
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Μετά από την επιτυχηµένη διεξαγωγή του 7ου 
Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική 
Εκπαίδευση «Μουσικός Γραµµατισµός: Τυπικές 
και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-
Μάθησης» στη Θεσσαλονίκη (Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης, 27 έως 29 Νοεµβρίου 2015), 
έχουµε την τιµή να παραδώσουµε στην κοινότητα 
της Μουσικής Εκπαίδευσης τον τόµο των 
Πρακτικών. 

Από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν έγινε φανερό 
ότι το Συνέδριο αποτέλεσε το έναυσµα για 
ερευνητές, θεωρητικούς και εκπαιδευτικούς από 
το πεδίο της Μουσικής Εκπαίδευσης, αλλά και 

από το ευρύτερο πεδίο των Ανθρωπιστικών Επιστηµών, ώστε να παρουσιάσουν νέα 
ερευνητικά ευρήµατα, καινοτόµες εκπαιδευτικές εφαρµογές αλλά και τον 
προβληµατισµό τους αναφορικά µε ποικίλα ζητήµατα του κλάδου µας. Ειδικότερα, 
στο 7ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. αναζητήσαµε τις διαστάσεις και το πλαίσιο του 
µουσικού γραµµατισµού µε έµφαση στις τυπικές άτυπες µορφές µουσικής 
διδασκαλίας-µάθησης. Σηµαντικά ερωτήµατα επί των οποίων αναπτύχθηκε 
στοχασµός και παρουσιάστηκαν ερευνητικά ευρήµατα ήταν: Πώς αντιλαµβανόµαστε 
την έννοια του µουσικού γραµµατισµού στη σύγχρονη εποχή; Ποια είναι η φύση της 
µουσικής εµπειρίας και επικοινωνίας στην ψηφιακή εποχή; Ποιοι είναι οι λόγοι για 
την ανανέωση του ενδιαφέροντος για τις άτυπες µορφές µουσικής µάθησης; Ποιες 
είναι οι τοµές ανάµεσα στις τυπικές και στις άτυπες µορφές µουσικής διδασκαλίας;  
Πώς τα νέα µουσικά περιβάλλοντα µετασχηµατίζουν και διαµορφώνουν τις µουσικές 
µας ταυτότητες; Σε ποιες µεθοδολογίες στηρίζονται τα νέα προγράµµατα σπουδών 
µουσικής; Πρέπει να αναθεωρήσουµε τα µουσικά και παιδαγωγικά κριτήρια για τη 
διδασκαλία-µάθηση της µουσικής;  

Στον παρόντα τόµο περιλαµβάνονται τα πλήρη κείµενα των ανακοινώσεων του 
Συνεδρίου (προφορικές εισηγήσεις, συµπόσια, αναρτηµένες εισηγήσεις) που 
ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στη διαδικασία κρίσης (τυφλό σύστηµα δύο κριτών) από 
τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Τα κείµενα δηµοσιεύονται µε 
αλφαβητική σειρά. Η διαδικασία αυτή οδήγησε σε έναν υψηλού επιπέδου 
επιστηµονικό διάλογο. Πιστεύουµε ότι αυτός ο διάλογος προάγει την αλληλεπίδραση 
ανάµεσα στα µέλη της επιστηµονικής µας κοινότητας και η έκδοση των Πρακτικών 
επικυρώνει την αξία αυτής της συνεργασίας.  

Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε.
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Σε αυτό το σηµείο, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλα τα µέλη της Επιστηµονικής 
Επιτροπής για τη συµβολή τους στη διασφάλιση της επιστηµονικότητας του 7ου 
Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. Επίσης, θέλουµε να εκφράσουµε την ευγνωµοσύνη µας στη 
Σοφία Αγγελίδου και στη Δήµητρα Κόνιαρη για την άψογη συνεργασία µας και την 
προσεχτική εργασία τους για την έκδοση αυτού του τόµου.  

Μαίη Κοκκίδου & Ζωή Διονυσίου 

Θεσσαλονίκη, 11 Δεκεµβρίου 2016 
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