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Εισαγωγικό σημείωμα των επιμελητριών του τόμου
Η μουσική και η μουσική εμπειρία έχει μία αδιαμφισβήτητη δύναμη να επηρεάζει τον
άνθρωπο, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην ανάπτυξή του. Αναρίθμητοι φιλόσοφοι,
ιστορικοί, κοινωνιολόγοι και ανθρωπολόγοι έχουν εστιάσει στο μουσικό φαινόμενο και έχουν
επιχειρήσει να το εξηγήσουν. Αλλά, για πολλούς αιώνες, και μέχρι σήμερα ακόμα, δεν έχει
εξακριβωθεί το πώς η μουσική καταφέρνει να συγκινεί, να δίνει νέο νόημα σε μία περίσταση,
να προσδιορίζει εν γένει μία κοινωνική πραγματικότητα, και τελικά να μας καθορίζει.
O Olsson (2003)1 αναφέρει ότι ζούμε τα καλύτερα του μουσικού κόσμου, διότι ποτέ
άλλοτε στην ιστορία δεν είχαν οι άνθρωποι τόσες πολλές μουσικές εμπειρίες. Οι νέες
τεχνολογίες έδωσαν σε όλους μας τη δυνατότητα για μουσική δημιουργία και για διάδοση
της μουσικής σε όλη την οικουμένη. Όσο όμως το μουσικό πεδίο γίνεται πιο ευρύ και πιο
σύνθετο, τόσο πιο δύσκολο είναι να ανιχνεύσουμε τις συνιστώσες του μουσικού φαινομένου.
Στο 6ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση
αναζητήσαμε τις διαστάσεις και το πλαίσιο αυτής της θεώρησης: Γιατί μας αρέσει να ακούμε,
να παίζουμε και να δημιουργούμε μουσική; Πώς προσλαμβάνουμε τη μουσική; Γιατί να
διδάσκεται η μουσική; Πώς πρέπει να διδάσκεται και τι να περιλαμβάνει; Η μουσική αφορά
μόνο τα προικισμένα και «ταλαντούχα» άτομα; Πώς επηρεάζεται η δομή και η λειτουργία του
εγκεφάλου κατά την επεξεργασία του μουσικού ερεθίσματος; Ποιες είναι οι παράμετροι της
θεραπευτικής αξιοποίησης της μουσικής; Ποιο είναι το διδακτικό και μαθησιακό πλαίσιο για
την εκμάθηση της μουσικής από άτομα με αναπηρίες;
Τα κείμενα αυτής της ηλεκτρονικής έκδοσης συνιστούν το πλήρες σώμα των
προφορικών και αναρτημένων ανακοινώσεων, των κειμένων που παρουσιάστηκαν στις
στρογγυλές τράπεζες, καθώς και των παρουσιάσεων των εργαστηρίων του 6ου Διεθνούς
Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο έχουν
συγκεντρωθεί και υποβληθεί σε κρίση με το ανώνυμο σύστημα δύο κριτών-μελών της
επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου. Για όσες εργασίες εκφράστηκαν κρίσεις με μεγάλη
απόκλιση, το κείμενο στάλθηκε σε τρίτο ανώνυμο αξιολογητή. Τα σχόλια και οι
παρατηρήσεις προωθήθηκαν στους συγγραφείς. Η διαδικασία αυτή οδήγησε σε έναν υψηλού
επιπέδου επιστημονικό και ενδιαφέροντα διάλογο. Πιστεύουμε ότι αυτός ο διάλογος
υπογραμμίζει την ανάγκη αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των μελών της επιστημονικής
κοινότητας που φιλοξενήθηκαν στο εν λόγω συνέδριο. Οι θεματικές ενότητες των συνεδριών
(Μουσική, νευροεπιστήμες και ιατρική, Έρευνες στη μουσική παιδαγωγική, Η μουσική
εκπαίδευση στην ειδική αγωγή, Μουσική εκπαίδευση: προτάσεις κι εφαρμογές, Χορωδιακή
εκπαίδευση: ζητήματα μεθοδολογίας και εφαρμογών, Η μουσική ως θεραπεία, Αξιολόγηση
εκπαιδευτικού υλικού, Μουσική και ΑμΕΑ, Μουσική παιδαγωγική: ζητήματα μεθοδολογίας και
εφαρμογών, Μουσική, μουσική εκπαίδευση και κοινωνία, Μουσική και διαθεματικότητα,
Φιλοσοφία της μουσικής εκπαίδευσης, Έρευνες στη μουσική παιδαγωγική, Μουσική εκπαίδευση
και μουσική ψυχολογία, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών μουσικής, Η επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της μουσικής, Μουσικοί και υγεία, Η προετοιμασία των
μελλοντικών εκπαιδευτικών μουσικής) λειτούργησαν ως αφορμή για το διεπιστημονικό
διάλογο και την τεκμηρίωση της θέσης: «Μουσική: παιδεύει, εκπαιδεύει, θεραπεύει».
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη της Επιστημονικής και της Οργανωτικής
Επιτροπής του Συνεδρίου και όλους όσοι στήριξαν την πραγματοποίησή του με ποικίλους
1

