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Ημερομηνία ενημερωηικού δεληίοσ 

  Σεηξακεληαία Δλεκεξσηηθή Έθδνζε ηεο Διιεληθήο Έλσζεο γηα ηε Μνπζηθή Δθπαίδεπζε 

             Τα Νέα ηηρ 

     Δ.Δ.Μ.Δ 

 

 

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 
 

 

ΑΑ 
γαπεηνί ζπλάδειθνη, θαιή ρξνληά θαη επινγεκέλε ζε όινπο, κε 

πγεία, ραξά, θέθη θαη δηάζεζε γηα δεκηνπξγία. Ζ Δ.Δ.Μ.Δ. ζπλερί-

δεη γηα κηα αθόκε ρξνληά ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο κε αλαλεσκέλε 

δηάζεζε θαη λέν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην. Πξνηεξαηόηεηά καο ηε ρξνληά απηή 

ζα είλαη ε θαιύηεξε θαη νπζηαζηηθόηεξε επηθνηλσλία κε ηα κέιε καο θαη ε 

δηεύξπλζε ηνπ δπλακηθνύ καο κε λένπο ζπλαδέιθνπο θαη θίινπο πνπ κνη-

ξάδνληαη ην όξακά καο λα πξνζθέξνπκε «παηδεία» κέζα από ηελ επηζηή-

κε, ηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκό. 
Ζ Δ.Δ.Μ.Δ. δελ είλαη κηα απξόζσπε επηζηεκνληθή έλσζε. Δίλαη κηα 

δπλακηθή νκάδα αλζξώπσλ κε θνηλό όξακα, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

πξνζπαζώληαο λα δώζνπλ πλνή ζηηο ηδέεο θαη λα πινπνηήζνπλ ην όξακα. 

Δίλαη έλαο δίαπινο επηθνηλσλίαο κε αλζξώπνπο ζε όιε ηελ πθήιην πνπ σο 

κέιε ηεο ISME κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο αμίεο θαη ηδαληθά κε εκάο. 
Ζ «θιεξνλνκηά» πνπ καο άθεζαλ ηα πξνεγνύκελα δηνηθεηηθά ζπκβνύ-

ιηα είλαη βαξηά. Δκείο θαινύκαζηε λα ζπλερίζνπκε ην πςειό επίπεδν δηνξ-

γάλσζεο ζπλεδξίσλ θαη ζεκηλαξίσλ θαη ηελ εθδνηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο 

Έλσζεο κε βηβιία θαη πεξηνδηθά πνπ ζα είλαη εξγαιεία γηα ηε δνπιεηά καο 

θαη ζεκεία αλαθνξάο γηα ηηο επηζηεκνληθέο θαη θαιιηηερληθέο καο αλαδε-

ηήζεηο. 
ηελ πξνζπάζεηά καο απηή ζαο ζέινπκε όινπο θνληά καο, λα κνηξα- 

ζηνύκε όινη καδί ηηο ηδέεο, ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηέο καο. αο ζέινπκε 

θνληά καο ζηα ζεκηλάξηά σο ζπκκεηέρνληεο ή σο εηζεγεηέο, ζαο ζέινπκε 

θνληά καο ζηηο κνπζηθέο θαη κνπζηθνζεαηξηθέο εθδειώζεηο καο θαη ηα ε-

πηζηεκνληθά βξαδηλά καο, ζαο ζέινπκε θνληά καο γηα λα κνηξαζηνύκε  

ηνπο ζεζαπξνύο πνπ θξύβεη ε δαλεηζηηθή καο βηβιηνζήθε, ζαο ζέινπκε θν- 

ληά καο ηα απνγεύκαηα ηνπ αββάηνπ ζηα γξαθεία καο, γηα κηα απιή θα-

ιεζπέξα ή γηα δεκηνπξγηθή θηιηθή θνπβεληνύια πίλνληαο έλα θιηηδάλη 

δεζηό θαθέ. Σα λέα γξαθεία καο ζην θέληξν ηεο πόιεο κπνξνύλ λα γίλνπλ 

έλαο δσληαλόο ρώξνο ζπλάληεζεο θαη δεκηνπξγίαο γηα όινπο καο. Δκείο σο 

δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε όηη είλαη δπλαηό γηα 

λα νξγαλώζνπκε ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν. 

 
 Ήδε θάλακε ηελ αξρή κε ην θόςηκν ηεο βαζηιόπηηάο καο ηελ Κπξηαθή 1 

Φεβξνπαξίνπ ζηα γξαθεία ηεο Δ.Δ.Μ.Δ. ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζαο πεξηκέ-

λνπκε ζηελ Αζήλα ηελ Παξαζθεπή 27 Φεβξνπαξίνπ 2015 ζηελ εκεξίδα 

«Δπηέξπε: Έλα ςεθηαθό κνπζηθό αλζνιόγην γηα ην ηξαγνύδη ζην ζρνιείν» 
 

Να είζηε θαιά 
 

  Δξηθύιε Γακηαλνύ 

Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Δ.Μ.Δ. 
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Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

Πξόεδξνο: Δξηθύιε Γακηαλνύ 
Αληηπξόεδξνο: νθία Αγγειίδνπ 
Γξακκαηέαο: Δπζπκία Υαζηώηνπ 

Σακίαο: Μπξηώ Βνπγηνύθα 
Μέιε: Υξηζηίλα Σζίγθα 
Νηθνιέηα Μνπρηάξνγινπ 

 Νίθνο Σαζόπνπινο 
 

Δπίηηκνο Πξόεδξνο 
Πνιύβηνο Αλδξνύηζνο 

 

Δπηζηεκνληθνί ύκβνπινη 
Γεκήηξεο Γηάλλνπ 

Σκήκα Μοσζηθώλ ποσδώλ, Α.Π.Θ. 
                  Jere T. Humphreys  

Ποιηηεηαθό Παλεπηζηήκηο Αρηδόλα 
Λέληα έξγε 

Σκήκα Μοσζηθώλ ποσδώλ, Ιόλ. Παλ 
 

Δπίηηκα κέιε 
Hegyi Erszebet 

Νεθέιε Αηέζνγινπ 
Γεκήηξεο Θέκειεο 

Παπιίλα Καξαδήκνπ - Ληάηζνπ 
Διέλε Κεθάινπ - Υνξο 

Απόζηνινο Κώζηηνο 
Μαξία Κπλεγνύ - Φιάκπνπξα 

Μαξίδα Κσρ 
Πνιπμέλε Μαηέπ 

Βαιεληίλνο Παηξηθίδεο 
 

πληαθηηθή Δπηηξνπή 
Δπηθεθαιήο: Μαξία Γεκεηξαθνπνύινπ &  

Γέζπνηλα Καιαληαξίδνπ 
 

Τπεύζπλε ζύληαμεο ησλ Νέσλ ηεο Δ.Δ.Μ.Δ. 
Γέζπνηλα Καιαληαξίδνπ 

 

’ απηό ην ηεύρνο ζπλεξγάζηεθαλ: 
νθία Αγγειίδνπ, Πνιύβηνο Αλδξνύηζνο, Μπξηώ 
Βνπγηνύθα, Δξηθύιε Γακηαλνύ, Γήκεηξα Κόληα-
ξε, Μαξία Κνπξθνπξίθα, Μαίε Κνθθίδνπ, Βάζσ      

Σνπκπέθε, Υξηζηίλα Σζίγθα 
 

Τπεύζπλε ηζηνζειίδαο 
Μαξία Γεκεηξαθνπνύινπ 

 

Σα Νέα ηεο Δ.Δ.Μ.Δ δηαλέκνληαη ΓΧΡΔΑΝ  
ζηα κέιε ηεο Έλσζεο. Σα ελππόγξαθα άξζξα 
εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπο.  

Απαγνξεύεηαη θάζε είδνπο αλαδεκνζίεπζε 
 ρσξίο ηε γξαπηή έγθξηζε ηεο Διιεληθήο Έλσζεο 

γηα ηε Μνπζηθή Δθπαίδεπζε 
 

ISSN: 1108-1260 

Σν λενζύζηαην Γ.. ηεο Δ.Δ.Μ.Δ. μεθίλε-

ζε δπλακηθά ηηο δξάζεηο ηνπ από ηνλ Νν-

έκβξε ηνπ 2014. Ζ αξρή έγηλε κε δύν 

εμαηξεηηθέο παξνπζηάζεηο από κέιε ηεο 

Δ.Δ.Μ.Δ. ζην πιαίζην ησλ Μνπζηθώλ 

Βξαδηλώλ ηνπ αββάηνπ. Ζ πξώηε εθδή-

ισζε αθνξνύζε ηε κνπζηθή παξνπζίαζε 

ελόο εθαξαδίηηθνπ παξακπζηνύ από ηελ 

νκάδα "Έπεα Πηεξόεληα" κε ηε Μαξία 

Γθόγθα ζηελ αθήγεζε θαη ην ηξαγνύδη 

θαη ηηο Οιγα Εέξβα (βηνιί) θαη Σαζνύια 

Αιεμάθε (ζαληνύξη). Ζ δεύηεξε εθδήισ-

ζε ήηαλ έλα ξεζηηάι πηάλνπ ηνπ Νίθνπ 

Σαζόπνπινπ κε έξγα Brahms θαη Liszt κε 

ηνλ επθάληαζην ηίηιν «Ο πόιεκνο ησλ 

ξνκαληηθώλ». 
 

ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο θαηλνύξηαο 

ρξνληάο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζεκηλάξηα, 

εξγαζηήξηα, βηβιηνπαξνπζηάζεηο, ζπλαπ-

ιίεο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη 

ζηα "Μνπζηθνπαηδαγσγηθά θελάθηα", 

ηεηξάσξα ζεκηλάξηα ρακεινύ θόζηνπο, ηα 

νπνία ζα γίλνληαη ηα πξσηλά ηνπ αββά-

ηνπ θαη ζα αθνξνύλ πξαθηηθέο εθαξκνγέο 

ζηε κνπζηθή ηάμε (ην πξόγξακκα ζα 

αλαθνηλσζεί). 
 

Ζ ρνξσδία καο ζπλερίδεη δπλακηθά. Μεηά 

από κηα ηδηαίηεξα πεηπρεκέλε ζπλαπιία 

ζην Σειιόγιεην Ηδξπκα ζηηο 22 Ννεκβξί-

νπ 2014 ζην πιαίζην ηνπ δηαηκεκαηηθνύ 

κνπζηθνινγηθνύ ζπλεδξίνπ «Μνπζηθή θαη 

Μνπζηθνινγία. Παξόλ θαη κέιινλ», 

πξνγξακκαηίδεη λα παξνπζηάζεη ζηηο 

25/4/2015 ηε Λεηηνπξγία αξ.3 «Καηά 

νισκόλ» ηνπ Φίιηππνπ Σζαιαρνύξε. ζε 

πξώηε εθηέιεζε ζηελ Διιάδα. 

