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Σηµείωµα του Επιµελητή Σύνταξης

Καλωσήλθατε στο Approaches: Μουσικοθεραπεία
& Ειδική Μουσική Παιδαγωγική
Γιώργος Τσίρης

Καλωσήλθατε στο εναρκτήριο τεύχος του
Approaches: Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική
Παιδαγωγική!
Το Approaches αποτελεί το πρώτο επιστηµονικό
περιοδικό στην Ελλάδα το οποίο είναι αφιερωµένο
στα πεδία της Μουσικοθεραπείας και της Ειδικής
Μουσικής Παιδαγωγικής. Είναι εξαµινιαία
ηλεκτρονική έκδοση (άνοιξη και φθινόπωρο) και
είναι
ελεύθερα
προσβάσιµο
από
κάθε
ενδιαφερόµενο.
Το Approaches είναι θυγατρικός συνεργάτης
της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ), αλλά
διατηρεί ανεξαρτησία ως προς τον τρόπο και τη
διαδικασία λειτουργίας του.
Όραµα του Approaches αποτελεί η συµβολή του
στην ανάπτυξη και προώθηση του επιστηµονικού
διαλόγου, η γόνιµη διασύνδεση της θεωρίας µε την
πράξη, καθώς και η έγκυρη ενηµέρωση του
ευρύτερου κοινού µέσα από τη δηµοσίευση
άρθρων, ερευνών, συνεντεύξεων, καθώς και
ανακοινώσεων σε σχέση µε τα πεδία της
Μουσικοθεραπείας και της Ειδικής Μουσικής
Παιδαγωγικής.
Η δηµιουργία του περιοδικού φιλοδοξεί να
συµβάλλει στη συνεχή ανάπτυξη και προώθηση
αυτών των δύο πεδίων. Η επιλογή αυτή για
παράλληλη προώθηση και των δύο πεδίων -αντί
ενός από αυτά- βασίζεται στην πεποίθηση ότι η
Μουσικοθεραπεία και η Ειδική Μουσική
Παιδαγωγική αποτελούν διαφορετικά, αλλά
συγγενικά επιστηµονικά πεδία. Κατά αυτόν τον
τρόπο, τόσο η σωστή διαφοροποίησή τους, όσο και
ο γόνιµος διάλογος µεταξύ τους µπορεί να
συµβάλλει στην αµοιβαία ανάπτυξή τους.
Επιπροσθέτως, η παράλληλη ανάπτυξη αυτών των
δύο πεδίων αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες
προκλήσεις για στενή συνεργασία µεταξύ
µουσικοθεραπευτών και εκπαιδευτικών µουσικής
οι οποίες εντάσσονται στο ευρύτερο µουσικό,
κοινωνικό-πολιτικό, οικονοµικό και πολιτισµικό

