
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Music in Schools and Teacher Education Commission 

MISTEC Seminar 2012 

 

Τν Σεκηλάξην ηνπ MISTEC 2012 ζηελ Κνκνηελή 

Τν Σεκηλάξην ηεο Επιηροπής για ηη Στολική Μοσζική Εκπαίδεσζη και ηην 

Εκπαίδεσζη ησλ Δθπαηδεπηηθώλ (Music in Schools and Teacher Education 

Commission, γηα ζπληνκία MISTEC), ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κνκνηελή, 9-14 

Ινπιίνπ 2012. 

Έρνπλ επηιεγεί γηα παξνπζίαζε 16 papers θαη workshops θαη 15 posters από 

εξεπλεηέο, θαζεγεηέο θαη κνπζηθνπαηδαγσγνύο από όιν ηνλ θόζκν. 

Η δνκή ησλ παξνπζηάζεσλ έρεη δηακνξθσζεί κε ηξόπν ώζηε λα επλνείηαη ε 

εκβάζπλζε ησλ ζεκάησλ, θαζώο κεηά από θάζε παξνπζίαζε αθνινπζεί ζπδήηεζε 

ζε κηθξέο νκάδεο κε εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ν θάζε εξεπλεηήο. 

Σην πιαίζην ηνπ MISTEC Seminar 2012 ζα πξαγκαηνπνηεζεί εκεξίδα 

αθηεξσκέλε ζηελ ειιεληθή κνπζηθή εθπαίδεπζε ηελ Τεηάξηε 11 Ινπιίνπ 2012. 

Θα ζπκκεηέρνπλ κε παξνπζηάζεηο θαη εθαξκνγέο ηεο δνπιεηάο ηνπο έλδεθα 

εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη έρνπλ επηιεγεί από όιε ηελ Διιάδα.  

Τν MISTEC Seminar 2012 ζηελ Κνκνηελή ζπλδηνξγαλώλεηαη από ηελ 

Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, από ην 

Δεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, από ην ΤΜΣ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ θαη από ην Δήκν Κνκνηελήο.  

Σηε δηάξθεηα ηνπ MISTEC Seminar 2012 ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

ζπλνδεπόκελεο επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ζηελ Κνκνηελή θαη ζηε 

Θξάθε. Δπίζεο δηνξγαλώλνληαη πνιηηηζηηθέο θαη θαιιηηερληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη παξαζηάζεηο κε επίθεληξν ηελ παξάδνζε ηεο πεξηνρήο.  
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Σαο πξνζθαινύκε όινπο λα ζπκκεηέρεηε ζην ζεκαληηθό απηό γεγνλόο γηα ηε 

κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζην ζρνιείν θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κνπζηθήο.  

Σαο πξνζθαινύκε όινπο λα ηαμηδέςεηε ζηε Θξάθε, λα γλσξίζεηε από θνληά ηνλ 

ηόπν ηνπ Οξθέα θαη ηε θηινμελία ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη λα πάξεηε κέξνο 

ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζηηο εμνξκήζεηο πνπ εηνηκάδνπκε.  

Αθνινπζνύλ πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα θόζηε θαη ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο: 

Πξαθηηθέο Πιεξνθνξίεο 

Τν MISTEC Seminar ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κνκνηελή, 9-14 Ινπιίνπ 2012. 

Ηκέξα άθημεο ζπκκεηερόλησλ:   Κπξηαθή 8/7/2012 

Ηκέξα αλαρώξεζεο ζπκκεηερόλησλ:  Σάββαην 14/7/2012 

Τόπνο δηεμαγσγήο: Κεληξηθή αίζνπζα εθδειώζεσλ, Κηήξην Πεξηθέξεηαο (πξώελ 

Ννκαξρία), Κνκνηελή  

 

Κόζηνο ζπκκεηνρήο: 70€  (50€ γηα ηα κέιε ηεο ΔΔΜΔ) 

 

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 2012 είλαη ε αγγιηθή. 

Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ.  

Οη θνηηεηέο πνπ ζα δειώζνπλ ζπκκεηνρή θαη ζα ζειήζνπλ λα βνεζήζνπλ ζηηο 

εξγαζίεο ηνπ MISTEC Seminar 2012 ζα έρνπλ δσξεάλ ζπκκεηνρή.  

