
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

 
Εάν είσαι φοιτητής/τρια σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο και ασχολείσαι πρακτικά, 
θεωρητικά ή ερευνητικά με το πεδίο της Κοινοτικής Μουσικής, μπορείς να υποβάλεις πρόταση για 
παρουσίαση της δουλειάς σου στο  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινοτικής Μουσικής με τίτλο «Μουσική και 
μουσικοί για μια καλύτερη κοινωνία: Ξεκινήματα, εμπειρίες, προοπτικές», που συνδιοργανώνεται από το 
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το International Center for 
Community Music (I.C.C.M.) του York St John University της Μεγάλης Βρετανίας και την Ελληνική Ένωση για 
τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.). Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Τελετών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στις 29 και 30 Απριλίου 2023.  
  
Στόχος των Φοιτητικών Παρουσιάσεων είναι να δείξουν οι φοιτητές τη δουλειά που κάνουν στο πεδίο της 
Κοινοτικής Μουσικής. Οι άξονες στους οποίους θα μπορούσαν να κινηθούν οι φοιτητικές παρουσιάσεις 
μπορούν να περιλαμβάνουν τους παρακάτω, χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτούς.  

 Κοινοτικές μουσικές δράσεις στην Ελλάδα 

 Ο ρόλος του κοινοτικού μουσικού/συντονιστή/εμψυχωτή 

 Κοινοτικές μουσικές δράσεις και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

 Κοινοτική μουσική για την εξάλειψη του στίγματος και της κοινωνικής ανισότητας 

 Κοινοτική μουσική στο σχολείο και σε τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

 Κοινοτική μουσική, ακτιβισμός, και κοινωνική δικαιοσύνη 

 Κοινοτικές τέχνες και ευημερία των ατόμων, ομάδων, κοινοτήτων 

 Άλλες θεματικές που σχετίζονται με την κοινοτική μουσική  
 
Οι φοιτητικές παρουσιάσεις θα είναι προφορικές, θα έχουν διάρκεια ως 7 – 10 λεπτά και θα είναι 
οργανωμένες σε συνεδρίες στο πλαίσιο των οποίων θα υπάρχει και χρόνος για συζήτηση. Ένα παράδειγμα 
παρουσίασης μπορείτε να δείτε στο https://www.youtube.com/watch?v=3CLURzWCKx8.  
 
Για συμμετοχή στις ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, παρακαλούμε να αποστείλετε περίληψη της παρουσίασής 
σας ως 3 Απριλίου 2023, μέσω email στο cmconfhellas@uom.edu.gr. Η περίληψη θα πρέπει να κυμαίνεται 
από 150 έως 250 λέξεις και να συνοδεύεται από 3 έως 5 και λέξεις-κλειδιά.   Η επίσημη γλώσσα του 
συνεδρίου είναι η Αγγλική, για τις φοιτητικές παρουσιάσεις όμως μπορείτε να παρουσιάσετε και στην 
Ελληνική γλώσσα. Η υποβολή της περίληψης μπορεί να γίνει είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.  
Για τη συμμετοχή σας στις ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στο Συνέδριο. Για 
περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου στο https://cmconfhellas.uom.gr 
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Ευελπιστούμε ότι το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινοτικής Μουσικής θα αποτελέσει μία θαυμάσια ευκαιρία 
για αλληλεπίδραση σε ερευνητικό και πρακτικό επίπεδο και ευχόμαστε να ανταποκριθείτε στην πρόταση 
για υποβολή πρότασης.   


