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Tá ÍÝá ôçò
Å.Å.Ì.Å.

Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ ¸êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò ¸íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç 

ÓõíäåäåìÝíï ìÝëïò êáé Åêðñüóùðïò 
ôçò Äéåèíïýò ¸íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ

Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá

What has happened to our moral sensibility? 
Did we ever have any? 

What do these words mean?
Harold Pinter, 2005 

áðü ôçí ïìéëßá ôïõ ãéá ôo Nobel Ëïãïôå÷íßáò

ÓÓ
å ìÝñåò ôáñáãìÝíåò óáí áõôÝò ðïõ åíåïß ìÜñôõñÝò ôïõò ãéíüìáóôå
üëïé ìáò, êÜðïéïé âëÝðïõí ìå óêåðôéêéóìü ôçí ðåñéññÝïõóá êïé-
íùíéêÞ áíáóôÜôùóç íá áìöéóâçôåß, êáé åí äõíÜìåé íá õðïóêÜðôåé

ôéò âáóéêÝò óõãêïëëçôéêÝò áîßåò ôçò "äéåèíïðïéçìÝíçò" áóôéêÞò ðñáãìá-
ôéêüôçôÜ ìáò. ¼ëï êáé åõñýôåñá óôñþìáôá ôçò êïéíùíßáò ìáò "õößóôá-
íôáé" ìå ôïí ðéï ïäõíçñü ôñüðï ôç äéïëßóèçóÞ ôïõò áðü ôçí åõçìåñïýóá
Ìåóáßá ÔÜîç ôïõ ôÝëïõò ôçò ðñïçãïýìåíçò äåêáåôßáò óôï ðëÞèïò ðïõ á-
ãùíéÜ ãéá ôç äéáôÞñçóç áêüìá êáé åêåßíùí ôùí óôïé÷åéùäþí êåêôçìÝíùí
ôïõ ÊñÜôïõò Ðñïíïßáò. 

Ôçí ßäéá üìùò óôéãìÞ, Üëëïé áêïõìðïýí óôç äéïãêïýìåíç äéáìáñôõñßá
ôùí íÝùí ôéò åëðßäåò ôïõò ãéá ôçí áíáãÝííçóç ìéáò äéêáéüôåñçò, ðéï "öé-
ëÜíèñùðçò" êïéíùíßáò. áíôéëáìâÜíïíôáé üôé ç ðñïóðÜèåéá õãéïýò áíôß-
äñáóçò óôçí ðñïúïýóá êáêïÞèç ìáæéêïðïßçóç ðåñíÜ ðëÝïí áíáðüöåõ-
êôá áðü ôçí áýîçóç ôùí êïéíùíéêÜ äñþíôùí áôüìùí ðïõ áíôéðáëåýïõí
ôï ÔÝëïò ôçò Éäåïëïãßáò, êÜíïõí ÷ñÞóç ôçò áõôïíïìßáò ôïõò, ðñïâÜëëïõí
êáé äéåêäéêïýí ôï áßôçìá ìéáò íÝáò óõëëïãéêÞò ÷åéñáöÝôçóçò. 

ÌÝóá óôï óõãêåêñéìÝíï ðåñéâÜëëïí êïéíùíéêÞò ñåõóôüôçôáò, ï åêðáé-
äåõôéêüò ìïõóéêÞò, ìå ôçí éäéüôçôá ôïõ åíåñãïý ðïëßôç áëëÜ êáé ôïõ óõ-
íåéäçôïðïéçìÝíïõ êáëëéôÝ÷íç, êáëåßôáé óÞìåñá ü÷é ìüíï íá ôïðïèåôçèåß
"éäéùôéêÜ" ùò ðñüóùðï óôéò äéáìïñöïýìåíåò ðñïêëÞóåéò, áëëÜ íá åê-
öñÜóåé ìÝóá áðü ôçí ôÝ÷íç ôçí åìâéùôéêÞ ó÷Ýóç ôïõ ìå ôçí áãùíßá ôùí
íÝùí êáé ôùí êïéíùíéêÜ áóèåíÝóôåñùí. Ç ôÝ÷íç, êáé êõñßùò ç ÌïõóéêÞ,
äéáèÝôåé ôç äýíáìç êáé ìðïñåß íá áðïôåëÝóåé ôï ìÝóï ãéá íá åêöñÜóåé,
íá äçìéïõñãÞóåé, íá êáèïäçãÞóåé, íá êáëëéåñãÞóåé, íá èåñáðåýóåé.  

Áãáðçôïß ößëïé ôçò ÅëëçíéêÞò ¸íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç, ìå
ôçí åõêáéñßá ôçò áíáôïëÞò ôïõ íÝïõ Ýôïõò èá Þèåëá ìáæß ìå ôéò åéëéêñé-
íåßò åõ÷Ýò ìïõ íá óáò ðñïóêáëÝóù åê ìÝñïõò ôçò ÏñãáíùôéêÞò Åðéôñï-
ðÞò íá óõììåôÝ÷åôå åíåñãÜ óôéò åñãáóßåò ôïõ 6ïõ Äéåèíïýò Óõíåäñßïõ
ôçò Åíþóåþò ìáò, ôï ïðïßï èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôï ðñïóå÷Ýò öèéíüðù-
ñï óôï ÌÝãáñï ÌïõóéêÞò Áèçíþí. 

Ôï ÓõíÝäñéï ìå ôßôëï: "ÌïõóéêÞ: ðáéäåýåé, åêðáéäåýåé, èåñáðåýåé", Ý÷åé
ùò óôü÷ï íá áíáäåßîåé ôç óçìáíôéêüôçôá ôçò ÌïõóéêÞò óôçí ïëüðëåõñç
ÁãùãÞ ôïõ óýã÷ñïíïõ áíèñþðïõ, íá óõæçôÞóåé ãéá ôç ÌïõóéêÞ óôçí Åê-
ðáßäåõóç êáé óôçí ÅéäéêÞ ÁãùãÞ, êáèþò åðßóçò êáé ôç ÷ñÞóç ôçò ùò èå-
ñáðåõôéêü ìÝóï óôçí ÷þñá ìáò êáé äéåèíþò. Ç ðáñïõóßá üëùí èá äþóåé
äýíáìç óôç öùíÞ ìáò, èá åìðëïõôßóåé ôï äéÜëïãï êáé ôïí ðñïâëçìáôé-
óìü ìáò. Óáò ðåñéìÝíïõìå óôï óçìáíôéêü áõôü ãåãïíüò!

ÓìáñÜãäá ×ñõóïóôüìïõ
Ðñüåäñïò ôçò ÏñãáíùôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ 6ïõ Óõíåäñßïõ ôçò Å.Å.Ì.Å.

Ôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å.
âñßóêïíôáé 

óôç Èåóóáëïíßêç

Äåëöþí 127

69395604046939560404

& fax: 
2310 85 86 58 

¿ñåò ëåéôïõñãßáò: 
ÄåõôÝñá 18:30 - 20:30

ÐÝìðôç 18:30 - 20:30

e-mail: info@eeme.gr
http://www.eeme.gr

Ðåñéå÷üìåíá

Ôá ÍÝá ôïõ Ä.Ó., ó. 2

ÓõíÝíôåõîç ôïõ ÁèáíÜóéïõ

ÐáðáæáñÞ, ó. 3

Áíôáðïêñßóåéò áðü ôá ÓåìéíÜñéá

ôçò Å.Å.Ì.Å., ó. ó. 4-6

Ôá ÍÝá ôùí ÏìÜäùí 

Åñãáóßáò ó. 6

Ðñïãñáììáôéóìüò Óåìéíáñßùí

Å.Å.Ì.Å. 2009, ó. 7

6ï ÓõíÝäñéï ôçò Å.Å.Ì.Å.,

ÁèÞíá, 2009, ó.ó. 8-9

“Ï Ðüëåìïò ôçò ×áìÝíçò

Ðáíôüöëáò” Ìéá ìïõóéêïðáé-

äáãùãéêÞ ðáñÜóôáóç ãéá ðáéäéÜ

çëéêßáò 8-11 åôþí, ó. 10

12 ×ïñùäéáêÞ ÓõíÜíôçóç

Äçìïôéêþí Ó÷ïëåßùí, ó. 11

ÂéâëéïðáñïõóéÜóåéò, ó.ó. 12-14

ÓõíÝäñéá - Çìåñßäåò, ó. 15

Ôï çìåñïëüãéï ôçò Å.Å.Ì.Å., ó. 16



ÐñïóöïñÜ ãéá ôá ìÝëç ôçò Å.Å.Ì.Å.:

Ç Datalabs ðñïóöÝñåé Ýêðôùóç ìåãáëýôåñç ôïõ 25% óôá
äßäáêôñá êáé êëåéäþíåé ôçí ôéìÞ ôùí äéäÜêôñùí óôá 250 åõñþ

ãéá ÏËÅÓ ôéò åíüôçôåò ôùí âáóéêþí äåîéïôÞôùí 
ìÝ÷ñé 31 Áõãïýóôïõ 2009

Ðëçñïöïñßåò
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Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï
Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ

Áíôéðñüåäñïò: Ìõñôþ Âïõãéïýêá
ÃñáììáôÝáò: Ìáñßá Êïõñêïõñßêá

Ôáìßáò: Íßêïò Èåïäùñßäçò
ÌÝëç: Óïößá Áããåëßäïõ, ÐÝôñïò

Âïýâáñçò, Îáíèïýëá Ðáðáðáíáãéþôïõ
ÁíáðëçñùìáôéêÜ ìÝëç: Óïößá ÊáñáëáæÜñïõ,

Ìáñßá Ðáðáäñüóïõ,
Åâßôá Óßìïõ

Åðßôéìïò Ðñüåäñïò
Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò

Åðéóôçìïíéêïß Óýìâïõëïé
ÄçìÞôñçò ÃéÜííïõ,

ÔìÞìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí - Á.Ð.È.
Jere T. Humphreys,

Ðïëéôåéáêü ÐáíåðéóôÞìéï Áñéæüíá
ËÝíéá ÓÝñãç,

ÔìÞìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí - Éüí. Ðáí.

Åðßôéìá ìÝëç
Hegyi Erzsebet 

ÍåöÝëç ÁôÝóïãëïõ 
ÄçìÞôñçò ÈÝìåëçò 

Ðáõëßíá ÊáñáäÞìïõ-ËéÜôóïõ 
ÅëÝíç ÊåöÜëïõ-×ïñò 

Ìáñßá Êõíçãïý-ÖëÜìðïõñá
Ìáñßæá Êù÷

† ÐïëõîÝíç ÌáôÝõ
Âáëåíôßíïò Ðáôñéêßäçò 

ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ
ÅðéêåöáëÞò: ÄÞìçôñá Êüíéáñç

Ó’ áõôü ôï ôåý÷ïò óõíåñãÜóôçêáí:
Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, Åõäïîßá Áããåëßäïõ,

Óïößá Áããåëßäïõ, ×ñéóôéÜíá
Áäáìïðïýëïõ, ÆùÞ Äéïíõóßïõ, Íßêïò

Èåïäùñßäçò, ÄÝóðïéíá ÊáñáðÜíïõ, ×áñÜ
Êáôóþ÷ç, Ìáßç Êïêêßäïõ, Êáôåñßíá

Êïõèïýñç, Ìáñßá Êïõñêïõñßêá, ÈáíÜóçò
Ëåõèåñéþôçò, ×ñõóÞ ÐáñðáñÜ, Ìáñßá

ÓêåðáñíéÜ, ¢ëêçóôç Ôüãéá, ÉùÜííá
×áôæïðïýëïõ, ÓìáñÜãäá ×ñõóïóôüìïõ

Õðåýèõíç éóôïóåëßäáò: 
Óïößá Áããåëßäïõ

Ôá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. äéáíÝìïíôáé 
ÄÙÑÅÁÍ óôá ìÝëç ôçò ¸íùóçò

Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá åêöñÜæïõí ôéò áðüøåéò
ôùí óõããñáöÝùí ôïõò.

