία κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ 
πνξεία ηεο Απηνδηδαζθαιίαο όπσο ζα δνύκε παξαθάησ. 
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Αςηοδιδαζκαλία 

 
Ο όξνο Αςηοδιδαζκαλία κπνξεί λα θνβίδεη θάπνηνπο, αθνύ ε έιιεηςε 

θαζνξηζκέλεο ύιεο θαη επηπέδσλ θάλεη ηελ αλάιεςε ηεο επζύλεο γηα ηελ 

αηνκηθή  εθπαίδεπζε λα κνηάδεη έλα αθαηόξζσην θαη απξνζέγγηζην εγρείξεκα.  
 

Δίλαη γεγνλόο όηη ε ζπκβαηηθή κνπζηθή εθπαίδεπζε ζε έλα σδείν ή έλα 

παλεπηζηήκην, πξνζθέξεη κηα αίζζεζε αζθάιεηαο, αθνύ ε ύιε είλαη 
ηαθηνπνηεκέλε θαη μερσξηζηή γηα θάζε επίπεδν θαη όια θαίλεηαη λα 

αθνινπζνύλ κηα νκαιή πνξεία κε ζηόρν ηελ απόθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ 

ζπνπδώλ. Κήπσο όκσο απηή ε αζθαιήο αιιά γπαμμική κνξθή εθπαίδεπζεο 
κπνξεί λα πξνεηνηκάζεη ηθαλνπνηεηηθά ην ζπνπδαζηή, ώζηε λα αληηκεησπίζεη ηε 

κνπζηθή πξαγκαηηθόηεηα επαξθώο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ; Ζ απάληεζε 

πξνθαλώο είλαη όρη, ή ηνπιάρηζηνλ όρη ζε ηόζν ηθαλνπνηεηηθό βαζκό πνπ λα 
θαιύπηεη όιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο κνπζηθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Κε έρνληαο άιιε 

επηινγή, ην βιέκκα καο ζηξέθεηαη πξνο ην αληηθείκελν ηεο Απηνδηδαζθαιίαο.  

 
Κπνξεί ινηπόλ ε Απηνδηδαζθαιία, αθνύ απνξξίπηεηαη αξρηθά σο απνθιεηζηηθή 

επηινγή, λα είλαη ην θνκκάηη πνπ ζπκπιεξώλεη ηε κνπζηθή εθπαίδεπζε; Αο 

βγάινπκε όκσο ηα ζπκπεξάζκαηά καο κέζα από ηε ζέαζε ηεο Απηνδηδαζθαιίαο 
σο πξώηε επηινγή κνπζηθήο παηδείαο. 

 

 
Ζ Κεζνδνινγία ηεο Απηνδηδαζθαιίαο 

 

Κπνξεί ε Απηνδηδαζθαιία λα θαίλεηαη ραώδεο θαη αθαζόξηζηε όζνλ αθνξά ηελ 
ύιε θαη ηα επίπεδα αιιά δηαζέηεη ηε δηθή ηεο κεζνδνινγία! Αλ θαη αθνύγεηαη 

πεξίεξγν θαη αληηθαηηθό εληνύηνηο κπνξεί λα απνηειέζεη πξαγκαηηθόηεηα! Πνηα 

ζηνηρεία ινηπόλ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ηε Κεζνδνινγία ηεο 
Απηνδηδαζθαιίαο;   

 
- Δλζνπζηαζκόο θαη αγάπε γηα ηε κνπζηθή, ηε γλώζε θαη ηε δσή γεληθόηεξα. 

 

- Άκεζε επαθή κε ηηο κνπζηθέο αλάγθεο θαη αδπλακίεο ηεο εθάζηνηε  
  πεξηόδνπ θαη εληαηηθή εμάζθεζε απηώλ κε νιηζηηθή πξνζέγγηζε.  

 

- Θαζεκεξηλή επαθή κε ην όξγαλν 
 

- Θαζνξηζκόο κηθξώλ θαη θνληηλώλ ζηόρσλ. 

 
- Κνπζηθέο ζπλεπξέζεηο (jam sessions)  

 

- Άληιεζε πιεξνθνξηώλ, γλώζεσλ θαη εκπεηξηώλ από ηα πάληα, αθόκε θαη από  
  παξάγνληεο πέξα από ηε κνπζηθή. 
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- Όια πξέπεη λα ζεσξνύληαη κειέηε θαη εμάζθεζε αθόκε θαη νη πξόβεο θαη νη  
   δσληαλέο εκθαλίζεηο.  

