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Τριανταφυλλάκη, Αγγελική & Χρυσοστόµου, Σµαράγδα. Από τον «φακό» του φοιτητή,  

στον «φακό» του εκπαιδευτικού. Μια µελέτη περίπτωσης της πρακτικής  
διδασκαλίας και άσκησης στο ΤΜΣ, ΕΚΠΑ κατά το έτος 2017-18   435 

Φυτίκα, Αθηνά. Οµαδική διδασκαλία πιάνου στην τρίτη ηλικία     445 
Χαλκιαδάκη, Μαρία & Ακογιούνογλου, Μίτσυ. Η συµβολή του Καθολικού Σχεδιασµού  

για τη Μάθηση στην ισότιµη συµµετοχή παιδιών µε διαφορετικά µαθησιακά  
προφίλ στο µάθηµα της µουσικής       452 
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Στρογγυλές τράπεζες 

Στρογγυλή τράπεζα Ι:          465 
Παρουσίαση του ψηφιακού αποθετηρίου και της διαδραστικής πλατφόρµας για τη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και µουσικής µέσα από τα τραγούδια της Μαρίζας 
Κωχ: «Εγώ πατρίδα γνώρισα µέσʼ από τα τραγούδια» 

Συντονίστρια:  
Ζωή Διονυσίου: Ψηφιακό Αποθετήριο ΜΑΡΙΖΑ «Εγώ πατρίδα γνώρισα µέσʼ από τα 
τραγούδια»: ιδέα, στόχοι, υλικό        466 

Εισηγήσεις 
Κωνσταντάκου, Κλειώ. Εκµάθηση ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού µέσω των  
 τραγουδιών της Μαρίζας Κωχ: Μία πιλοτική εφαρµογή στο Νηπιαγωγείο  
 της Εθνικής Σχολής Βιέννης        477 
Πανταζή, Ευσταθία. Η διδακτική αξιοποίηση των τραγουδιών της Μαρίζας Κωχ για τη 

διδασκαλία των ελληνικών ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας     487 

Στρογγυλή τράπεζα ΙΙ:          497 
Η εµψύχωση θέλει τέχνες:  
Απόψεις για την Εµψύχωση µέσω τεχνών στην εκπαίδευση 

Οργανωτές:  
Γεωργία Γκανά, ΕλένηΖησοπούλου, Νίκος Θεοδωρίδης (συντονιστής), Παναγιώτα  
Σιάνου-Χατζηκαµάρη, µέλη της Καλλιτεχνικής Παιδαγωγικής Οµάδας «Ελάτε να Παίξουµε» 

Εισηγήσεις 
Ζησοπούλου, Ελένη, Σιανου Χατζηκαµάρη, Παναγιώτα & Θεοδωρίδης, Νίκος.  
 Η εµψύχωση σύµφωνα µε την οπτική και τη διαδροµή της Καλλιτεχνικής 

Παιδαγωγικής Οµάδας «Ελάτε να Παίξουµε»      499 
Θεοδωρίδης, Νίκος. Η συµβολή των µουσικών εµψυχωτικών δραστηριοτήτων στη  
 µουσική µάθηση         508 
Θωίδου, Μαρία. Εµψυχώνοντας τους εµψυχωτές: η εµψυχωτική-εκπαιδευτική διάσταση  
 της εθελοντικής συµµετοχής σε πολιτιστικά δρώµενα. Η περίπτωση ενός µουσικού 

φεστιβάλ          516 
Κοκκίδου, Μαίη. Εµψύχωση στις οµαδικές µουσικές δράσεις: το κοινωνικό νόηµα της 

µουσικής          525 
Μπακιρτζής, Κώστας & Σλαυκίδης, Γιώργος. Η Εµψύχωση Οµάδων και οι  
 εφαρµογές της          533 
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Στρογγυλή τράπεζα ΙΙΙ:         542 
Μουσική Εκπαίδευση & Κοινωνική Δικαιοσύνη 

Συντονιστής: 
Δηµήτρης Θ. Ζάχος. Η προβληµατική της ειδικής συνεδρίας    542 
Εισηγήσεις 
Ζάχος, Δηµήτρης Θ. Κοινωνική δικαιοσύνη στην εκπαίδευση: ορισµένες κριτικές 

