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2012 ∆ιεθνή Βραβεία ISME-Gibson για 
τη Μουσική Εκπαίδευση 

 
 
Στόχοι των βραβείων 

Με την ευκαιρία του 30ου Παγκόσµιου Συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (15-20 
Ιουλίου 2012) η ∆ιεθνής Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (ISME) και το ίδρυµα 
Gibson ανακοινώνουν µε τιµή τα διεθνή Βραβεία για τη Μουσική Εκπαίδευση. 

 
Προϋποθέσεις Υποψηφιοτήτων 

Τα συγκεκριµένα βραβεία αφορούν σε εκπαιδευτικούς και ιδρύµατα που έχουν 
ειδικότερα διακριθεί στον χώρο της µουσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Τα βραβεία 
στηρίζουν τα εξαιρετικά επιτεύγµατα και τις υπηρεσίες στον κλάδο, παρέχοντας 
αναγνώριση στους εκπαιδευτικούς µουσικής και ή τα ιδρύµατα των οποίων το έργο 
διευρύνει την έρευνα στο χώρο της µουσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και αποτελεί 
υπόδειγµα για τα ιδανικά της µουσικής εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο. 

 
Αριθµός Βραβείων 

Κατά τη διάρκεια του 30ου Παγκόσµιου Συνεδρίου της ISME θα δοθούν µέχρι 2 
βραβεία. 

 
Πληροφορίες σχετικά µε τις υποψηφιότητες 

Όλες οι υποψηφιότητες θα πρέπει να εµπεριέχουν τα παρακάτω στοιχεία: 

1. όνοµα και επίθετο, ιδιότητα, πληροφορίες επικοινωνίας (διεύθυνση, e-mail, 
και τηλέφωνο), καθώς και ένα σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα του υποψήφιου 
ή του ιδρύµατος) 

2. αιτιολόγηση για την παρουσίαση της υποψηφιότητας ή του υποψηφίου 



3. αναφορές σε ακριβή παραδείγµατα της δουλειάς που έχει διεξαχθεί από τον 
υποψήφιο στο χώρο της µουσικής εκπαίδευσης (πιθανότητα µε την 
υποστήριξη/ κατάθεση οπτικοακουστικού υλικού, κ.λ.π.) 

4. ονόµατα και πληροφορίες επικοινωνίας αυτών που θα παρουσιάσουν την 
υποψηφιότητα (τα οποία άτοµα θα πρέπει να είναι τακτοποιηµένα µέλη της 
Ε.Ε.Μ.Ε. για το έτος 2012), και 

5. κάθε άλλη σχετική πληροφορία που θα συµβάλει στη στήριξη της 
υποψηφιότητας.  

 
 Οι υποψηφιότητες των συµµετεχόντων θα πρέπει να σταλούν µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου το αργότερο µέχρι την 1η Φεβρουαρίου του 2012, στον πρόεδρο της 
επιτροπής των βραβείων της ISME- Gibson, Gary McPherson 
(g.mcpherson@unimelb.edu.au) ο οποίος και θα επιβεβαιώσει την παραλαβή. Όλες 
οι προτάσεις και τα οπτικοακουστικά δεδοµένα θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά 
από την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
 
Η διαδικασία για την απονοµή των βραβείων 

Η προκαταρκτική αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει από την Οµάδα 
Βραβείων για τα Βραβεία Gibson, η οποία θα έλθει σε επαφή µε την Ελληνική Ένωση 
για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.) ώστε να κάνουν την τελική πρότασή τους 
προς τον Πρόεδρο της ISME και στην κ. Νina Miller (Gibson), σχετικά µε τα δύο 
βραβεία, διατηρώντας το δικαίωµα να µην απονείµουν καθόλου βραβεία αν 
εκλείπουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.  
 
Τα δύο βραβεία θα απονεµηθούν κατά τη διάρκεια του 30ου Παγκοσµίου Συνεδρίου 
του 2012,  που θα πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (15-20 Ιουλίου). Ο 
κάθε παραλήπτης των βραβείων θα λάβει το ποσό των 10,000$ για τη διεξαγωγή 
ενός ερευνητικού προγράµµατος που θα παρέχει ευκαιρίες µάθησης, απόκτησης 
εµπειριών και ενεργού µουσικής συµµετοχής σε παιδιά που λόγω των συνθηκών τις 
στερούνται. Οι επιχορηγήσεις θα εξεταστούν µετά την απονοµή των βραβείων. 
 
 
Η ∆ιεθνής Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση 
υποστηρίζει ότι οι «πραγµατικές» µουσικές 
εµπειρίες, σε όλες τις εκφάνσεις τους, αποτελούν 
ζωτικό κοµµάτι της ζωής όλων των ανθρώπων. 
Ιδρύθηκε το 1953 υπό την αιγίδα της UNESCO, η 
Κοινωνία καθοδηγεί και υποστηρίζει τη µουσική 
εκπαίδευση παγκοσµίως.  
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα της ISME www.isme.org  

Το ίδρυµα Gibson συστάθηκε το 2002 έχοντας ως 
βασικό στόχο την αλλαγή του κόσµου που θα 
µπορεί να προσφέρει ουσιαστικά στα παιδιά µέσα 
από τη δηµιουργία, ανάπτυξη και υποστήριξη 
προγραµµάτων και άλλων µη κερδοσκοπικών 
οργανώσεων, καθώς και µέσα από προσπάθειες 
για προώθηση της εκπαίδευσης, της µουσικής και 
των τεχνών, του περιβάλλοντος, της υγείας και της 
ευηµερίας. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ιδρύµατος 
Gibson www.gibsonfoundation.org  

 