 

- Κπόιηθεο κνπζηθέο αθξνάζεηο από όιν ην θάζκα ηεο κνπζηθήο, 
παξαθνινύζεζε  

   ζπλαπιηώλ θαη άιισλ παξαζηάζεσλ, ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα, εξγαζηήξηα,  

   master – classes θιπ.. 
 

- Πξνζσπηθή αλάπηπμε κέζα από ηε κνπζηθή θαη αλάπηπμε ηεο θαιιηηερληθήο   

   πξνζσπηθόηεηαο. 
 

Δθαξκόδνληαο όια ηα πην πάλσ ν κνπζηθόο – καζεηήο, είλαη δπλαηό λα 

απηνδηδαθηεί ηε κνπζηθή. Σα πην πάλσ θάλνπλ ηελ Απηνδηδαζθαιία λα έρεη κηα 
ζπειποειδή θίλεζε θαη θαηεύζπλζε, ζε αληίζεζε κε ηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε 

πνπ αθνινπζεί γξακκηθή πνξεία.  

 
 

Ζ νιηζηηθή απηή πξνζέγγηζε ηεο Απηνδηδαζθαιίαο, παξόιν πνπ αθνινπζεί ηνπο 

λειηοςπγικούρ λόκνπο ηεο θύζεο, εληνύηνηο είλαη πνιύ δύζθνιε ζηελ 
εθαξκνγή ηεο θαη ρξεηάδεηαη κεγάια απνζέκαηα ππνκνλήο, επηκνλήο, 

απνθαζηζηηθόηεηαο θαη ηθαλόηεηα εγξήγνξζεο θαη κεζνδηθήο ζθέςεο. Ζ 

έιιεηςε ζηαζεξόηεηαο θαη αζθάιεηαο πνπ ληώζεη ην άηνκν θαηά ηελ 
απηνεθπαίδεπζε είλαη παξάγνληεο πνπ ηνλ θάλνπλ λα ιπγίδεη θαη λα παξαηά 

ηελ πξνζπάζεηα, κε απνηέιεζκα λα ζηξέθεηαη ζηνλ εύθνιν δξόκν ηεο 

ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο. Ο πνηεηήο William Blake γξάθεη γηα απηό: «Η 
πξόνδνο θηηάρλεη ζηελνύο δξόκνπο, αιιά νη αλώκαινη δξόκνη ρσξίο ηελ 

πξόνδν, είλαη νη δξόκνη ηεο ηδηνθπίαο»  

 
Πώο όκσο θάπνηνο κπνξεί λα αληέμεη θαη λα θξαηεζεί ζηνπο „δύζβαηνπο‟ 

δξόκνπο ηεο Απηνδηδαζθαιίαο, όπνπ ε πξόνδνο δελ είλαη ηόζν άκεζα αηζζεηή 
θαη ην „ηέινο‟ δελ έξρεηαη πνηέ; Ζ απάληεζε βξίζθεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηεο 

Αςηοππύθμιζηρ, κηαο μεραζκέλεο θπζηθήο ηθαλόηεηαο πνπ δηαζέηνπκε σο 

δσληαλά όληα θαη πνπ ε απηαξρηθή θαη αληηθπζηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ 
ζπζηήκαηόο καο, καο έθαλε λα ηελ μεράζνπκε. Ζ έλλνηα ηεο Απηνξξύζκηζεο 

αξρηθά θαίλεηαη κηα εύθνιε θαη θαηαλνεηή έλλνηα ζε όινπο.  Δίκαζηε όκσο 

αξθεηά ηθαλνί λα ηελ εθαξκόζνπκε ζηελ πξάμε; Αο δνύκε ινηπόλ ηελ 
Απηνξξύζκηζε αλαιπηηθόηεξα θαη πσο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε κνπζηθή θαη 

πξνζσπηθή καο αλάπηπμε.  