Áðáãïñåýåôáé êÜèå åßäïõò áíáäçìïóßåõóç ÷ù-
ñßò ôç ãñáðôÞ Ýãêñéóç ôçò ÅëëçíéêÞò ¸íùóçò

ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç.

ISSN: 1108-1260

Ôï Ä.Ó. åý÷åôáé óå üëá ôá ìÝëç
êáé ôïõò ößëïõò ôçò Å.Å.Ì.Å. êáëÞ
÷ñïíéÜ ìå õãåßá, áãÜðç, äçìéïõñãé-
êüôçôá êáé ðëïýóéá ìïõóéêÜ ôáîßäéá!

Óôéò 17 Éáíïõáñßïõ ðñáãìáôïðïé-
Þèçêå ç åêäÞëùóç ôçò êïðÞò ôçò âá-
óéëüðéôôáò óôçí ÁèÞíá, óôï ÷þñï ôïõ
Åñãáóôçñßïõ ÂéùìáôéêÞò ÌïõóéêÞò
ÁãùãÞò ôçò Ìáñßæáò Êù÷. Ðáñá-
âñÝèçêáí ðïëëïß ößëïé êáé ìÝëç ôçò
ÅÅÌÅ êáé ç âñáäéÜ êýëçóå ìå ðïëý
êÝöé êáé ìïõóéêÞ êáé ôñáãïýäéá áðü
ôç Ìáñßæá Êù÷. Ôï öëïõñß ôï êÝñäé-
óå Ýíá êïñéôóÜêé, ìáèÞôñéá ôçò Ìá-
ñßæáò Êù÷. Åõ÷áñéóôïýìå ðïëý ôç
Ìáñßæá Êù÷ ðïõ Þôáí ìéá ðïëý êáëÞ
ïéêïäÝóðïéíá êáé âÝâáéá ôç Ìáñßá
Æçóïðïýëïõ ðïõ ìå ðïëý üñåîç öñü-
íôéóå ãéá üëåò ôéò ëåðôïìÝñåéåò ôçò
åêäÞëùóçò. 

Ìå áöïñìÞ ôçí ðáñïõóßá ôùí  ìå-
ëþí ôïõ Ä.Ó., Óïößáò Áããåëßäïõ êáé
Ìáñßáò Êïõñêïõñßêá, óôçí åêäÞëù-
óç ðñáãìáôïðïéÞèçêå êáé ìéá óõíÜ-
íôçóç ìåëþí ôçò Ï.Å. ôïõ 6ïõ Óõíå-
äñßïõ ôçò Áèçíáò ìå ôçí Ðñüåäñï
Óìáñþ ×ñõóïóôüìïõ êáé ôç Ãñáììá-
ôÝá Ëßëëõ Êüôóéñá êáé óõæçôÞèçêáí
èÝìáôá ôïõ 6ïõ Óõíåäñßïõ. Ç åðüìå-
íç óõíÜíôçóç ôçò Ï.Å. óôçí ÁèÞíá èá
ãßíåé óôéò 14 Öåâñïõáñßïõ (âë. ó. 16).

Åõ÷áñéóôïýìå èåñìÜ ôç Ìáñßæá
Êù÷ ãéá ôçí ðáñá÷þñçóç ôïõ ÷þñïõ
ôïõ åñãáóôçñßïõ ôçò ãéá ôç óõíÜíôç-
óç ôçò Ï.Å., êáèþò êáé ãéá ôï ðïëýôé-
ìï ìïõóéêü êáé ìïõóéêïðáéäáãùãéêü
õëéêü ðïõ ìáò äþñçóå ãéá ôç äéóêï-
èÞêç ôçò Å.Å.Ì.Å.: Ìßá óåéñÜ ôùí
CD ðïõ Ý÷åé êõêëïöïñÞóåé ìÝ÷ñé
óÞìåñá êáé Ýíá âßíôåï áðü ìïõóéêÞ
åêäÞëùóç ìå ôïõò ìáèçôÝò ôçò, ôï ï-
ðïßï ìðïñåßôå íá ôï äåßôå óôçí
Å.Å.Ì.Å.

Ìå ìåãÜëç ÷áñÜ áíáêïéíþíïõìå
ôç èåôéêÞ áðÜíôçóç ôçò Ìáñßæáò
Êù÷ óôçí ðñüôáóç ôïõ Ä.Ó. íá ãßíåé
åðßôéìï ìÝëïò ôçò ¸íùóçò.

Ï Íßêïò Èåïäùñßäçò ïñßóôçêå
åêðñüóùðïò ôýðïõ ôçò ¸íùóçò.

¸ðåéôá áðü åðéèõìßá ôïõ Ä.Ó.,
ðïëëþí ìåëþí êáé ÷Üñéò óôçí åõãåíé-
êÞ ðñïóöïñÜ ôïõ ÔÜóïõ ÔáôÜñï-
ãëïõ, áðü ôïí ÉáíïõÜñéï ôá ãñáöåßá
ôçò Å.Å.Ì.Å. èá áíïßãïõí êáé ôç Äåõ-
ôÝñá ôï áðüãåõìá óôéò 18:30.

Ç Áíáóôáóßá Ôóéñôóþíç ãéá ëü-
ãïõò óðïõäþí äåí èá åßíáé ðéá óôç
ãñáììáôåéáêÞ õðïóôÞñéîç. Ôçí åõ-
÷áñéóôïýìå ãéá ôçí ðïëýôéìç óõíåñ-
ãáóßá ôçò êáé ôçò åõ÷üìáóôå êáëÞ å-
ðéôõ÷ßá óôéò óðïõäÝò ôçò.

Ç âéâëéïèÞêç ôçò Å.Å.Ì.Å. Ý÷åé
ôçí ôéìçôéêÞ ôçò ôïí ôåëåõôáßï êáéñü.
×Üñéò óôçí éäéáßôåñç åðéìÝëåéá ôçò
Êëåéïýò ÐáðáäéÜ êáé ôçò Ìáñßáò
Ãåñïóßìïõ áíáíåþíåôáé êáé ïñãáíþ-
íåôáé ìå åðéôõ÷ßá! Åõ÷áñéóôïýìå üëá
ôá ìÝëç êáé ìç-ìÝëç, óõããñáöåßò êáé
ìç, ãéá ôá âéâëßá ðïõ Ý÷ïõí äùñßóåé
êáé äùñßæïõí óôç âéâëéïèÞêç ìáò.
Óýíôïìá èá Ý÷ïõìå ôïí ðëÞñç êáôÜ-
ëïãï ï ïðïßïò èá áíáñôçèåß êáé óôç
óåëßäá ôçò ¸íùóçò óôï äéáäßêôõï.  

 Ôï Ä.Ó. äéáìüñöùóå ôïí ðñï-
ãñáììáôéóìü äñáóôçñéïôÞôùí ãéá ôï
ôñßìçíï ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2009
(âë. ó. 7).

Ôá ïéêïíïìéêÜ ôáêôïðïéçìÝíá ãéá
ôï 2009 ìÝëç ôçò Å.Å.Ì.Å. åßíáé ôáõ-
ôü÷ñïíá (÷ùñßò êáìéÜ åðéâÜñõíóç)
êáé ìÝëç ôçò ISME. ¸ôóé Ý÷ïõí êÜ-
ðïéá ðñïíüìéá óôéò õðçñåóßåò ôçò
ISME, üðùò 10% Ýêðôùóç óôéò åêäü-
óåéò êáé åêäçëþóåéò ôçò ISME. 

Åèí. Áìýíçò 14Á. Ôçë 2310222962
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Ç ÁéóèçôéêÞ ÁãùãÞ åßíáé ìéá áíáãêáéüôçôá 

ðïõ èá ðñÝðåé íá äéÝðåé ïëüêëçñç ôç ó÷ïëéêÞ æùÞ*

Ìéá óõíÝíôåõîç ôïõ ÁèáíÜóéïõ ÐáðáæáñÞ, 
ÐÜñåäñïõ ÌïõóéêÞò ôïõ Ðáéäáãùãéêïý Éíóôéôïýôïõ, 

óôç ×ñõóÞ ÐáñðáñÜ

* Äçìïóéåýôçêå óôï ðåñéïäéêü ôçò Ïìïóðïíäßáò Êáèçãçôþí ÐñùôïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò, ô÷. 32 ÓåðôÝìâñéïò-Ïêôþâñéïò-ÍïÝìâñéïò 2008,
ó.ó. 9-10. Áíáäçìïóéåýåôáé ìå ôçí Üäåéá ôçò Ïìïóðïíäßáò.

Êýñéå ÐáðáæáñÞ, ôçí ðåñóéíÞ ÷ñïíéÜ êõ-
êëïöüñçóáí ãéá ðñþôç öïñÜ âéâëßá Ìïõóé-
êÞò óôçí ÐñùôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç. Ðïéá
åßíáé ç Üðïøç ðïõ Ý÷åôå äéáìïñöþóåé ìÝ÷ñé
ôþñá ãéá ôçí õðïäï÷Þ ôùí íÝùí âéâëßùí
ìïõóéêÞò áðü ôïõò óõíáäÝëöïõò;
Áðü ôéò åðáöÝò ðïõ åß÷áìå ïé óõíåñãÜôåò
ìïõ êé åãþ ìå äéÜöïñïõò åêðáéäåõôéêïýò
ÌïõóéêÞò ôçò ÐñùôïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò
ìå ôçí åõêáéñßá ôùí åðéìïñöùôéêþí óõíá-
íôÞóåùí, áðü ôá ìçíýìáôá ðïõ åß÷áìå áðü
ôïõò äéÜöïñïõò öïñåßò ðïõ ðñáãìáôïðïßç-
óáí çìåñßäåò ìå áíôéêåßìåíï ôá êáéíïýñéá
ó÷ïëéêÜ âéâëßá êáé ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ
ìáò äßäïõí ïé ó÷ïëéêïß óýìâïõëïé, Ý÷ïõìå
ó÷çìáôßóåé ôçí Üðïøç üôé ôá êáéíïýñéá âé-
âëßá ôçò ÌïõóéêÞò ôçò ÐñùôïâÜèìéáò Åê-
ðáßäåõóçò áíôáðïêñßíïíôáé óôéò áíÜãêåò
ôùí ìáèçôþí êáé ôùí åêðáéäåõôéêþí. Áõôü
äåí óçìáßíåé üôé äåí õðÜñ÷ïõí ðáñáëåßøåéò
Þ ëÜèç ðïõ èá ðñÝðåé óôéò åðüìåíåò åêäü-
óåéò íá äéïñèùèïýí.

ÐñáãìáôïðïéÞèçêå ç áîéïëüãçóç, ôçí ï-
ðïßá åß÷å åîáããåßëåé ôï Ðáéäáãùãéêü Éíóôé-
ôïýôï ãéá üëá ôá íÝá âéâëßá; 
Åßíáé óå åîÝëéîç ç äéáäéêáóßá åðéëïãÞò á-
íáäü÷ïõ ðïõ èá ðñáãìáôïðïéÞóåé ôçí áîéï-
ëüãçóç.

Ðüôå ðñüêåéôáé íá êõêëïöïñÞóïõí óôá
ó÷ïëåßá ôá CD ðïõ óõíïäåýïõí ôá íÝá âé-
âëßá ÌïõóéêÞò; 
Ôï Ýñãï Ý÷åé áíáôåèåß óôçí åôáéñåßá "Ïðôé-
êïáêïõóôéêÞ" êáé ç ïëïêëÞñùóÞ ôïõ ðñï-
âëÝðåôáé ìÝóá óôïí åðüìåíï ìÞíá. ÌåôÜ
ôçí ÝãêñéóÞ ôïõò áðü ôï áñìüäéï ÔìÞìá êáé
ôï Óõíôïíéóôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Ðáéäáãùãé-
êïý Éíóôéôïýôïõ, èá ðñï÷ùñÞóåé ç áíáðá-
ñáãùãÞ ôïõò. Ôï áêïõóôéêü áõôü õëéêü èá
áðïóôáëåß áðü ôçí áíÜäï÷ï åôáéñåßá êáô'
åõèåßáí óôéò Äéåõèýíóåéò Åêðáßäåõóçò. Ï
åðéäéùêüìåíïò óêïðüò åßíáé íá öôÜóïõí
óôá ó÷ïëåßá ôï äõíáôü óõíôïìüôåñï. Ðéèá-
íþò êáé ìÝóá óôçí öåôéíÞ ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ. 

