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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Τεχνών 

Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τεχνης 

Με τη συνεργασία 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Παιδαγωγική Σχολή 

Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης  
Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

Υπό την αιγίδα  

της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης  
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 

Η Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.) ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 
8ου Συνεδρίου της µε διεθνείς συµµετοχές, µε θέµα: Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: 
νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισµοί. Το Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί από τις 23 έως 
τις 25 Νοεµβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και στην 
Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Πραγµατοποιείται σε 
συνδιοργάνωση µε το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης, του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας, µε τη συνεργασία της Παιδαγωγικής Σχολής, του Παιδαγωγικού Τµήµατος 
Δηµοτικής Εκπαίδευσης και του Τµήµατος Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
του Α.Π.Θ. και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 

Τι σηµαίνει στη σηµερινή εποχή «µαθαίνω µουσική»; Τι σηµαίνει «διδάσκω µουσική»; 
Ποιοι είναι σήµερα οι µαθητές µας και ποιες οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες σε σχέση µε τη 
µουσική; Πώς συνδέεται η µουσική εκπαίδευση µε την κοινότητα, την κοινωνία και τον 
κόσµο; Με ποιο τρόπο η µουσική εκπαίδευση δοµεί ταυτότητες, προάγει πρότυπα, αξίες και 
ιδεολογίες; Ποιες είναι οι κοινωνικές αξίες της µουσικής εκπαίδευσης σήµερα; 



Στο 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. αναµένεται να αναπτυχθεί γόνιµος διάλογος σχετικά µε τα 
παραπάνω ερωτήµατα. Η συζήτηση θα εστιάσει στις νέες πρακτικές της µουσικής εκπαίδευσης 
που θα λαµβάνουν υπόψη τα διαρκώς µεταβαλλόµενα κοινωνικά και µουσικά περιβάλλοντα. 
Επίσης, θα διερευνηθεί η σχέση της µουσικής εκπαίδευσης µε ζητήµατα όπως είναι η δόµηση 
προσωπικών και κοινωνικών ταυτοτήτων, η ευηµερία του ανθρώπου, η έννοια του «ανήκειν» σε 
µουσικές κοινότητες, ο σεβασµός των πολιτισµικών και µουσικών διαφορών, και η κοινωνική 
δικαιοσύνη. Η συνειδητοποίηση της κοινωνικής ποικιλοµορφίας υπό το πρίσµα των µουσικών-
πολιτισµικών αλλαγών ισοδυναµεί, ιδανικά, µε τον σεβασµό στον άλλον και την επίγνωση της 
δύναµης της µουσικής και της µουσικής εκπαίδευσης στη βελτίωση της ζωής. 

Κεντρικές οµιλήτριες του Συνεδρίου είναι η Anna Rita Addessi (Associate Professor, 
Department of Education Studies "Giovanni Maria Bertin”, Πανεπιστήµιο της Bologna, 
Ιταλία) και η Λελούδα Στάµου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και 
Τέχνης, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας). 

Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς µουσικής όλων των βαθµίδων και ειδικοτήτων, 
στελέχη της εκπαίδευσης, µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας, παιδαγωγούς, ερευνητές, 
φοιτητές, σπουδαστές µουσικής, καλλιτέχνες, και σε κάθε ενδιαφερόµενο από το ευρύτερο 
πεδίο της µουσικής εκπαίδευσης.  

Οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν δηµιουργικά και κριτικά µε 
έλληνες και ξένους εισηγητές και να παρακολουθήσουν: 
• 2 κεντρικές οµιλίες 
• 9 στρογγυλές τράπεζες 
• 21 µουσικοπαιδαγωγικά εργαστήρια 
• περισσότερες από 50 προφορικές ανακοινώσεις και  
• πολλές αναρτηµένες ανακοινώσεις 

Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να εµπλουτίσουν τις µουσικές τους εµπειρίες µέσα από 
συναυλίες και καλλιτεχνικά δρώµενα, ενώ υπάρχει µέριµνα ώστε ορισµένα από αυτά να 
είναι ανοιχτά και για το κοινό της πόλης. 

Καλή µας συνάντηση! 

Πληροφορίες: 
https://www.eeme.gr/8o-synedrio.html 

Γραµµατεία 8ου Συνεδρίου - εγγραφές: eeme2018@gmail.com 
Γραµµατεία Ε.Ε.Μ.Ε - συνδροµές: info@eeme.gr 
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