 
 

Η δύναμη ηηρ Αςηοππύθμιζηρ ζηην ανάπηςξη ηων μοςζικών 

δεξιοηήηων 
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Ση είλαη ε Απηνξξύζκηζε 
 

Ζ Απηνξξύζκηζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ δηέπεη όιεο ηηο θπζηθέο ιεηηνπξγίεο 

ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ, από ηνλ κνλνθύηηαξν νξγαληζκό κέρξη ηνλ 
άλζξσπν, θαζώο επίζεο κπνξεί λα παξαηεξεζεί καθξνζθνπηθά ζε όιν ηνλ 

πιαλήηε σο ζύλνιν, αθόκε θαη ζε θάζε νξγαλσκέλν πιαλεηηθό ζύζηεκα, από 

ηα ειηαθά ζπζηήκαηα κέρξη θαη ηνπο γαιαμίεο. Ζ ύπαξμε κηαο θπξίαξρεο 
ζπκπαληηθήο δσηηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηά θαηξνύο νλνκάζηεθε Θεόο, Σζί(Chi), 

Πξάλα, Κνξθνγελεηηθά Πεδία, Οξγόλε θ.α, θαίλεηαη λα είλαη ππεύζπλε γηα ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο Απηνξξύζκηζεο.   
 

Σν ηξπθεξό ρνξηάξη πνπ δηαπεξλά ην ζθιεξό έδαθνο γηα λα μεπξνβάιεη ζην 

θσο, ηα ειηνηξόπηα πνπ αθνινπζνύλ ηε θνξά ηνπ ήιηνπ, ηα δώα πνπ γελλνύλ 
ρσξίο θακηά βνήζεηα, ηα ρειηδόληα πνπ επηζηξέθνπλ θάζε άλνημε, ην 

λενγέλλεην πνπ από κόλν ηνπ νδεγεί ην ζηόκα ζηε ζειή ηεο κεηέξαο γηα λα 

ζειάζεη, νη ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ζηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο θαη πνιιά 
άιια, δελ είλαη παξά μεθάζαξεο απνδείμεηο γηα ηε δύλακε ηεο Απηνξξύζκηζεο.  

 

 
 

Πνιιέο θνξέο, εηδηθά γηα ηα δώα ε Απηνξξύζκηζε αλαθέξεηαη σο ένζηικηο θαη 

ιόγσ ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ αλζξώπνπ από ηε θύζε θαη ηνπ απην-
δηαρσξηζκνύ ηνπ από ηα ππόινηπα δσληαλά όληα, ε έλλνηα ηνπ ελζηίθηνπ 

κεηαηξάπεθε ζε κηα ππνδεέζηεξε ιεηηνπξγία θαη έηζη καδί κε απηήλ ν 

άλζξσπνο απώιεζε κεγάιν κέξνο από ηελ ηθαλόηεηα ηεο Απηνξξύζκηζεο, ηόζν 
ζε ζσκαηηθό όζν θαη ζε ζπγθηλεζηαθό επίπεδν.   

 

 
Κέζα ζηνλ άλζξσπν ππάξρεη βαζηά κέζα ηνπ έλαο πςπήναρ απ‟ όπνπ 

πεγάδνπλ όιεο νη πξσηαξρηθέο νξκέο θαη αλάγθεο ηνπ, ζσκαηηθέο θαη 
ζπγθηλεζηαθέο. Οη αλάγθεο απηέο όηαλ δελ ηθαλνπνηεζνύλ πιήξσο από ην 

πεξηβάιινλ ηνπ θαη θαηαπηεζηνύλ, ην άηνκν σο άκπλα, αλαπηύζζεη 

ππνθαηάζηαηεο ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη παξάιιεια από ην 
λεπξηθό θαη κπτθό ζύζηεκα θαη πνπ κε ηνλ θαηξό ελζσκαηώλνληαη θαη 

απηνκαηνπνηνύληαη, δεκηνπξγώληαο απηό πνπ νλνκάδνπκε „ραξαθηήξα‟. Σν 

ζηξώκα ησλ αληηζηάζεσλ θαη ησλ δεπηεξνγελώλ ππνθαηάζηαησλ 
ζπκπεξηθνξώλ, κειεηήζεθε θαη νλνκάζηεθε από ηνλ ςπρίαηξν θαη επηζηήκνλα 