Ðüôå ðñïâëÝðåôáé íá êõêëïöïñÞóåé ôï âé-
âëßï ÌïõóéêÞò ãéá ôçí Á´ êáé Â´ ôÜîç ôïõ
Äçìïôéêïý; 
Äõóôõ÷þò, ôï äéäáêôéêü ðáêÝôï ÌïõóéêÞò
ôçò Á´- Â´ Äçìïôéêïý äåí åãêñßèçêå áðü ôá
áñìüäéá üñãáíá ôïõ Ðáéäáãùãéêïý Éíóôé-
ôïýôïõ. Ï ÷ñüíïò ðïõ Ý÷åé áðïìåßíåé ãéá

ôçí óõããñáöÞ ôïõ óôï ðëáßóéï êáé ìå ôéò
ðñïûðïèÝóåéò ðïõ ãñÜöôçêáí êáé ôá Üëëá
äéäáêôéêÜ ðáêÝôá äåí åðáñêåß. Êáôüðéí
ôïýôïõ åßìáóôå óôçí áíáæÞôçóç ôïõ êáëýôå-
ñïõ êáé ðñïóöïñüôåñïõ ôñüðïõ óõããñá-
öÞò ôïõ äéäáêôéêïý áõôïý ðáêÝôïõ. Åëðß-
æïõìå ìÝóá ó' áõôÞí ôç ÷ñïíéÜ íá ãßíåé ç á-
íÜèåóç óõããñáöÞò. Óôçí êáëýôåñç ðåñß-
ðôùóç ðñÝðåé íá Ý÷ïõìå äéäáêôéêü ðáêÝôï
ÌïõóéêÞò ãéá ôçí Á´- Â´ ôÜîç ôïõ äçìïôé-
êïý êáôÜ ôç ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ 2010-2011.

Áêüìá äåí Ý÷åé áíáôåèåß áðü ôï ÕÐ.Å.Ð.È.
ç äéäáóêáëßá ôçò ÌïõóéêÞò óôçí Á´ êáé Â´
Äçìïôéêïý óôïõò êáèçãçôÝò ÌïõóéêÞò. ¸-
ôóé ôï ìÜèçìá äéäÜóêåôáé êáôÜ êýñéï ëüãï
áðü äáóêÜëïõò. Ðïéá åßíáé ç ãíþìç óáò; Õ-
ðÜñ÷åé êÜôé ðïõ ìðïñåß íá êÜíåé ôï Ðáéäá-
ãùãéêü Éíóôéôïýôï ãéá ôï æÞôçìá áõôü;
Åßíáé ãíùóôü üôé õðÜñ÷ïõí äéáöïñåôéêÝò
áðüøåéò ãéá ôï ðïéïò èá ðñÝðåé íá äéäÜóêåé
ôï ìÜèçìá ôçò ÌïõóéêÞò óôï åðßðåäï áõôü
êáé åéäéêüôåñá óôçí Á´ ôÜîç. Ç äéêÞ ìïõ Ü-
ðïøç åßíáé ìéá áð' üëåò üóåò õðÜñ÷ïõí.
ÐÜíôùò, Ý÷ù ôç ãíþìç üôé ôï ãíùóôéêü áíôé-
êåßìåíï ôçò ÌïõóéêÞò óôéò ôÜîåéò áõôÝò
ìðïñåß íá äéäÜóêåôáé êáé áðü ôïí äÜóêáëï
ôçò ôÜîçò êáé áðü ôïí åéäéêü äÜóêáëï, ëáì-
âáíïìÝíïõ õðüøç ôïõ ãåãïíüôïò üôé äåí å-
ðáñêåß ï áñéèìüò ôùí åéäéêþí äáóêÜëùí íá
êáëýøåé ôéò áíÜãêåò ôïõ ìáèÞìáôïò ôçò
ÌïõóéêÞò ó' üëá ôá ó÷ïëåßá. Áõôü óõíåðÜ-
ãåôáé üôé ôï õðü óõããñáöÞ äéäáêôéêü ðáêÝ-
ôï èá ðñÝðåé íá áðåõèýíåôáé êáé óôéò äõï
êáôçãïñßåò ôùí åêðáéäåõôéêþí (äáóêÜëïõò
ôÜîçò - åéäéêïýò äáóêÜëïõò). Äåí ðñÝðåé íá
ìçí äéäÜóêåôáé ôï ìÜèçìá ôçò ÌïõóéêÞò
ëüãù Ýëëåéøçò åêðáéäåõôéêïý ÌïõóéêÞò óå
êÜðïéï ó÷ïëåßï. Åðßóçò, áõôü äåí óõíåðÜ-
ãåôáé üôé äåí èá ðñÝðåé íá ðñïóðáèïýìå íá
äçìéïõñãçèïýí ðåñéóóüôåñåò èÝóåéò äéäá-
óêüíôùí ÌïõóéêÞò ðáéäåßáò óôçí Ðñùôï-
âÜèìéá åêðáßäåõóç. ÂÝâáéá, üðïéïò êáé íá
äéäÜóêåé ôï ìÜèçìá óôç Á´ êáé Â´ ôÜîç èá
ðñÝðåé íá êéíåßôáé óýìöùíá ìå ôïõò Üîïíåò
êáé ôïõò óôü÷ïõò ôïõ Áíáëõôéêïý Ðñï-
ãñÜììáôïò Óðïõäþí ÌïõóéêÞò, ôï ïðïßï
ðñïâëÝðåé -éäéáßôåñá ãéá ôéò ìéêñÝò çëéêßåò-
âéùìáôéêÞ äéäáóêáëßá ôùí âáóéêþí óôïé-
÷åßùí ôçò ÌïõóéêÞò, ìÝóá áðü ìéá ðëçèþ-
ñá åõ÷Üñéóôùí äñáóôçñéïôÞôùí áêñüáóçò,
åêôÝëåóçò êáé äçìéïõñãßáò. ÐÜíôùò, ç å-
ãêýêëéïò ôçò Äéåýèõíóçò Óðïõäþí Ðñùôï-

âÜèìéáò Åêðáßäåõóçò ôïõ ÕÐ.Å.Ð.È. (ó.ó.
Ö.12/682/72791/Ã1, 4-6-2008) áíáöÝñåé, ìå-
ôáîý ôùí Üëëùí, üôé äýíáôáé íá áíáôßèåôáé
ç äéäáóêáëßá ôïõ ìáèÞìáôïò ôçò ÌïõóéêÞò
(óôçí Á´ êáé Â´ ôÜîç) óôïõò åêðáéäåõôéêïýò
ôïõ êëÜäïõ áõôïý, áöïý ðñþôá Ý÷ïõí äéá-
èÝóåé þñåò óôçí ïñãáíéêÞ ôïõò èÝóç ãéá ôéò
ôÜîåéò Ã´ Ýùò êáé ôçí Óô´ êáé óôá ïëïÞìåñá
ó÷ïëåßá. Åëðßæù óôï ðñïóå÷Ýò ìÝëëïí íá
äéåõèåôçèåß êáé áõôÞ ç åêêñåìüôçôá. 

ÕðÜñ÷åé êÜðïéá ðñüâëåøç áðü ôï Ðáéäá-
ãùãéêü Éíóôéôïýôï ãéá ðñïãñÜììáôá åðéìüñ-
öùóçò ôùí êáèçãçôþí ÌïõóéêÞò;
¸÷åé ãßíåé ðñüôáóç íá ðñáãìáôïðïéçèïýí
ðñïãñÜììáôá åðéìüñöùóçò óôï ðëáßóéï
ôïõ êáéíïýñéïõ Êïéíïôéêïý Ðëáéóßïõ (Å-
ÓÐÁ).

Ðéóôåýåôå üôé õðÜñ÷åé óôá ó÷ïëåßá ìáò ÷þ-
ñïò ãéá ôçí áéóèçôéêÞ êáëëéÝñãåéá ôùí ðáé-
äéþí, ìÝóá óôïí êáôáéãéóìü ãíùóôéêþí á-
íôéêåéìÝíùí (ðáëéþí êáé íÝùí) êáé óôçí
ðëçèþñá ôçò ýëçò ðïõ äéäÜóêåôáé;
Åßíáé ãåãïíüò üôé õðÜñ÷ïõí ìåñéêÜ ìáèÞ-
ìáôá ðïõ åßíáé áðü ôç öýóç ôïõò ðéï "êï-
íôÜ" óôçí ÁéóèçôéêÞ ÁãùãÞ, ü÷é ùò ìÜèç-
ìá, áëëÜ ùò áíáãêáéüôçôá ðïõ èá ðñÝðåé
íá äéÝðåé ïëüêëçñç ôç ó÷ïëéêÞ æùÞ, üëï ôï
öÜóìá ôçò ó÷ïëéêÞò æùÞò. Ç ÁéóèçôéêÞ Á-
ãùãÞ åßíáé ôñüðïò æùÞò, ðïõ áñ÷ßæåé áðü ôï
óðßôé êáé óõíå÷ßæåôáé óôï ó÷ïëåßï. ÔÝëïò, ç
áéóèçôéêÞ áãùãÞ êáé ðáéäåßá äåí åßíáé êÜ-
ôé ôï óôáôéêü Þ óôåãáíü. ¸÷åé ìéáí éäéÜæïõ-
óá äõíáìéêÞ, êáèþò äéáññÝåé, äéáðåñíÜ
êáé äéá÷Ýåôáé óå üëç ìáò ôç æùÞ. ÓõíéóôÜ
ìéá óçìáíôéêÞ ðáñÜìåôñï ôïõ âßïõ ìáò.
Êáëýðôåé ôç óõíïëéêÞ ìáò êïéíùíéêÞ æùÞ.
Äåí åîáíôëåßôáé óôçí áßèïõóá ôçò äéäáóêá-
ëßáò. Äåí ðåñéïñßæåôáé óôá ïðïéáäÞðïôå
óôåãáíÜ ôïõ Áíáëõôéêïý ÐñïãñÜììáôïò
Óðïõäþí. ¸÷åé ÷áñáêôÞñá óáöþò äéáèå-
ìáôéêü. Ôçí áéóèçôéêÞ áãùãÞ óõãêñïôïýí
ôñåéò âáóéêïß Üîïíåò Þ óôïé÷åßá. Åßíáé
ðñþôá ç ßäéá ç êáëëéôå÷íéêÞ äçìéïõñãßá, Ý-
ðåéôá ç êáëëéôå÷íéêÞ Ýêöñáóç, êáé ôÝëïò ç
áíÜðôõîç ôçò êáëëéôå÷íéêÞò åõáéóèçóßáò.
¸÷ù ôç ãíþìç üôé åßíáé Ýñãï üëùí ôùí öï-
ñÝùí ðïõ åìðëÝêïíôáé óôçí åêðáßäåõóç êáé
éäéáßôåñá ôùí åêðáéäåõôéêþí íá ðñïùèïýí
ôçí áéóèçôéêÞ êáëëéÝñãåéá ôùí ìáèçôþí
óôï âáèìü ðïõ ï êáèÝíáò Ý÷åé ôçí äõíáôü-
ôçôá êáé éêáíüôçôá.
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Λίγα λόγια για όσα έγιναν στο 2008 (Σεπτέµβριος - ∆εκέµβριος) 
 
 

 

13-14 Σεπτεµβρίου - Νεάπολη 
 

∆ιηµερίδα 
Σχολική Μουσική Εκπαίδευση:  

Ζητήµατα σχεδιασµού, µεθοδολογίας  
και εφαρµογών 

 

 
Εισηγητές στη διηµερίδα ήταν (µε τη σειρά 
που παρουσιάστηκαν) η Σµαράγδα Χρυσο-
στόµου, ο ∆ηµήτρης Αντωνακάκης, η Λευ-
κοθέα Καρτασίδου, ο ∆ηµήτρης Πνευµατι-
κός, ο Νίκος Θεοδωρίδης, η Εριφύλη ∆α-
µιανού, η Ζωή ∆ιονυσίου, ο Κώστας Τσού-
γκρας και η Μαίη Κοκκίδου. Εξαιρετική 
αποδείχθηκε η δοµή της διηµερίδας. Κάθε 
εισηγητής είχε στη διάθεσή του µία ώρα. 
∆έκα λεπτά παρουσίαζε µια προφορική ει-
σήγηση και στη συνέχεια όλος ο υπόλοιπος 
χρόνος του ήταν αφιερωµένος σε συµµετο-
χικές δράσεις, µε αποτέλεσµα να µείνει α-
µείωτο το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων 
µέχρι το τέλος της διηµερίδας.  
 

