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ΣΤΟΧΟΙ	  -‐	  ΟΡΓΑΝΩΣΗ	  
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Διδάκτωρ	  ΤΜΣ,	  ΕΚΠΑ,	  ΠΕ79.01,	  Μουσικό	  Σχολείο	  Ρόδου

Η	  ΣΗΜΑΣΙΑ	  ΤΩΝ	  ΜΟΥΣΙΚΩΝ	  ΣΧΟΛΕΙΩΝ

● Κίνητρο	   για	   τη	   δημιουργία	   της	   ομάδας:	   Διδακτική	   εμπειρία	   -‐	   Ενασχόληση	   ερευνητικά	   με	   ΜΣ	   –	  

Εκπόνηση	   συγκριτικής	   παιδαγωγικής	   μελέτης:	   σημασία	   της	   φοίτησης	   σε	   ΜΣ	   -‐	   Δημοσιευμένες	  	  

μελέτες	  	  

● Τα	  ΜΣ	  πληρούν	  στο	  ακέραιο	  τις	  προϋποθέσεις	  «Νέου	  Σχολείου»	  

● Πλούσιο	  σε	  ερεθίσματα	  σχολικό	  περιβάλλον	  

● ΜΣ:	   χαμηλή	   (ή	   και	   μηδενική	   σχεδόν)	   εμφάνιση	   αρνητικών	   φαινομένων	   σχολικής	   βίας	   και	  

εκφοβισμού	  (Μπέλλος,	  2016)	  

● Οι	   μαθητές	   των	   ΜΣ	   παρουσιάζουν	   σημαντικά	   χαμηλότερη	   επιθετικότητα,	   καλύτερη	   κοινωνική	  

συμπεριφορά	  και	  υψηλότερη	  σχολική	  επίδοση	  σε	  βασικά	  μαθήματα	  Γενικής	  Παιδείας	  από	  μαθητές	  

Γενικών	  Γυμνασίων	  (Κολιάδη	  -‐Τηλιακού,	  2009).	  



Η	  ΣΗΜΑΣΙΑ	  ΤΩΝ	  ΜΟΥΣΙΚΩΝ	  ΣΧΟΛΕΙΩΝ	  

● Συνθη^κες	  συνυ̂παρξης	  και	  αποδοχη^ς	  της	  μοναδικο^τητας	  του	  α^λλου	  

● Προτείνεται	  η	  μαθητικη^	  συ̂νθεση	  &	  ο	  αυτοσχεδιασμός	  ως	  εργαλει^α	  νε̂ας	  παιδαγωγικη^ς	  κατεύθυνσης	  

(Yeorgouli-‐Bourzoukou,	  2004).	  	  

● Καλλιε̂ργεια	  της	  συμμετοχής,	  της	  ευθύνης,	  της	  αυτοεκτίμησης	  -‐	  πολυ̂-‐επι^πεδη	  καλλιε̂ργεια	  μουσικω̂ν	  

δεξιοτη̂των	  (Tsimpouri	  &	  Vaioulli,	  2017)	  

● Διαφοροποιημε^νη	   πορει^α	   και	   χρη^ση	   διαφο^ρων	   μεθο^δων	   στη	   διδασκαλι^α	   της	   μουσικής	   με	  

χαρακτηριστικα^	  τυπικη^ς	  και	  α^τυπης	  εκπαι̂δευσης	  (Διονυσι^ου,	  2002)	  

● Γνωριμία	  με	  τη	  λαϊκή	  παράδοση	  -‐	  μέρος	  μιας	  συνολικής	  μουσικής	  παιδείας	  και	  κουλτούρας	  -‐	  εργαλείο	  

διαπολιτισμικής	  συνάντησης	  και	  επικοινωνίας	  (Θεολόγος	  &	  Κατσαδώρος,	  2017).	  