Βίιρεικ Ράτρ (1897-1957), Θωπάκιζη (armouring). Έηζη παίξλνληαο σο 

δεδνκέλν όηη ε αλζξώπηλε θνηλσληθή δνκή όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ηζηνξηθά 
από ην 4000 π.Υ, πάεη αληίζεηα πξνο ηηο πξσηαξρηθέο νξκέο θαη αλάγθεο καο, 

κπνξνύκε λα πνύκε όηη όινη νη άλζξσπνη ιίγν ή πνιύ έρνπκε κέζα καο απηό ην 

ζηξώκα ηεο ζσξάθηζεο, ην νπνίν δελ καο επηηξέπεη λα θηάζνπκε ζηνλ ππξήλα 
καο θαη λα εθθξάζνπκε ηνλ πξαγκαηηθό καο εαπηό.  
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Δθθξάζεηο απηνύ ηνπ ππξήλα μεπξνβάιινπλ ζηα κεγάια έξγα ηέρλεο, ζηηο 
κνπζηθέο ζπλζέζεηο, ζηελ πνίεζε θαη ζε κεγάια θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά 

επηηεύγκαηα. Δπίζεο, ε απεξηόξηζηε κεηξηθή αγάπε ηεο κεηέξαο πξνο ην παηδί 

ηεο, όιεο νη αλζξώπηλεο ζπγθηλήζεηο όηαλ εθθξάδνληαη άκεζα θαη αβίαζηα, νη 
επράξηζηεο νηθνγελεηαθέο θαη θηιηθέο ζηηγκέο, ε έληνλε πξνζήισζε ηνπ κηθξνύ 

παηδηνύ ζην παηρλίδη ηνπ, είλαη δσληαλέο εθθξάζεηο απηνύ ηνπ ππξήλα. 

Γπζηπρώο, παξόιν πνπ έζησ θαη αξαηά  εκθαλίδνληαη ζε αηνκηθό επίπεδν, δελ 
εκθαλίδνληαη όκσο ζην επξύ θνηλσληθό πεδίν θαη νη άλζξσπνη έηζη 

αλαγθάδνληαη λα ηηο θαηαπηέδνπλ αξρηθά ζπλεηδεηά θαη ζηε ζπλέρεηα 

αζπλείδεηα. Ο William Blake  θαη πάιη, πνιύ πξηλ ηνλ Ράηρ, εληόπηζε θαίλεηαη 
ηε ζσξάθηζε σο έλα θξάγκα κπξνζηά από ηνλ αλζξώπηλν ππξήλα θαη έγξαςε 

ζε θάπνην πνίεκα ηνπ: «Όηαλ νη πύιεο ηεο αληίιεςεο θαζαξηζηνύλ, ηα πάληα 

ζηνλ Άλζξσπν ζα θαλνύλ όπσο πξαγκαηηθά είλαη, Άπεηξα! Γηαηί ν Άλζξσπνο 
έρεη απηνεγθιεηζηεί θαη βιέπεη ηα πάληα κέζα από ηηο ραξακάδεο ηεο ζπειηάο 

ηνπ»  

 
Ιεηηνπξγηθή, Κεραληζηηθή θαη Κπζηηθηζηηθή ζθέςε 

 

Ο ηξόπνο ζθέςεο είλαη ζεκαληηθόο ζην λα θαηαιάβνπκε θαη λα αηζζαλζνύκε 
ηηο δπλάκεηο ηεο Απηνξξύζκηζεο. Ο Βίιρεικ Ράηρ θαη πάιη θαηάηαμε ηελ 

αλζξώπηλε ζθέςε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, αληίζηνηρεο κε ηελ αλζξώπηλε 

ραξαθηεξνδνκή θαη ην βαζκό ζσξάθηζεο ηνπ αηόκνπ. Οη ηξεηο θαηεγνξίεο 
ζθέςεο  θαηά ηνλ Ράηρ είλαη, ε  λειηοςπγική, ε μησανιζηική θαη ε 

μςζηικιζηική. Ζ ιεηηνπξγηθή ζθέςε είλαη ην θπζηθό αδηαζηξέβισην είδνο, ελώ 

ε κεραληζηηθή θαη ε κπζηηθηζηηθή πξνέξρνληαη από δηαζηξεβιώζεηο πνπ δελ 
είλαη απόιπηα ζπλεηδεηέο ζην άηνκν.  

