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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ
ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΡΟΤΝΕΔΡΙΑΚΟΤ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ MISTEC 2012

Η Διεθνής Ένωζη για ηη Μοσζική Εκπαίδεσζη (International Society for
Music Education-ISME) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ε.Ε.Μ.Ε. (Διιεληθή Έλσζε γηα ηε
Μνπζηθή Δθπαίδεπζε) δηνξγαλώλεη ην 30ν παγθόζκην ζπλέδξηό ηεο ζηε Θεζζαινλίθε
ζηηο 15-20 Ινπιίνπ 2012 ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο. Μέζα ζηνπο θόιπνπο
ηεο ISME ιεηηνπξγνύλ επηηξνπέο εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο, ηα Commissions. Τελ
εβδνκάδα πξηλ ην Παγθόζκην Σπλέδξην (δειαδή 9-14 Ινπιίνπ, 2012), ζα
πξαγκαηνπνηεζνύλ ηα Πξνζπλεδξηαθά Σεκηλάξηα ησλ Δπηηξνπώλ ηεο ISME
(Commissions' pre-Conference Seminars) κε δηεζλή ζπκκεηνρή.
Τν Πξνζπλεδξηαθό Σεκηλάξην ηεο Επιηροπής για ηη Στολική Μοσζική
Εκπαίδεσζη και ηην Εκπαίδεσζη ηωλ Εθπαηδεσηηθώλ (Music in Schools and
Teacher Education Commission, γηα ζπληνκία MISTEC), ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ
Κοκοηελή, 9-14 Ιοσιίοσ 2012, ππό ηελ αηγίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ηνπ ΤΜΣ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ, θαη ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο.
Σην πιαίζην ηνπ Πξνζπλεδξηαθνύ Σεκηλαξίνπ (MISTEC Seminar) ελζσκαηώλεηαη
επηζηεκνληθή εκεξίδα κε θέληξν ελδηαθέξνληνο ηελ ειιεληθή ζτοιηθή κοσζηθή
εθπαίδεσζε, ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα
παξαθνινπζήζνπλ απηνηειώο ή ζπλδπαζηηθά κε ηηο ππόινηπεο εξγαζίεο ηνπ MISTEC
Seminar. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο έιιελεο εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο ζα
παξνπζηάζνπλ, θαηόπηλ αμηνιόγεζεο από δηεζλή επηηξνπή, εθαξκνγέο πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζρνιείν ηνπο (ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο,
άιισλ καζεκάησλ, δξάζεσλ ή ηεο επέιηθηεο δώλεο).
Σηόρνο ηεο επηζηεκνληθήο εκεξίδαο είλαη λα παξνπζηαζηνύλ:
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θαιέο πξαθηηθέο ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο,
θαηλνηόκεο πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο κνπζηθήο
δηαζεκαηηθά θαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ κνπζηθή
κάζεζε θαη δηδαζθαιία,
νξγαλσκέλεο έξεπλεο ζην ρώξν ηεο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο
εξεπλεηηθά projects ζην ρώξν ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο

κε ζθνπό:
 λα πξνβιεζεί ζην δηεζλέο επηζηεκνληθό θνηλό ην επηζηεκνληθό θαη
δηδαθηηθό έξγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζα επηιεγνύλ.
 λα ζπκπεξηιεθζνύλ νη παξνπζηάζεηο ζε δίγισζζν ζπιινγηθό ηόκν
 λα ελεκεξσζεί ε δηεζλήο θαη ε ειιεληθή θνηλόηεηα γηα ηε ζρνιηθή
πξαγκαηηθόηεηα ζην ρώξν ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο.
 λα ππάξμεη αληαιιαγή απόςεσλ θαη αλαηξνθνδόηεζε.
Καιούληαη νη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο από όιε ηελ Διιάδα λα θαηαζέζνπλ ηηο
πξνηάζεηο ηνπο κέρξη ηηο 15/2/2012. Η θαηάζεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη ζύκθσλα
κε ηηο νδεγίεο πνπ αθνινπζνύλ. Ο αξηζκόο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα επηιεγνύλ δελ ζα
μεπεξάζεη ηηο 15 θαη νη ππνςήθηνη ζα ελεκεξσζνύλ γηα ηηο πξνηάζεηο ηνπο κέρξη ην
ηέινο Μαρηίοσ 2012.
αη ζα ελεκεξσζνύλ νη ελδηαθεξόκελνη έσο ηέιος Μαρηίοσ 2012.
Πραθηηθές πιεροθορίες γηα όζοσς παραθοιοσζήζοσλ ηο ζύλοιο ηωλ
εργαζηώλ ηοσ MISTEC Seminar Κοκοηελή 2012.
Τν MISTEC Seminar ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κοκοηελή, 9-14 Ιοσιίοσ 2012.
Ηκέξα άθημεο ζπκκεηερόλησλ:
Κσρηαθή 8/7/2012
Ηκέξα αλαρώξεζεο ζπκκεηερόλησλ:
άββαηο 14/7/2012
Τόπνο δηεμαγσγήο: Κεληξηθή αίζνπζα εθδειώζεσλ, Κηήξην Πεξηθέξεηαο (πξώελ
Ννκαξρία), Κνκνηελή
Κόζηνο ζπκκεηνρήο: 70€
Τν θόζηνο ζπκκεηνρήο θαιύπηεη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ MISTEC
Seminar γηα 5 εκέξεο, ηα coffee-breaks (2 ηελ εκέξα), 2 δείπλα (έλαξμεο θαη
απνραηξεηηζηήξην) θαη ηε Βεβαίσζε Σπκκεηνρήο. Η γιώζζα ησλ εξγαζηώλ ηνπ
MISTEC Seminar είλαη ε αγγιηθή ελώ παξάιιεια ζα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα
κεηάθξαζεο θαηά ηελ επηζηεκνληθή εκεξίδα γηα ηελ Διιεληθή ζρνιηθή κνπζηθή
εθπαίδεπζε.
Η δηάξζξσζε ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:
8.30-9.00
9.00-10.30
10.30-11.00
11.00-12.30
12.30-1.30
1.30-3.00

Πξνζέιεπζε
Παξνπζίαζε θαη
νκάδεο εξγαζίαο
Coffee-break
Παξνπζίαζε θαη
νκάδεο εξγαζίαο
Lunch-break
Παξνπζίαζε θαη
νκάδεο εξγαζίαο

ζπδήηεζε

ζε

ζπδήηεζε

ζε

ζπδήηεζε

ζε
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3.00-3.30
3.30-5.00

Coffee-break
Παξνπζίαζε θαη
νκάδεο εξγαζίαο

ζπδήηεζε

ζε

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην θόζηνο ηεο ζπκκεηνρήο, κεηαθίλεζε, δηακνλή
θαζώο επίζεο θαη επηπιένλ δξαζηεξηόηεηεο ζην πιαίζην ηνπ MISTEC Seminar
Κοκοηελή 2012, ζα ζηαινύλ ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο.
Πιεξνθνξίεο γηα όζνπο επηζπκνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ κόλο ηελ εκερίδα γηα ηελ
ειιεληθή ζρνιηθή κνπζηθή εθπαίδεπζε, ζα ζηαινύλ ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο.
Υρήζηκες ζσλδέζεης
www.isme.org
http://www.eeme.gr/index.html
Σύληνκα ζα κπνξείηε λα καο βξείηε θαη ζην facebook
Γηεύζπλζε γηα πιεξνθνξίεο θαη απνζηνιή πξνηάζεσλ: mistec2012@gmail.com
Η επιηροπή διοργάνωζης ηοσ MISTEC 2012: Σμαράγδα Χρυζοζηόμου
Μαρία Αργυρίου
Ανδρομάχη Μελιζζάρη
Ελιζάβεη Περακάκη
Ευαγγελία Κοψαλίδου
Τν MISTEC Seminar Komotini 2012:
σλδηοργαλώλεηαη θαη σποζηερίδεηαη από:
 ηελ Περηθέρεηα Αλαηοιηθής Μαθεδολίας θαη Θράθες,
 ην Δήκο Κοκοηελής.
Σειεί σπό ηελ αηγίδα:
 ηνπ Δεκοθρίηεηοσ Παλεπηζηεκίοσ Θράθες θαη
 ηνπ Σκήκαηος Μοσζηθώλ ποσδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ

Οδεγίες γηα ηελ θαηάζεζε προηάζεωλ
Γηα ηελ θαηάζεζε ησλ πξνηάζεώλ ζαο παξαθαιείζζε λα πξνζέμεηε ηα παξαθάησ:




Ο ρξόλνο γηα ηελ θάζε παξνπζίαζε ζα είλαη 15 ιεπηά.
Οη παξνπζηάζεηο αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ηε ρξήζε
νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ.
Οη πξνηάζεηο πνπ ζα γίλνπλ δεθηέο ζα νξγαλσζνύλ θαη ζα νκαδνπνηεζνύλ
αλάινγα κε ηε ζεκαηηθή ηνπο, ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ε ζπδήηεζε.

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ απαηηνύληαη:
1. Δθηεηακέλε πεξίιεςε (400-800 ιέμεηο) ζηα ειιεληθά όπνπ ζα αλαθέξνληαη:
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Τίηινο
Σηόρνη ηεο δξάζεο/έξεπλαο/project/ζεηξάο δηδαθηηθώλ παξεκβάζεσλ
Θεσξεηηθό πιαίζην
Σύληνκε πεξηγξαθή θαζώο θαη κέζα θαη εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα
ηελ εθαξκνγή (πόηε, πνπ, πόζν ρξνληθό δηάζηεκα, κε πνην ηξόπν)
Απνηειέζκαηα/Σπκπεξάζκαηα
Βηβιηνγξαθία
Τξόπνο παξνπζίαζεο (π.ρ. θσηνγξαθηθό πιηθό από δξαζηεξηόηεηεο ησλ
καζεηώλ, απνζπάζκαηα βηληενζθόπεζεο από ηε ζρνιηθή ηάμε, ερεηηθά
παξαδείγκαηα καζεηηθώλ κνπζηθώλ εξγαζηώλ, θηι.)

2. Πεξίιεςε ζηα αγγιηθά (κέρξη 400 ιέμεηο) –ζε μερσξηζηό αξρείν
3. Σύληνκν βηνγξαθηθό ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά (κέρξη 300 ιέμεηο ην
θαζέλα) - ζε μερσξηζηό αξρείν

Οη πξνηάζεηο ζα ζηαινύλ ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε: mistec2012@gmail.com
κέτρη ηελ 15/2/2012
θαη νη ππνςήθηνη ζα εηδνπνηεζνύλ κέρξη ηέινο Μαξηίνπ
2012.

Τν κήλπκα ζα θέξεη ηνλ ηίηιν MISTEC_Seminar_νλνκαηεπώλπκν (ζηα αγγιηθά),
π.ρ MISTEC_Seminar_PapadopoulouMaria
Τα αξρεία ζα ππνβιεζνύλ ζε κνξθή .doc (ζπκβαηό γηα word 1997-2003) θαη ζα
είλαη ηξία:
1. Η εθηεηακέλε πεξίιεςε ζηα ειιεληθά κε ηίηιν αξρείνπ:
Ολνκαηεπώλπκν (ζηα αγγιηθά)-Gr, π.ρ PapadopoulouMaria_Gr
2. Η ζύληνκε πεξίιεςε ζηα αγγιηθά κε ηίηιν αξρείνπ:
Ολνκαηεπώλπκν (ζηα αγγιηθά) – En, π.ρ PapadopoulouMaria_En
3. Βηνγξαθηθό κε ηίηιν αξρείνπ: Ολνκαηεπώλπκν (ζηα αγγιηθά) – CV,
π.ρ PapadopoulouMaria_cv
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