 
 

Εργαστήρι της Μαίης Κοκκίδου 
 
Οι συµµετέχοντες φύγαµε µε το µυαλό µας 
γεµάτο νέες ιδέες και τη βιβλιοθήκη µας πιο 
πλούσια, αφού εκτός από τη συµµετοχή µας 
στις εργασίες της διηµερίδας πήραµε και το 
καινούριο βιβλίο της Ε.Ε.Μ.Ε. µε τίτλο 
Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: Ζητήµατα 
σχεδιασµού, µεθοδολογίας και εφαρµογών 
που επιµελήθηκαν η Ζωή ∆ιονυσίου και η 
Σοφία Αγγελίδου (βλ. σ. 12).  
 
Θερµά συγχαρητήρια στους διοργανωτές 
της διηµερίδας τόσο για τη θεµατολογία και 
τη σοφή επιλογή της ηµεροµηνίας πραγµα-
τοποίησης της διηµερίδας, όσο και για το 
ζεστό κλίµα που δηµιούργησαν κατά τη 
διάρκεια των εργασιών της συνάντησης.  
 

Άλκηστη Τόγια 
 

 
 

Εργαστήρι µε τον ∆ηµήτρη Αντωνακάκη 

 

20 Σεπτεµβρίου & 11 Οκτωβρίου 
Θεσσαλονίκη 

 

Σεµινάριο 
∆ιαχείριση προβληµάτων  

στη σχολική τάξη  
 

 
H ΟΕ για τη δευτεροβάθµια µουσική εκπαί-
δευση της E.Ε.Μ.Ε. διοργάνωσε µε επιτυχία 
τον κύκλο συναντήσεων µε τη σχολική ψυ-
χολόγο Αγγελική Κωλέττη µε θέµα «∆ια-
χείριση προβληµάτων στη σχολική τάξη». 
Στο 12ωρο σεµινάριο παρουσιάστηκε η 
Συστηµική Προσέγγιση και η λειτουργία του 
συστηµικού µοντέλου στην εκπαίδευση, το 
οποίο µπορεί να προσφέρει λειτουργικούς 
και βοηθητικούς τρόπους αντιµετώπισης 
των καθηµερινών δυσκολιών που µπορεί να 
συναντήσει ο εκπαιδευτικός στο καθηµερινό 
του έργο στο πλαίσιο µίας σχολικής τάξης, 
µιας και η σχολική τάξη είναι ένα ανθρώπι-
νο σύστηµα µε επίπεδα ιεραρχίας που τα 
µέλη του βρίσκονται σε κατάσταση διαρ-
κούς αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης.  
 

Σήµερα που µεγάλος αριθµός µαθητών πα-
ρουσιάζει σοβαρές αλλά και ήπιες µορφές 
µαθησιακών δυσκολιών και συµπεριφοράς και 
βασικός προβληµατισµός του εκπαιδευτικού 
είναι η αναζήτηση και ο τρόπος εφαρµογής 
των κατάλληλων τύπων διδασκαλίας οι οποίοι 
θα βοηθήσουν τη µάθηση, η συστηµική προ-
σέγγιση είναι µια ενδιαφέρουσα πρόταση. 
Στην πρώτη συνάντηση της οµάδας µε τη σχο-
λική ψυχολόγο έγιναν διάφορες βιωµατικές 
ασκήσεις οι οποίες έπειτα εφαρµόστηκαν από 
τους εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν στο 
σεµινάριο στη σχολική τους τάξη. Οι παρατη-
ρήσεις των συµµετεχόντων και οι απορίες που 
προέκυψαν σχολιάστηκαν στη δεύτερη συνά-
ντηση. Θετικό στοιχείο ήταν ότι τόσο οι εκπαι-
δευτικοί όσο και οι µαθητές τους αισθάνθηκαν 
µια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο διεξαγω-
γής του µαθήµατος της µουσικής εντός του 
πλαισίου της τάξης. Θεωρείται αναγκαία και 
σηµαντική η επανάληψη σεµιναρίων που έ-
χουν ως στόχο τους εκπαιδευτικούς, τους µα-
θητές, αλλά και την εύρεση ισορροπιών, ελέγ-
χου και διαχείρισης της τάξης και εφαρµογής 
αποτελεσµατικών τύπων διδασκαλίας και 
µάθησης.    
    

Χαρά Κατσώχη 
 

 
 

Μαρία Κουρκουρίκα και Μυρτώ Βουγιούκα 

 

4 Οκτωβρίου 
Θεσσαλονίκη 

 

Σεµινάριο 
∆ιεύθυνση  

φωνητικών µουσικών συνόλων  
 

 
Ένα ακόµη σεµινάριο από αυτά που µε  
επιτυχία οργανώνει η Ε.Ε.Μ.Ε. (ξέρετε... 
καλούς εισηγητές, ζεστό ανθρώπινο κλίµα, 
interactive επικοινωνία και ενδιάµεσα του 
πολύωρου σεµιναρίου καφές, κέικ και χυµοί, 
σκέτο βάλσαµο). Αυτή τη φορά το θέµα ήταν 
η «διεύθυνση φωνητικών µουσικών συνό-
λων» µε εισηγήτρια την Μαρία Έµµα Μελι-
γκοπούλου. Η συµµετοχή αρκετή, µε γεµάτη 
την αίθουσα και µε το ενδιαφέρον όλων µας 
αυξηµένο. Αυτό, γιατί η Μαρία Έµµα Μελι-
γκοπούλου είναι βαθύς γνώστης του χορωδι-
ακού τραγουδιού µε µάστερ στη ∆ιεύθυνση 
χορωδίας στη Βοστώνη και διευθύνει την 
Παιδική Χορωδία Κυρίλλου και Μεθοδίου 
και του Νέου Ωδείου Θεσσαλονίκης κερδίζο-
ντας πολλά ∆ιεθνή βραβεία και διακρίσεις, 
που τιµούν την πόλη µας και την ίδια. Ο στό-
χος της εισηγήτριας ήταν να δώσει θεωρητι-
κές και πρακτικές γνώσεις για το πώς µπο-
ρούµε να οργανώσουµε και να διευθύνουµε 
µε επιτυχία στο σχολείο µια παιδική χορωδία. 
Μοίρασε πολύτιµο υλικό µε τους βασικούς 
τύπους διεύθυνσης και τεχνικές για ζέσταµα 
µιας χορωδίας. Το σεµινάριο είχε µεγάλη 
επιτυχία και κατάφερε να µεταφέρει στους 
συµµετέχοντες γνώση, έµπνευση και κυρίως 
τεχνικές για να πετύχουν τους µουσικούς και 
εκπαιδευτικούς τους στόχους. 
 

Θανάσης Λευθεριώτης 
 

 

1 Νοεµβρίου - Θεσσαλονίκη 
 

Σεµινάριο 
Χειµωνιάτικες δραστηριότητες µουσικής 

(για προσχολική και πρωτοβάθµια  
εκπαίδευση)  

 

 
Πρόγραµµα και οργάνωση: δυο απαραίτητα 
συστατικά του εκπαιδευτικού της µουσικής. 
Για αυτό πριν καλά καλά µπει ο Χειµώνας η 
Μυρτώ Βουγιούκα και η Μαρία Κουρκου-
ρίκα παρουσίασαν δραστηριότητες µουσικής 
µε χειµωνιάτικες δραστηριότητες. Με υλικό 
παρµένο και από την ελληνική παράδοση, 
όσοι συµµετείχαν στο σεµινάριο µελοποίη-
σαν παροιµίες, έπαιξαν και πειραµατίστηκαν 
µε πολλά µουσικά όργανα, συνόδεψαν τρα-
γούδια της βροχής και ταξίδεψαν σε καταιγί-
δες και θαλασσοταραχές. Ένα σεµινάριο µε 
κέφι από τους συµµετέχοντες αλλά και από 
τις δυο εισηγήτριες που έληξε µε την υπό-
σχεση να επαναληφθεί µε µουσικές δραστη-
ριότητες και άλλης εποχής του χρόνου.  
 

Κατερίνα Κουθούρη 
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8-9 Νοεμβρίου 
Αθήνα 

 

Σεμινάριο 
Διεύθυνση  

φωνητικών μουσικών συνόλων  
 

 
Σεμινάριο… το οποίο μάλλον θα χαρακτή-
ριζα “σεμιναριάκι”, μικρό και θαυματουργό! 
Μικρό ως προς τον αριθμό συμμετεχόντων 
και τη διάρκεια, θαυματουργό δε, ως προς 
τη δομή και την αποτελεσματικότητά του. 
Και εξηγούμαι πάραυτα: το σεμινάριο απευ-
θυνόταν σε μουσικούς που καλούνται να 
διευθύνουν κάποια -συνήθως παιδική- χο-
ρωδία. Η εκπαίδευση που λαμβάνει κανείς 
για ένα τέτοιο εγχείρημα, στο πλαίσιο της 
ελληνικής μουσικής εκπαίδευσης (όχι απα-
ραίτητα παιδείας), κρίνεται, από τη γράφου-
σα, ανεπαρκής. Στο ωδείο απλά συμμετέχει 
κανείς ως χορωδός-μέλος ενός φωνητικού 
συνόλου, και μάλιστα υποχρεωτικά, ενώ στα 
Τμήματα Μουσικών Σπουδών η διδασκαλία 
γίνεται στο σχετικό μάθημα, επίσης υπο-
χρεωτικό, όπου ενδέχεται ο μεγάλος αριθμός 
των φοιτητών να μην επιτρέπει μια βαθύτε-
ρη και ουσιαστικότερη αντιμετώπιση του 
θέματος. Εκτός αυτού, στην Ελλάδα δεν 
υπάρχει το απαραίτητο μουσικό-γνωστικό 
υπόβαθρο για χορωδιακά ακούσματα, όπως 
αυτό υπάρχει και συμβαίνει σε άλλες ευρω-
παϊκές χώρες, εφόσον η μουσική εκπαίδευ-
σή μας στρέφεται προς αυτή την κατεύθυν-
ση, της Δύσης. 
 
Αυτά, ως πρώτες διαπιστώσεις για τις συν-
θήκες που ισχύουν σήμερα και που εμφανί-
στηκαν και αντιμετωπίστηκαν στο σεμινά-
ριο. Οι εισηγήτριες Βαΐα Παπαγιαννοπού-
λου και Ματίνα Βενετιάδου, ομολογουμέ-
νως έχουν εντρυφήσει στο θέμα, με αξιόλο-
γες σπουδές και εμπειρία στο εξωτερικό, 
αλλά και με ένα πνεύμα συνεργασίας μεταξύ 
τους και ευελιξίας κατά τη διεξαγωγή του 
σεμιναρίου. Παρακολουθώντας τες, κατα-
λάβαμε ότι ένας διευθυντής χορωδίας δεν 
είναι απλά κάποιος που κουνάει τα χέρια 
του, αλλά το πώς αυτή η κίνηση εκλαμβάνε-
ται από τους χορωδούς, έμπειρους ή άπει-
ρους, και γίνεται ήχος. Συζητήθηκαν σε πιο 
λεπτομερή βάση θέματα όπως η αναπνοή 
και η θέση του σώματος, η στάση του διευ-
θυντή και η επίδρασή της στο φωνητικό 
σύνολο, δόθηκαν πολύ χρήσιμες σημειώσεις 
και παρτιτούρες, οι οποίες και χρησιμοποιή-
θηκαν για έμπρακτη εφαρμογή της διδασκα-
λίας, χρησιμοποιήθηκαν παραδείγματα και 
συζητήθηκαν προβλήματα -πολλά εκ των 
οποίων λύθηκαν- από την καθημερινή ε-
μπειρία των συμμετεχόντων. 
 