Olsson, B. (2003). A music pedagogy credo. International Journal of Music Education, 23(2), 121-123.
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τρόπους και ειδικότερα την άοκνη, ευρηματική και αγαπημένη μας συνεργάτιδα Σοφία
Αγγελίδου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στη Μεγάλης
Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη», στους χορηγούς του συνεδρίου και
στους Κρατικούς Φορείς (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) για την αιγίδα τους.

Μαίη Κοκκίδου & Ζωή Διονυσίου
12 Οκτωβρίου 2009
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Introductory note of the editors
Music and musical experience has an undisputable power to influence mankind, and to
contribute significantly to its development. Numerous philosophers, historians, sociologists
and anthropologists have focused on the musical phenomenon and have attempted to explain
it. However, for many centuries and since nowadays we cannot truly confirm how music has
the ability to motivate us, to give new meanings, to signify a social reality, and finally to
define us.
Olsson (2003)2 states that we run on the best of the musical world, because never
before in human history we had so many musical experiences. New technologies gave to
everybody the opportunity for musical creation and the dissemination of music to all over the
world. But the wider and more complicated the music realm becomes, the harder it gets to
outline the components of the musical phenomenon.
In the 6th International Conference of the Greek Society for Music Education we
sought the dimensions and the context of this approach: Why do we enjoy listening to,
creating and playing music? How do we perceive music? Why, how and what music should
be taught? Should music education be addressed to gifted and talented students only? How the
music stimuli affect the structure and function of the brain? What are the dimensions of music
therapy and therapeutic use of music? What about the teaching and learning process for
people with special needs?
The texts of the present electronic edition constitute the corpus of the oral
presentations, posters, round tables and workshops that were presented in the 6th International
Conference of the G.S.M.E. The papers included in the present edition have been evaluated
via double blind reviewing system from members of the scientific committee of the
conference. Regarding the papers for which the evaluations had significant divergences, a
third reviewer’s evaluation was asked. The comments of the evaluators were forwarded to the
authors. This process formulated a high-level scientific and inspiring dialogue. We strongly
believe that this dialogue underlines the need for interaction and collaboration among the
scholars and researchers who participated in this conference. The thematic strands of the
sessions (Music, neurosciences and medicine, Research in music pedagogy: suggestions and
implementation, Music education in special education, Choral education: issues in
methodology and practice, Music as therapy, Evaluation of teaching material in music
education, Music and students with special needs, Music pedagogy: issues in methodology
and practice, Music, music education and society, Music and cross-disciplinarily, Philosophy
of music education, Research in Music Pedagogy: suggestions and implementation, Music
education and music psychology, Music teachers education, Musicians and health, Teachers’
professional development in music teaching, Preparation of Future Music Teachers)
promoted the inter-scientific exchange of ideas and confirmed the statement: “Music: trains,
educates, heals”.
We would like to express our gratitude to the members of the scientific and organizing
committees of the conference and everybody who worked for its completion through various
ways, and especially our indefatigable, imaginative, dearest colleague Sophia Aggelidou. We
would like to express our sincere thanks to the Music Hall of Athens, the Music Library of
Greece “Lilian Voudouri”, the sponsors of the conference and the State Organizations
2
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(Ministry of Education, Life-long Learning and Religious Affairs, Ministry of Culture and
Tourism, and the Pedagogical Institute) for their auspices.