 

Παξάιιεια, έρνπλ μεθηλήζεη νη εξγαζίεο 

γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ 7νπ πλεδξίνπ ηεο 

Δ.Δ.Μ.Δ. Ζ Δ.Δ.Μ.Δ. παξακέλνληαο πηζ-

ηή ζηε δέζκεπζή ηεο γηα ηελ πξνζθνξά 

έγθπξεο θαη ζύγρξνλεο επηζηεκνληθήο 

ελεκέξσζεο πνπ βαζίδεηαη ζηηο ηξέρνπ-

ζεο δηεζλείο έξεπλεο ζηνλ ρώξν ηεο Μνπ-

ζηθήο Παηδαγσγηθήο, δηνξγαλώλεη ην 

ζπλέδξην απηό κε ζέκα: «ΜΟΤΗΚΟ 

ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ. Άηππεο θαη Σππη-

θέο Μνξθέο Μνπζηθήο Γηδαζθαιίαο-

Μάζεζεο» (βι. ζ. 10). 
 

Κύξην κέιεκα ηνπ Γ είλαη λα δνζεί ε 

επθαηξία ζε όια ηα κέιε ηεο έλσζεο λα 

εθθξάζνπλ ηηο επηζηεκνληθέο θαη θαι-

ιηηερληθέο ηνπο αλαδεηήζεηο κέζα από ηηο 

εθδειώζεηο πνπ δηνξγαλώλνληαη από ηελ 

Δ.Δ.Μ.Δ., όπσο επίζεο λα θαιπθζεί έλα 

επξύ θάζκα ησλ επηκνξθσηηθώλ αλαγθώλ 

πνπ όινη έρνπκε σο Έιιελεο κνπζηθνπαη-

δαγσγνί. Γη απηό θαινύκε ηα κέιε καο 

πνπ δπλακηθά δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην 

ρώξν ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο λα θαηα-

ζέζνπλ ηηο πξνηάζεηο, ηα ζρόιηα θαη ηηο 

ηδέεο ηνπο ζηα e-mails:  

greeksociety.musiceducation@gmail.com 

 ή info@eeme.gr. 

  

 

 

 

Σν άββαην 1 Ννεκβξίνπ 2014, θαη ώξα 

20:00, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία 

ηεο Δ.Δ.Μ.Δ. ζηε Θεζζαινλίθε (Δξκνύ, 

7) ε 18ε Δθινγναπνινγηζηηθή πλέιεπζε 

γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ Γ.. ηεο Διιε-

ληθήο Έλσζεο γηα ηε Μνπζηθή Δθπαίδεπ-

ζε γηα ηε δηεηία 2014-2016. ηηο εθινγέο 

πνπ αθνινύζεζαλ ςήθηζαλ 35 νηθνλνκη-

θά ηαθηνπνηεκέλα κέιε ηεο Έλσζεο.  

Έιαβαλ αιθαβεηηθά: 

Αγγειίδνπ νθία: 14 ςήθνπο 

Ατληδή Βαζηιηθή: 7 ςήθνπο 

Βνπγηνύθα Μπξηώ: 21 ςήθνπο 

Βξεηηόο άββαο: 7 ςήθνπο 

Γακηαλνύ Δξηθύιε: 27 ςήθνπο 

Καηζώρε Υαξίθιεηα: 13 ςήθνπο 

Μνπρηάξνγινπ Νηθνιέηα: 19 ςήθνπο 

Σαζόπνπινο Νηθόιανο: 15 ςήθνπο 

Σόγηα Άιθεζηηο: 14 ςήθνπο 

Σζίγθα Υξηζηίλα: 21 ςήθνπο 

Υαζηώηνπ Δπζπκία: 22 ςήθνπο 
 

Έπεηηα από ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ, 

πξνέθπςε ηζνςεθία γηα ηελ έβδνκε ζέζε 

ζην Γ.., αλάκεζα ζηηο Αγγειίδνπ νθία 

θαη Σόγηα Άιθεζηε, θαη γηα ηε ζέζε ηνπ 

ηξίηνπ αλα- πιεξσκαηηθνύ κέινπο ηνπ 

Γ.., αλάκεζα ζηνπο Ατληδή Βαζηιηθή θαη 

Βξεηηό άββα. Οη ππνςήθηεο γηα ηελ 

έβδνκε ζέζε απνθάζηζαλ κεηαμύ ηνπο 

όπσο ηελ 7ε ζέζε λα ηελ ιάβεη  ε Αγγειί-

δνπ νθία θαη ε Σόγηα Άιθεζηηο λα ιάβεη 

ηελ επόκελε, απηή ηνπ 1νπ αλαπιεξσκα-

ηηθνύ κέινπο ηνπ Γ.. ζν γηα ηελ άιιε 

ηζνςεθία, έγηλε θιήξσζε αλάκεζα ζηνπο 

ππνςήθηνπο γηα ηε ζέζε ηνπ 3νπ αλαπιε-

ξσκαηηθνύ κέινπο ηνπ Γ.., ζηελ νπνία 

θιεξώζεθε ε Ατληδή Βαζηιηθή. Έηζη, 

ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ησλ ςήθσλ πνπ 

έιαβαλ νη ππνςήθηνη θαη έπεηηα από ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ έγηλαλ ζηηο πεξηπηώζεηο 

ηζνςεθίαο εθιέγνληαη ζην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην ηεο Δ.Δ.Μ.Δ., γηα ηε δηεηία 

2014-2016, νη παξαθάησ: Γακηαλνύ Δξη-

θύιε, Υαζηώηνπ Δπζπκία, Βνπγηνύθα 

Μπξηώ, Σζίγθα Υξηζηίλα, Μνπρηάξν- 

γινπ Νηθνιέηα, Σαζόπνπινο Νηθόιανο, 

Αγγειίδνπ νθία 
 

Καη αλαπιεξσκαηηθά κέιε νη: 

Σόγηα Άιθεζηηο: 1ν αλ. κέινο  

Καηζώρε Υαξίθιεηα: 2ν αλ. κέινο   

Ατληδή Βαζηιηθή: 3ν αλ. κέινο 
 

Γηα ηελ ειεγθηηθή επηηξνπή ππνβιήζεθαλ 

νη ππνςεθηόηεηεο:  

                   Μαξία Βνπηζά, 

  Υξήζηνο Δξθέθνγινπ,  

                 Υξήζηνο Μαηδίξεο  
 

θαη εθιέρζεθαλ νη: 
 

                  1. Μαξία Βνπηζά 

                  2. Υξήζηνο Μαηδίξεο 

                  3. Υξήζηνο Δξθέθνγινπ 
 

Σα κέιε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο: 

Νίθνο Θενδσξίδεο,  

Γέζπνηλα Καιαληαξίδνπ, 

Γήκεηξα Κόληαξε 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ  

ΔΦΟΡΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
Τα Νέα του Δ.Σ. 

javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=greeksociety.musiceducation%40gmail.com&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=info%40eeme.gr&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ: 

1. Επικύπωζη ηων ππακηικών ηηρ πποηγούμενηρ Γενικήρ Σςνέλες-

ζηρ 

2. Απολογιζμόρ δπάζεων ηος απεπσόμενος ΔΣ 

3. Οικονομικόρ απολογιζμόρ 

4. Απολογιζμόρ δπάζεων ηων ομάδων επγαζίαρ 

5. Ενεπγοποίηζη ομάδων επγαζίαρ 

6. Ππογπαμμαηιζμόρ νέων δπάζεων 

7. 7ο Σςνέδπιο ηηρ Ε.Ε.Μ.Ε. 

8. Πποηάζειρ μελών 

9. Οπιζμόρ ημεπομηνίαρ επόμενηρ ζςνέλεςζηρ 

10. Εκλογέρ για ανάδειξη νέος ΔΣ και ελεγκηικήρ επιηποπήρ 
 

1ν ζέκα: Δπηθύξσζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο πξνεγνύκελεο ζπλέιεπζεο 
Ζ γξακκαηέαο ηνπ Γ.. Μαξία Κνπξθνπξίθα δηάβαζε ηα πξαθηηθά 

ηεο πξνεγνύκελεο πλέιεπζεο, ηα νπνία θαη επηθπξώζεθαλ νκόθσ-

λα από ηα κέιε. 
 

2ν ζέκα: Απνινγηζκόο θαη πξνγξακκαηηζκόο δξάζεσλ ηνπ Γ.. 
Ζ πξόεδξνο ηνπ Γ.. Μαξία Γεκεηξαθνπνύινπ παξνπζίαζε ζην 

ζώκα ηεο ζπλέιεπζεο ηνλ απνινγηζκό ησλ δξάζεσλ ηνπ Γ.. θαη 

αλέθεξε κεηαμύ άιισλ: 

- Τελ ίδξπζε ηεο ρνξωδίαο ηεο Ε.Ε.Μ.Ε. 

- Τε δηνξγάλωζε  ζεκαηηθώλ βξαδηλώλ ζην ρώξν ηεο Έλωζεο 

- Τε δηνξγάλωζε  ζεκηλαξίνπ ππνινγηζηώλ κε ηνλ Χξήζην Μαηδίξε  
- Τνλ θύθιν Γηόγθα γηα κνπζηθνύο πνπ δηεμάγεηαη ζην ρώξν ηεο 

Έλσζεο 
Αλέθεξε επίζεο ηε ζπγθξόηεζε ηεο νκάδαο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

Φεθηαθνύ Μνπζηθνύ Αλζνινγίνπ ΔΤΣΔΡΠΖ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Μεγάιε Μνπζηθή Βηβιηνζήθε, Λίιηαλ Βνπδνύξε, κε αθνξκή ηα 

βξαβεία Gibson.  
 

3ν ζέκα: Οηθνλνκηθόο απνινγηζκόο 
Ζ ηακίαο ηεο Δ.Δ.Μ.Δ., Δξηθύιε Γακηαλνύ, παξνπζίαζε ζην ζώκα 

ηεο πλέιεπζεο ηνλ νηθνλνκηθό απνινγηζκό γηα ην έηνο 2014 κέρξη 

ηελ εκέξα ηεο πλέιεπζεο. Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή βεβαίσζε πσο ν 

νηθνλνκηθόο απνινγηζκόο είλαη ζσζηόο θαη ηνλ ελέθξηλε. 
 