πλαίσιο (Ruud 2000· Stige 2001). Αυτό συµπίπτει
επίσης µε τις πρόσφατες πολιτικές και νοµοθετικές
εξελίξεις στην Ελλάδα, όπου η αναγνώριση της
Μουσικοθεραπείας ως επάγγελµα επετεύχθει µέσα
από την ψήφιση του πρόσφατου νόµου για την
Ειδική Αγωγή (Αριθµ. 3699, Φ.Ε.Κ. Α
199/02.10.2008, Άρθρο 19) ο οποίος ορίζει ακόµη
την εργασία µουσικοθεραπευτών σε χώρους ειδικής
αγωγής. Η Μουσικοθεραπεία ως επάγγελµα στην
Ελλάδα συνδέεται πλέον ιστορικά και πολιτικά µε
τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ειδική Αγωγή (για
περισσότερες λεπτοµέρειες, βλ. Τσίρης 2009).
Έχοντας όλα τα παραπάνω κατά νου, ένα
βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Approaches
είναι ο σεβασµός του πλουραλισµού στις πρακτικές
και τις θεωρικές προοπτικές εντός των
επαγγελµατικών και επιστηµονικών µας πεδίων.
Εποµένως, στοχεύει στο να προσφέρει χώρο για
πολυ-φωνικούς διαλόγους και δια-επιστηµονικές
συνεργασίες που γιορτάζουν την ποικιλοµορφία
µας. Από αυτήν την προοπτική, το περιοδικό
ενθαρρύνει την εξερεύνηση ‘γκρι’ περιοχών,
‘συνοριακών ζωνών’ (Ansdell & Pavlicevic 2008)
και αναδυόµενων πολιτισµών εντός των
επαγγελµάτων µας, καθώς θεωρούµε τις διαφορές
µας ως γόνιµα σηµεία για διάλογο και έρευνα. Σε
αυτούς τους όρους, θεωρούµε ότι η λέξη
‘approaches’ (προσεγγίσεις) ταιριάζει κατάλληλα
στο όραµα και τη φιλοσοφία αυτού του νέου
περιοδικού.
Το Approaches ακόµη προσπαθεί να
ανταποκριθεί κατάλληλα στις σύγχρονες ανάγκες
και απαιτήσεις για διεθνή επικοινωνία και
σύµπραξη. Για αυτό το λόγο, εκδίδεται
ηλεκτρονικά, είναι ελεύθερα προσβάσιµο και έχει
δύο επίσηµες γλώσσες: ελληνικά και αγγλικά.
Κατά αυτόν τον τρόπο, το Approaches διαθέτει το
δυναµικό να γίνει ένας διεθνής χώρος για
επικοινωνία µεταξύ των κοινοτήτων της
Μουσικοθεραπείας και της Ειδικής Μουσικής
Παιδαγωγικής.
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Επισηµαίνοντας τη σηµασία ανάπτυξης διεθνών
συµπράξεων, αλλά δίνοντας και ένα προσωπικό
χαιρετισµό στην αρχή του Approaches, ξεκινάµε
αυτό το εναρκτήριο τεύχος µε χαιρετιστήριες
επιστολές από εφτά συναδέλφους από το εξωτερικό
οι οποίοι έχουν συµβάλει στην ανάπτυξη της
Μουσικοθεραπείας και της Ειδικής Μουσικής
Παιδαγωγικής στην Ελλάδα µε ποικίλους τρόπους.
Αυτοί οι συνάδελφοι είναι µε αλφαβητική σειρά:
Leslie Bunt (Ηνωµένο Βασίλειο), Harald Goll
(Γερµανία), Nigel Hartley (Ηνωµένο Βασίλειο),
Jackie Robarts (Ηνωµένο Βασίλειο), Brynjulf Stige
(Νορβηγία), Alan Turry (ΗΠΑ) και Tony Wigram
(∆ανία).
Τα άρθρα που ακολουθούν σε αυτό το πρώτο
τεύχος αντανακλούν τον πλουραλισµό και την
ποικιλοµορφία η οποία αγκαλιάζεται και
καλλιεργείται στο Approaches. Στο πρώτο άρθρο, ο
Henry Dunn εξερευνά τη φύση της σχέσης πελάτηθεραπευτή στη µουσικοθεραπεία και θέτει
διάφορους προβληµατισµούς σχετικά µε τα
προσωπικά ταξίδια που κάνουµε ως θεραπευτές
καθώς συνταξιδεύουµε µε τους πελάτες µας. Αυτή
η εξερεύνηση λαµβάνει µέρος µέσα από την
παρουσίαση µίας µελέτης περίπτωσης και µε
αναφορά στην Jungian ψυχολογία και την έννοια
του πληγωµένου θεραπευτή.
Στο ακόλουθο άρθρο η Lucia KesslerΚακουλίδη παρουσιάζει τη µέθοδο Dalcroze και
την εφαρµογή αυτής σε παιδιά και εφήβους µε
ειδικές ανάγκες. Σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρεί να
ορίσει τη µέθοδο Dalcroze και να εξερευνήσει τη
σχέση της µε τη Μουσικοθεραπεία και τη Μουσική
Εκπαίδευση. Έτσι, εξερευνά τις διαφορές και
οµοιότητες µεταξύ αυτών των πεδίων – µία
συζήτηση που ελπίζουµε να συνεχιστεί στο
περιοδικό.
Μία παρόµοια αναζήτηση συνεχίζεται από τη
Μεταξία Παυλάκου, αλλά αυτήν τη φορά
εστιάζοντας στη µη-κλινική χρήση της µουσικής
στο ευρύτερο φάσµα της σχέσης µεταξύ µουσικής
και υγείας. Έτσι, µας καθοδηγεί µέσα από τα
αποτελέσµατα της έρευνάς της η οποία εξερευνά τα
πιθανά ψυχολογικά οφέλη των ατόµων µε
διατροφικές διαταραχές από τη συµµετοχή τους σε
οµαδικό τραγούδι, σε ένα µη-κλινικό πλαίσιο.
Τέλος, η ∆ήµητρα Κόνιαρη παρουσιάζει ένα
θεωρητικό κείµενο όπου µελετά τις µουσικές
ιδιαιτερότητες των ατόµων µε σύνδροµο Williams
από
µία
νευρο-φυσιολογική
και
νευροεκπαιδευτική σκοπιά. Κατά αυτόν τον τρόπο,
φέρνει στο προσκήνιο τη σηµασία της νευρολογίας
και των γνωστικών επιστηµών στην προσφορά
βαθύτερης κατανόησης της ψυχο-σωµατικής
κατάστασης των ανθρώπων µε τους οποίους