 

- Ζ ιεηηνπξγηθή ζθέςε αθνινπζεί ηε θπζηθή εμέιημε ησλ πξαγκάησλ θαη είλαη 
ζε άκεζε επαθή κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ηηο θπζηθέο δηαδηθαζίεο. Δίλαη 

έληνλα ζπλαηζζεκαηηθή, επέιηθηε θαη εύθακπηε ώζηε λα πξνζαξκόδεηαη 
αλάινγα κε ηηο θαηαζηάζεηο.  

 

- Ζ κεραληζηηθή ζθέςε είλαη κεζνδηθή θαη νξγαλσκέλε από ηε κηα, αιιά 
αληηζηέθεηαη έληνλα ζε ζπλαηζζήκαηα θαη ζπγθηλήζεηο από ηελ άιιε θαη είλαη 

επίζεο ηδηαίηεξα άθακπηε θαη πξνζθνιιεκέλε ζην απόιπην.  

 
- Ζ κπζηηθηζηηθή ζθέςε αλ θαη αξρηθά θαίλεηαη επέιηθηε θαη ζπλαηζζεκαηηθή, 

εληνύηνηο ζηνλ ππξήλα ηεο είλαη απνδηνξγαλσκέλε θαη απνθεύγεη ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα θηηάρλνληαο ππνθαηάζηαηα πνπ πξνζθνιιάηαη ζε απηά. 
 

 

Ζ ιεηηνπξγηθή ζθέςε ινηπόλ θαίλεηαη λα είλαη ην κόλν είδνο πνπ κπνξεί λα 
θαηαλνήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε δύλακε ηεο Απηνξξύζκηζεο. Θα δνύκε 
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ηώξα κε πνηνπο ηξόπνπο είλαη εθηθηό, λα επαλαθέξνπκε κέξνο από ηελ 

ηθαλόηεηα ηεο Απηνξξύζκηζεο ώζηε λα ππνζηεξίμεη ηελ Απηνδηδαζθαιία αιιά 
θαη ηε ζπκβαηηθή κνπζηθή εθπαίδεπζε θάλνληάο ηελ λα μεθύγεη από ηηο 

απηαξρηθέο ηεο ηνπνζεηήζεηο. 

 
 

 

Ζ επαλαθνξά ηεο ηθαλόηεηαο γηα απηνξξύζκηζε ζηελ (απηό)εθπαίδεπζε  
 

Δίλαη γεγνλόο όηη ε ζπκβαηηθή κνπζηθή εθπαίδεπζε δελ βαζίδεηαη ζηελ 

Απηνξξύζκηζε θαη αθνινπζεί επαλαιακβαλόκελα απηαξρηθά πξόηππα, 
κηκνύκελε ηνπο ππόινηπνπο θνηλσληθνύο ζεζκνύο. Ζ ζπκβαηηθή κνπζηθή 

εθπαίδεπζε όζν θαη αλ δελ ζέινπκε λα ην παξαδερηνύκε, „πάζρεη‟ θαη απηή 

από ην δνγκαηηζκό, ηηο εμνπζηαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ηε καλία ηεο ζύγθξηζεο, 
δηάθξηζεο θαη  επίδεημεο, ηελ εκκνλή ζην ηέιεην θαη ην απόιπην θαη πνιιά άιια 

ζηνηρεία πνπ όια καδί „ζθνηώλνπλ‟ ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ ηθαλόηεηα 

απόιαπζεο ηεο κνπζηθήο ζε θάζε λεαξό ζπνπδαζηή. Ζ εμάξηεζε από ην 
δάζθαιν, είλαη επίζεο έλα άιιν θαηάινηπν θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, ηαπηόζεκν 

κε ηελ εκκνλή ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ αλάγθε ηνπ ειέγρνπ από „πάλσ‟, ελώ 

παξάιιεια ε ππνζπλείδεηε ηάζε γηα εμνπζία εθ κέξνπο ηνπ δαζθάινπ 
ζπκπιεξώλεη ηελ απηαξρηθή εηθόλα ηεο εθπαίδεπζεο. Αο δνύκε όκσο 

παξαθάησ, πσο ε Απηνξξύζκηζε κπνξεί λα εηζρσξήζεη ζεηηθά ζηελ 

εθπαίδεπζε.  
 

