


Θεσσαλονίκη, 19-3-2009 
Αγαπητοί συνάδελφοι 
 
Σχετικά με την προαιρετική συνάντηση των καθηγητών ενχόρδων και παραδοσιακών 
οργάνων για τον ορισμό της ύλης των εξετάσεων θα ήθελα να επισημάνω: 

Επειδή 
■ Αντιμετωπίζω δυσκολία στη συζήτηση «πώς εξετάζουμε» κάτι που ουδέποτε 
συζητήσαμε «πώς το διδάσκουμε» 

■ Αδυνατώ να παρακολουθήσω τη διαδικασία ανάδειξης του «εξεταστικού» ως 
κορυφαίου παιδαγωγικού ζητήματος της χρονιάς, που επιπλέον φορτίζει αρνητικά 
την ψυχολογία του μαθητή, εκτρέποντάς τον περαιτέρω από το σκοπό της παιδείας 

■ Δεν θέλω να κουράζω τους παρευρισκόμενους με την επανάληψη των γνωστών και 
πολυειπωμένων θέσεων 

Καταθέτω υπό μορφή τηλεγραφικού υπομνήματος τις απόψεις μου, με την παράκληση 
να καταχωρηθούν στα όποια πρακτικά. 

► Το παιδαγωγικό, θεσμικό κενό των Μουσικών Σχολείων μας υποχρεώνει σε 
διαρκή διαβούλευση, ανταλλαγή απόψεων με άλλα Μ.Σ., προώθηση κάθε 
αποτελέσματος στους αρμόδιους προϊσταμένους. 

► Στην αρχή κάθε έτους συγκαλούνται συνεδριάσεις κατά κλάδο μουσικών 
ειδικοτήτων και συνολικά, όσων διδάσκουν μουσικά μαθήματα. Ακολουθεί η 
παιδαγωγική συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. 

► Οι διδακτικοί στόχοι που τίθενται στην αρχή του έτους (και έχουν προετοιμαστεί 
στο τέλος του προηγουμένου) ελέγχονται ως προς την επίτευξή τους σε μια ή δύο 
συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια του σχολ. έτους και στο τέλος του σχολ. έτους. 
Τότε συντάσσονται οι επί μέρους εκθέσεις αξιολόγησης κάθε τμήματος, η 
συχγώνευση των οποίων αποτελεί την συνολική έκθεση αυτοαξιολόγησης της 
σχολικής μονάδας ως προς το διδακτικό έργο. 

► Οι κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
(συναυλίες, σεμινάρια, εκδρομές, εν γένει «ανοιχτό σχολείο») θα πρέπει να έχουν 
ενταχθεί και συνυπολογιστεί, τόσο στον προγραμματισμό, όσο και στον 
απολογισμό του παιδαγωγικού έργου. 

► Ο χρόνος διενέργειας των εξετάσεων μουσικών μαθημάτων πριν τη διαπίστωση 
της επάρκειας φοίτησης και πριν τη λήξη των μαθημάτων, συνεισφέρει στην 
υποβάθμιση του τίτλου «Μουσικό Σχολείο». 

► Η κατάρτιση τριμελών επιτροπών με ένα μέλος εκτός της στενής μουσικής 
ειδίκευσης, συντελούν στην «μουσικότερη» κρίση, στην γνωριμία και ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των συναδέλφων και γενικότερα στην ομαλή - στοχευμένη 
λειτουργία του σχολείου. 

 
Με συναδελφική εκτίμηση 
Στέργιος Ζυγούρας 