4ν ζέκα: Απνινγηζκόο δξάζεσλ Οκάδσλ Δξγαζίαο 
Ζ Οκάδα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Μνπζηθή Δθπαίδεπζεο ελεκέξσζε 

ην ζώκα ηεο πλέιεπζεο πσο έρεη δεκηνπξγήζεη έλα blog κε ηδέεο 

καζεκάησλ θαη forum επηθνηλσλίαο θαζεγεηώλ ηεο κνπζηθήο. 

Ζ Οκάδα ηεο Παηδαγσγηθήο ηνπ Πηάλνπ ελεκέξσζε πσο πξνεηνη-

κάδεη κηα έθδνζε κεζόδνπ πηάλνπ. 
Ζ Οκάδα Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο ιεηηνύξγεζε ηα γξαθεία 

θαη θξόληηζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κειώλ. Εήηεζε ηελ αιιαγή 

ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο έηζη ώζηε λα είλαη αλνηρηή ε γξακκαηεία ην 

απόγεπκα ηνπ αββάηνπ 4-7 κ.κ. θαη κία θαζεκεξηλή πξσί γηα λα 

γίλνληαη θάπνηεο πξσηλέο εξγαζίεο ηεο Δ.Δ.Μ.Δ.  
Ζ πληαθηηθή Δπηηξνπή αλαθνίλσζε ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνη-

ήζεθαλ. Σε δηεύζπλζε ζύληαμεο ηνπ πεξηνδηθνύ Μοσζηθοπαηδαγωγη-

θά αλέιαβαλ από θνηλνύ ε Εσή Γηνλπζίνπ θαη ε Μαίε Κνθθίδνπ θαη 

ζηελ νκάδα παξέκεηλε ζηνλ ηνκέα ππνζηήξημεο ν Κώζηαο Σζνύ- 

γθξαο. Ζ Μαξία Γεκεηξαθνπνύινπ αλέιαβε ηελ επηκέιεηα ηεο 

έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνύ Μοσζηθή Δθπαίδεσζε θαη ε Γέζπνηλα Κα-

ιαληαξίδνπ ηελ επηκέιεηα ηεο εθεκεξίδαο Σα Νέα ηες Δ.Δ.Μ.Δ. 
 

5ν ζέκα: Δλεξγνπνίεζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο 
Αλαθέξζεθε ην γεγνλόο όηη αξθεηέο νκάδεο εξγαζίαο ππνιεηηνπξ-

γνύλ θαη ρξεηάδνληαη ηδέεο θαη πξάμεηο γηα λα ζπζπεηξσζνύλ ηα κέιε 

ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη λα δξάζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα επηζηεκνλη-

θά πεδία.  
 

6ν ζέκα: Πξνγξακκαηηζκόο λέσλ δξάζεσλ 
 Ζ επηθεθαιήο ηεο Οκάδαο Παηδαγσγηθήο ηνπ Πηάλνπ, Αζελά 

Φπηίθα, ελεκέξσζε ηε ζπλέιεπζε κε επηζηνιή θαζώο βξηζθόηαλ 

ζηελ Κέξθπξα θαη αλέθεξε ηα εμήο: 
- Μεηά ηα Χξηζηνύγελλα ζα δηνξγαλωζεί κηα Ηκεξίδα γηα ηηο ζύγ-

ρξνλεο ηερληθέο πηάλνπ γηα αξράξηνπο πηαλίζηεο κε θύξηα εηζεγήηξηα 

ηελ Εσή Παξίζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Ζκεξίδαο πξνηείλεηαη λα 

γίλεη ζπλάληεζε θαη εθινγέο ηεο νκάδαο. 
- Σε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο θαη ίζωο θαη ην 

Ηόλην Παλεπηζηήκην ζα πξνζθιεζεί ν Hao Huang ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 

2015 ώζηε λα θάλεη κηα Γηάιεμε - Ζκεξίδα ζηα γξαθεία ηεο 

Δ.Δ.Μ.Δ. (ε ζεκαηνινγία ζα ζπδεηεζεί αθνύ απνθαζηζηνύλ νη εκε-

ξνκελίεο).  
Σν πξόγξακκα ςεθηαθό κνπζηθό αλζνιόγην «Δπηέξπε» ζα παξνπζη-

αζηεί ζηελ Αζήλα ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2015 ζε ζπλεξγαζία κε 

ηε Μεγάιε Μνπζηθή Βηβιηνζήθε Λίιηαλ Βνπδνύξε. 

Ζ Οκάδα Γεπηεξνβάζκηαο Μνπζηθήο Δθπαίδεπζεο πξνγξακκαηί-

δεη ζεηξά εξγαζηεξίσλ κε ζέκα ηελ δηεύζπλζε ρνξσδίαο γηα ηελ πεξί-

νδν Φεβξνπαξίνπ – Μαξηίνπ 2015. 

Εεηήζεθε από ηα κέιε λα επαλαιεθζεί ην εξγαζηήξην «Νέεο ηερλν-

ινγίεο ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε» θαη ν Υξήζηνο Μαηδίξεο δεζκεύ-

ηεθε λα ην θάλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκπιεξσζεί ηθαλόο αξηζκόο 

ζπκκεηερόλησλ. 
Ζ Δξηθύιε Γακηαλνύ αλαθνίλσζε ηε δξάζε «Μνπζηθά Βξαδηλά 

αββάηνπ» ζηα γξαθεία ηεο Δ.Δ.Μ.Δ. ζηε Θεζζαινλίθε. 
Σέινο, ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ ην απεξρόκελν Γ. πξνηείλεη ηε 

δηνξγάλσζε εκεξίδσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα Παλεπηζηεκηαθά Σκήκα-

ηα Μνπζηθήο (Θεζζαινλίθε, Αζήλα, Κέξθπξα, Ρέζπκλν) θαζώο θαη 

ηεηξάσξσλ ζεκηλαξίσλ-εξγαζηεξίσλ («Μοσζηθοπαηδαγωγηθά θελά-

θηα») αλά 15 κέξεο κε πξαθηηθά ή ζεσξεηηθά ζέκαηα θαη κε ρακειή 

νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή από ηνπο επηκνξθνύκελνπο 
 

7ν ζέκα: 7ν πλέδξην ηεο Δ.Δ.Μ.Δ. 
Σν 7ν πλέδξην ηεο Δ.Δ.Μ.Δ. ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζην 2015. Ζ 

πλέιεπζε δελ απνθάζηζε ηνλ ηόπν ηνπ ζπλεδξίνπ, παξά ζπδεηήζε-

θαλ δηάθνξεο πξνηάζεηο από ηα κέιε. 
 

8ν ζέκα: Πξνηάζεηο κειώλ ηεο πλέιεπζεο 
-  Πξνηάζεθε λα δεκηνπξγεζεί κηα νκάδα ππνζηήξημεο ηνπ δηνηθεηη-

θνύ έξγνπ ηεο Έλσζεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε γξακκαηεηαθώλ εξγαζη-

ώλ θαη γηα ηα πξνγξάκκαηα «Δύδνμνο» θαη «Άηιαο». 
-  Πξνηάζεθε λα δεκηνπξγεζεί κηα νκάδα επηθνηλσλίαο θαη δεκνζί-

σλ ζρέζεσλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο Δ.Δ.Μ.Δ. θαη ηνπ έξγνπ ηεο. 
- Πξνηάζεθε λα  ρξεζηκνπνηεζεί ν ρώξνο ηωλ γξαθείωλ ηεο 

Δ.Δ.Μ.Δ.  

α) γηα βηβιηνπαξνπζηάζεηο κνπζηθώλ εθδόζεσλ 

β) σο ρώξνο γηα κνπζηθά εξγαζηήξηα  
-  Πξνηάζεθε λα ιεηηνπξγήζεη «Δξγαζηήξη παηδηθήο όπεξαο» θαη 

«Δξγαζηήξη εθπαίδεπζεο γνλέσλ». 
-  Πξνηάζεθε λα δηαθνπεί ή λα πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην δπλαηό ε 

ζπλεξγαζία ηεο Δ.Δ.Μ.Δ. κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα ιόγσ αδηθαηνιόγε-

ησλ δπζθνιηώλ ζηε δηεθπεξαίσζε εξγαζηώλ. 
 

9ν ζέκα: Οξηζκόο επόκελεο ζπλέιεπζεο 
Ζ επόκελε ζπλέιεπζε νξίδεηαη λα γίλεη ζην πιαίζην ησλ εξγαζηώλ 

ηνπ 7νπ πλεδξίνπ αλ απηό γίλεη κέρξη θαη ην θαινθαίξη ηνπ 2015 

εηδάιισο  λα γίλεη ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2015. 

 
Μεηά από απηό ε πλέιεπζε έιεμε θαη εθιέρηεθε ε Δθνξεπηηθή 

Δπηηξνπή γηα λα δηεμαρζνύλ νη εθινγέο. 

18η Εκλογοαπολογιζηική Σσμέλεσζη 
Θεζζαλομίκη, 1 Νοεμβρίοσ 2014 

Πρόεδρος: Νηίλα Παθιαηδή  

Αληηπρόεδρος: Μαρία Βοσηζά 

Γρακκαηέας: Μητάιες ηεθαδούρος 

Παρόληες: 40 κέιε 

Σν άββαην 1 Ννεκβξίνπ 2014, θαη ώξα 20:00, πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηα γξαθεία ηεο Δ.Δ.Μ.Δ. ζηε Θεζζαινλίθε (Δξκνύ, 7) ε 18ε Δθιν-

γναπνινγηζηηθή πλέιεπζε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ Γ.. ηεο Διιε-

ληθήο Έλσζεο γηα ηε Μνπζηθή Δθπαίδεπζε γηα ηε δηεηία 2014-2016.  
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Ομάδα Επγαζίαρ για ηη Δεςηεποβάθμια Μοςζική Εκπαίδεςζη 

Επικεθαλής: 
Βάζω Τοσμπέκη 

e-mail: eeme.2lse@gmail.com 

ην πιαίζην ησλ δξάζεσλ πνπ δηνξγαλώλεη ε οκάδα β'-βάζκηας ε.ε.κ.ε.,  ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί  Δξγαζηήξη 

δηεύζπλζεο ρνξσδίαο κε δηδάζθνπζα ηε νθία Γηνιδάζε (Master in Choral Conducting, Conservatorium van Amsterdam – 

Hogeschool voor de Kunsten) (https://www.facebook.com/sofia.gioldasi.conductor θαη https://www.linkedin.com/profile/view?

id=212855787&trk) 
 

«Σξαγνπδάκε κε ην ώκα καο γηα λα Υνξεύνπκε κε ηε Φσλή καο!» 
Ζ θίλεζε σο αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο ρνξσδηαθήο πξάμεο  

Πώο αθξηβώο ζπλδέεηαη ε ζσκαηηθή θίλεζε κε ηε ρνξσδηα-

θή πξάμε; Απνηειεί ε θίλεζε κόλν ηελ ηειεπηαία πηλειηά 

ζηελ παξνπζίαζε ελόο ρνξσδηαθνύ θνκκαηηνύ ή κήπσο ελέ-

ρεη ηε δπλακηθή κηαο βαζύηεξεο ιεηηνπξγηθόηεηαο; ε απηό 

ην εξγαζηήξη δηεύζπλζεο ρνξσδίαο, γηα δύν ζαββαηνθύξηα-

θα ζα αλαθαιύπηνπκε καδί ηηο δπλαηόηεηεο πνπ καο πξνζ-

θέξεη ε θίλεζε ηνπ ζώκαηνο σο κέζν έθθξαζεο, εξγαιείν 

εθκάζεζεο θαη ρνξσδηαθό παηρλίδη.  