 

Ο δηαθεθξηκέλνο κνπζηθόο Victor Wooten, ππνζηεξίδεη όηη ε κνπζηθή σο 
εμσιεθηηθή γιώζζα επηθνηλσλίαο δελ δηαθέξεη θαζόινπ από θάζε ιεθηηθή 

γιώζζα. Καζαίλνπκε λα κηιάκε γηαηί ληώζνπκε έληνλα ηελ αλάγθε λα 

επηθνηλσλήζνπκε κε ην πεξηβάιινλ καο θαη απηό ην θάλνπκε πνιύ πξηλ πάκε  
ζρνιείν. Σν κηθξό παηδί απηνξξπζκίδεη ηελ πξόνδν ηνπ ζηελ εθκάζεζε ηεο 

γιώζζαο αλάινγα κε ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπ αλάγθεο θαη καζαίλεη λα κηιά 
ρσξίο λα αθνινπζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν ή επηβαιιόκελν εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα. Ζ εμάζθεζε γίλεηαη θπζηθά θαη αβίαζηα κε ην παηδί λα 

απνιακβάλεη ηε δηαδηθαζία κε ελζνπζηαζκό θαη δσεξό ελδηαθέξνλ. Θάζε 
θαηλνύξηα ιέμε αιιά θαη θάζε „ιάζνο‟  πξνζθέξνπλ ζην παηδί κεγάιε 

επραξίζηεζε. Θακηά αλαζθάιεηα, θαλέλαο θόβνο γηα απνηπρία, θαλέλα 

ζύκπιεγκα θαησηεξόηεηαο. Σν παηδί κέρξη ηα πξώηα 5 ηνπ ρξόληα έρεη ήδε 
θαηαθέξεη λα επηθνηλσλεί ιεθηηθά ζε κεγάιν βαζκό κε ηνπο κεγαιύηεξνπο ηνπ, 

ρσξίο λα μέξεη λα γξάθεη ή λα δηαβάδεη. Απηό λνκίδσ ιέεη πνιιά θαη κπνξεί λα 

είλαη αθξηβώο κηα απόδεημε, όηη ε αλάγθε γηα έθθξαζε θαη επηθνηλσλία είλαη ηα 
ζωηικά ζηνηρεία ηεο απηνξξπζκηζηηθήο ιεηηνπξγίαο, αθνύ όηαλ ε πξνζνρή καο 

είλαη έληνλα ζηξακκέλε ζε απηό πνπ ζέινπκε λα εθθξάζνπκε, ε δύλακε απηήο 

ηεο αλάγθεο δεκηνπξγεί θαη ηηο αλάινγεο ηερληθέο. Ο Victor Wooten, αλαθέξεη 
ζην βηβιίν ηνπ „The Music Lesson‟: “Οη ηερληθέο δεκηνπξγνύληαη γηα λα 
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παξάμνπλ κέζσ ησλ ρεξηώλ κνπ, απηό πνπ έρσ κέζα ζην κπαιό κνπ. 

Σπλήζσο, αλ ζπλερίδσ λα θξαηώ ην κπαιό κνπ ζπγθεληξσκέλν ζηε Μνπζηθή, 
νη ηερληθέο ζα γελλεζνύλ από κόλεο ηνπο”.  

 

Θεσξνύκε ινηπόλ  ηελ ανάγκη για έκθπαζη και επικοινωνία πξσηαξρηθέο 
βάζεηο γηα λα επαλαδξαζηεξηνπνηήζνπκε ηελ απηνξξπζκηζηηθή καο ηθαλόηεηα. 

Απηό είλαη εύθνιν λα γίλεη ζηελ απηνδηδαζθαιία αιιά πην δύζθνιν ζηελ 

ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε όπνπ αξθεηέο θνξέο νη αλάγθεο ηνπ καζεηή 
ζςγκπούονηαι κε απηέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ύιεο. Απηό 

δελ ζπκβαίλεη κόλν ζην ρώξν ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο αιιά ζε όιε ηελ 

επίζεκε (θξαηηθή) εθπαίδεπζε.  
 