Γενικά, το θέμα προσεγγίστηκε από διάφο-
ρες πλευρές, και πράγματα που θεωρούνται 
αυτονόητα αναλύθηκαν σε πιο ουσιαστική 
και επιστημονική βάση. Μιλώντας μεταφο-
ρικά, ένα φαγητό χαρακτηρίζεται και ονο-
ματίζεται από τα βασικά υλικά του, η δια-
φορά όμως στη γεύση και η ιδιαιτερότητα 

του μάγειρα οφείλονται στις μικρές, συνή-
θως αθέατες, λεπτομέρειες… Ασχοληθήκα-
με, λοιπόν, και με αυτές! 
 
Ίσως τελικά να λειτούργησε θετικά το γεγο-
νός ότι το σεμινάριο ήταν «μικρό»: οι λίγοι 
συμμετοχές (προσωπικά, περίμενα πηγαίνο-
ντας να είναι περισσότεροι) έδωσαν τη δυ-
νατότητα για πιο πολλή και καλή εφαρμογή 
του διδασκομένου αντικειμένου από τους 
συμμετέχοντες και διορθώσεις από τις ειση-
γήτριες, ενώ η σύντομη διάρκεια λειτούργη-
σε σαν ώθηση για να εστιάσουμε σε πιο 
ουσιαστικά και χρήσιμα πράγματα. 
 
Οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τό εὐ! 
 

Ιωάννα Χατζοπούλου 
 
 

 

22-23 Νοεμβρίου - Κέρκυρα 
 

Διημερίδα 
Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: 

Ζητήματα σχεδιασμού, μεθοδολογίας  
και εφαρμογών  

 

 

 
 
Στις 22 και 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθη-
κε στην Κέρκυρα, στην Ιόνιο Ακαδημία, η 
δεύτερη διημερίδα της Ε.Ε.Μ.Ε. με τον τίτ-
λο «Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: Ζητή-
ματα σχεδιασμού, μεθοδολογίας και εφαρ-
μογών» (η πρώτη είχε γίνει τον Σεπτέμβριο 
στη Θεσσαλονίκη, βλ. σ. 4). Η διοργάνωση 
έγινε σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσι-
κών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
Στην πρόσκληση των διοργανωτών ανταπο-
κρίθηκε μεγάλος αριθμός ομιλητών των 
οποίων οι εισηγήσεις κάλυψαν πολλές και 
διαφορετικές διαστάσεις της μουσικής εκ-
παίδευσης στο σχολείο όπως η μουσική 
δημιουργικότητα, η διδασκαλία του τραγου-
διού, της εκκλησιαστικής μουσικής και της 
μουσικής ανάγνωσης, η χρήση τεχνολογιών, 
η διαπολιτισμική μουσική αγωγή, η ακου-
στική οικολογία, η μουσικοθεραπεία και η 
μουσική εικονογραφία.  
 
Στη διημερίδα συμμετείχαν η Σοφία Αγγελί-
δου, η Χριστιάνα Αδαμοπούλου, ο Σπυρί-
δων Ασπιώτης, η Κασσιανή Δημητριάδου, η 
Ζωή Διονυσίου, η Αυγούστα Ευθυμίου, ο 
Ανδρέας Καλογεράς, ο Κώστας Καρδάμης, 

η Χρύσα Κίτσιου, ο Βασίλης Λέτσιος, η 
Αναστασία Λίβερη, ο Θεόδωρος Λώτης, ο 
Νικόλαος Μπάκας, η Αφροδίτη Ξυνοπού-
λου, ο Γιάννης Σταύρου, η Αγγελική Τρια-
νταφυλλάκη, η Κατερίνα Τσίτσα και η Αθη-
νά Φυτίκα. Ένας από τους σημαντικότερους 
παράγοντες που συνέβαλλαν στην επιτυχία 
της δεύτερης αυτής διημερίδας (όπως και 
της πρώτης) ήταν η έμφαση στον βιωματικό 
χαρακτήρα και τις πρακτικές εφαρμογές των 
προτάσεων των εισηγητών γεγονός που 
κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμε-
τεχόντων οι οποίοι αγκάλιασαν με ιδιαίτερο 
ενθουσιασμό όλα τα εργαστήρια.  
 

 
 

«Η αποστήθιση» του Ν. Γύζη  
από το εργαστήρι της Σοφίας Αγγελίδου 

 
Η διημερίδα έκλεισε με τη βιβλιοπαρουσία-
ση και συναυλία με τα «Παιδικά τραγούδια» 
του Αλέκου Ξένου που ερμήνευσαν ο Διο-
νύσης Σεμιτέκολος (πιάνο) και η Αναστασία 
Έδεν (φωνή). Η Ιόνιος Ακαδημία γέμισε με 
παιδιά και γονείς που ήρθαν να παρακολου-
θήσουν τη συναυλία. Τα θεωρητικά κείμενα 
των εργαστηρίων και των εισηγήσεων και 
από τις δύο διημερίδες (Θεσσαλονίκη και 
Κέρκυρα) περιλαμβάνονται στον ομότιτλο 
πολυσυγγραφικό τόμο που κυκλοφόρησε 
από την Ε.Ε.Μ.Ε. (βλ. σ. 12). 
 

Χριστιάνα Αδαμοπούλου 
 
 

 

Νοέμβριος 2008 - Ιανουάριος 2009 
Θεσσαλονίκη 

 

Σεμινάριο 
Ρυθμική Dalcroze  

 

 
Tο Μουσικοπαιδαγωγικό Σεμινάριο με θέμα 
«Ρυθμική Dalcroze» συνεχίζεται και κλεί-
νει με το 4ο και τελευταίο Σαββατοκύριακο 
στις 24 και 25 Ιανουαρίου. Μια ομάδα από 
16 συμμετέχοντες -μουσικούς, δασκάλους, 
νηπιαγωγούς, γυμναστές καθώς και λέκτο-
ρες πανεπιστημιακών τμημάτων- παρακο-
λούθησε με ενθουσιασμό την περιήγηση 
μέσα από τα διαφορετικά αντικείμενα της 
μεθόδου Dalcroze: ρυθμική, κρουστά, τρα-
γούδι, σωματική έκφραση, ρυθμική χορο-
γραφία κτλ. Ευχαριστούμε την ομάδα εργα-
σίας για την Προσχολική και Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση της Ε.Ε.Μ.Ε. για την άψογη 
διοργάνωση και τη συνεχή στήριξη από την 
πρώτη στιγμή σε αυτή μας την προσπάθεια. 
Ακολουθεί ο β΄ κύκλος του (βλ. σ. 7).  
 

Οι εισηγήτριες 
Δέσποινα Καραπάνου & Μαρία Σκεπαρνιά 
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29-30 Νοεμβρίου 
Θεσσαλονίκη 

 

Βιωματικό Σεμινάριο 
με τη  

Μαρίζα Κωχ  
 

 

 
 

Η Μαρίζα στο φυσικό της περιβάλλον: 
περιτριγυρισμένη από παιδιά 

 
Η Ε.Ε.Μ.Ε. έβαλε τα καλά της και υποδέ-
χτηκε στα ανακαινισμένα γραφεία της, στη 
Θεσσαλονίκη, τη Μαρίζα Κωχ. Τα λόγια 
είναι περιττά για να παρουσιάσει κανείς τη 
Μαρίζα Κωχ και το έργο της. Στο σεμινάριο 
που παρουσίασε μοιράστηκε μαζί μας σημα-
ντικά κομμάτια από την πλούσια και πολυε-

τή εμπειρία της με τα παιδιά και τη διδα-
σκαλία του τραγουδιού στις μικρές ηλικίες. 
Μας έδειξε πώς τα παιδιά ασκούνται στη 
συνειδητή ακρόαση του ήχου, τη λογοπεδι-
κή, τη σωστή άρθρωση του λόγου, τη δια-
φραγματική αναπνοή, τα μουσικά διαστήμα-
τα με σολφέζ στον αέρα και τη μουσικοθεα-
τρική έκφραση και πώς τα παιδιά ερχονται 
σε επαφή με τα παραδοσιακά μουσικά όρ-
γανα και το παραδοσιακό τραγούδι και ανα-
καλύπτουν τη σημασία του ρυθμού στη 
μουσική, το λόγο και την κίνηση.  
 
Στο σεμινάριο ήρθε συνοδευόμενη από τον 
μουσικό της, Γιάννη Νόνη. Η διδακτική ύλη 
που χρησιμοποιείται δημιουργήθηκε από τη 
Μαρίζα Κωχ ειδικά για τις ανάγκες του 
Εργαστηρίου της για παιδιά, που έχει στην 
Αθήνα, και έχει την έγκριση του Παιδαγω-
γικού Ινστιτούτου.  
 
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο ήταν πολ-
λοί και η επαφή της Μαρίζας Κωχ με όλους 
ήταν άμεση. Η παρουσία παιδιών, τα οποία 
ήρθαν από τις τάξεις του Κρουστόφωνου 
μαζί με τους δασκάλους τους, ήταν καταλυ-
τική. Υπό τη διδασκαλία της Μαρίζας Κωχ 
και του Γιάννη Νόνη έπαιξαν και χάρηκαν 
παιχνίδια λόγου και μουσικής.  
 

Είναι μεγάλη τιμή να μαθαίνεις από τη Μα-
ρίζα Κωχ. Είναι μια σημαντική μουσικός η 
οποία χαρακτηρίζεται από την επίμονη πα-
ραμονή της στο δρόμο της προσωπικής 
μουσικής αναζήτησης, όσον αφορά τη σύν-
θεση και την ερμηνεία των τραγουδιών της, 
και βέβαια από τη μεγάλη της αγάπη για τα 
παιδιά για τα οποία συνθέτει τραγούδια και 
τα εμπνέει να αγαπήσουν κι αυτά τη μουσι-
κή και να εξελιχθούν μαζί της. 
 
 

 
 

Η Μαρίζα Κωχ και ο Γιάννης Νόνης  
με μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Ε. 

 
Την ευχαριστούμε για όλα όσα μοιράστηκε 
μαζί μας και ευχόμαστε σύντομα να ξανα-
συναντηθούμε. 

Μαρία Κουρκουρίκα 

 
 
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Ε.Μ.Ε. - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Ε.Μ.Ε. - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Ε.Μ.Ε. - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

 
Οι επικεφαλής των Ομάδων Εργασίας 

 
Παιδαγωγικής του πιάνου 

Πέτρος Βούβαρης και Αθηνά Φυτίκα 
e-mail: vouvaris@uom.gr 

 

Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Ελίζα Τουφεξίδη και Τάσος Τατάρογλου 

e-mail: pro_eeme@yahoo.gr 
 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Αθηνά Κτενιαδάκη 

e-mail: athina.kteniadaki@gmail.com 
 

η ομάδα γραμματειακής υποστήριξης 
Μυρτώ Βουγιούκα, Μαρία Κουρκουρίκα,  

Μαρία Παπαδρόσου,  
e-mail: info@eeme.gr 

 

η επικεφαλής της ομάδας σύνταξης 
Δήμητρα Κόνιαρη 

e-mail: dkoniari@uom.gr 

 
σας εύχονται 

 

καλή και δημιουργική χρονιά!  
 