 

ηόρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα κελ αξθεζηνύκε ζε ζεσ-

ξεηηθέο πξνζεγγίζεηο αιιά λα βνπηήμνπκε ζηνλ ππξήλα ηεο 

ηξαγνπδηζηηθήο ηέρλεο θαη ηεο ρνξσδηαθήο δηδαζθαιίαο 

δηεπξύλνληαο ηηο γλώζεηο καο κέζα από βησκαηηθέο δηαδηθα-

ζίεο. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα επξύ θάζκα λνεηηθώλ αζ-

θήζεσλ θαη ζσκαηηθώλ θηλήζεσλ γηα λα αλαπηύμνπκε πξώ-

ηα ηηο δηθέο καο δπλαηόηεηεο θαη λα έξζνπκε ζε επαθή κε 

ηνλ εζσηεξηθό καο ξπζκό, λα αλαπλεύζνπκε ιεηηνπξγηθά, λα 

ηξαγνπδήζνπκε ειεύζεξα, λα θνπξδίζνπκε ζσζηά, λα δηεπ-

ζύλνπκε κνπζηθά ώζηε λα κπνξέζνπκε λα δηδάμνπκε ζηα 

παηδηά (κηθξά θαη κεγάια) κε έκπλεπζε θαη απηνπεπνίζεζε. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο αθνύ έξζνπλ βησκαηηθά ζε επαθή κε 

ζεκαληηθέο αξρέο ηεο ρνξσδηαθήο πξάμεο, ζα έρνπλ ηε δπ-

λαηόηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ην πώο απηέο εθαξκόδνληαη 

ζε δύν δίσξεο πξόβεο ηεο δηδάζθνπζαο κε κέιε ηεο Παηδη-

θήο Υνξσδίαο ηνπ πιιόγνπ Φίισλ Μνπζηθήο Θεζζαινλί-

θεο (Μνπζηθή Γηεύζπλζε: σηήξεο Αιεβίδνο), μεθηλώληαο 

από ην δέζηακα κέρξη θαη ηελ παξνπζίαζε ελόο θνκκαηηνύ. 

Μεηά ην ηέινο θάζε πξόβαο ζα ππάξρεη ρξόλνο γηα ζπδήηε-

ζε θαη αμηνιόγεζε. Σν εξγαζηήξη απεπζύλεηαη ζε δηεπζπλ-

ηέο ρνξσδηώλ θαη θσλεηηθώλ ζπλόισλ όισλ ησλ βαζκίδσλ 

ηεο δεκόζηαο θαη ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, ζε κνπζηθνπαηδα-

γσγνύο, ζε ηξαγνπδηζηέο, ζε θνηηεηέο κνπζηθώλ ζρνιώλ θαη 

παλεπηζηεκίσλ θαη ζε όινπο όζνπο ελδηαθέξνληαη λα δηεπ-

ξύλνπλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο γηα λα βειηηώζνπλ ηε δηδαζθα-

ιία ηνπο. ε κηα επνρή πνπ ην ελδηαθέξνλ ηεο παγθόζκηαο 

ρνξσδηαθήο θνηλόηεηαο ζηξέθεηαη έληνλα πξνο ηε ρξήζε 

ηεο θίλεζεο σο νπηηθό ζέακα, εληζρύεηαη ε αλάγθε λα δνύκε 

ηα βαζύηεξα νθέιε απηήο ζηε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο, 

αλεμαξηήησο ξεπεξηνξίνπ θαη επηπέδνπ. Σν ζεκαληηθό είλαη 

λα κπνξνύλ νη ρνξσδνί λα ρνξεύνπλ πξώηα κέζα ηνπο... 

Αγαπεηά κέιε, 

θαιή θαη δεκηνπξγηθή ρξνληά! 

ΠιεξνθνξίεοΠιεξνθνξίεο  

 
Ζκέξεο   

28 Φεβ - 1 Μαξ θαη 7 - 8 Μαξηίνπ 2015 

Ώξεο 

10:30 - 14:00 

Υώξνο   

Γξαθεία Δ.Δ.Μ.Δ. Θεζζαινλίθε, Δξκνύ 7, 3νοόξνθνο 

Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηνρώλ   

έσο 25 άηνκα (ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο) 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο   

έσο 20 Φεβξνπαξίνπ 

 Σει: 6995794218   

e-mail: eeme.2lse@gmail.com 
 

πκκεηνρή   

60€ κέιε E.E.M.E., 80€ κε κέιε E.E.M.E.,  

50€ θνηηεηέο κέιε, 60€ θνηηεηέο κε κέιε 

 

 

 

 Ζ Δ.Δ.Μ.Δ. πξνγξακκαηίδεη γηα ην 2015 

 ηελ νξγάλσζε  ηεηξάσξσλ  

ζεκηλαξίσλ-εξγαζηεξίσλ  

κε πξαθηηθά ή ζεσξεηηθά ζέκαηα θαη κε  

ρακειή νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή 

 από ηνπο επηκνξθνύκελνπο.  

 

ζεο νκάδεο ή κέιε ηεο Δ.Δ.Μ.Δ.  

ζέινπλ λα δηδάμνπλ ζηα κνπζηθνπαηδαγσγηθά  

θελάθηα ή λα πξνηείλνπλ ζέκαηα,  

θαινύληαη λα επηθνηλσλήζνπλ 

 κε ηε γξακκαηεία ηεο Δ.Δ.Μ.Δ. ζην e-mail: 

info@eeme.gr 

https://eeme.2lse@gmail.com/
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ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σςνηακηική Επιηποπή 

Ομάδα Επγαζίαρ για ηην Πποζσολική και Ππωηοβάθμια Μοςζικήρ Εκπαίδεςζηρ 

Ομάδα Γπαμμαηειακήρ Υποζηήπιξηρ 

 και επικοινωνίαρ 

Προζωρινή Επικεθαλής: 
Δέζποινα Καλανηαρίδοσ 

 
e-mail: dkaladar@hotmail.com 

 

Ειάηε λα καο βξείηε θάζε Σάββαην απόγεπκα ζηα 

γξαθεία ηεο Έλωζεο ζηε Θεζζαινλίθε γηα καθέ ,  
γηα λα επηζθεθηείηε ηε βιβλιοθήκη καο 

 θαη λα ελεκεξωζείηε γηα ηηο δξάζεηο ηεο Έλωζεο! 
 

Επίζεο ζα καο βξείηε ζην δηαδίθηπν ζηελ ηζηνζειίδα 

www.eeme.gr, ζην facebook θαη ζηε δηεύζπλζε:  
http://

ellinikienosigiatimousikiekpaidefsi.blogspot.com 

Τηλέθωνα επικοινωνίαρ 

 

2310858658  

& 6939560404 

 

 e mail: info@eeme.gr 

Επικεθαλής: 
Μαρία Δημηηρακοπούλοσ 

Δέζποινα Καλανηαρίδοσ 
 

e-mail: musiceducation@eeme.gr 

Πεξηκέλνπκε ηηο ζπλεξγαζίεο ζαο  
γηα ηα Νέα ηης Ε.Ε.Μ.Ε. ηνπ Μαΐνπ 2015 κέρξη ηις 12 Απριλίοσ 2015 

Μπορείηε να ζηείλεηε 

μοσζικές δραζηηριόηηηες και ζτέδια μαθημάηων 

για ηη Μοςζική Εκπαίδεςζη η. 25 

ποσ θα κσκλοθορήζει μέζα ζηο 2015 

ζηη διεύθσνζη musiceducation@eeme.gr 

Αγαπεηνί θίινη , 
κεηά από αξθεηό θαηξό αδξάλεηαο ε νκάδα ηεο Πξνζρνιηθήο θαη Πξσην-

βάζκηαο Μνπζηθήο Δθπαίδεπζεο δξαζηεξηνπνηείηαη θαη πάιη. Ήδε ζην 

πξώην θάιεζκα πνπ έγηλε ηελ Κπξηαθή 1/2/15, πξηλ ηελ θνπή ηεο πίηαο ηεο 

Δ.Δ.Μ.Δ. δεκηνπξγήζεθε κηα πξνζσξηλή επηακειήο επηηξνπή απνηεινύκε-

λε από ηνπο: Γέζπνηλα Καιαληαξίδνπ, Νηθνιέηα Μνπρηάξνγινπ, Γήκεηξα 

Κόληαξε, νθία Αγγειίδνπ, Αιεμία Σαλνύξε, Μπξηώ Βνπγηνύθα θαη Μα-

ξία Κνπξθνπξίθα. Οη εθινγέο γηα ηελ νξηζηηθή επηακειή επηηξνπή ζα 

πξνγξακκαηηζηνύλ ζην επόκελν δηάζηεκα.  

 

Μέρξη ηόηε πεξηκέλνπκε ηηο ηδέεο ζαο!!!!!! 