Σν παηδί ζην ζρνιείν δελ πεξλά επράξηζηα παξακέλνληαο εθεί γηα πέληε θαη 

πιένλ ώξεο, παξαθνινπζώληαο καζήκαηα κε ζέκαηα πνπ δελ ηνλ εθθξάδνπλ, 
από δαζθάινπο πνπ ζηραίλνληαη ηε δηδαζθαιία ή αθόκε ρεηξόηεξα πνπ κηζνύλ 

θαηαβάζνο ηα παηδηά, βιέπνληαο ηα ζαλ „αγξίκηα‟ πνπ πξέπεη λα 

„εμεκεξσζνύλ‟. Ζ ππνρξεσηηθή θαη εμαλαγθαζηηθή παξνπζία ηνπ παηδηνύ ζην 
ζρνιείν θάησ από ην θόβν ηεο ηηκσξίαο, θάλεη αθόκε πην δύζθνια ηα 

πξάγκαηα, όπνπ ηειηθά αλήκπνξν λα θάλεη θάηη, ην αλαγθάδνπλ λα παξαηηεζεί 

ζπγθηλεζηαθά θαη λα κεηαηξαπεί έηζη ζην «ππάθνπν», «θξόληκν» θαη 
«επηκειέο» αγαπεηό παηδί ησλ δαζθάισλ, ησλ γνληώλ θαη ηεο θνηλσλίαο. 

Παξόκνηα θαηάζηαζε  ζπκβαίλεη ζπρλά θαη ζην ρώξν ηεο κνπζηθήο 

εθπαίδεπζεο, κε κόλε δηαθνξά όηη εθεί ε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ δελ είλαη 
ππνρξεσηηθή(εθηόο από αθξαίεο πεξηπηώζεηο πνπ ην επηβάιινπλ „δηθηαηνξηθά‟ 

νη γνλείο).  

 
Γίλσ πνιιή έκθαζε ζηελ θνηλσληθν – ςπρνινγηθή  πιεπξά ηνπ ζέκαηνο, γηαηί 

θαηά ηε γλώκε κνπ εθεί είλαη πνπ εληνπίδεηαη ην κεγάιν πξόβιεκα. Σα ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζηελ εθπαίδεπζε ζπρλά, δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε κνπζηθή, 
άιισζηε πσο ζα κπνξνύζε ε κνπζηθή σο κηα αγλή αλζξώπηλε εθθξαζηηθή 

ηέρλε λα εκπνδίζεη ηελ Απηνξξύζκηζε λα ιεηηνπξγήζεη θαλνληθά; Ζ κνπζηθή 
πεγάδεη κέζα από ηα βάζε ηνπ ππξήλα ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο θαη 

αλαθόπηεηαη ή θηιηξάξεηαη από ην ζηξώκα ηεο ζσξάθηζεο πνπ δεκηνύξγεζε ε 

αλάγθε καο γηα άκπλα από ηηο θαηαζηαιηηθέο θαη θαηαπηεζηηθέο απαηηήζεηο ηεο 
θνηλσλίαο θαη ηνπ ζηελνύ καο πεξηβάιινληνο θπξίσο θαηά ηελ παηδηθή καο 

ειηθία. Γελ είλαη ηπραίν πνπ νη θαιιηηέρλεο ραξαθηεξίδνληαη ζπρλά σο „κεγάια 

παηδηά‟. Οη γλήζηνη θαιιηηέρλεο δηαηεξνύλ πάληνηε κηα επαθή κε ηελ παηδηθή 
αζσόηεηα θαη ηε θαληαζία πνπ ηελ ζπλνδεύεη, ζηνηρεία πνπ ε θνηλσλία 

δπζηπρώο ζεσξεί “παηδαξηώδε” θαη “αλώξηκα”. 

 
Κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη απνδείμεηο γηα ηε δύλακε ηεο Απηνξξύζκηζεο 

παξνπζηάδεη ε δνπιεηά ηεο παηδαγσγνύ Elly Bašić θαη ηεο ζρνιήο πνπ ίδξπζε 

(Ιεηηνπξγηθή Κνπζηθή ρνιή) ζηα κέζα ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα ζην Εάγθξεκπ 
ηεο ζεκεξηλήο Θξναηίαο, ζρνιή ε νπνία κάιηζηα ήηαλ επηρνξεγεκέλε από ην 
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θξάηνο. ηε Ιεηηνπξγηθή απηή ρνιή δελ ππήξραλ νύηε εμεηάζεηο, νύηε 