 

Άιια εβδνκαδηαία θόζηε: 

60€ (δηεζλείο θαη έιιελεο ζπκκεηέρνληεο)  

80€ (δηεζλείο θαη έιιελεο ζπλνδνί)  

 

Τν θόζηνο απηό θαιύπηεη  

 ηα κεζεκεξηαλά γεύκαηα (5 ζπλνιηθά)  

 ηε κεηαθνξά από ην αεξνδξόκην ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο ζηελ Κνκνηελή ηελ 

Κπξηαθή (8/7/2012) 

 ηε κεηαθνξά από ηελ Κνκνηελή ζηε Θεζζαινλίθε γηα ην θεληξηθό ζπλέδξην 

ηεο ISME ην Σάββαην (14/7/2012) 

 εθδξνκή κηζήο εκέξαο ηελ Τεηάξηε (11/7/2012) 

 απνγεπκαηηλό ηζηνξηθό πεξίπαην ζηελ Κνκνηελή 

 δείπλα έλαξμεο θαη ιήμεο (γηα ηνπο ζπλνδνύο) 

 

Τα παξαπάλσ πνζά κπνξνύλ λα πιεξσζνύλ  

 Μέζσ ηνπ on-line ζπζηήκαηνο ζην site ηεο ISME 

 Σε κεηξεηά ζηελ Κνκνηελή θαηά ηελ άθημε 

 Χξεζηκνπνηώληαο ηνλ παξαθάησ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηεο ηξάπεδαο 

EUROBANK 

Bank number: 0026.0366.99.0100409254 

IBAN: GR1602603660000990100409254 



Ο ινγαξηαζκόο απηόο αλήθεη ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή E.E.M.E./ISME 2012 θαη 

είλαη ζηα νλόκαηα Πνιύβηνο Αλδξνύηζνο θαη Μπξηώ Βνπγηνύθα. Μελ μεράζεηε λα 

αλαγξάςεηε νπσζδήπνηε ην επίζεηό ζαο θαη ηε ιέμε MISTEC θαηά ηε ζπλαιιαγή 

ζαο θαη λα έρεηε ηελ απόδεημε καδί ζαο ζηελ Κνκνηελή. 

 

Η εκεξίδα γηα ηελ Ειιεληθή ζρνιηθή κνπζηθή εθπαίδεπζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Τεηάξηε, 11 Ινπιίνπ 2012. Γηα ηελ εκέξα απηή ζα ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα κεηάθξαζεο. Έρνπλ επηιεγεί 11 εθπαηδεπηηθνί (από ηελ πξσηνβάζκηα 

θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε) από όιε ηελ Διιάδα νη νπνίνη ζα παξνπζηάζνπλ 

εθαξκνγέο από ηα ζρνιεία ηνπο.   

Τν θόζηνο ζπκκεηνρήο γηα ηελ εκεξίδα είλαη 10€ θαη πεξηιακβάλεη έλα δηάιεηκκα 

γηα θαθέ θαη Βεβαίσζε Σπκκεηνρήο. 

Τν θόζηνο γηα ηελ εκεξίδα κπνξεί λα πιεξσζεί κε κεηξεηά θαηά ηελ άθημή ζαο ηελ 

εκέξα εθείλε ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ παξαπάλσ ινγαξηαζκό ζεκεηώλνληαο πάληα 

ην επίζεηό ζαο θαη ηε ιέμε MISTEC. 

 

Γηα δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζην MISTEC Seminar Κομοηηνή 2012 ή/θαη ζηελ 

Ημερίδα για ηην Ελληνική Στολική Μοσζική Εκπαίδεσζη πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Τεηάξηε 11/7/2012 παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ηνλ πίλαθα πνπ ζα 

βξείηε ζην ηέινο θαη ζηείιηε ηηο πιεξνθνξίεο ζην mistec2012@gmail.com. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ θόζηε, κεηαθίλεζε, δηακνλή θαη επηπιένλ 

δξαζηεξηόηεηεο, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζην mistec2012@gmail.com. 

