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Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείασ Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων 

Με την υποςτήριξη του Δήμου Θεςςαλονίκησ 

 

Προςυνεδριακό Σεμινάριο τησ Επιςτημονικήσ Ομάδασ για την Εκπαίδευςη του 

Επαγγελματία Μουςικού, 

Education of the Professional Musician Commission (CEPROM) 

 

Ωδείο Φίλιπποσ Νάκασ, Αθήνα, 10-13 Ιουλίου 2012 

 

Λίγεσ μζρεσ πριν από το Συνζδριο τησ Διεθνοφσ Ζνωςησ για τη Μουςική Εκπαίδευςη 

(ISME) ςτη Θεςςαλονίκη (15-20 Ιουλίου 2012), διοργανϊνεται ςτην Αθήνα ζνα από τα ζξι 

προςυνεδριακά ςεμινάρια που διοργανϊνονται ςε διάφορεσ πόλεισ τησ Ελλάδασ 

ταυτόχρονα.  Το φετινό προςυνεδριακό ςεμινάριο τησ Επιςτημονικήσ Ομάδασ για τη 

Εκπαίδευςη του Επαγγελματία Μουςικοφ φιλοξενείται ςτο Ωδείο Φίλιπποσ Νάκασ, ςτην 

Αθήνα, μεταξφ 10 και 13 Ιουλίου 2012. Το ςεμινάριο είναι ιδιαίτερα ςημαντικό γιατί 

αποτελεί τόπο ςυνάντηςησ και ανταλλαγήσ απόψεων ερευνητϊν, επιςτημόνων και 

εκπαιδευτικϊν που θα εςτιάςουν ςτον προςδιοριςμό νζων κατευθφνςεων και αναγκϊν 

του προφίλ του επαγγελματία μουςικοφ ςτο άνοιγμα του 21ου αιϊνα. 

http://www.isme.org/


 Περιςςότερεσ πληροφορίεσ για το CEPROM μπορείτε να βρείτε ςτην ιςτοςελίδα 

www.isme.org επιλζγοντασ  Commissions και ακολοφθωσ ςτο  Education of the 

Professional Musician Commission. 

Τοποθεςία: 
Ωδείο Φίλιπποσ Νάκασ, Ιπποκράτουσ 41, 10680, Αθήνα, τηλζφωνο:210-3634000 
Email: conservatory@nakas.gr 
http://www.nakas.gr/ecomnakas/nakasconservatory  
 
 
Ημερομηνίεσ του ςεμιναρίου: 
Το ςυνζδριο ξεκινά με την εγγραφή την Τρίτη 10 Ιουλίου από τισ 11.30 ζωσ τισ 15.00 και 
τη δεξίωςη καλωςορίςματοσ από τισ 13.00 ζωσ τισ 15.00 και τελειϊνει την Παραςκευή 13 
Ιουλίου ςτισ 14.00 με ζνα αποχαιρετιςτήριο μικρό γεφμα. 
 
Εγγραφή: 
Περιλαμβάνει: εγγραφή, πρακτικά του ςυνεδρίου ςε ηλεκτρονική μορφή, δεξίωςη 
καλωςορίςματοσ, ςνακ και καφζ ςτα διαλείμματα, τρία μεςημεριανά γεφματα, εκδρομή 
και ξενάγηςη ςτην Ακρόπολη και το Νζο  Μουςείο τησ Ακρόπολησ, ελληνικό δείπνο ςτη 
γραφική Πλάκα. 
 

 Τιμή εγγραφήσ από 1 Απριλίου ζωσ 1 Ιουνίου 

Σφνεδροι 100 ευρϊ 

Μζλη τησ ΕΕΜΕ,  φοιτητζσ του Τμήματοσ Μουςικϊν 
Σπουδϊν Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτημίου, ςπουδαςτζσ του 
Ωδείου Φίλιπποσ Νάκασ (με πρακτικά ςε ηλ. μορφή, 5 
ςνακ-καφζ, 4 γεφματα, δεξίωςη καλωςορίςματοσ, χωρίσ 
εκδρομή και ξενάγηςη) 

45 ευρϊ 

Μζλη τησ ΕΕΜΕ,  φοιτητζσ του Τμήματοσ Μουςικϊν 
Σπουδϊν Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτημίου, ςπουδαςτζσ του 
Ωδείου Φίλιπποσ Νάκασ (με πρακτικά ςε ηλ. μορφή, χωρίσ 
ςνακ, καφζ, γεφματα, εκδρομή, ξενάγηςη) 

Δωρεάν 

 
Παρακαλοφμε, δηλϊςτε την εγγραφή ςασ μζχρι την  1η Ιουνίου 2012.  

Οι ςφνεδροι ςτην ιςτοςελίδα: 

https://www.conferenceonline.com/bookingform/index.cfm?page=booki

ng&object=conference&id=16835&categorykey=0EFE7E97-2BB7-4847-

A8FC-64CD59A10638&clear=1&bookingid=0&bookingkey=& 

Οι δφο επόμενεσ κατηγορίεσ ςτζλνοντασ  e-mail: kotsiralilly@yahoo.com για να 

εξαςφαλίςετε θζςη για τη ςυμμετοχή ςασ. Υπάρχει ανϊτατο όριο ςυμμετοχϊν ςτο 

ςεμινάριο.   

Θα ήταν μεγάλη μασ χαρά να ςυμμετζχετε ςτο ςεμινάριο.  
 

Με εκτίμηςη, 
Λ. Κότςιρα, καθηγήτρια Μουςικήσ ςτην Αϋβάθμια Εκπαίδευςη kotsiralilly@yahoo.com 

 
Δ. Ματθαιοποφλου, Μουςικοπαιδαγωγόσ delybe@otenet.gr 

 
Α. Τριανταφυλλάκη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Μουςικϊν Σπουδϊν, ΕΚΠΑ 

a_triant@music.uoa.gr 
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