βαζκνί, ελώ όια ηα παηδηά αλεμαηξέησο γίλνληαλ απνδεθηά, αθόκε θαη απηά 
πνπ ζεσξνύληαλ «κε ηαιαληνύρα» 

 

Ζ Bašić, έδηλε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ έθθξαζε θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο 
δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο ηθαλόηεηαο απόιαπζεο ηεο κνπζηθήο ζηα παηδηά. Γηα 

θάκπνζν θαηξό, ίζσο θαη κέρξη ηα ελληά ηνπο ρξόληα, ηα παηδηά δελ είραλ 

θαζόινπ επαθή κε παξηηηνύξα. Κέζα από ηηο δσγξαθηέο, ηα κηθξά ηνπο 
δηεγήκαηα θαη ηηο ηζηνξίεο πνπ πξνζπαζνύζαλ λα ηηο κεηαθέξνπλ ζην πηάλν ή 

ζε άιια όξγαλα, θαηάθεξλαλ εθπιεθηηθά θαιιηηερληθά απνηειέζκαηα, πινύζηα 

ζε θαληαζία θαη έθθξαζε, ελώ δηάθνξεο ηερληθέο ζην όξγαλν γελληόληαλ από 
κόλεο ηνπο, κέζα από ηελ αλάγθε λα πεξηγξάςνπλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο. Σν 

ςαξάθη πνπ θηλείηαη ζην λεξό απνδηδόηαλ κε θπζηθό legato, ελώ έλα θαγθνπξό 

ή έλαο ιαγόο, κε θπζηθό staccato. Γελ ηνπο γηλόηαλ θακηά ππόδεημε ή 
παξαηήξεζε θαη ηειηθώο, όηαλ ζηγά – ζηγά έθηαλαλ ζηελ αλάγλσζε θαη 

εθηέιεζε κνπζηθώλ έξγσλ κέζσ παξηηηνύξαο, απηνί νη λεαξνί θαίλεηαη λα 

είραλ κηαλ άλεζε θαη κηα μερσξηζηή ηθαλόηεηα εξκελείαο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 
καζεηέο ηεο ζπκβαηηθήο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο.  

 

Ζ Ιεηηνπξγηθή κέζνδνο ηεο Bašić, θαίλεηαη λα θξαηνύζε δσληαλή ηελ 
ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ γηα απηνξξύζκηζε, ελώ απηό ήηαλ θαη ε αηηία γηα ηα 

γλήζηα θαιιηηερληθά απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαλ.  

 
 

 

Θαηαιήγνληαο θαη ζπλνςίδνληαο, ηνλίδνπκε ηηο αξρέο ηεο Απηνξξύζκηζεο ζηελ 
εθπαίδεπζε θαη ζηελ απηνδηδαζθαιία. 

 

 
- Πξόνδνο βαζηζκέλε ζηηο αλάγθεο γηα έθθξαζε θαη ηεο επηθνηλσλία. 

 
- Διεπζεξία ζηελ έθθξαζε  

 

- Οιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηε κειέηε. 
 

- Γεκηνπξγία ζεηηθνύ πξνο ηε δεκηνπξγία θαη ηελ έκπλεπζε πεξηβάιινληνο   

  (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θηιηθνύ θαη νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο)  
 

- Δξεπλεηηθό κπαιό θαη δηαηήξεζε ηεο δεκηνπξγηθήο „πεξηέξγεηαο‟ 

 
 

Δθ κέξνπο ησλ παηδαγσγώλ πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππόςε ηα 

αθόινπζα:  
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- Θακία απηαξρηθή πξνζέγγηζε  

 
- Θακία θξηηηθή δηάζεζε  

 

- Θακία ζσκαηηθή ή ςπρνινγηθή βία  
 

- Δλζάξξπλζε, ππνζηήξημε,  θηιηθή ζπκβνπιή θαη θαζνδήγεζε πξνο ηνπο  

   ζπνπδαζηέο  
 

- Γεκηνπξγία πεξηβάιινληνο θηιηθνύ πξνο ηνπο ζπνπδαζηέο, ώζηε λα   

  πξνζηαηεύνληαη ε δεκηνπξγηθή δηάζεζε θαη ην δηθαίσκα ηεο ειεύζεξεο  
  έθθξαζεο.  

 

___________________________________________________________ 