 

 Σύσταση της νέας πενταμελούς επιτροπής της Ομάδας Ερ-
γασίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως προέκυψε 
από τις εκλογές της Ομάδας που έγιναν στις 14 Σεπτεμβρίου 
2008: 
 

Επικεφαλής: Αθηνά Κτενιαδάκη 
Γραμματέας: Άλκηστη Τόγια 
Ταμίας: Μαρία Βουτσά 
Μέλη: Χαρούλα Κατσώχη και Δέσποινα Παπασπύρου 
Αναπληρωματικά μέλη: Σίσσυ Πλακωτή και Αναστασία Γκίνη 

 
 Καταληκτικές ημερομηνίες για την αποστολή κειμένων 

στα έντυπα της Ε.Ε.Μ.Ε.: 
 

 Μουσικοπαιδαγωγικά (τ. 7, 2009): 31/03/2009  
E-mail: musicalpedagogics@eeme.gr 
 

 Μουσική Εκπαίδευση (τ. 19, 2009): 28/02/2009 
E-mail: musiceducation@eeme.gr 
 

 Τα Νέα της Ε.Ε.Μ.Ε. (τ. 36, Μάιος 2009): 10/04/2009 
E-mail: musiceducation@eeme.gr 

 
 Όλες οι δραστηριότητες (σεμινάρια και ημερίδες) που ετοι-

μάζουν οι Ομάδες Εργασίας σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Ένω-
σης για το πρώτο τρίμηνο του 2009 βρίσκονται στη σ. 7 της εφη-
μερίδας. Επικοινωνήστε έγκαιρα για την εγγραφή σας διότι ο 
αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος! 
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Ðñüãñáììá äñáóôçñéïôÞôùí ôçò Å.Å.Ì.Å. ãéá ôïõò ìÞíåò ÉáíïõÜñéï - ÌÜñôéï 2009Ðñüãñáììá äñáóôçñéïôÞôùí ôçò Å.Å.Ì.Å. ãéá ôïõò ìÞíåò ÉáíïõÜñéï - ÌÜñôéï 2009

Áðü 7 Öåâñïõáñßïõ 
ãéá 7 ÓÜââáôá

ÅñãáóôÞñé 
êáôáóêåõÞò öëïãÝñáò

(ÁèÞíá)

Óõíôå÷íßá Öëïãåñïðáé÷ôþí
¿ñåò: 15:00-17:00 
×þñïò: ÅñãáóôÞñé ÂéùìáôéêÞò
ÌïõóéêÞò ÁãùãÞò ôçò Ìáñßæáò Êù÷
(Ðñïðõëáßùí 31, ÁèÞíá)
Êüóôïò óõììåôï÷Þò: 5 åõñþ ôï êáëÜìé
êáé 10 åõñþ ç óõíÜíôçóç
Ðëçñïöïñßåò: info@eeme.gr, 
Ôçë: 6973975201

14- 15 Öåâñïõáñßïõ 
7- 8 Ìáñôßïõ

21- 22 Ìáñôßïõ
4- 5 Áðñéëßïõ

ÑõèìéêÞ Dalcroze 
Â´ êýêëïò

(Èåóóáëïíßêç)

Óôï óåìéíÜñéï óõììåôÝ÷ïõí üóïé ðáñá-
êïëïýèçóáí ôïí Á´ êýêëï ôùí óåìéíáñßùí.
ÅéóçãÞôñéåò: Ìáñßá ÓêåðáñíéÜ êáé
ÄÝóðïéíá ÊáñáðÜíïõ 
Êüóôïò óõììåôï÷Þò: 250 åõñþ (ìÝëç
ôçò Å.Å.Ì.Å. êáé öïéôçôÝò) êáé 290
åõñþ (ìç ìÝëç). 
×þñïò: Ó÷ïëÞ ×ïñïý Â. ÓéÜíïõ
(Èåóóáëïíßêç)
ÄéïñãÜíùóç: ÏìÜäá ãéá ôçí Ðñïó÷ï-
ëéêÞ êáé ÐñùôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç
Ðëçñïöïñßåò: pro_eeme@yahoo.gr
6976994775, 2310850916, 6945550663 

7- 8 Öåâñïõáñßïõ 
êáé 21- 22 Öåâñïõáñßïõ

Êýêëïò óåìéíáñßùí 
ÌïõóéêÞò Ôå÷íïëïãßáò

(Èåóóáëïíßêç)

Êýêëïò 4 áíåîÜñôçôùí óåìéíáñßùí
ÅéóçãçôÝò: ×ñÞóôïò Ìáôæßñçò êáé
ÁíäñÝáò ÌáñêÜôçò

Ðñüãñáììá

7 Öåâñïõáñßïõ: Åðåîåñãáóßá ìïõóéêïý
êåéìÝíïõ óå çëåêôñïíéêü õðïëïãéóôÞ
(Finale) (×ñÞóôïò Ìáôæßñçò)
×þñïò: Datalabs, Åèí. Áìýíçò 14Á

8 Öåâñïõáñßïõ: Áñ÷Ýò ç÷ïëçøßáò êáé
êÜëõøç Þ÷ïõ ó÷ïëéêÞò óõíáõëßáò (Áí-
äñÝáò ÌáñêÜôçò) 
×þñïò: Óôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å.* 

21 Öåâñïõáñßïõ: Äçìéïõñãßá êáé åðå-
îåñãáóßá ç÷çôéêïý õëéêïý ãéá ÷ñÞóç
óôç ó÷ïëéêÞ ôÜîç (×ñÞóôïò Ìáôæßñçò)
×þñïò: Datalabs, Åèí. Áìýíçò 14Á

22 Öåâñïõáñßïõ: ÌïõóéêÞ Ôå÷íïëï-
ãßá: äçìéïõñãßá ìïõóéêÞò óôïí çëåê-
ôñïíéêü õðïëïãéóôÞ (÷ñÞóç sequenser,
midi, VST instruments) (ÁíäñÝáò
ÌáñêÜôçò)
Xþñïò: Óôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å.*

Êüóôïò óõììåôï÷Þò ãéá êÜèå óåìéíÜ-
ñéï: 20 åõñþ (ìÝëç ôçò Å.Å.Ì.Å.) êáé 30
åõñþ (ìç ìÝëç)
ÄéïñãÜíùóç: ÏìÜäá ãéá ôç Äåõôåñï-
âÜèìéá Åêðáßäåõóç
Ðëçñïöïñßåò: 2310923231 (áöÞóôå ìÞ-
íõìá óôïí ôçëåöùíçôÞ ìå ôï üíïìá êáé
ôï ôçëÝöùíü óáò êáé èá åðéêïéíùíÞ-
óïõìå ìáæß óáò)

ÌÜñôéïò 2009

Çìåñßäá
Ìå áöïñìÞ ôçí ðáñÜäïóç: 

ÌïõóéêÝò äñáóôçñéüôçôåò óôçí ôÜîç

Õðåýèõíïò ÄéïñãÜíùóçò - Ðëçñïöïñßåò
ÃéÜííçò Óôáýñïõ, syanis@mycosmos.gr

Ôüðïò: ÉùÜííéíá

Ð Ñ
Ï Ó

Å ×
Ù Ó

Ð Ñ
Ï Ó

Å ×
Ù Ó

12 Öåâñïõáñßïõ 

ÓåìéíÜñéï ÂéùìáôéêÞò
ÌïõóéêÞò ÁãùãÞò ìå ôç

Ìáñßæá Êù÷
(ÁèÞíá)

¿ñåò: 16:00-20:00
×þñïò: Ùäåßï Áèçíþí (ÅñãáóôÞñé Ðá-
ñáäïóéáêÞò ÌïõóéêÞò Ðñïðáéäåßáò),
Âáó. Ãåùñãßïõ Â´ 17-17 & Ñçãßëëçò
(Ìåôñü: óô. Åõáããåëéóìüò)
Êüóôïò óõììåôï÷Þò: 30 åõñþ (ìÝëç
ôçò Å.Å.Ì.Å.) êáé 40 åõñù (ìç ìÝëç)
Ðëçñïöïñßåò: info@eeme.gr, 
Ôçë: 6973975201

28- 29 Ìáñôßïõ 

Ñõèìüò, Êßíçóç êáé Èåáôñéêü
Ðáé÷íßäé óôï Äçìïôéêü

Ó÷ïëåßï
(Èåóóáëïíßêç)

Ôñßá ðáñÜëëçëá 4ùñá åñãáóôÞñéá
êáé ôéò äýï çìÝñåò

1. ÐÜìå... ìå ñõèìü! Äñáóôçñéüôçôåò
ìå êñïõóôÜ ôçò ôÜîçò óå åëëçíéêïýò
êáé îÝíïõò ñõèìïýò.
ÅéóçãçôÞò: ×ñÞóôïò ÅñêÝêïãëïõ

2. Ôï èåáôñéêü ðáé÷íßäé… ôñáãïõäÜåé.
Ðáé÷íßäéá êáé áóêÞóåéò èåáôñéêþí
ôå÷íéêþí óå óõíäõáóìü ìå ôç ìïõóéêÞ
êáé ôçí ðáñáãùãÞ Þ÷ùí.
ÅéóçãÞôñéá: ÃéÜííá Ìáìáêïýêá

3. Kéíïýìáé êáé ÷ïñåýù ìå ôç
ìïõóéêÞ. Áðëïß êéíçôéêïß óõíäõáóìïß,
óå ó÷Ýóç ìå ôï ÷þñï êáé ôç öüñìá
ðïõ ìðïñïýí íá ïäçãÞóïõí óôç
äçìéïõñãßá ÷ïñïãñáößáò.
ÅéóçãÞôñéá: Ìáñßá ÓêåðáñíéÜ

¿ñåò: 
ÓÜââáôï: 15:30 - 16:00: ðñïóÝëåõóç

16:00 - 20:00: åñãáóôÞñéï
ÊõñéáêÞ: 10:00 - 10:30: ðñïóÝëåõóç 

10:30 - 14:30: åñãáóôÞñéï

Xþñïò: ÊôÞñéï ÅÄÏÈ, ÐñïîÝíïõ
ÊïñïìçëÜ 51
Êüóôïò óõììåôï÷Þò ãéá êÜèå åñãá-
óôÞñéï: 10 åõñþ (ìÝëç ôçò Å.Å.Ì.Å. êáé
ôùí Ó.Õ.Ê.Ð.Å.) êáé 25 åõñþ (ìç ìÝëç)
ÄéïñãÜíùóç: Å.Å.Ì.Å. êáé Ï.Ê.Ð.Å.
Äçëþóåéò óõììåôï÷Þò - Ðëçñïöïñßåò:
info@eeme.gr, 2310 858658* Ôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å. åßíáé Äåëöþí 127, Èåóóáëïíßêç.



TT
ï 6ï ÓõíÝäñéï ôçò ÅëëçíéêÞò ¸íùóçò ãéá ôç
ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ìå ôßôëï “ÌïõóéêÞ:
ðáéäåýåé, åêðáéäåýåé, èåñáðåýåé” Ý÷åé óêïðü

íá öÝñåé óå åðáöÞ üëïõò üóïõò áó÷ïëïýíôáé ìå ôç
ìïõóéêÞ åêðáßäåõóç êáé ôç äéäáóêáëßá ôçò ìïõóéêÞò
óå üëåò ôçò ôéò ìïñöÝò êáé óå üëåò ôéò âáèìßäåò êáé å-
ðßðåäá. Ôï ÓõíÝäñéï ðñáãìáôïðïéåßôáé óå óõíäéïñãÜ-
íùóç ìå ôïí Ïñãáíéóìü ÌåãÜñïõ ÌïõóéêÞò Áèçíþí.

Ôï ÓõíÝäñéï èá ðåñéëáìâÜíåé åéóçãÞóåéò, óôñïããõëÝò
ôñÜðåæåò, áíáñôçìÝíåò áíáêïéíþóåéò, åñãáóôÞñéá êáé
êáëëéôå÷íéêÝò åêäçëþóåéò. 