 

Σηα πιαίζηα ηωλ κνπζηθώλ βξαδηλώλ ε 
Ε.Ε.Μ.Ε. ζαο πξνζθαιεί  

ηελ Σάββαην 14 Μαξηίνπ 2015 ζηηο 8κ.κ. 
ζηελ εθδήιωζε  

 
«Τπαγοςδώνηαρ ζηην οδό Ονείπων» 

 

κε ηξαγνύδηα ηνπ Μάλνπ Χαηδηδάθη  
 
 
 
 
 
 

Δέζποινα Καλανηαπίδος, θωνή 
   Σάκηρ Κονηονικόλαρ, πιάνο 

 

  Σαο πεξηκέλνπκε!!!! 
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Εσηέρπη:  
Έμα υηθιακό  

μοσζικό αμθολόγιο  

για ηο ηραγούδι ζηο ζτολείο 

Τ 
νλ Ηνύιην ηνπ 2012 απνλεκήζεθε ζηελ Διιεληθή 

Έλσζε γηα ηε Μνπζηθή  Δθπαίδεπζε θαη ηε Με-

γάιε Μνπζηθή Βηβιηνζήθε «Λίιηαλ Βνπδνύξε» 

ην Βξαβείν ISME - Gibson Award από ηε Γηεζλή Έλσζε 

γηα ηε Μνπζηθή Δθπαίδεπζε (ISME) σο αλαγλώξηζε γηα 

ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην ρώξν ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο 

ζηελ Διιάδα θαη σο ζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ελόο θαη-

λνηόκνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε κνπζηθή εθπαίδεπζε ηεο 

Διιάδαο.  

 
Ζ νκάδα εξγαζίαο απνηεινύκελε από κέιε ησλ δύν πα-

ξαπάλσ θνξέσλ, κεηά από δύν έηε εξγαζηώλ έρεη ηε ρα-

ξά λα αλαθνηλώζεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ Φεθηαθνύ  

Μνπζηθνύ Αλζνινγίνπ Δπηέξπε, ην νπνίν πεξηέρεη ηξα-

γνύδηα γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε, κε κνπζηθή ζεκεηνγξα-

θία ζπλνδεπόκελα από πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθή εθαξ-

κνγή θαη κνπζηθνινγηθά ζρόιηα. 

 
Σν Φεθηαθό Μνπζηθό Αλζνιόγην Δπηέξπε παξαδίδεηαη 

ζην θνηλό θαη παξνπζηάδεηαη κέζα από ηε ζπλεξγαζία 

ησλ δύν παξαπάλσ θνξέσλ κε ην Δζληθό Κέληξν Σεθκε-

ξίσζεο (EKT), ζην πιαίζην ηεο λέαο ππεξεζίαο απνζεηε-

ξίσλ SaaS (Software as a Service) ηνπ ΔΚΣ γηα θνξείο 

έγθξηηνπ εθπαηδεπηηθνύ, εξεπλεηηθνύ, επηζηεκνληθνύ θαη 

πνιηηηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ.  

 
Με ηελ  επθαηξία ηεο νινθιήξσζεο ηνπ απνζεηεξίνπ 

Δπηέξπε, δηνξγαλώλνπκε εκεξίδα κε ζέκα: «Δπηέξπε: 

Έλα ςεθηαθό κνπζηθό αλζνιόγην γηα ην ηξαγνύδη ζην 

ζρνιείν» ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 2015 ζηελ Αζήλα. 
 
Ζ εκεξίδα έρεη σο ζηόρν λα παξνπζηάζεη ην ςεθηαθό 

κνπζηθό αλζνιόγην Δπηέξπε θαη ηα δεηήκαηα πνπ απα-

ζρόιεζαλ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο. Απώηεξνο ζηόρνο είλαη 

λα πξνθιεζεί έλαο γόληκνο θαη δεκηνπξγηθόο δηάινγνο 

γηα ην παξόλ θαη ην κέιινλ ηεο ζρνιηθήο κνπζηθήο εθ-

παίδεπζεο θαη εηδηθόηεξα γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ηξαγνπδηνύ 

θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία-κάζεζε. 

 

 

 
 

 
Εμερίδα 

 

Παραζκεσή 27 Φεβροσαρίοσ 2015 

     

Εθμικό Ίδρσμα Ερεσμώμ  

  Αμθιθέαηρο Λ. Δέρβας,  

Βαζ. Κφμζηαμηίμοσ 58 

Αθήμα 

 

 

Γθμικό Κέμηρο Τεκμηρίφζης 

Σύλλογος Οι Φίλοι ηης Μοσζικής- Μεγάλη 

Μοσζική Βιβλιοθήκη 

Γλλημική Έμφζη για ηη Μοσζική Γκπαίδεσζη 

Σύμβοσλος Μοσζικής Αηηικής,  

Υποσργείο Παιδείας και Θρηζκεσμάηφμ 

 
 

Η είζνδνο ζηελ εθδήιωζε είλαη ειεύζεξε,  
αιιά απαηηείηαη εγγξαθή  ζηελ ηζηνζειίδα  

ηνπ Εζληθνύ Κέληξνπ Τεθκεξίωζεο: 
 www.ekt.gr 

 
 

Η εκδήλωζη θα μεηαδίδεηαι ζωνηανά  
ζηη διεύθσνζη:  

 
http://media.ekt.gr/live/   

http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2015-02-27/participation_form.htm
http://media.ekt.gr/live/http:/media.ekt.gr/live/
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ΖΜΔΡΗΓΑ 

 

Δπηέξπε: Έλα ςεθηαθό κνπζηθό αλζνιόγην γηα ην ηξαγνύδη ζην ζρνιείν 

 
Παξαζθεπή 27 Φεβξνπαξίνπ 2015 

Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ, Αζήλα 

 

Πξόγξακκα 
 

12.00    Καισζόξηζκα από ηελ θα. Δύε αρίλε, Γηεπζύληξηα ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο (ΔΚΣ) 

 
12.10   Ζ ζπλεξγαζία ηνπ ΔΚΣ κε πνιηηηζηηθνύο θνξείο γηα ηελ αλάδεημε ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ κέζσ ησλ ππεξεζηώλ 

SaaS (Software as a Service) - Σν παξάδεηγκα ηεο Δπηέξπεο. Διέλε Αγγειίδε, Δζληθό Κέληξν Σεθκεξίσζεο  

 

 

             Παξνπζίαζε ηνπ Φεθηαθνύ Μνπζηθνύ Αλζνινγίνπ «Δπηέξπε»  

από ηε Μνπζηθή Βηβιηνζήθε «Λίιηαλ Βνπδνύξε» θαη ηελ Διιεληθή Έλσζε γηα ηε Μνπζηθή Δθπαίδεπζε 
 

 

Α. Μνπζηθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο «Λίιηαλ Βνπδνύξε» – ύιινγνο Οη Φίινη ηεο Μνπζηθήο  

                             (ηεθαλία Μεξάθνπ, Βάιηα Βξάθα, Βέξα Κξηεδή, Γηώξγνο Μπνπκπνύο) 

 
12.30   «Ο ξόινο ηεο Μεγάιεο Μνπζηθήο Βηβιηνζήθεο ζηε δηάρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πιεξνθνξίαο, ε πξνζθνξά ηεο 

ζηελ ειιεληθή κνπζηθή εθπαίδεπζε κε ην πξόγξακκα Δσηέρπε».  ηεθαλία Μεξάθνπ 

 

12.45  «Θέκαηα πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ θαη επηινγή ηξαγνπδηώλ».  Βάιηα Βξάθα 

  

13.00  «Ζ βάζε δεδνκέλσλ, πξόηππα, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ε ρξήζε ηεο».  Γηώξγνο Μπνπκπνύο 

 

Β.  Διιεληθή Έλσζε γηα ηε Μνπζηθή Δθπαίδεπζε  

             (Εσή Γηνλπζίνπ, Μαίε Κνθθίδoπ, Νίθνο Θενδσξίδεο, νθία Αγγειίδνπ, Υαξά Καηζώρε)  

 

13.15   «Αξρέο, ζηόρνη θαη νξγάλσζε ηνπ πιηθνύ ηεο Δπηέξπεο» - νθία Αγγειίδνπ, Δθπ. Μνπζηθήο, Τπ. Γηδάθη. Ηνλίνπ 

Παλεπηζηεκίνπ & Γξ. Υαξά Καηζώρε, Δθπ. Μνπζηθήο 

 
13.30 «Σν ηξαγνύδη ζην ζρνιείν κέζα από ην ςεθηαθό κνπζηθό αλζνιόγην Δπηέξπε», Γξ. Εσή Γηνλπζίνπ, Δπίθνπξνο 

Καζεγήηξηα Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο, Σκήκα Μνπζηθώλ πνπδώλ, Ηόλην Παλεπηζηήκην 

 
13.45  «Ο άμνλαο ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο ζην ςεθηαθό κνπζηθό αλζνιόγην Δπηέξπε», Γξ. Μαίε Κνθθίδoπ, Γηδάζθνπζα 

ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 
14.00  «Μνπζηθά ζύλνια ζην ζρνιείν: πξνηάζεηο εθαξκνγήο ζην κνπζηθό αλζνιόγην Δπηέξπε», Γξ.  Νίθνο Θενδσξίδεο, 

Μέινο ΔΔΠ, Σκήκα Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαιν-

λίθεο 

 

14.15   πδήηεζε 

 

 

14.45-15.15 Γηάιεηκκα 

 
15.15  «Ζ αμηνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο». Γξ. καξώ Υξπζνζηόκνπ, Αλαπιεξώηξηα 

Καζεγήηξηα, Σκήκα Μνπζηθώλ πνπδώλ, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

 
15.30  «Ζ ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε». Γξ. Γεσξγία Μαξθέα, ύκβνπινο Μνπζηθήο κε έδξα ηελ 

Α' Γηεύζπλζε  Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αζήλαο 

 

15.45   Φεθηαθά πξνγξάκκαηα ειεύζεξεο πξόζβαζεο: ην παξάδεηγκα ηεο  Μεινδύζζεηαο 

 
16.00   πδήηεζε - Κιείζηκν ηεο εκεξίδαο 
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Δθδειώζεηο ηεο Δ.Δ.Μ.Δ. 

 

 

 

 

Σελ Κπξηαθή 1 Φεβξνπαξίνπ 2015, ζηα γξαθεία ηεο Έλσζεο, έγηλε ε θνπή 

ηεο πίηαο ηεο Δ.Δ.Μ.Δ.!!! 

Σελ εθδήισζε πιαηζίσζε κνπζηθά ην ππέξνρν ζρήκα En-Joy live show.  

            

          Σν θιίκα ήηαλ ππέξνρν !!!  

   Σπρεξόο ηεο ρξνληάο ν Νίθνο Σαζόπνπ- 

    ινο, πνπ θέξδηζε ην θινπξί θαη καδί ηε 

              ζπλδξνκή γηα ην 2015. 