 

facebook link: http://www.facebook.com/?sk=welcome#!/pages/Music-In-The-

Schools-Teacher-Education-Commission-MISTEC/244850242244647?sk=info 

 

Η επιηροπή διοργάνωζης ηοσ MISTEC 2012: Σμαράγδα Χρσζοζηόμοσ (πρόεδρος) 

Μαρία Αργσρίοσ 

Εσαγγελία Κουαλίδοσ 

Ανδρομάτη Μελιζζάρη  

Ελιζάβεη Περακάκη 

mailto:mistec2012@gmail.com
mailto:mistec2012@gmail.com
http://www.facebook.com/?sk=welcome#!/pages/Music-In-The-Schools-Teacher-Education-Commission-MISTEC/244850242244647?sk=info
http://www.facebook.com/?sk=welcome#!/pages/Music-In-The-Schools-Teacher-Education-Commission-MISTEC/244850242244647?sk=info


Παξαθαινύκε ζπκπιεξώζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ζηείιηε ηηο πιεξνθνξίεο 

ζην mistec2012@gmail.com κέρξη ηελ Τεηάξηε 30 Μαΐνπ 2012.  

 

Ολνκαηεπώλπκν ……………………………………………………. 

 

Θα ζπκκεηέρσ ζηηο εξγαζίεο ηνπ 
MISTEC Seminar 

NAI                                            OXI 

Θα ζπκκεηέρσ κόλν ζηελ Ηκεξίδα 
γηα ηελ Διιεληθή Μνπζηθή 

Δθπαίδεπζε ηελ Τεηάξηε, 11/4/2012 

ΝΑΙ                                            ΟΧΙ 

Θα ρξεζηκνπνηήζσ ην ιεσθνξείν γηα 
ηε κεηαθνξά κνπ από ην αεξνδξόκην 
ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο ηελ Κπξηαθή 

8/7/2012 

Αλ ΝΑΙ ζπκπιεξώζηε: 
Αεξ. Δηαηξεία: 
Αξηζ. πηήζεο: 
Ώξα άθημεο: 

Θα ρξεζηκνπνηήζσ ην ιεσθνξείν γηα 
ηε κεηαθνξά κνπ από ηελ Κνκνηελή 

ζηε Θεζζαινλίθε ην Σάββαην 
14/7/2012 

 ΝΑΙ                                           ΟΧΙ 

 
Τόπνο δηακνλήο 

Ξελνδνρείν Anatolia   ……………….. 
Ξελνδνρείν Οιπκπνο  ………………….. 
Άιιν        ………………………………… 

 
Θα είκαη ζην δείπλν ηεο Κπξηαθήο 

8/7/2012 

 
ΝΑΙ                                              ΟΧΙ 

 
Θα είκαη ζην δείπλν ηεο Παξαζθεπήο 

13/7/2012 

 
ΝΑΙ                                              ΟΧΙ 

 
Θα ζπκκεηέρσ ζηελ εθδξνκή ηεο 

Τεηάξηεο, 11/4/2012 

 
ΝΑΙ                                              ΟΧΙ 

 
 

Τξόπνο πιεξσκήο 

…………Έρσ πιεξώζεη ζην ειεθηξνληθό site ηεο 
ISME 
………….Δρσ πιεξώζεη/Θα πιεξώζσ ζηνλ ηξαπεδηθό 
ινγαξηαζκό ηεο Eurobank 
………….Θα πιεξώζσ κε κεηξεηά ζηελ Κνκνηελή  
 

 
 

Σπλνδεύνκαη από: 

Αξηζκόο αηόκσλ πνπ ζαο ζπλνδεύνπλ………………….. 
Θα ζπκκεηέρνπλ ζηα δείπλα θαη ζηελ εθδξνκή πνπ 
αλαθέξνληαη; ……………………………………………………. 
Θα ηαμηδέςνπλ καδί ζαο από ην αεξνδξόκην ηεο 
Αιεμαλδξνύπνιεο θαη πξνο ηε Θεζζαινλίθε;…………. 
……………………………………………………… 

 

 

Χξεζηκνπνηείζηε ην ρώξν γηα ζεκεηώζεηο, ζρόιηα θαη δηαηύπωζε 

ζπγθεθξηκέλωλ αλαγθώλ (δηαηξνθηθώλ, θηι.). 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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