Êýñéïé èåìáôéêïß Üîïíåò
Ïé êýñéïé èåìáôéêïß Üîïíåò ôïõ óõíåäñßïõ åßíáé ïé

ðáñáêÜôù (âë. áíáëõôéêïß èåìáôéêïß Üîïíåò óôçí éóôï-

óåëßäá ôïõ Óõíåäñßïõ www.eeme.gr/6th/conference.htm):

ÌïõóéêÞ êáé Åêðáßäåõóç

ÌïõóéêÞ êáé Øõ÷ïëïãßá

Áîßåò ôçò ÌïõóéêÞò ÁãùãÞò

ÌïõóéêÞ êáé ÅéäéêÞ AãùãÞ

ÌïõóéêÞ êáé ÉáôñéêÞ

ÌïõóéêÞ êáé ÅãêÝöáëïò

Êüóôïò åããñáöÞò

ÌÝ÷ñé ôéò 31/03/2009: 
ÌÝëç ôçò Å.Å.Ì.Å.*: 50 Åõñþ
Ìç ìÝëç ôçò Å.Å.Ì.Å.: 100 Åõñþ

Áðü 01/04/2009 ìÝ÷ñé ôéò 31/07/2009: 
ÌÝëç ôçò Å.Å.Ì.Å.*: 65 Åõñþ
Ìç ìÝëç ôçò Å.Å.Ì.Å.: 130 Åõñþ

Áðü 01/08/2009 ìÝ÷ñé ôçí Ýíáñîç ôïõ Óõíåäñßïõ:
ÌÝëç ôçò Å.Å.Ì.Å.*: 75 Åõñþ
Ìç ìÝëç ôçò Å.Å.Ì.Å.: 150 Åõñþ

ÅéóçãçôÝò:
ÌÝëç ôçò Å.Å.Ì.Å.*: 25 Åõñþ
Ìç ìÝëç ôçò Å.Å.Ì.Å.: 50 Åõñþ

Ðñïðôõ÷éáêïß öïéôçôÝò ìÝëç ôçò Å.Å.Ì.Å.: ÄùñåÜí
Ðñïðôõ÷éáêïß öïéôçôÝò ìç ìÝëç ôçò Å.Å.Ì.Å.: 50 Åõñþ 

*Ç ðñïóöïñÜ éó÷ýåé ãéá ôá ïéêïíïìéêÜ ôáêôïðïéçìÝíá ìÝëç ôçò ¸íùóçò ãéá

ôá Ýôç 2008 êáé 2009. 

Ç åããñáöÞ êáëýðôåé: 
(1) Ôïí öÜêåëï ôïõ Óõíåäñßïõ ìå ôï Ðñüãñáììá êáé Ýíôõðï
ðëçñïöïñéáêü õëéêü. 
(2) Ôçí åßóïäï óå üëåò ôéò äéáëÝîåéò êáé åñãáóôÞñéá (åöü-
óïí åðéôñÝðåé ï áñéèìüò ôùí óõììåôï÷þí áíÜ åñãáóôÞñéï). 
(3) Ôçí åßóïäï óå üëåò ôéò êáëëéôå÷íéêÝò åêäçëþóåéò. 
(4) CD ROM ìå ôá ðëÞñç êåßìåíá ôùí åéóçãÞóåùí.
(5) ¸íá ôåý÷ïò ôïõ ðåñéïäéêïý “ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç” Þ
Ýíá ôåý÷ïò ôïõ ðåñéïäéêïý “ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÜ”.

á) Ãéá ôéò ðñïöïñéêÝò ðáñïõóéÜóåéò êáé
ôéò áíáñôçìÝíåò áíáêïéíþóåéò (poster): 
- ôïí ôßôëï ôçò åñãáóßáò óôçí åëëçíéêÞ
êáé áããëéêÞ ãëþóóá, 
- ôçí ðåñßëçøç ôçò åñãáóßáò (ìÝ÷ñé 250
ëÝîåéò) óôçí åëëçíéêÞ êáé áããëéêÞ ãëþóóá,
- âéïãñáöéêü ôïõ åéóçãçôÞ/ôùí åéóçãçôþí óôá
ÅëëçíéêÜ êáé ôá ÁããëéêÜ ìÝ÷ñé 150 ëÝîåéò,
- ôÝóóåñéò ìÝ÷ñé ïêôþ ëÝîåéò êëåéäéÜ
(keywords) óôá ÅëëçíéêÜ êáé ôá ÁããëéêÜ
ðïõ èá ðåñéãñÜöïõí ôï èÝìá þóôå íá ãß-
íåé åõêïëüôåñç åýñåóç êáé ôáîéíüìçóç
óôá ðñáêôéêÜ,
- ðëçñïöïñßåò ãéá ôïí õëéêïôå÷íéêü åîï-
ðëéóìü ðïõ ÷ñåéÜæïíôáé.

â) Ãéá ôá åñãáóôÞñéá: 
- ôïí ôßôëï ôïõ åñãáóôçñßïõ óôçí åëëçíé-
êÞ êáé áããëéêÞ ãëþóóá, 
- ôï áíôéêåßìåíï ôïõ åñãáóôçñßïõ óôçí åë-
ëçíéêÞ êáé áããëéêÞ ãëþóóá (ðåñéãñáöÞ
ôïõ åñãáóôçñßïõ ìÝ÷ñé 500 ëÝîåéò), 
- ôïí áñéèìü ôùí áôüìùí ðïõ ìðïñïýí íá
ðÜñïõí ìÝñïò,
- ðëçñïöïñßåò ãéá ôïí õëéêïôå÷íéêü åîï-
ðëéóìü ðïõ áðáéôåßôáé,
- âéïãñáöéêü ôïõ åéóçãçôÞ/ôùí åéóçãçôþí
óôá ÅëëçíéêÜ êáé ôá ÁããëéêÜ ìÝ÷ñé 150
ëÝîåéò.

ã) Ãéá ôéò óõæçôÞóåéò óôñïããõëÞò ôñÜ-
ðåæáò:
- ôïí ôßôëï ôïõ èÝìáôïò óôçí åëëçíéêÞ êáé
áããëéêÞ ãëþóóá,
- ðåñéãñáöÞ ôïõ èÝìáôïò(ìÝ÷ñé 500 ëÝ-
îåéò) óôçí åëëçíéêÞ êáé áããëéêÞ ãëþóóá,
- âéïãñáöéêü ôïõ åéóçãçôÞ êáé ôùí ïìéëç-
ôþí óôá ÅëëçíéêÜ êáé ôá ÁããëéêÜ ìÝ÷ñé
150 ëÝîåéò.

ä) Ãéá ôéò êáëëéôå÷íéêÝò åêäçëþóåéò:
- ôïí ôßôëï, ôï ðñüãñáììá ôçò åêäÞëùóçò
êáé ðåñéãñáöÞ (ìÝ÷ñé 500 ëÝîåéò) óôçí
åëëçíéêÞ êáé ôçí áããëéêÞ ãëþóóá,
- ôïí áñéèìü êáé ôá ïíüìáôá ôùí óõììå-
ôå÷üíôùí.

Ãéá ôçí Ãéá ôçí õðïâïëÞ ðñïôÜóåùíõðïâïëÞ ðñïôÜóåùí ïé åíäéáöåñüìåíïé ðñÝðåé ïé åíäéáöåñüìåíïé ðñÝðåé 
íá áðïóôåßëïõí ìÝ÷ñé ôéò 15 Öåâñïõáñßïõ 2009 (óôï 6th_conference@eeme.gr):

8

6ï ÓõíÝäñéï ôçò Å.Å.Ì.Å.

ÌïõóéêÞ: ðáéäåýåé, åêðáéäåýåé, èåñáðåýåé

ÌÝãáñï ÌïõóéêÞò Áèçíþí
ÁèÞíá

30 Ïêôùâñßïõ - 1 Íïåìâñßïõ 2009

ÐÁÑÁÔÁÓÇ
ÐÁÑÁÔÁÓÇ
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Κεντρικοί Οµιλητές 
του Συνεδρίου 

 
 

Graham Welch 
 

O καθηγητής Graham Welch είναι πρόεδρος του Τµήµατος Τεχνών και Ανθρωπιστικών 
Επιστηµών του Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου όπου κατέχει την 
έδρα της Μουσικής Παιδαγωγικής. Είναι εκλεγµένος πρόεδρος της Εταιρείας για την Έρευνα 
στην Εκπαίδευση, τη Μουσική και την Ψυχολογία (Society for Education, Music and Psy-
chology Research, SEMPRE) επί σειρά ετών µέλος και συνεπικεφαλής της Επιτροπής για την 
Έρευνα, της ∆ιεθνούς Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (International Society for Music 
Education, ISME). Έχει διδάξει ως προσκεκληµένος καθηγητής σε πολλά πανεπιστήµια ανά 
τον κόσµο. Πρόσφατα ορίστηκε µέλος του Συµβουλίου Έρευνας για τις Τέχνες και τις Αν-
θρωπιστικές Επιστήµες του Ηνωµένου Βασιλείου και έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του ως 
ειδικός σύµβουλος σε πολλά ερευνητικά κέντρα. Έχει περισσότερες από 200 δηµοσιεύσεις 
πάνω σε θέµατα µουσικής ανάπτυξης και µουσικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης των εκπαιδευ-
τικών, ψυχολογίας της µουσικής, επιστήµης του τραγουδιού και της φωνής και µουσικής 
στην ειδική εκπαίδευση. Είναι µέλος των συντακτικών οµάδων των σηµαντικότερων περιοδι-
κών για τη µουσική εκπαίδευση ανά τον κόσµο (όπως το International Journal of Music 
Education, το Journal of Research in Music Education, το Research Studies in Music 
Education, το British Journal of Music Education και το Music Education Research). 
 

Λένια Σέργη 
 

Η Λένια Σέργη είναι Καθηγήτρια στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµί-
ου. Σπούδασε µουσική στο Ελληνικό Ωδείο και στο Guildall School of Music and Drama του 
Λονδίνου, Παιδαγωγικά στο Bretton Hall College του Πανεπιστηµίου του Leeds και Μουσι-
κολογία στη Σορβόννη (Universite de Paris IV). Παρακολούθησε ειδικά σεµινάρια στο Orff 
Institute, στο Σάλτσµπουργκ. Είναι κάτοχος του τίτλου Master of Education του Boston 
University των ΗΠΑ και ∆ιδάκτωρ σε θέµατα Μουσικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. ∆ίδαξε στην Παιδαγωγική Ακαδηµία, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου και 
στο Παιδαγωγικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Έχει γράψει τα βιβλία ∆ηµιουργική 
Μουσική Αγωγή για τα Παιδιά µας (1982/1995), ∆ραµατική Έκφραση και Αγωγή του Παιδιού 
(1987/1991), Θέµατα Μουσικής και Μουσικής Παιδαγωγικής (1994), Προσχολική Μουσική 
Αγωγή (1995). Έχει δηµοσιεύσει άρθρα και µελέτες µε θέµατα παιδαγωγικά και µουσικολογι-
κά, ενώ συµµετείχε ή και διοργάνωσε εκπαιδευτικά και µουσικολογικά συνέδρια. Έχει γρά-
ψει µουσική κυρίως για θέατρο καθώς και για παιδιά.  
 

Θανάσης ∆ρίτσας 
 

Ο Θανάσης ∆ρίτσας εργάζεται ως καρδιολόγος στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. 
Παράλληλα µε τις ιατρικές του σπουδές µελέτησε ανώτερα θεωρητικά και σύνθεση και πα-
ρακολούθησε σεµινάρια σύνθεσης στην Βασιλική Ακαδηµία Μουσικής του Λονδίου. Έχει 
αναγνωρισθεί διεθνώς ως πρωτοπόρος για την κλινική και ερευνητική του δραστηριότητα στη 
χρήση της µουσικής ως θεραπευτικού µέσου και αποτελεί διακεκριµένο µέλος της Ευρωπαϊ-
κής Καρδιολογικής Εταιρείας (FESC), µέλος της Αµερικανικής Εταιρείας Μουσικοθεραπείας 
(ΑΜΤΑ) και της ∆ιεθνούς Εταιρείας Μουσικής στην Ιατρική (ISMM). Ως προσκεκληµένος 
οµιλητής έχει δώσει διαλέξεις και παράλληλα συναυλίες µε έργα του ως συνθέτης σε πολλά 
επιστηµονικά συνέδρια και αίθουσες συναυλιών στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. 
Επίσης, είναι συγγραφέας του βιβλίου Η Μουσική ως Φάρµακο (ΙΝFO HEALTH 2003) και 
είχε την εκδοτική επιµέλεια των βιβλίων Μουσικοκινητικά ∆ρώµενα ως Θεραπευτική Αγωγή 
(εκδ. Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, 2003) και Η Τέχνη ως Μέσον Θεραπευτικής Αγωγής (εκδ. 
Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, 2004).  
 