εργαζόµαστε
ως
µουσικοθεραπευτές
ή
εκπαιδευτικοί µουσικής.
Όλα τα άρθρα δηµοσίευονται στην αρχική
γλώσσα που ο κάθε συγγραφέας τα κατάθεσε. Στο
τέλος του περιοδικού ωστόσο, θα βρείτε τις
µεταφράσεις των περιλήψεων στα ελληνικά ή
αγγλικά αντίστοιχα.
Κλείνοντας αυτό το σηµείωµα είναι σηµαντικό
να επισηµάνω πως η δηµιουργία και έκδοση του
Approaches είναι o καρπός µίας συλλογικής
προσπάθειας. Για αυτό το λόγο θέλω να εκφράσω
τις εγκάρδιες ευχαριστίες µου προς τη συντακτική
οµάδα του Approaches για τη συµβολή της στη
διαδικασία επιµέλειας των άρθρων, το διοικητικό
συµβούλιο της ΕΕΜΑΠΕ για τη συνεχή
οικονοµική και τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη
διάρκεια δηµιουργίας του Approaches, καθώς και
την οµάδα του e-learning της ΕΕΜΑΠΕ (http://elearning.primarymusic.gr) για τις χρήσιµες ιδέες
και τεχνική υποστήριξη όποτε αυτή χρειάστηκε.
Ελπίζουµε
να
συµµετάσχετε
και
να
συµβάλλεται σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια και
όραµα του Approaches µέσα από την ενεργή
ανάγνωση του περιοδικού, την υποβολή του
άρθρου σας για δηµοσίευση και το µοίρασµα των
ιδεών σας και σκέψεων µαζί µας.
Για µία ακόµη φορά, καλωσήλθατε στο
Approaches!

Βιβλιογραφία
Ansdell, G. & Pavlicevic, M. (2008). Responding
to the challenge: Between boundaries and
borders. British Journal of Music Therapy, 22
(2): 73-76.
Ruud, E. (2000). “New musicology”, music
education and music therapy. +ordic Journal of
Music Therapy. Retrieved 22 January 2009,
from http://www.njmt.no/artikkelruudnewmusic.
html#top
Stige, B. (2001). Dancing interfaces. Response to
Even Ruud’s paper ‘“New musicology”, music
education and music therapy’. +ordic Journal of
Music Therapy. Retrieved 22 January 2009,
from http://www.njmt.no/artikkelstigedancing
interfaces.html#top
Τσίρης, Γ. (2009). Approaches: Το πρώτο
περιοδικό Μουσικοθεραπείας και Ειδικής
Μουσικής Παιδαγωγικής στην Ελλάδα. Στα
πρακτικά του 3ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου της
ΕΕΜΑΠΕ “Η συµβολή του εκπαιδευτικού υλικού
στη σχολική πράξη: Θεωρία και εφαρµογή στη
Μουσική Εκπαίδευση” (σσ. 322-327), 8-10
Μαϊου 2009, Αθήνα, Ελλάδα.

3