ΓΕΝΙΚΟΣ	  ΣΚΟΠΟΣ	  ΟΜΑΔΑΣ

● Διοργάνωση	  δράσεων	  &	  συναντήσεων	  με	  θέμα	  την	  προώθηση	  και	  στήριξη	  του	  εκπαιδευτικού	  

έργου	  των	  Μουσικών	  Σχολείων	  της	  χώρας	  μας	  

● Δημιουργία	  μιας	  μουσικοπαιδαγωγικής	  κοινότητας	  -‐	  δικτύου	  εκπαιδευτικών	  και	  σχολείων	  

ΣΕ	  ΠΟΙΟΥΣ	  ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;	  

● Απευθύνεται	  σε	  καθηγητές	  Ευρωπαϊκής	  και	  Παραδοσιακής	  Μουσικής	  	  

● Σε	  όποιον	   ενδιαφέρεται	   να	   ενημερώνεται	   για	   τις	   νέες	   τάσεις	   και	   καινοτόμες	  πρακτικές	   που	  

αφορούν	   τόσο	   στη	   διδασκαλία	   ατομικών	   οργάνων,	   όσο	   στη	   διεύθυνση	   μικρών	   και	   μεγάλων	  

μουσικών	  συνόλων



ΔΡΑΣΕΙΣ	  ΟΜΑΔΑΣ
Διοργάνωση	  δράσεων	  	  

● Εκπόνηση	   επιστημονικών	   ερευνών	   για	   τα	   ΜΣ	   με	   σκοπό	   την	   σκιαγράφηση	   και	   αποτύπωση	  

προβλημάτων	  -‐	  διερεύνηση	  νέων	  προσεγγίσεων	  γύρω	  από	  τη	  διδακτική	  μεθοδολογία,	  καινοτόμων	  

πρακτικών,	  κλπ.	  

● Συγκριτικές	  μελέτες	  με	  σχολεία	   του	  εξωτερικού	   -‐	  Σύνδεση	  με	   την	  ΕΜU	   (European	  Music	   School-‐

Union)	  https://www.musicschoolunion.eu	  

● Eνδυνάμωση	  ανθρώπινου	  δυναμικού	  -‐	  διεξαγωγή	  επιμορφωτικών	  σεμιναρίων	  	  

● Διεύρυνση	  της	  σύνδεσης	  με	  την	  Τριτοβάθμια	  Εκπ/ση	  

● Διδακτικές	  προσεγγίσεις	  και	  επιμορφωτικές	  δράσεις	  με	  βάση	  τα	  νέα	  Προγράμματα	  Σπουδών	  	  

● Δημιουργία	  ενός	  γενικού	  αποθετηρίου	  με	  links	  (έρευνες,	  links	  MΣ,)	  και	  Δημιουργία	  ηλεκτρονικής	  

μουσικής	  βιβλιοθήκης	  	  	  

ΔΡΑΣΕΙΣ	  ΟΜΑΔΑΣ	  

Διοργάνωση	  δράσεων	  	  

● Δημιουργία	  υπο-‐ομάδων:	  Η	  κάθε	  υπο-‐ομάδα	  προτείνεται	  να	  μεριμνά	  για	  θέματα	  που	  

άπτονται	  του	  δικού	  της	  τομέα	  	  

● Δημιουργία	  blog	  	  

● Δημιουργία	  κλειστής	  ομάδας	  επικοινωνίας	  στο	  FAceBook	  	  

● Ειδική	  θεματολογία	  αφιερωμένη	  στα	  ΜΣ	  στο	  επόμενο	  Συνέδριο	  της	  ΕΕΜΕ	  	  

● Έκδοση	  ετήσιου	  επιστημονικού	  ηλεκτρονικού	  περιοδικού	  



ΟΡΓΑΝΩΣΗ	  ΔΡΑΣΕΩΝ

● 15-‐20λεπτες	  Εισηγήσεις	  σε	  θέματα	  γενικού	  και	  ειδικού	  ενδιαφέροντος	  είτε	  για	  τα	  μέλη,	  είτε	  

ανοιχτές	  σε	  μέλη	  εκτός	  ΕΕΜΕ	  	  

● 2-‐3-‐5ωρα	  (ή	  και	  παραπάνω)	  σεμινάρια	  -‐	  εργαστήρια	  εξ’	  αποστάσεως	  με	  ένα	  Εισηγητή	  για	  

εμβάθυνση	  σε	  κάποιο	  αντικείμενο	  

● Συναντήσεις	  με	  άξονα	  την	  ανταλλαγή	  καλών	  πρακτικών	  καθηγητών	  Μουσικών	  Σχολείων	  σε	  

συγκεκριμένα	  θέματα	  

● Ανοιχτές	  συζητήσεις	  μεταξύ	  μελών	  

● Ενημέρωση	  μελών	  ομάδας	  με	  mail,	  Facebook	  και	  Newsletter.	  Ενημέρωση	  για	  τις	  ανοιχτές	  

δράσεις	  στους	  φίλους	  της	  ομάδας	  στη	  σελίδα	  “Φίλοι	  της	  ΕΕΜΕ”.	  	  