παρατηρήσεις          546 
Μανανά, Μαρία & Κοκκίδου, Μαίη. Κοινωνική Δικαιοσύνη και Μουσική Εκπαίδευση:  
 φραγµοί στην πρόσβαση στο Μουσικό Σχολείο µαθητών Ροµά από το Δροσερό  
 Ξάνθης           555 
Μπιλιλής, Θανάσης. Η µουσική ως… δράστης Δηµοκρατίας στο σχολείο   564 

Στρογγυλή τράπεζα ΙV:         568 
Διατλαντικές εµπειρίες διδασκαλίας της µουσικής: Μελέτη περίπτωσης µε φοιτητές 
από Κύπρο και ΗΠΑ 

Συντονιστής: 
Γιάννης Μυράλης 

Εισηγήσεις 
Αδαµοπούλου, Κατερίνα & Μυράλης, Γιάννης. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη µουσική  
 στην Ελλάδα και στην Κύπρο        569 
Αρχοντοπούλου, Άννα & Μυράλης, Γιάννης. Η εξ αποστάσεως µάθηση στη µουσική  
 στην τριτοβάθµια εκπαίδευση της Βόρειας Αµερικής     576 

Στρογγυλή τράπεζα V:         583 
Εφαρµογές της Ελληνικής µελοποιίας στη µουσική εκπαίδευση: Ενεργοποιώντας  
τις συνδέσεις µε την κοινωνία, τον τόπο και την καθηµερινότητα 

Συντονίστρια: 
Μαρία Τσαλίκη 

Εισηγήσεις 
Τσαλίκη, Μαρία & Πασσιάς, Ελευθέριος. Αυτόχθονες διαδικασίες δηµιουργίας  
 τραγουδιών στη µουσική εκπαίδευση: Ένα διαχρονικά ενηµερωµένο σύγχρονο 
  πλαίσιο           585 
Πασσιάς, Ελευθέριος & Ζωβοΐλη, Αγορίτσα. Εφαρµογή της ελληνικής µελοποιίας  
 σε δοµή ειδικής αγωγής: Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά  
 µε την επίδραση της εφαρµογής σε Δηµόσιο Ειδικό Γυµνάσιο   592 
Τσαλίκη, Μαρία. Εφαρµογές της Ελληνικής µελοποιίας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση:  
 Τρεις µελέτες περίπτωσης        600 
Σούκα-Σίµου, Αναστασία. Εφαρµογές τραγουδοποιίας στην οργανική διδασκαλία  608 
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Πρόλογος  
των επιµελητών των Πρακτικών του 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
µετά την επιτυχηµένη διεξαγωγή του 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε., που πραγµατοποιήθηκε 
από 23 µέχρι 25 Νοεµβρίου 2018 στους φιλόξενους χώρους των δύο µεγάλων 
Πανεπιστηµίων της Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, είµαστε στην ευχάριστη θέση να παραδώσουµε στην 
επιστηµονική κοινότητα και τα Πρακτικά του Συνεδρίου.  

Η απόφαση να διοργανώσουµε ένα Συνέδριο µε κεντρικό άξονα την κοινωνική 
διάσταση της µουσικής εκπαίδευσης αποτέλεσε για όλους µας στην Επιστηµονική Επιτροπή 
από την πρώτη στιγµή µια ευκαιρία, αλλά και µια πρόκληση. Η ευκαιρία εντοπίζεται στη 
δυνατότητα ανάδειξης των κοινωνικών εκφάνσεων της µουσικής εκπαίδευσης αλλά και του 
συσχετισµού πεδίων που συχνά παρουσιάζονται µε τρόπο ασύνδετο και παρατακτικό, χωρίς 
αναζήτηση των βαθύτερων σχέσεων και αλληλεπιδράσεων. Η πρόκληση εντοπίζεται στο 
τεράστιο πεδίο που διανοίγεται, καθώς τόσο η µουσική, όσο και η εκπαίδευση, είναι 
πρωτίστως κοινωνικά φαινόµενα, και δύσκολα µπορεί να διακρίνει κανείς επιµέρους 
θεµατικές οι οποίες δεν καθορίζονται από τον κοινωνικό παράγοντα. Μάλιστα οι τεράστιες 
αλλαγές που παρατηρούνται σε παγκόσµιο και σε εθνικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια και η 
ταχύτητα αυτών των αλλαγών καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη τη δυνατότητα µιας ψύχραιµης 
και επιστηµονικής µατιάς πάνω στις κοινωνικές εξελίξεις.  

