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Προσυνεδριακό Σεμινάριο της Επιστημονικής Ομάδας για τη 
Μουσική Εκπαίδευση στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Ηλικία 

(Early Childhood Music Education - ECME) με θέμα:

Μεταδίδοντας τη φλόγα: ανατρέχοντας στο παρελθόν, 
αντικρίζοντας το μέλλον της μουσικής εκπαίδευσης 

στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία

Passing on the flame: Reflecting on the Past 
Envisioning towards the Future of Early Childhood Music Education

Λίγες  μέρες  πριν  από  το  Συνέδριο  της  Διεθνούς  Ένωσης  για  τη  Μουσική 
Εκπαίδευση (ISME) στη Θεσσαλονίκη (15-20 Ιουλίου 2012) διοργανώνεται στην 
Κέρκυρα  ένα  από  τα  έξι  προσυνεδριακά  σεμινάρια  που  διοργανώνονται  σε 
διάφορες πόλεις της Ελλάδας ταυτόχρονα. Το φετινό προσυνεδριακό σεμινάριο 
της Επιστημονικής Ομάδας για τη Μουσική Εκπαίδευση στην Προσχολική και 
Πρωτοσχολική Ηλικία φιλοξενείται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου 
Πανεπιστημίου  στο  νησί  της  Κέρκυρας,  μεταξύ  8  και  13  Ιουλίου  2012.  Το 
σεμινάριο  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  γιατί  αποτελεί  τόπο  συνάντησης  και 
ανταλλαγής  απόψεων  ερευνητών,  επιστημόνων  και  εκπαιδευτικών  που  θα 
εστιάσουν  στο  παρελθόν  και  το  μέλλον  της  μουσικής  εκπαίδευσης  στην 
προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία. Περισσότερες πληροφορίες για το ECME 
μπορείτε  να βρείτε  στην ιστοσελίδα  www.isme.org επιλέγοντας  Commissions 
και ακολούθως το Early Childhood Music Education Commission. 

http://www.isme.org/


Τοποθεσία:
Ιόνιος Ακαδημία, Καποδιστρίου 1, Κέρκυρα
Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα

Ημερομηνίες του σεμιναρίου:
Το  συνέδριο  ξεκινά  με  την  εγγραφή  και  τη  δεξίωση  καλωσορίσματος  την 
Κυριακή 8 Ιουλίου από τις 20.00 έως τις 22.00 και τελειώνει την Παρασκευή 
στις 13.30 στην Ιόνιο Ακαδημία.

Εγγραφή:
Περιλαμβάνει:  εγγραφή,  πρακτικά  του  συνεδρίου,  δεξίωση  καλωσορίσματος, 
σνακ  και  καφέ  στα  διαλείμματα,  μεσημεριανά  γεύματα  (αν  το  επιλέξει  ο 
σύνεδρος). 

Τιμή εγγραφής
από 1 Απριλίου

έως 15 Ιουνίου 2012
Διεθνείς σύνεδροι 230.00
Φοιτητές εξωτερικού 150.00
Τοπικοί σύνεδροι (Έλληνες) - 5 μέρες με μεσημεριανό 120.00
Τοπικοί σύνεδροι (Έλληνες) - 5 μέρες χωρίς μεσημεριανό 50.00
Τοπικοί σύνεδροι (Έλληνες) - 1 μέρα χωρίς μεσημεριανό 10.00
Μέλη της ΕΕΜΕ - (χωρίς μεσημεριανό, με πρακτικά) 30.00
Φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου 
Πανεπιστημίου

δωρεάν

Φοιτητές άλλων Τμημάτων (χωρίς μεσημεριανό) 30.00

Παρακαλώ δηλώστε την εγγραφή σας μέχρι τις  15 Ιουνίου 2012 
στέλνοντας  e-mail στο:  ecme2012@gmail.com για να εξασφαλίσετε θέση 
για  τη  συμμετοχή  σας.  Υπάρχει  ανώτατο  όριο  συμμετοχών  στο 
σεμινάριο.  