May Kokkidou & Zoe Dionyssiou
12th October 2009
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Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη» πάνε σχολείο
5. Δημήτρης Αντωνακάκης: Οι Αναπτυξιακές Συνιστώσες του Μουσικοπαιδαγωγικού
Συστήματος Orff
6. Μαρία Βαρβαρίγου: Μοντελοποίηση αποτελεσματικής εκπαίδευσης στη διεύθυνση
χορωδίας
7. Βασιλειάδης Αναστάσης: Bach to Reality
8. Αντώνης Βερβέρης: Μέθοδοι διδασκαλίας τραγουδιού σε αγόρια κατά την περίοδο
της μεταφώνησης: Μία βιβλιογραφική παρουσίαση
9. Μαρία Βρακά- Martone: Η επίδραση του πολιτισμικού περιβάλλοντος στην
ανάπτυξη της Απόλυτης Ακοής: συγκριτική μελέτη Ελλάδας και Ιαπωνίας
10. Ελευθερία Βούλγαρη: H συμβολή του μαθήματος της μουσικής στην ανάπτυξη και
τη διαφοροποίηση των λειτουργιών του κεντρικού νευρικού συστήματος (Κ.Ν.Σ.).
Επισκόπηση ερευνών για την ανάπτυξη του εγκεφάλου
11. Στυλιανή Γεωργουλή-Μπουρζούκου: Ο Δρόμος για την Μουσική Δημιουργικότητα
περνάει από την Αγορά
12. Ζωή Διονυσίου: Προβλήματα νέων εκπαιδευτικών μουσικής και τρόποι
αντιμετώπισής τους: μια έρευνα βασισμένη στην πρακτική άσκηση
13. Κωνσταντίνα Δογάνη: Heart, Hear, Ear, Art. Απ’ το ρυθμό της καρδιάς στο ρυθμό
της μουσικής
14. Rivka Elkoshi: Tα παιδιά ακούν ένα έργο κλασσικής μουσικής: Μία έρευνα λεκτικών
και γραφικών αποκρίσεων σε ένα κομμάτι για πιάνο του Claude Debussy
15. Arvydas Girdzijauskas: Ο χαρακτήρας των μουσικών δράσεων και η κουλτούρα
ηθικών αξιών μαθητών των τελευταίων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
16. Ruta Girdzijauskiene: Οι ιδιαιτερότητες της δημιουργικής έκφρασης στο τραγούδι
των παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας
17. Μαρία Ζαχαριάδου: Μουσική ανάπτυξη και οργανική μουσική εκπαίδευση στην
προσχολική ηλικία: Διεθνή ερευνητικά ευρήματα και ελληνική πραγματικότητα
18. Χριστιάνα Καλατζόγλου & Λευκοθέα Καρτασίδου: Μουσική αντίληψη ατόμων με
κοχλιακό εμφύτευμα
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19. Καλδή, Μιράντα & Ετμεκτσόγλου, Ιωάννα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση στην
όπερα για νέους ‘Οι θρυλικές περιπέτειες του Μεγαλέξαντρου’: Έρευνα πεδίου και
εφαρμογές
20. Θωμαΐς Τρούλου-Καπουλίτσα: Από τη λύρα του Ορφέα και την απεικόνιση των
ψαλμών του Δαβίδ στη φούγκα για δύο χρώματα του Κupka και όχι μόνο…
21. Χαρίκλεια Κατσώχη: Είμαι καλή μαθήτρια στο μάθημα της μουσικής; Σχέσεις
μεταξύ φύλου και πεποιθήσεων μαθητών
22. Lucia Kessler-Κακουλίδη: Μουσικοθεραπεία και Αυτισμός: υποστηρικτική
παρέμβαση στην προσχολική και σχολική ηλικία
23. Αμαλία Κλήμη: Μια ολιστική προσέγγιση της εμπειρίας (σωστό) του φυσιολογικού
τοκετού με την αξιοποίηση της μουσικής ως βοηθητικού μέσου: μια πιλοτική ποιοτική
μελέτη
24. Μαίη Κοκκίδου, Ελευθερία Αθανασίου & Κατερίνα Δημητριάδη: Σχολική
Μουσική Εκπαίδευση: Διερεύνηση της στοχοθεσίας των νέων σχολικών εγχειριδίων
μουσικής για το Δημοτικό Σχολείο σύμφωνα με την ταξινομία του B.S. Bloom
25. Μαίη Κοκκίδου & Ελένη Τσακιρίδου: «Γιατί ακούνε οι νέοι μουσική; Για να
παιδεύονται, για να εκπαιδεύονται ή για να θεραπεύονται;»: μία έρευνα πεδίου
26. Ανθούλα Κολιάδη-Τηλιακού: Η Μουσική Αγωγή ως παράγοντας διαμόρφωσης
Κοινωνικής Συμπεριφοράς στην εφηβική ηλικία: αποτελέσματα έρευνας αναφορικά
με τις σχέσεις μεταξύ συνομηλίκων
27. Δήμητρα Κόνιαρη: Εξερευνώντας τη μουσική μάθηση από τη σκοπιά των
νευροεπιστημών: Ο αναδυόμενος ρόλος της Νευροεκπαίδευσης στη μουσική
εκπαίδευση
28. Λίλλυ Κότσιρα: Reuasable learning objects
29. Ludger Kowal-Summek: Ποιο είναι το καταλληλότερο μουσικό όργανο για ένα παιδί
με αναπηρία;
30. Θεανώ Κουτσουπίδου: Η μουσική ως μέσο κατανόησης μαθηματικών εννοιών:
Προτάσεις για τη διδασκαλία της έννοιας των πιθανοτήτων
31. Μαρία Μαγαλιού: Η μουσική αγωγή ως μέσο κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης
στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία
32. Γεωργία Γ.Μαρκέα: Όλα τα παιδιά έχουν από τη φύση τους μουσικό εγκέφαλο
33. Βασίλης Μητρόπουλος: Το μάθημα της Αρμονίας στα μουσικά σχολεία και η ανάγκη
αλλαγής φιλοσοφίας της διδασκαλίας του.
34. Ειρήνη Νικολάου: Οι πολλαπλοί ρόλοι της μουσικής όπως παρουσιάζονται στα
Πολιτικά του Αριστοτέλη
35. Γαρυφαλλιά Ε. Ντζιούνη: Σχέση Μουσικής και Ιατρικής: ιστορική επισκόπηση
“Μουσική ιατρεία ψυχής, σώματος και πνεύματος”
36. Nikolina Ogneska-Stoyanova: Σύγχρονες Παιδαγωγικές Μέθοδοι και Κατάρτιση των
Εκπαιδευτικών στη Μουσική
37. Hatice Onuray-Egilmez, Ozgur Egilmez & M. Aydin Atalay: Η μουσικοθεραπεία
και οι θεραπευτικές επιδράσεις των μακάμ στο τουρκικό έθνος
38. Ezgi Özeke-Kocabaş & Sezen Özeke: Η χρήση της μουσικής στην ειδική εκπαίδευση
στην Τουρκία
39. Ολυμπία Παπά & Λευκοθέα Καρτασίδου: Μουσικές δεξιότητες των ατόμων με
πρόβλημα όρασης
40. Μαρία-Ελένη Παπαδοπούλου & Λευκοθέα Καρτασίδου: Ενίσχυση των
ακαδημαϊκών δεξιοτήτων σε παιδιά με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες μέσω της
μουσικής
41. Ioulia Papageorgi: Ψυχολογικές διαστάσεις της μουσικής εκτέλεσης και εισηγήσεις
όσον αφορά στην εκπαίδευση των μουσικών
42. Στεφανία Παπατζίκη: Η διδασκαλία της μουσικής σε παιδιά με προβλήματα όρασης
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43. Μεταξία Παυλάκου: Ψυχολογικά οφέλη που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε
ομαδικό τραγούδι
44. Ελισσάβετ Περακάκη: Μαθαίνω πώς να μαθαίνω: από τη Γνώση στη Μεταγνώση
45. Θεοχάρης Ράπτης: Ο σχεδιασμός του μαθήματος μουσικής και η συμβολή της
φιλοσοφίας
46. Dina Savvidou: Ομαδική διδασκαλία πιάνου σε αρχάριους και μέσους μαθητές:
Εκπαιδευτικά οφέλη και παιδαγωγικές στρατηγικές
47. Χριστίνα Σιδηροπούλου: Μουσική εκτέλεση και ψυχολογική έρευνα: Εισαγωγή
στην πρώτη ανάγνωση, Μελέτη, και δεξιοτεχνική Εκτέλεση
48. Εβίτα Σίμου & Ξανθούλα Παπαπαναγιώτου: Η επιλογή ρεπερτορίου για το μάθημα
της χορωδίας στα μουσικά σχολεία της Ελλάδας
49. Λήδα Στάμου: Μουσική μελέτη από ‘κούνια’: H έρευνα της μουσικής συμπεριφοράς
βρεφών και νηπίων
50. Γιάννης Σταύρου: Η επίδραση των κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων στο μάθημα της
Μουσικής στην ελληνική εκπαίδευση
51. Κάτια Στεφανάκου: Σχολικά εγχειρίδια της Μουσικής Αγωγής για το Δημοτικό
Σχολείο: η διερεύνηση της έμφασης σε δημιουργικές δραστηριότητες
52. Αγγελική Τριανταφυλλάκη: Επαγγελματική γνώση του εκπαιδευτικού μουσικού
53. Giorgos Tsiris & Simon Procter: Έρευνα και Διάλογος στη Μουσικοθεραπεία: Ένας
Ρόλος για τα Επιστημονικά Περιοδικά
54. Patrick K. Freer: Το παράδοξο εκτέλεσης-παιδαγωγικής στη χορωδιακή μουσική
εκπαίδευση
55. Μαρία Φρουδάκη: Αναζήτηση Μουσικού Νοήματος στην Ψυχο-ογκολογία: μία
μουσικοθεραπευτική οπτική
56. Αθηνά Φυτίκα: Μαθαίνοντας πιάνο σε παιδιά με δυσλεξία
57. Βασιλική Χαρίση: Μουσική Αγωγή: Μετασχηματίζοντας τον Επιστημονικό σε
Σχολικό Εγγραμματισμό μέσω του Σχολικού Βιβλίου
58. Αλέξανδρος Χαρκιολάκης: Ο Ντμίτρι Καμπαλέφσκυ και η μουσική εκπαίδευση στα
πρότυπα του σοσιαλιστικού μοντέλου στη Σοβιετική Ένωση
59. Έλενα Χρονοπούλου: Η συμβολή του παιχνιδιού της μουσικοκινητικής αγωγής στη
δημιουργική σκέψη παιδιών προσχολικής ηλικίας
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Παρουσιάσεις σε στρογγυλή τράπεζα
1. Η προετοιμασία των μελλοντικών
Πανεπιστημίου και Σχολείου
Σμαράγδα Χρυσοστόμου (συντονίστρια)
Ελισσάβετ Περακάκη
Τζένη Γιαμάλογλου