  Να επρεζνύκε ε Δ.Δ.Μ.Δ. λα έρεη κηα     

                  δεκηνπξγηθή ρξνληά! 

                

   Σελ πίηα ηεο έθνςε θαη ε ρνξσδία ηεο   

    Δ.Δ.Μ.Δ. Ζ ρνξσδία ηεο Έλσζεο ζπλε- 

    ρίδεη ηηο επηηπρεκέλεο ηεο εκθαλίζεηο 

    θαη πξνγξακκαηίδεη λα παξνπζηάζεη   

    ζηηο 25/4/2015 ηε Λεηηνπξγία αξ.3    

  «Καηά νισκόλ» ηνπ Φίιηππνπ Σζαια-  

  ρνύξε, ζε πξώηε εθηέιεζε ζηελ Διιάδα. 

 
 
 
 

 

    Ρεζηηάι πηάλνπ ηνπ Νίθνπ Σαζόπνπινπ κε έξγα Brahms θαη Liszt κε ηνλ  

    επθάληαζην ηίηιν «Ο πόιεκνο ησλ ξνκαληηθώλ». Σν ξεζηηάι αλαθεξόηαλ ζηηο     

    δύν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο ζην δεύηεξν κηζό ηνπ  

    19νπ αηώλα. Από ηε κηα πιεπξά ζπλζέηεο όπσο ν Brahms πνπ αθνινπζνύζαλ ηηο  

    γλσζηέο θαη δνθηκαζκέλεο θόξκεο πξνζπαζώληαο λα ηηο εμειίμνπλ κέζα από ηηο  

    λέεο ηάζεηο θαη από ηελ άιιε νη ξεμηθέιεπζνη θαη ηνικεξνί όπσο ν Liszt πνπ  

    πξνζπαζνύζαλ λα απειεπζεξώζνπλ ηε κνπζηθή από ην βαξύ θνξηίν ηεο θιεξνλν- 

    κηάο ησλ Βηελλέδσλ θιαζζηθώλ θαη λα ηελ νδεγήζνπλ ζε λένπο δξόκνπο. 

 
 
 
 
 
 
 

         Σν απνθξηάηηθν πάξηη ηνπ ΚΡΟΤΣΟΦΧΝΟΤ  

              έγηλε  ηελ Παξαζθεπή 13 Φεβξνπαξίνπ,  

    ζην PRINCIPAL ηνπ Μύινπ, κε ηε θηιηθή ππνζηήξημε 
      ηεο Διιεληθήο 'Έλσζεο γηα ηε Μνπζηθή Δθπαίδεπζε. 

 

         Εσληαλέο κνπζηθέο εκθαλίζεηο από ηελ  

     "Μπάληα Γξόκνπ", ην "Μνπζηθό Παηρληδνζέακα",  

     ηνπο "Chroma", ρνξεπηηθό μεθάλησκα κε κνπζηθή από dj  

      θαη πνιιέο άιιεο εθπιήμεηο έιαβαλ ρώξα ζην πάξηη!!!!!! 
 

         Κνπή πίηαο ηεο Δ.Δ.Μ.Δ. θαη ηεο ρνξσδίαο 

                                       Απνθξηάηηθν πάξηη Κξνπζηόθσλνπ θαη Δ.Δ.Μ.Δ. 

                           Ρεζηηάι πηάλνπ  
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  ΝΔΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΔ… 

Μαίη Κοκκίδοσ 
 

Η Εμυύτφζη ζηη Διδαζκαλία – Μάθηζη 

Το ζτολείο ηης ταράς και ηης καρδιάς 
 

Σε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο θαιιηηερληθήο - παηδαγωγηθήο  
νκάδαο «Ειάηε λα Παίμνπκε»: 

Γεωξγία Γθαλά, Ειέλε Ζεζνπνύινπ, Κηθή Σηνύκπνπ - Πιεμίδα,  
Παλαγηώηα Σηάλνπ - Χαηδεθακάξε 

Σν βηβιίν «Ζ Δκςύρσζε ζηε Γηδαζθαιία - Μάζεζε» πξνζδηνξίδεη έλα ζεσξε-

ηηθό θαη πξαθηηθό πιαίζην γηα λα εκπινπηηζηνύλ νη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο 

κε δξάζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ αξρή ηεο εκςύρσζεο. Αλαπηύζζεηαη κέζα από 

12 άμνλεο πνπ ζεκειηώλνληαη ζε επηζηεκνληθό ππόβαζξν θαη πιαηζηώλνληαη από 

πνηθίιεο πξνηάζεηο θαη ηδέεο γηα εθαξκνγέο (πάλσ από 270 δξαζηεξηόηεηεο). 

Απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ - ελ ελεξγεία θαη κειινληη-

θνύο - θαη ζε όινπο όζνη εξγάδνληαη κε νκάδεο παηδηώλ θαη λέσλ. 

 
Απηό ην βηβιίν -εγρεηξίδην είλαη κηα πξόηαζε γηα έλα ζρνιείν κε ιηγόηεξν άγρνο 

θαη πεξηζζόηεξε έγλνηα γηα ηηο ζρέζεηο, ηελ επηθνηλσλία, ηηο αμίεο θαη ηηο ζπκπε-

ξηθνξέο· κηα πξόηαζε γηα πεξηζζόηεξε επραξίζηεζε θαη αίζζεκα πιεξόηεηαο, 

θαη γηα ηνπο δηδάζθνληεο θαη γηα ηνπο καζεηέο· κηα πξόηαζε γηα λα γίλεη ην θιί-

κα ηεο ηάμεο πην «εύθξαην», ρσξίο ηελ παγσληά ηεο απόιπηεο πεηζαξρίαο αιιά 

θαη ρσξίο ηνπο θαύζσλεο ησλ αλεμέιεγθησλ ζπκπεξηθνξώλ θαη ηνπ ράνπο· κηα 

πξόηαζε πνπ αλαγλσξίδεη όηη ε εκςύρσζε ραξάδεη αζθαιή κνλνπάηηα γηα ζρν-

ιηθέο εκπεηξίεο κε λόεκα, κε νκαδηθό πλεύκα, κε θίλεηξα γηα πξνζσπηθή αλά-

πηπμε, κε πίζηε ζηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο θάζε αλζξώπνπ θαη κε ζεβαζκό 

ζηνλ άιινλ· κηα πξόηαζε γηα έλα ζρνιείν «Υαξάο θαη Καξδηάο». 

 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΒΗΒΛΗΟΤ 
 

Οη εθδόζεηο Fagotto Books θαη ε Διιεληθή Έλσζε γηα ηε Μνπζηθή Δθπαίδεπζε  

κε αθνξκή ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηεο  

Lucy Green (Καζεγήηξηαο Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο ζην Institute of Education, University of London)  

"Hear, Listen, Play!" How to Free Your Students' Aural, Improvisation, and Performance Skills (Oxford Univ. Press) 

  

ζαο πξνζθαινύλ ζηελ παξνπζίαζε ηεο έθδνζεο 
 

Άθνπζε θαη Παίμε!  

Πώο λα απειεπζεξώζεηε ηελ αθνπζηηθή αληίιεςε ησλ καζεηώλ ζαο θαη ηηο δεμηόηεηεο ηνπο  

ζηνλ απηνζρεδηαζκό θαη ζηελ εθηέιεζε  
 

Μεηάθξαζε / Δπηκέιεηα: Εσή Γηνλπζίνπ & Μαίε Κνθθίδνπ 
 

ηελ Κπξηαθή 22 Μαξηίνπ 2015 ζηηο 12.00 κ.κ. 

ζηα γξαθεία ηεο Δ.Δ.Μ.Δ. ζηε Θεζζαινλίθε (Δξκνύ 7) 
 

Σν βηβιίν παξνπζηάδνπλ ε Κσλζηαληίλα Γνγάλε (Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο ζην Σκήκα 

Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), ε Εσή  

Γηνλπζίνπ (Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο ζην Σκήκα Μνπζηθώλ πνπδώλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπη- 

ζηεκίνπ) θαη ε Mαίε Κνθθίδνπ (Λέθηνξαο ζην Σκήκα Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο) 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ζα αθνινπζήζνπλ βησκαηηθέο δξάζεηο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  
 

Η πρόζθιεζε απεσζύλεηαη ζε εθπαηδεσηηθούς κοσζηθής ποσ δηδάζθοσλ ζε ζτοιεία γεληθής παηδείας, κοσζηθά ζτοιεία, ωδεία,  

κοσζηθές ζτοιές, αηοκηθή δηδαζθαιία οργάλοσ θαη ζε κοσζηθά ζύλοια (τορωδίες, ορτήζηρες θαη κπάληες). 

 



 

7o ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευσης 

 

ΜΜοουυσσιικκόόςς  ΓΓρρααµµµµααττιισσµµόόςς::    

ΆΆττυυππεεςς  κκααιι  ΤΤυυππιικκέέςς  ΜΜοορρφφέέςς  ΜΜοουυσσιικκήήςς  ΔΔιιδδαασσκκααλλίίααςς--ΜΜάάθθηησσηηςς 
 

Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεµβρίου 2015 

1η Ανακοίνωση 
 

 
 Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση βρί-
σκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διορ-
γάνωση του 77οουυ  ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ της από 27 έως 29 Νοεµ-

βρίου 2015 στη Θεσσαλονίκη. Το θέµα του συνεδρίου είναι: 
«Μουσικός Γραµµατισµός: Άτυπες και Τυπικές Μορφές 
Μουσικής ∆ιδασκαλίας-Μάθησης». Το συνέδριο απευθύνε-
ται σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές, θεωρητικούς, καλλιτέχνες, 
φοιτητές κ.α. από το χώρο της µουσικής εκπαίδευσης.  

Στο 7ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. προβλέπεται να λάβουν µέρος 
σηµαντικοί προσκεκληµένοι για κεντρικές οµιλίες, στρογ-
γυλές τράπεζες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Η πρόσκληση 
για την υποβολή προτάσεων για εισηγήσεις, αναρτηµένες 
ανακοινώσεις και καλλιτεχνικά δρώµενα θα ανακοινωθεί 
εντός του Μαρτίου 2015. 

