
ΗΠαγκόσμια Συμμαχία για τις Τέχνες 
στην Εκπαίδευση (World Alliance 
for Arts Education-WAAE) δημιουρ-

γήθηκε το 2006 από τον ΙDEA (International 
Drama/Theatre & Education Association – Δι-
εθνής Οργανισμός για το Θέατρο στην Εκπαί-
δευση), την ΙnSEA (International Society for 
Education through Art – Διεθνής Ένωση για την 
Εκπαίδευση μέσω των Τεχνών) και την ISME 
(International Society for Music Education – 
Διεθνής Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση) ως 
προετοιμασία για το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο 
για τις Τέχνες στην Εκπαίδευση. Το συνέδριο 
διοργανώθηκε από την UNESCO (Λισαβόνα, 
2006), ως το αποκορύφωμα τοπικών συναντή-
σεων που διήρκεσαν 7 χρόνια, με σκοπό να κα-
θοριστεί ο τρόπος με τον οποίο οι Τέχνες στην 
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Εκπαίδευση θα εδραιωθούν στο επίκεντρο της 
εκπαίδευσης για τον 21ο αιώνα.

Αν και η έμπνευση για τη δημιουργία της προ-
ήλθε από την έλλειψη συστηματικής συμβολής 
από την UNESCO, ως πρωταρχικός σκοπός της 
WAAE καθορίστηκε στην ιδρυτική της κοινή δι-
ακήρυξη «να επιταχύνει την εφαρμογή πολιτικών 
για τις τέχνες στην εκπαίδευση διεθνώς (συνεργα-
ζόμενη) με όλες τις κυβερνήσεις, τα δίκτυα, τους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς, τις κοινότητες και 
τα άτομα που μοιράζονται το όραμά μας». Παρορ-
μόμενη από μια «κρίσιμη στιγμή στην ανθρώπινη 
ιστορία, κοινωνική διάσπαση, μια κυρίαρχη κουλ-
τούρα ανταγωνισμού, ενδημική αστική και οικολο-
γική βία, καθώς και περιθωριοποίηση βασικών εκ-
παιδευτικών και πολιτισμικών γλωσσών μετασχη-
ματισμού», η WAAE πρόσφερε την πείρα της, τα 
αναλυτικά προγράμματα, τα μοντέλα αξιολόγησης 
και επαγγελματικά δίκτυα από περισσότερες από 
90 χώρες, «για να υποστηρίξει νέα και κατάλληλα 
μοντέλα εκπαίδευσης, τα οποία μεταφέρουν, αλλά 
και μεταμορφώνουν τον πολιτισμό μέσα από τον 
εξανθρωπισμό των γλωσσών και των τεχνών και οι 
οποίες βασίζονται στις αρχές της συνεργασίας και 
όχι του ανταγωνισμού».

To 2007 ο IDEA οργάνωσε την πρώτη συνά-
ντηση, παρουσιάζοντας τους προέδρους των ιδρυ-
τικών μελών της Παγκόσμιας Συμμαχίας κατά το 
Παγκόσμιο Συνέδριο στο Χονγκ Κονγκ. Επιπλέον 
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φιλοξένησε την πρώτη διήμερη Πα-
γκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για τη 
Δημιουργικότητα, με σκοπό να επικε-
ντρωθεί σε στρατηγικές ιδέες και να 
δημιουργήσει μια κοινή μεθοδολογία 
συνεργασίας.

Το 2008, η InSEA φιλοξένησε τη 
δεύτερη διάσκεψη κορυφής για τη 
δημιουργικότητα στην Ταϊβάν, για να 
προωθήσει αυτή τη διαδικασία και να 
σχηματίσει τρεις στρατηγικές ομά-
δες εργασίας πάνω στην Έρευνα, τη 
Δικτύωση και την Αλληλεγγύη, ώστε 
«να δημιουργήσει την κοινή κατανόηση 
και την πολιτική θέληση, με σκοπό να 
τεθούν οι τέχνες ως παιδαγωγικές γλώσ-
σες και πολιτισμικές γνώσεις στην καρ-
διά ενός εκπαιδευτικού παραδείγματος 
για τον αιώνα μας». 

Η WAAE από τη μια πλευρά ξε-
καθάρισε τους κύριους στόχους της 
αυξάνοντας τη δικαιοδοσία της (με 
τη συμμετοχή και της World Dance 
Alliance – Παγκόσμια Συμμαχία για 
το Χορό) και από την άλλη κατανόησε 
πώς να εμβαθύνει τη συνεργασία της 
βασισμένη στην ξεχωριστή ιστορία 
και τη συνεισφορά καθενός από τα 
μέλη της.

Το Προεδρικό Συμβούλιο της 
WAAE συναντήθηκε στο Μάλμο της 
Σουηδίας μεταξύ 7 και 10 Νοεμβρίου 
2008, το οποίο φιλοξένησε ο νέος 
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ακτιβιστής. Σήμερα ζει και εργάζεται στη Βραζιλία. Σπούδασε Αγγλική Λογοτε-
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στην Εκπαίδευση και μέλος της Διεθνούς Επιτροπής του Παγκόσμιου Κοινωνι-
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πρόεδρος της ISME (Διεθνής Ένωση 
για τη Μουσική Εκπαίδευση) καθη-
γητής Håkan Lundström. Στη συνά-
ντηση παραβρέθηκε η νέα πρόεδρος 
της InSEA (Διεθνής Ένωση για την 
Εκπαίδευση μέσω των Τεχνών) καθη-
γήτρια Rita Irwin (Καναδάς) και προ-
έδρευσε ο πρόεδρος της ΙDEA (Διε-
θνής Οργανισμός για το Θέατρο στην 
Εκπαίδευση) Dan Baron Cohen.

Οι συζητήσεις εστίασαν στον τόπο 
και στη δομή της συνάντησης κορυφής 
της WAAE 2009, η οποία θα προετοι-
μάσει το έδαφος για το δεύτερο Παγκό-
σμιο Συνέδριο για τις Τέχνες στην Εκ-
παίδευση της UNESCO (Σεούλ, 2010), 
αλλά και τις δομές ώστε να αναπτυχθεί 
η συμμαχία τα επόμενα δύο χρόνια. Η 
συνάντηση περιλάμβανε έναν εμπνευ-
σμένο, αυθόρμητο διάλογο σχετικά με 
τις παιδαγωγικές και αισθητικές διαφο-
ρές, καθώς και τις σχέσεις ανάμεσα στο 
Θέατρο, στη Μουσική και στις Παρα-
στατικές Τέχνες, και το Συμβούλιο επε-
ξεργάζεται τη σκέψη να την επεκτείνει 
σε μια κοινή δεσπόζουσα ιδέα και δημο-
σίευση. Το νεότερο μέλος του προεδρι-
κού συμβουλίου, ο Dr Ralph Buck της 
Παγκόσμιας Συμμαχίας Χορού (WDA), 
δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, αλλά συ-
νεισέφερε με προτάσεις της WDA. 