800
801

εκπαιδευτικών

μουσικής:

Σύνδεση

2. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της μουσικής:
προβλήματα, προκλήσεις, προοπτικές
Στάμου, Λελούδα (συντονίστρια)
Σοφία Αυγητίδου: Τρεις διαφορετικές μορφές επιμόρφωσης: Συγκριτική ανάλυση και
προκύπτοντες προβληματισμοί
Νίκος Θεοδωρίδης: Ζητήματα διαδικασίας και περιεχομένου με βάση μια πρόταση μοντέλο για τη μουσικοπαιδαγωγική επιμόρφωση των νηπιαγωγών
Μαίη Κοκκίδου: Ζητήματα και ερευνητικά ευρήματα στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης των
Νεοδιοριζόμενων Εκπαιδευτικών Μουσικής

959
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Στάμου, Λελούδα: Αποκαλύπτοντας το εσωτερικό πεδίο των Ελλήνων εκπαιδευτικών της
μουσικής: Μία πρόταση ουσιαστικής επιμόρφωσης

990

3. Μουσικοί και υγεία
Δημήτρης Διονυσίου (συντονιστής)
Αθανασία Πρίντζα: Πρόληψη και αντιμετώπιση των διαταραχών της φωνής σε
επαγγελματίες τραγουδιστές. Εξατομικευμένες διαγνωστικές προσεγγίσεις και
θεραπευτικές παρεμβάσεις
Πασχάλης Στειρόπουλος: Συνήθη αναπνευστικά και καρδιαγγειακά προβλήματα σε
μουσικούς
Ευαγγελία Νένα: Συχνά δερματολογικά προβλήματα στους μουσικούς
Δημήτρης Διονυσίου & Ευτέρπη Δεμίρη: Το χέρι του μουσικού
Νικόλας Τσακωνιάτης: Η μουσική στο χειρουργικό περιβάλλον