Ο τρόπος να αντιµετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις ήταν να προσδιορίσουµε θεµατικές 
που να φωτίζουν τις σηµαντικότερες κοινωνικές όψεις της µουσικής εκπαίδευσης, 
ενισχύοντας τις δυνατότητες ουσιαστικού διαλόγου και αποφεύγοντας άσκοπες οριοθετήσεις 
και αποκλεισµούς. Οι κεντρικές οµιλίες δίνουν έµφαση στον ρόλο του δασκάλου και στις 
επικοινωνιακές δυνατότητες της µουσικής. Αφού λάβαµε υπόψη τις προτάσεις που 
υποβλήθηκαν καταλήξαµε σε κάποιες ευρείες θεµατικές που αναδείκνυαν κύρια ζητήµατα 
που απασχολούν την επιστηµονική µας κοινότητα. Αυτά αφορούν τη σχέση της µουσικής στο 
σχολείο µε τη µουσική ζωή έξω από αυτό, τη σχέση της µουσικής µε την κοινωνική 
δικαιοσύνη, τη διαπολιτισµική διάσταση της µουσικής εκπαίδευσης, τις δυνατότητες και 
τους τρόπους διαµόρφωσης ταυτότητας µέσω της µουσικής, τις δυνατότητες που παρέχει η 
µουσική εκπαίδευση για υπέρβαση διακρίσεων και την κατοχύρωση βασικών δικαιωµάτων, 
τη µουσική αγωγή σε συγκεκριµένες ηλικιακές οµάδες, αλλά και σε συγκεκριµένους χώρους 
και θεσµούς, όπως για παράδειγµα τα µουσικά σχολεία, τον σχεδιασµό µουσικών 
προγραµµάτων, τον ρόλο της τεχνολογίας στη µουσική εκπαίδευση. Οι στρογγυλές τράπεζες 
φώτισαν όχι µόνο κάποιες σηµαντικές θεµατικές, αλλά και τους τρόπους µε τους οποίους οι 
θεµατικές αυτές µπορούν να προσεγγίζονται µέσα από διαφορετικές οπτικές.  

Στον παρόντα τόµο θα βρείτε τα πλήρη κείµενα των κεντρικών οµιλιών, καθώς και 
ανακοινώσεων του Συνεδρίου που ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στη διαδικασία κρίσης (τυφλό 
σύστηµα δύο κριτών) από τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Τα κείµενα 
δηµοσιεύονται ανά κατηγορία παρουσιάσεων (αναρτηµένες ανακοινώσεις, εργαστήρια, 
προφορικές ανακοινώσεις και στρογγυλές τράπεζες,) µε αλφαβητική σειρά. Προσπαθήσαµε 
να θέσουµε το πλαίσιο για έναν επιστηµονικό διάλογο υψηλού επιπέδου και νοµίζουµε ότι σε 
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µεγάλο βαθµό κατορθώσαµε να ανταποκριθούµε σε αυτόν τον στόχο. Ένας διάλογος για τη 
σχέση της εκπαίδευσης και της µουσικής µε την κοινωνία δεν έχει ασφαλώς µόνο το 
χαρακτήρα της περιγραφής µιας κατάστασης, αλλά ταυτοχρόνως και της ουσιαστικής 
παρέµβασης προς µια κατεύθυνση δηµοκρατικής, ελεύθερης και δίκαιης συνύπαρξης. Οι 
χώροι της εκπαίδευσης και της τέχνης είναι καθοριστικής σηµασίας για το µέλλον κάθε 
κοινωνίας.  

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και τα τµήµατα της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ., το 
Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης και το Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης, για την εξαίρετη φιλοξενία τους, τα µέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του 
Συνεδρίου και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ε.Μ.Ε. για την επιτυχηµένη 
διοργάνωση και διεξαγωγή του Συνεδρίου, τους καλλιτέχνες και τους εισηγητές που 
πλαισίωσαν µε το έργο και τις µελέτες τους τις εργασίες του Συνεδρίου, όλους τους 
συνέδρους που παρακολούθησαν τις εργασίες του Συνεδρίου και συνέβαλαν στην προώθηση 
της µουσικοπαιδαγωγικής σκέψης και την ανάπτυξη ενός γόνιµου επιστηµονικού, 
εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού διαλόγου, καθώς και το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευµάτων για την εµπιστοσύνη που δείχνει στο επιστηµονικό και εκπαιδευτικό έργο 
της Ε.Ε.Μ.Ε., θέτοντας, και αυτό το συνέδριο της ένωσης υπό την αιγίδα του.  