Ενδεικτικοί θεµατικοί άξονες του συνεδρίου είναι: 
 
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  
• Μουσικός γραµµατισµός: εννοιολογική πλαισίωση και 

παράµετροι 
• Κριτικός µουσικός γραµµατισµός  
• Αισθητικός γραµµατισµός (ζητήµατα γούστου και 

κουλτούρας) 
• Ο ρόλος της οικογένειας στον µουσικό γραµµατισµό των 

παιδιών 
• Μουσικός γραµµατισµός σε έναν µεταβαλλόµενο κόσµο 
• Μουσικός γραµµατισµός και ΜΜΕ 
• Οπτικοακουστικός γραµµατισµός: κώδικες και 

ιδεολογίες 
 
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
• Πολυ-γραµµατισµοί στη µουσική διδασκαλία-µάθηση 
• Αναδυόµενος µουσικός γραµµατισµός και προσχολική 

εκπαίδευση 
• ∆ιαπολιτισµικές προσεγγίσεις στον µουσικό 

γραµµατισµό 
• Παιδαγωγική του κριτικού µουσικού γραµµατισµού 

(αξίες και δεξιότητες) 
• Μουσικός γραµµατισµός και δηµιουργικότητα 

 
ΑΤΥΠΕΣ & ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΜΑΘΗΣΗΣ 
• Μεθοδολογικές αρχές στην άτυπη µουσική µάθηση 

(ατοµικό µάθηµα, µουσικά σύνολα, σχολική τάξη) 
• Η µαθητεία ως µοντέλο διδασκαλίας-µάθησης 

(προφορικές/ακουστικές διαδικασίες, µίµηση, 
πολιτισµικές παράµετροι) 

• Η άτυπη µουσική µάθηση σε τυπικά εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα: Μουσικά Σχολεία, Σχολεία Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκπαίδευσης, Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

• Ο ρόλος του εκπαιδευτικού της µουσικής στη 
διαµόρφωση των µουσικών ταυτοτήτων των µαθητών 

• Ο µετασχηµατισµός της µουσικής εµπειρίας στα 
µουσικά σύνολα (χορωδίες, µπάντες, ορχήστρες κ.ά.) 

• Ο αυτοδίδακτος µουσικός και ο αυτοδίδακτος δάσκαλος 
µουσικής 

• Τεχνολογία και µουσική διδασκαλία-µάθηση (e-learning, 
blogs, forum, music software, κ.ά.)   

 
ΜΟΥΣΙΚΗ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
• ∆ια βίου µουσική µάθηση 
• Μουσικές εµπειρίες και ζητήµατα κουλτούρας 
• Η αλληλοδιδασκαλία και η άτυπη συµµετοχική µάθηση 

στα µουσικά groups των εφήβων  
• Ερασιτέχνες και «πιστοποιηµένοι» µουσικοί: 

ταυτότητες, δεξιότητες και γνώσεις 
• Οι διαστάσεις της µαζικής κατανάλωσης της µουσικής 

και ο µαθητής ως κριτικός αποδέκτης 
• Ο ακαδηµαϊκός «ελιτισµός» των ωδείων: µύθος ή 

πραγµατικότητα; 
• Περιβάλλοντα και διαδικασίες ανάπτυξης µουσικών 

δεξιοτήτων 
• Τα µουσικά παιχνίδια των παιδιών ως πλαίσιο µουσικής 

µάθησης 
 
Η Ε.Ε.Μ.Ε. µετά την επιτυχή διοργάνωση 6 δικών της 
Συνεδρίων ανά την Ελλάδα και του 30ού Συνεδρίου της 
Παγκόσµιας Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (ISME) το 
2012 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, οραµατίζεται µια 
επιτυχή διοργάνωση ενός ενδιαφέροντος επιστηµονικού 
συνεδρίου µε την ενεργό συµµετοχή όλων µας! Οι 
ενδιαφερόµενοι θα µπορούν µετά την πλήρη ανακοίνωση του 
συνεδρίου να δηλώσουν συµµετοχή για την υποβολή 
προτάσεων ή για την παρακολούθηση του Συνεδρίου.  
 

Για την Οργανωτική Επιτροπή  
του 7ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. 

 

Ο Πρόεδρος 
Νίκος Θεοδωρίδης 

 
 

Αναλυτικές πληροφορίες  

για το 7ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε.  

θα αναρτηθούν µετά τις 15 Μαρτίου  

στο site: www.eeme.gr 
 

Η 
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4th International Scientific Conference
Creative Arts Interconnection

-Paideia-Therapy

19-22 Ìáñôßïõ 2015
ÔìÞìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí, Á.Ð.È.

Èåóóáëïíßêç

Óôï ÓõíÝäñéï õðÜñ÷åé åéäéêÞ Ýêðôùóç ãéá
ôá ìÝëç ôçò Å.Å.Ì.Å.
Ðëçñïöïñßåò:
caipt-info@lists.auth.gr
http://caipt.mus.auth.gr/?page_id=25

Ç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç óôçí ÅëëÜäá
ôïí 21ï áéþíá: ðñïêëÞóåéò,
ðñïâëÞìáôá, ðñïïðôéêÝò

27-29 Ìáñôßïõ 2015
Ìïõóéêü Ó÷ïëåßï ¢ìöéóóáò

Ðëçñïöïñßåò: 
sinedrioamfissa@gmail.com

2ï Åðéóôçìïíéêü ÓõíÝäñéï
ÐáíåëëÞíéáò ¸íùóçò Ó÷ïëéêþí

Óõìâïýëùí: “ÅêðáéäåõôéêÝò ÐïëéôéêÝò
ãéá ôï ó÷ïëåßï ôïõ 21ïõ áéþíá”

27-29 Ìáñôßïõ 2015
ÐáíåðéóôÞìéï Ìáêåäïíßáò

Èåóóáëïíßêç

Ðëçñïöïñßåò: 
pess@pess.gr

1ï ÐáíåëëÞíéï Åðéóôçìïíéêü ÓõíÝäñéï
Éíóôéôïýôïõ Áíèñùðéóôéêþí êáé

Êïéíùíéêþí Åðéóôçìþí: “Ôï óýã÷ñïíï
ó÷ïëåßï ìÝóá áðü ôï ðñßóìá ôùí
áíèñùðéóôéêþí êáé êïéíùíéêþí
åðéóôçìþí: Áðü ôç èåùñßá óôçí

êáèçìåñéíÞ ðñáêôéêÞ”

24-26 Áðñéëßïõ 2015
ÇñÜêëåéï, ÊñÞôç

ÕðïâïëÞ ðñïôÜóåùí:
ìÝ÷ñé ôéò 1/05/2015
Ðëçñïöïñßåò: 
iake.weebly.com

1ï ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï
Êáëëéôå÷íéêÞò Ðáéäåßáò “¼ðïõ áêïýò

ìïõóéêÞ...” Óýã÷ñïíåò
ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÝò Ðñïóåããßóåéò

18-20 Éïõíßïõ 2015
ÐÜôñá

ÕðïâïëÞ ðñïôÜóåùí:
ìÝ÷ñé ôéò 31/03/2015
Ðëçñïöïñßåò: 
http://1pskpm-ppgpp.weebly.com

2nd International Conference of
Dalcroze Studies

26-29 Éïõëßïõ 2015
University of Music 
and Performing Arts

ÂéÝííç 

Ðëçñïöïñßåò:
https://www.mdw.ac.at/icds/

3rd Vienna Talk on Music Acoustics

16-19 Óåðôåìâñßïõ 2015
Institute of Music Acoustics,

University of Music and Performing
Arts

ÂéÝííç 

Ðëçñïöïñßåò:
http://viennatalk2015.mdw.ac.at/

23rd EAS Conference/5th ISME
European Regional Conference

Open Ears - Open Minds
Listening and Understanding Music

25-28Ìáñôßïõ 2015
Rostock

Ðëçñïöïñßåò:
http://www.eas-music.org/activities/eas-
conferences/2015-rostock-de/

10th International Symposium on
the Philosophy of Music Education

3-7 Éïõíßïõ 2015
University of Music and Performing

Arts, Öñáíêöïýñôç

Ðëçñïöïñßåò:
International Society for the Philosophy
of Music Education
http://ispme.net/

4th The Changing Face of Music
and Art Education & 

7th Music Educators and
Researchers of Young Children

International Conference
Playful Sounds - Personhood

5-9 ÌáÀïõ 2015
Tallinn University

Ôáëßí

Ðëçñïöïñßåò:
http://cfmaemeryc2015.wordpress.com/

2015 Society of Music Perception
and Cognition Conference

1-5 Áõãïýóôïõ 2015
Vanderbilt University and

Vanderbilt University Medical
Center, Nashville

Ðëçñïöïñßåò:
http://vkc.mc.vanderbilt.edu/smpc2015/

9th International Conference for
Research in Music Education

14-18 Áðñéëßïõ 2015
University of Exeter

Berkshire

Ðëçñïöïñßåò:
rime@reading.ac.uk

2nd International Conference on
Music and Consciousness

14-17 Áðñéëßïõ 2015
Faculty of Music 

University of Oxford

Ðëçñïöïñßåò:
www.music.ox.ac.uk/muscon2

9th Triennial Conference of the 
European Society for the Cognitive

Sciences of Music

17-22 Áõãïýóôïõ 2015
Royal Northern College of Music

Manchester

Ðëçñïöïñßåò:
ESCOM
www.escom2015.org/
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ÅëëÜäá Áõóôñßá

ÓõíÝäñéá 2015ÓõíÝäñéá 2015

ÅëëÜäá

Ãåñìáíßá

ÇíùìÝíï Âáóßëåéï

Åóèïíßá

Äéáôìçìáôéêü ÓõíÝäñéï 
õðü ôçí áéãßäá ôçò ÅëëçíéêÞò

ÌïõóéêïëïãéêÞò Åôáéñåßáò: 
“ÌïõóéêÞ, ëüãïò êáé ôÝ÷íåò”

30 Ïêôùâñßïõ - 1 Íïåìâñßïõ 2015
ÊÝñêõñá

ÕðïâïëÞ ðñïôÜóåùí:
ìÝ÷ñé ôéò 30/06/2015
Ðëçñïöïñßåò: 
http://musicology.mus.auth.gr/
eemconf2015@gmail.com

Ç.Ð.Á.