● Δραστηριοποίηση	  της	  ομάδας	  1	  φορά	  το	  μήνα	  ή	  1	  φορά	  το	  δίμηνο	  (υπό	  συζήτηση	  και	  ανάλογα	  

τις	  ανάγκες)	  

	  

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ	  ΟΜΑΔΑΣ
● Προσωρινή	  επικεφαλής	  και	  6	  άτομα	  που	  θα	  αποτελέσουν	  τον	  “πυρήνα”	  -‐	  προσωρινή	  επιτροπή	  της	  

Ομάδας,	  έως	  ότου	  γίνουν	  Εκλογές	  της	  ΕΕΜΕ.	  Τα	  άτομα	  αυτά	  θα	  έχουν	  συγκεκριμένες	  αρμοδιότητες	  
● Άτυπος	  διαχωρισμός	  των	  μελών	  σε	  υπο-‐ομάδες:	  	  

Ευρωπαϊκός	  Τομέας	  
1.2.	  Διδακτική	  -‐	  Παιδαγωγική	  Ευρωπαϊκών	  Οργάνων	  
1.3.	  Ευρωπαϊκά	  Μουσικά	  Σύνολα	  

Παραδοσιακός	  Τομέας	  
2.1.	  Διδακτική	  -‐	  Παιδαγωγική	  Παραδοσιακών	  Οργάνων	  	  
2.3.	  Παραδοσιακά	  Μουσικά	  Σύνολα	  

Άλλα	  μουσικά	  σύνολα,	  τομείς	  γενικού	  ενδιαφέροντος 
 



ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ	  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

● Οργάνωση	  σελίδας	  (links	  σχολείων,	  δημοσιευμένες	  έρευνες,	  βιβλιοθήκη)	  
● Δημιουργία	  -‐	  Διαχείριση	  Blog	  -‐	  “e-‐efimerida”	  
● Συγγραφή	  νέων	  άρθρων,	  εντοπισμός	  και	  συγκέντρωση	  μελετών	  που	  σχετίζονται	  με	  ΜΣ	  
● Έρευνα	  
● Επαφή	  με	  ξενόγλωσση	  βιβλιογραφία,	  reports,	  ανταποκρίσεις,	  επαφή	  με	  Μουσικά	  Σχολεία	  της	  

Ευρώπης	  
● Καθορισμός	  υπευθύνων	  για	  συγκέντρωση	  και	  κατανομή	  του	  υλικού,	  επικοινωνία	  με	  τον	  επικεφαλής	  

και	  κατόπιν	  με	  το	  ΔΣ	  της	  ΕΕΜΕ	  	  
● Καθορισμός	  γενικών	  και	  ειδικών	  θεμάτων:	  Μουσική	  Αγωγή	  &	  Δυσλεξία,	  Μουσική	  Δυσλεξία,	  

Μουσική	  Τεχνολογία	  και	  Εφαρμογές,	  Εξ’	  αποστάσεως	  Εκπαίδευση,	  κλπ.	  

ΟΛΑ	  ΑΥΤΑ	  ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ	  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	  ΚΑΙ	  ΟΧΙ	  ΠΡΟ-‐ΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ	  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ...

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ	  ΕΠΟΜΕΝΩΝ	  ΣΤΟΧΩΝ

● Καθορισμός	  επόμενης	  συνάντησης	  με	  συγκεκριμένη	  δήλωση	  ενδιαφέροντος	  σε	  τομείς	  –	  

εκλογές	  Επιτροπής	  (προτεινόμενες	  ημέρες	  Τετάρτη,	  Παρασκευή,	  Σαββατοκύριακο)	  

● Προτάσεις	  των	  μελών	  για	  δράσεις	  και	  οργάνωση	  

● Αποστολή	  Ερωτηματολογίου	  για	  ανίχνευση	  τομέων	  δραστηριοποίησης	  

● Αποστολή	  κοινού	  εγγράφου	  

Καλή	  μας	  αρχή!
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