Τέλος, ευχαριστούµε θερµά τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, 
καθώς µε τη γνώση και τη συνέπειά τους συνέβαλαν στη διασφάλιση της επιστηµονικότητας 
των εργασιών του Συνεδρίου, αξιολογώντας, αρχικά, τις περιλήψεις των προτάσεων που 
λάβαµε για παρουσίαση, και, κρίνοντας, στη συνέχεια, τα πλήρη κείµενα των εισηγήσεων 
που δηµοσιεύονται στον τόµο των Πρακτικών του Συνεδρίου.  

Ελπίζουµε ότι όσα θα διαβάσετε εδώ θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω έρευνα 
και διάλογο, αλλά και για παρέµβαση στον χώρο της µουσικοπαιδαγωγικής πράξης. 

Καλή ανάγνωση!  

Οι επιµελητές των Πρακτικών  
του 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε.  

Θεοχάρης Ράπτης 
Επίκουρος καθηγητής  

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

Δήµητρα Κόνιαρη  
Εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
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Χαιρετισµός του Συνεδρίου 
εκ µέρους της Παγκόσµιας Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση -ISME 

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι και φίλες, 
µε την αφορµή του 8ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση και 
τον εορτασµό των 20 ετών από την ίδρυσή της, επιτρέψτε µου έναν πιο προσωπικό τόνο στον 
χαιρετισµό αυτό. 

Ηταν καλοκαίρι του 1994 όταν έφτασα στην Τάµπα, στη Φλώριντα των Ηνωµένων 
Πολιτειών, για να πάρω µέρος για πρώτη φορά σε συνέδριο της Παγκόσµιας Ένωσης για τη 
Μουσική Εκπαίδευση (ISME). Στην έναρξη, στις εγγραφές, συνάντησα τον συµφοιτητή µου, 
Πολύβιο Ανδρούτσο, που και εκείνος ερχόταν για πρώτη φορά σε συνέδριο της ISME. Μια -
δυο ηµέρες µετά, πίνοντας καφέ και συζητώντας, ενθουσιασµένοι από την εµπειρία µας, 
σχολιάζαµε ότι λείπει ένας επιστηµονικός οργανισµός για τη µουσική εκπαίδευση από την 
Ελλάδα και ότι θα πρέπει να τον ιδρύσουµε. Αυτό θα βοηθούσε στην επικοινωνία όλων όσων 
ενδιαφέρονται και θα έδινε ώθηση στην ελληνική µουσική εκπαίδευση. «Θα µπορούσαµε να 
γίνουµε συνδεδεµένος σύλλογος µε την ISME». «Ισως να φέρουµε το διεθνές συνέδριο της 
ISME στην Ελλάδα µια µέρα»!  

Σήµερα, 20 χρόνια µετά, η Ε.Ε.Μ.Ε. ιδρύθηκε, οργανώθηκε, αναπτύχθηκε. Αγκάλιασε 
όλους τους εκπαιδευτικούς µουσικής σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις βαθµίδες και σε όλες τις 
ειδικότητες. Διοργανώνει συστηµατικά υψηλού επιπέδου συνέδρια, επιµορφώσεις, ηµερίδες, 
σεµινάρια και επιστηµονικές εκδόσεις. Και βέβαια, το 30ο Παγκόσµιο Συνέδριο για τη 
Μουσική Εκπαίδευση της ISME πραγµατοποιήθηκε το 2012 στην Ελλάδα, στη 
Θεσσαλονίκη, µε πολύ µεγάλη επιτυχία! 

Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους για τη διοργάνωση ενός ακόµη συνεδρίου, 
συγχαρητήρια για τις συνεχείς προσπάθειες για την ανάπτυξη και διατήρηση του υψηλού 
επιπέδου της Ελληνικης Ενωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση. Ευχοµαι να τα εκατοστήσει η 
Ε.Ε.Μ.Ε.! 

Με µεγάλη χαρά χαιρετώ την έναρξη του 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. Μεταφέρω 
επίσης τους προσωπικούς χαιρετισµούς της Προέδρου της Παγκόσµιας Ένωσης για τη 
Μουσική Εκπαίδευση (ISME), Suzan O Neil, καθώς και όλων των µελών του Συµβουλίου 
της ISME, στο οποίο έχω την τιµή να είµαι µέλος. 

Σµαράγδα Χρυσοστόµου 
Καθηγήτρια, Τµήµατος Μουσικών Σπουδών 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Member, Executive Committee,  

ISME Board of Directors 
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