Ôï çìåñïëüãéï ôçò Å.Å.Ì.Å. 2015Ôï çìåñïëüãéï ôçò Å.Å.Ì.Å. 2015

Áë. ÐáðáäéáìÜíôç 6, 546 45 Èåóóáëïíßêç
Tçë/Fax: 2310861874 (18:00-21:00)

Å-mail: info@kroustophono.gr
www.kroustophono.gr

ÁíáíÝùóç óõíäñïìÞò 2015...ÁíáíÝùóç óõíäñïìÞò 2015...
Ç Å.Å.Ì.Å. åßíáé ìç êåñäïóêïðéêÞ åðéóôçìïíéêÞÇ Å.Å.Ì.Å. åßíáé ìç êåñäïóêïðéêÞ åðéóôçìïíéêÞ

Ýíùóç êáé óôçñßæåôáé ÌÏÍÏ óôéò åéóöïñÝò ôùí ìåëþíÝíùóç êáé óôçñßæåôáé ÌÏÍÏ óôéò åéóöïñÝò ôùí ìåëþí
ôçò. Ç óõíäñïìÞ óáò óôçñßæåé ôéò äñÜóåéò ôçò Å.Å.Ì.Å. ôçò. Ç óõíäñïìÞ óáò óôçñßæåé ôéò äñÜóåéò ôçò Å.Å.Ì.Å. 

Ìçí ôçí îå÷Üóåôå... Ìçí ôçí îå÷Üóåôå... 

Mðïñåßôå íá áíáíåþóåôå ôç óõíäñïìÞ óáò êÜèåMðïñåßôå íá áíáíåþóåôå ôç óõíäñïìÞ óáò êÜèå
ÓÜââáôï, 16:00-19:00 óôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å. ÓÜââáôï, 16:00-19:00 óôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å. 

óôç Èåóóáëïíßêç. óôç Èåóóáëïíßêç. 
Ìðïñåßôå íá âñåßôå ëåðôïìÝñåéåò êáé ãéá ôïõò õðüëïéðïõò ôñüðïõòÌðïñåßôå íá âñåßôå ëåðôïìÝñåéåò êáé ãéá ôïõò õðüëïéðïõò ôñüðïõò

áðïóôïëÞò ÷ñçìÜôùí (ìÝóù ôñáðÝæçò êáé ôá÷õäñïìåßïõ) áðïóôïëÞò ÷ñçìÜôùí (ìÝóù ôñáðÝæçò êáé ôá÷õäñïìåßïõ) 

óôï www.eeme.gróôï www.eeme.gr

ÖïéôçôÝò                  ÌÝëïòÖïéôçôÝò                  ÌÝëïò
ÁíáíÝùóç óõíäñïìþíÁíáíÝùóç óõíäñïìþí (1 Ýôïò)   (2 Ýôç)     (1 Ýôïò)   (2 Ýôç)(1 Ýôïò)   (2 Ýôç)     (1 Ýôïò)   (2 Ýôç)
ìÝ÷ñé ôéò 28/02/2015ìÝ÷ñé ôéò 28/02/2015 10 åõñþ     17 åõñþ      20 åõñþ    37 åõñþ
ÌåôÜ ôçí 01/03/2015ÌåôÜ ôçí 01/03/2015 10 åõñþ     17 åõñþ      25 åõñþ    42 åõñþ
ÅããñáöÞ íÝïõ ìÝëïõòÅããñáöÞ íÝïõ ìÝëïõò 20 åõñþ     27 åõñþ      25 åõñþ    42 åõñþ

ÅôÞóéïò êýêëïò óåìéíáñßùí ÅôÞóéïò êýêëïò óåìéíáñßùí 
ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÞò ÅðéìüñöùóçòÌïõóéêïðáéäáãùãéêÞò Åðéìüñöùóçò

3ï ÅñãáóôÞñéï
17 êáé 18 Éáíïõáñßïõ 2015

Ôï ìïõóéêü ðáé÷íßäé ôçò áíÜðôõîçò ôùíÔï ìïõóéêü ðáé÷íßäé ôçò áíÜðôõîçò ôùí
âñåöþí, ôùí íçðßùí êáé ôùí ðáéäéþí ôçòâñåöþí, ôùí íçðßùí êáé ôùí ðáéäéþí ôçò

ðñùôïó÷ïëéêÞò çëéêßáò ðñùôïó÷ïëéêÞò çëéêßáò 
ÅéóçãçôÞò: ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò

4ï ÅñãáóôÞñéï
7 êáé 8 Öåâñïõáñßïõ 2015

Ìå öùíÞ öùôåéíÞ ôñáãïõäþ ôç ìïõóéêÞÌå öùíÞ öùôåéíÞ ôñáãïõäþ ôç ìïõóéêÞ
ÅéóçãÞôñéá: Åñéöýëç Äáìéáíïý 

5ï ÅñãáóôÞñéï
7 êáé 8 Ìáñôßïõ 2015

ÄñÜêïé êáé âáóéëïðïýëåò-Áðü ôïÄñÜêïé êáé âáóéëïðïýëåò-Áðü ôï
ðáñáìýèé êáé ôç ìïõóéêÞ óôçíðáñáìýèé êáé ôç ìïõóéêÞ óôçí

ÐáñÜóôáóçÐáñÜóôáóç
ÅéóçãçôÝò: ÁíèÞ ÈÜíïõ 
êáé Íßêïò Èåïäùñßäçò 

6ï ÅñãáóôÞñéï
28 êáé 29 Ìáñôßïõ 2015

¸íá Ìïõóéêïêéíçôéêü ðïô ðïõñß…¸íá Ìïõóéêïêéíçôéêü ðïô ðïõñß…
êáé Ýíáò ìýèïò!êáé Ýíáò ìýèïò!

ÅéóçãÞôñéá: ÄáíÜç Áðïóôïëßäïõ- ÃêáíéÝ 

7ï ÅñãáóôÞñéï
25 êáé 26 Áðñéëßïõ 2015

Ç Ïðôéêïðïßçóç ôçò ÌïõóéêÞò ìÝóá áðüÇ Ïðôéêïðïßçóç ôçò ÌïõóéêÞò ìÝóá áðü
ôá ÌïõóéêÜ Âßíôåï Äéá-ôñïðéêÞòôá ÌïõóéêÜ Âßíôåï Äéá-ôñïðéêÞò

Áêñüáóçò: ÅêðáéäåõôéêÝò ÅöáñìïãÝò óôïÁêñüáóçò: ÅêðáéäåõôéêÝò ÅöáñìïãÝò óôï
ÌÜèçìá ôçò ÌïõóéêÞòÌÜèçìá ôçò ÌïõóéêÞò

ÅéóçãÞôñéá: Ìáßç Êïêêßäïõ 

8ï ÅñãáóôÞñéï
9 ÌáÀïõ 2015

Êëåßóéìï Åñãáóôçñßùí - Êëåßóéìï Åñãáóôçñßùí - 
ÓõíÜíôçóç áíáôñïöïäüôçóçòÓõíÜíôçóç áíáôñïöïäüôçóçò

ÅÉÓÁÃÙÃÉÊÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ 30 ÙÑÙÍÅÉÓÁÃÙÃÉÊÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ 30 ÙÑÙÍ
ÔÏÕ ÅËËÇÍÉÊÏÕ PLAYBACKÔÏÕ ÅËËÇÍÉÊÏÕ PLAYBACK

ÈÅÁÔÑÏÕÈÅÁÔÑÏÕ

Ïé åéóçãçôÝò:
ÓõíôïíéóôÝò, çèïðïéïß, ìïõóéêïß, êáé

åêðáéäåõôÝò ôïõ Åëëçíéêïý Playback ÈåÜôñïõ. 
Ç ÍáôÜóá Óôïúìåíßäïõ åßíáé öõóéêüò êáé

ó÷åäéÜóôñéá ñïý÷ùí.
Ç ÅëÝíç ËåâÝíôç åßíáé øõ÷ïäñáìáôßóôñéá,

óõíôïíßóôñéá ïìÜäùí åêðáßäåõóçò åíçëßêùí
êáé ÷ïñùäüò. 

Ï Âáóßëåéïò ÐëïõìÞò åßíáé æùãñÜöïò êáé
äéáêïóìçôÞò.

Ôá åñãáóôÞñéá ãßíïíôáé: ÓÜââáôï 16:00-21:00
êáé ÊõñéáêÞ 11:00-16:00 (Þ 16:00-21:00)

óôï Êñïõóôüöùíï
Áë. ÐáðáäéáìÜíôç 6, Èåó/íéêç.

Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôï Êñïõóôüöùíï

ÅÉÄÉÊÅÓ ÔÉÌÅÓ 
ÅÉÄÉÊÅÓ ÔÉÌÅÓ 

ÃÉÁ ÔÁ ÌÅËÇ ÔÇÓ Å.Å.Ì.Å.
ÃÉÁ ÔÁ ÌÅËÇ ÔÇÓ Å.Å.Ì.Å.

Çìåñßäá: “ÅõôÝñðç”
Çìåñßäá: “ÅõôÝñðç”

ÐáñáóêåõÞ 27 Öåâñïõáñßïõ

ÐáñáóêåõÞ 27 Öåâñïõáñßïõ

12:00-16:0012:00-16:00

ÁèÞíá: Åèíéêü ºäñõìá Åñåõíþí (âë. ó.ó. 6-7) 

ÌïõóéêÜ âñáäéíÜ óôçí Å.Å.Ì.Å.ÌïõóéêÜ âñáäéíÜ óôçí Å.Å.Ì.Å.
ÓÜââáôï 14 Ìáñôßïõ 2015, þñá 20:00ÓÜââáôï 14 Ìáñôßïõ 2015, þñá 20:00

“Ôñáãïõäþíôáò óôçí Ïäü Ïíåßñùí”“Ôñáãïõäþíôáò óôçí Ïäü Ïíåßñùí”
ìå ôç ÄÝóðïéíá Êáëáíôáñßäïõ ìå ôç ÄÝóðïéíá Êáëáíôáñßäïõ 

êáé ôïí ÓÜêç Êïíôïíéêüëáêáé ôïí ÓÜêç Êïíôïíéêüëá
Óôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å. óôç Èåóóáëïíßêç (âë. ó. 5)

ÅñãáóôÞñé Äéåýèõíóçò ×ïñùäßáòÅñãáóôÞñé Äéåýèõíóçò ×ïñùäßáò
ìå ôç Óïößá ÃéïëäÜóç ìå ôç Óïößá ÃéïëäÜóç 

“ÔñáãïõäÜìå ìå ôï óþìá ìáò ãéá íá“ÔñáãïõäÜìå ìå ôï óþìá ìáò ãéá íá
÷ïñåýïõìå ìå ôç öùíÞ ìáò”÷ïñåýïõìå ìå ôç öùíÞ ìáò”

28 Öåâñïõáñßïõ - 1 Ìáñôßïõ & 7-8 Ìáñôßïõ 201528 Öåâñïõáñßïõ - 1 Ìáñôßïõ & 7-8 Ìáñôßïõ 2015
Óôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å. óôç Èåóóáëïíßêç (âë. ó. 4)