Μπορείτε  να καταθέσετε  τα χρήματα για  τη  συνδρομή σας  στον  παρακάτω 
λογαριασμό  της  Ε.Ε.Μ.Ε.  στην  Τράπεζα  Eurobank (σημειώνοντας  στην 
αιτιολογία ECME και το όνομά σας):

Όνομα δικαιούχου (εκπροσώπου της ΕΕΜΕ): MYRTO VOUGIOUKA
Αριθμός λογαριασμού: 00260200470123586478
IBAN: GR9102602000000470123586478
SWIFT: EFGBGRAA

Στείλτε  την  απόδειξή  σας  σκαναρισμένη  με  το  e-mail εγγραφής  σας 
(ecme2012@gmail.com) ή κρατήστε την για να τη επιδείξετε στη γραμματεία κατά 
την εγγραφή σας το σεμινάριο.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  τη  διαμονή  σας,  μεταφορά  και 
επισκέψεις στην Κέρκυρα, μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα:

http://www.corfuxenos.gr/conferences/early-childhood-music-
education.php
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Προαιρετικές Εκδρομές στις οποίες μπορείτε να συμμετέχετε

1. Εκδρομή στην Εθνική Πινακοθήκη – Παράρτημα Κέρκυρας, στην 
Παλαιοκαστρίτσα και δείπνο στο χωριό Λάκωνες – Τετάρτη 11 Ιουλίου 
2012

Τιμή:  36€  (περιλαμβάνει  μεταφορά  με  ναυλωμένο  λεωφορείο,  επαγγελματία 
αγγλόφωνη ξεναγό, είσοδο στην Εθνική Πινακοθήκη, δείπνο με ποτό)

2. Επίσημο Δείπνο του σεμιναρίου στο νησί Βίδος - Πέμπτη 12 Ιουλίου 
2012

Τιμή: 30€ (περιλαμβάνει δείπνο με ποτό, εισιτήρια πλοίου, μεταφορά από και 
προς τα ξενοδοχεία με ναυλωμένο λεωφορείο) 

3. Μετακίνηση Κέρκυρα – Θεσσαλονίκη με ναυλωμένο λεωφορείο το
Σάββατο 14 Ιουλίου 2012 για όσους θα συμμετέχουν στο κεντρικό 
συνέδριο της ISME στη Θεσσαλονίκη
Για όσους θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη για να συμμετέχουν στο Παγκόσμιο 
Συνέδριο  της  ISME (15-20  Ιουλίου,  Μέγαρο  Μουσικής  Θεσσαλονίκης, 
www.isme.org), θα ναυλωθεί λεωφορείο που θα ταξιδέψει για Θεσσαλονίκη στις 
14 Ιουλίου 2012 (αναχώρηση περίπου στις 10.00 π.μ.). Στάση για μεσημεριανό 
φαγητό στο Μέτσοβο. 

Τιμή: 35€ (περιλαμβάνει μεταφορά με λεωφορείο και εισιτήρια πλοίων). 

Για  κρατήσεις  θέσεων  επικοινωνήστε  με  την  κ.  Καίτη  Παγιατάκη  (e-mail 
ketty@corfuxenos.gr, τηλ. 26610 39707). 

Η πληρωμή για τις εκδρομές και το λεωφορείο μπορεί να γίνει νωρίτερα ή με 
την εγγραφή σας στο σεμινάριο (την Κυριακή 8 ή τη Δευτέρα 9 Ιουλίου), αλλά 
χρειάζεται  να  κλείσετε  θέση  εκ  των  προτέρων  σε  ό,τι  επιλέξετε  να 
συμμετέχετε. 

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να συμμετέχετε στο σεμινάριο. 

   Με εκτίμηση,

Ζωή Διονυσίου

Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσικής Παιδαγωγικής
Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Υπεύθυνη διοργάνωσης Προσυνεδριακού Σεμιναρίου ΕCME
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: ecme2012@gmail.com 
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