1000

Αναρτημένες ανακοινώσεις (Poster)

1006

1. Polyvios Androutsos & Jere T. Humhreys: Ικανότητα παρατήρησης μαθημάτων
μουσικής από εκπαιδευόμενους μουσικούς εκπαιδευτικούς
2. Κολιούση Ειρήνη & Δήμητρα Κόνιαρη: Τραγουδώντας την ιστορία: το παράδειγμα
των σουλιώτικων τραγουδιών
3. Αικατερίνη-Σπυριδούλα Κορακιανίτη: Πώς η μουσική αγωγή συμβάλει στην
καλλιέργεια της «μουσικής συμπεριφοράς»;
4. Ευαγγελία Μητρογιάννη & Χρυσή Μπομπαρίδου: Μια πολυπολιτισμική τάξη:
«Μια συμφωνική ορχήστρα»
5. Ελένη Χριστοδούλου: Η ενεργοποίηση του εγκεφάλου στη μουσική δραστηριότητα
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Εργαστήρια

1052

1. Marco Bricco: Το παιδί των ήχων: πολύτιμοι ήχοι
2. Susanne Burgess: Ακρόαση: ένας σύνδεσμος της μουσικής και της ανάγνωσης - Ένα
διαθεματικό μάθημα για μαθητές δημοτικού.
3. Γεωργία Γκανά, Ελένη Ζησοπούλου & Παναγιώτα Χατζηκαμάρη: Mε αφορμή τη
Μουσική και το Φως... Μια πρόταση για τη δημιουργία ενός σκηνικού δρώμενου με
«εργαλεία», το σώμα, το φως, τη σκιά και τη μουσική
4. Ξένια Θεοδωρίδου: Σκέψη, αναπνοή, σώμα κατά την ερμηνεία στο πιάνο
5. Λευκοθέα Καρτασίδου & Χριστιάνα Καλατζόγλου: Ρυθμική ανάλυση προσαρμογές και τροποποιήσεις για μαθητές με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες
6. Χρύσα Κίτσιου: Βιώνοντας το συναίσθημα της ευχαρίστησης- Δημιουργικότητας στο
μάθημα της Μουσικής. Ιδέες, ρεπερτόριο, ασκησιολόγιο.
7. Δημήτρης Κούντουρας: Το φλάουτο με ράμφος και η διδασκαλία του για
μουσικοπαιδαγωγούς
8. Μαρία Κυνηγού-Φλάμπουρα: Μουσικά θέματα από τα στοιχεία του ρυθμού (χρόνος,
χώρος, Δύναμη, φόρμα) που μπορούν να αποδοθούν κινητικά και εκφραστικά από
μικρούς και μεγάλους
9. Ελένη Λούρα: Ανιχνεύοντας τη μουσική, την κίνηση, το λόγο στα χαρακτικά του
Escher
10. Θωμάς Μαρόπουλος: “HΧΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ” Συμβολή στη Μουσική Σύνθεση με
χρήση των χαρακτηριστικών του μουσικού ήχου
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11. Δέσποινα Ματθαιοπούλου: Θεωρία και Δράση
12. Ελισσάβετ Περακάκη: Από μαθητής … «συνθέτης»
13. Αλεξάνδρα Περιστεράκη & Μαριανέλλη Καρέλου: Αυτοσχεδιασμοί στην Ειδική
Αγωγή: εκεί που χορεύουν οι ήχοι και τραγουδά η κίνηση
14. Δημήτρης Σαρρής: Κατασκευή και χρήση αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων στην
εκπαίδευση: προσεγγίσεις και εφαρμογές
15. Μιχάλης Τόμπλερ: Από το χάος στην ακαμψία: Ιδέες, ρεπερτόριο, ασκησιολόγιο
16. Νάνσυ Τουμπακάρη: Από τους Rolling Stones Radiohead- Ένα εκπαιδευτικό
οδοιπορικό στα μονοπάτια της ροκ
17. Αγγέλικα Σλάβικ, Μαρία Φιλιάνου & Ελένη Λούρα: "Σιωπηλά μονοπάτια
επικοινωνίας". Η σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας στο μάθημα της μουσικής
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Βιογραφικά εισηγητών στα ελληνικά
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