 

 

Τρόποι έγκαιρης εγγραφής στο συνέδριο 
 

 στα γραφεία της Ε.Ε.Μ.Ε. 
∆ελφών 127, Θεσσαλονίκη, κάθε ∆ευτέρα και Πέµπτη 18:30-20:00 

 
 µε ταχυδροµική επιταγή 

Ε.Ε.Μ.Ε. - Μυρτώ Βουγιούκα, ∆ελφών 127, 54248 Θεσσαλονίκη. 
Σηµειώνετε το όνοµά σας, το τηλέφωνό σας και την επεξήγηση: Εγγραφή στο 6ο Συνέδριο 

 
 µε αποστολή χρηµάτων σε τραπεζικό λογαριασµό 
Τράπεζα Eurobank: 0026-0200-47-0123586478 

Σηµειώνετε το όνοµά σας, το τηλέφωνό σας και την επεξήγηση: Εγγραφή στο 6ο Συνέδριο 
 

 

Επιστηµονική Επιτροπή  
του Συνεδρίου 

 
Πρόεδρος 

Μαίη Κοκκίδου 
 

Αντιπρόεδρος 
Ζωή ∆ιονυσίου 

 

Μέλη 
Πολύβιος Ανδρούτσος 
∆ηµήτρης Αντωνακάκης 
Πέτρος Βούβαρης 

Pamela Burnard (Αυστραλία/Η.Β.)  
∆ηµήτρης Γιάννου 

Arvydas Girdzijauskas (Λιθουανία)  
Εριφύλη ∆αµιανού - Μαρίνη 

∆ηµήτρης ∆ιονυσίου 
Κωνσταντίνα ∆ογάνη 
Θανάσης ∆ρίτσας 

Barbara Haselbach (Αυστρία)  
Jere T. Humphreys (Η.Π.Α.)  

Νίκος Ζαφρανάς 
Νίκος Θεοδωρίδης 
Λευκοθέα Καρτασίδου 
Ελένη Λαπιδάκη 

Παυλίνα Λιάτσου-Καραδήµου 
Γεωργία Μαρκέα 

Νατάσα Οικονοµίδου - Σταύρου 
Bo Nilsson (Σουηδία)  

John O'Flynn (Ιρλανδία)  
Sezen Ozeke (Τουρκία)  

Maria-Elena Riano Galan (Ισπανία)  
Ιουλία Παπαγεώργη 
Γιώργος Παπαδέλης 

Ξανθούλα Παπαπαναγιώτου 
Jose A. Rodriguez-Quiles y Garcia (Ισπανία)  

Λένια Σέργη 
Λελούδα Στάµου  
∆ανάη Στεφάνου 

Nikolina Stoyanova (Βουλγαρία)   
Κώστας Τσούγκρας  

Σµαράγδα Χρυσοστόµου 
Graham Welch (Η.Β.)  
Ντόρα Ψαλτοπούλου  
Susan Young (Η.Β.) 

 
Προεδρείο Οργανωτικής  
Επιτροπής του Συνεδρίου 

 
Πρόεδρος 

Σµαράγδα Χρυσοστόµου 
 

Αντιπρόεδρος 
Λελούδα Στάµου 

 

Γραµµατέας 
Λίλλυ Κότσιρα 

 

 
 

 

Αποστολή προτάσεων 
 

6th_conference@eeme.gr 
 

Πληροφορίες 
 

τηλ. 6939560404 
www.eeme.gr/6th/conference.htm 
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μάδα φοιτητών του Τμήμα-
τος Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης (ΜΕΤ) του Πανεπι-

στημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με 
τον διδάσκοντα του Τμήματος Πολύβιο 
Ανδρούτσο, διοργάνωσαν Μουσικοπαι-
δαγωγική Παράσταση βασισμένη στο 
παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά «Ο 
Πόλεμος της Χαμένης Παντόφλας» για 
παιδιά ηλικίας 8-11 ετών.  
 
Στις παραστάσεις συμμετείχαν παιδιά 
από δημοτικά σχολεία των νομών Θεσ-
σαλονίκης και Ημαθίας, καθώς και παι-
διά από το Παιδικό Χωριό S.O.S Πλα-
γιαρίου και από το 4ο Ειδικό Σχολείο 
Θεσσαλονίκης. Η είσοδος για το κοινό 
ήταν ελεύθερη.  
 
 

 
 
Πραγματοποιήθηκαν δύο κύκλοι παρα-
στάσεων στο Αμφιθέατρο Τελετών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο δεύτε-
ρος κύκλος έλαβε χώρα έπειτα από τη 
μεγάλη επιτυχία των παραστάσεων και 
τη μεγάλη ανταπόκριση και αυξημένη 
ζήτηση από πολλά δημοτικά σχολεία 
της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων.  
 
Στα πλαίσια του πρώτου κύκλου πραγ-
ματοποιήθηκαν τέσσερις παραστάσεις, 
στις 10, 11, 14 και 15 Απριλίου 2008. Ο 
δεύτερος κύκλος περιελάμβανε ακόμα 
τέσσερις παραστάσεις, οι οποίες πραγ-
ματοποιήθηκαν στις 18, 19 και 20 Νο-
εμβρίου.  
 

Συνολικά, τις παραστάσεις του 1ου και 
του 2ου κύκλου, παρακολούθησαν περί-
που 800 παιδιά και 200 ενήλικες, εκ-
παιδευτικοί της μουσικής, δάσκαλοι, 
νηπιαγωγοί και γονείς. Λόγω του ότι 
συνεχίζει να υπάρχει αυξανόμενο ενδι-
αφέρον από πολλά σχολεία ακόμα, κα-
θώς και γενικότερα του κοινού, εξετά-
ζεται από την ομάδα της παράστασης το 
ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί και 3ος 
κύκλος παραστάσεων κατά το εαρινό 
εξάμηνο του 2009. 
 
Οι παραστάσεις αυτές, εκτός του ότι 
αποτελούν γενικότερα σημαντική κοι-
νωνικοπολιτιστική παρέμβαση, ισχυρο-
ποιούν και τους δεσμούς μεταξύ πρω-
τοβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Ακόμα, λόγω της ιδιαίτερης δομής 
τους και του διαδραστικού τους χαρα-
κτήρα αναδεικνύουν στην πράξη την 
ομορφιά και την αποτελεσματικότητα 
της σύνδεσης της μουσικοεκπαιδευτι-
κής διαδικασίας με την καλλιτεχνία και 
τη δημιουργία. 
 
Οι παραστάσεις πραγματοποιήθηκαν με 
την υποστήριξη της Ε.Ε.Μ.Ε. Στο περι-
οδικό Μουσική Εκπαίδευση (τ. 18, σ.σ. 
7-17) δημοσιεύτηκε αναλυτικό άρθρο 
με τα βήματα έμπνευσης, προετοιμασί-
ας και εφαρμογής της παράστασης.  
 

 
 

Οι «σβουρίτσες» - εμψυχώτριες της παράστασης 

Ευχόμαστε στους συντελεστές της πα-
ράστασης πάντα επιτυχίες στις μουσικές 
και μουσικοπαιδαγωγικές τους δημι-
ουργίες και σύντομα να τους δούμε ξα-
νά στη σκηνή! 
 
 

 
 

Και του χρόνου!  
 
 

 
 

Ο 

 

«Ο Πόλεμος  
της Χαμένης Παντόφλας» 

 
Μια μουσικοπαιδαγωγική παράσταση 

για παιδιά ηλικίας 8-11 ετών 
 

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 
Συντελεστές  

και των δύο κύκλων  
παραστάσεων 

 
Βάσω Αϊντζή, Γκλόρια Ανδρουλάκη, 
Μάγδα Βελλή, Μαρία Γεροσίμου, 
Ελενίτσα Γεωργίου, Κοσμάς Γιαν-
νουτάκης, Γιάννης Ευσταθόπουλος, 
Μανώλης Ευστρατιάδης, Δημήτρης 
Ζαχαράκης, Δάφνη Καρελλάκη, 
Κατερίνα Κουθούρη, Έφη Μπακού-
ρα, Λία Μπαμπαλετάκη, Μάρια 
Ντεβιτζάκη, Μελίνα Ντυπρέ, Βαλε-
ντίνη Παπαθανασίου, Μαρία Παπα-
θανασίου, Αφροδίτη Παπαχριστο-
δούλου, Κλειώ Παπαδιά, Γιάννης 
Ριζόπουλος, Ζωή Στυλιανού, Αχι-
λέας Τίγκας, Χριστίνα Τσίγκα, Άλ-
κηστις Τσιμούρτα, Βασιλική Ψύρρα 
και ο διδάσκων του ΤΜΕΤ, Πολύβι-
ος Ανδρούτσος. 
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12ç ×ïñùäéáêÞ ÓõíÜíôçóç Äçìïôéêþí Ó÷ïëåßùí

10-11 Éïõíßïõ 2008
Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Áóâåóôï÷ùñßïõ

ÃÃ
éá 12ç ÷ñïíéÜ ôï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Áóâåóôï÷ùñßïõ
äéïñãÜíùóå ôçí êáèéåñùìÝíç ðéá óõíÜíôçóç ÷ïñùäéþí
äçìïôéêþí ó÷ïëåßùí. Ç åêäÞëùóç Ýãéíå óôéò 10 êáé 11

Éïõíßïõ óôçí áßèïõóá åêäçëþóåùí êáé óôçí áõëÞ ôïõ ó÷ïëåß-
ïõ êáé åß÷å éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí.

Ïé ÷ïñùäßåò ðïõ Ýëáâáí ìÝñïò, ìå óåéñÜ åì-
öÜíéóçò óôç ÓõíÜíôçóç, Þôáí: 

2ïõ êáé 4ïõ Äçìïôéêþí Ó÷ïëåßùí Ðåý-
êùí. Äßöùíç ÷ïñùäßá ðïõ ëåéôïõñãåß õðü ôçí
áéãßäá ôïõ óõëëüãïõ ãïíÝùí êáé êçäåìüíùí
ôùí ó÷ïëåßùí êáé ôç äéåýèõíóÞ ôçò Ý÷åé ç Åõ-
äïîßá Áããåëßäïõ. 
 Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Áéãéíßïõ. Äéåýèõíå

ï Áõãïõóôßíïò Áíäñéêüðïõëïò êáé Ýäéíå ôçí
åíôýðùóç ìéáò êáëÞò ó÷ïëéêÞò ÷ïñùäßáò.  
 ×ïñùäßá ôçò Ã´ ôÜîçò ôïõ 2ïõ Äçìïôéêïý

Ó÷ïëåßïõ Áóâåóôï÷ùñßïõ. Ôç äéåýèõíóç åß÷å
ï äéåõèõíôÞò ôïõ ó÷ïëåßïõ, ÂáããÝëçò Ìé÷áç-
ëßäçò. Ôñáãïýäçóáí Ýíá ôåñÜóôéï ðïô ðïõñß
ìå êëáóéêÝò åðéôõ÷ßåò ôïõ ´70.
 Óôç ÷ïñùäßá ôïõ 2ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåß-

ïõ Ãéáííéôóþí óõììåôåß÷áí êáé ðáéäéÜ ôïõ
íçðéáãùãåßïõ. Ï ìáÝóôñïò, Áíôþíçò Ðáðá-
äüðïõëïò, äéåýèõíå áðü ôï áêïñíôåüí êáé Þ-
ôáí ç ðéï ãëõêéÜ ðáñïõóßá ôïõ äéçìÝñïõ. Ôá
ðáéäéÜ ôñáãïõäïýóáí êáé ÷üñåõáí êáé Ýäåé-
÷íáí ðñáãìáôéêÜ íá ôï áðïëáìâÜíïõí. 
 Ç ÷ïñùäßá ôïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Á-

óâåóôï÷ùñßïõ, ìå ôïí ÐáíôåëÞ ÔåñåæÜêç óôç
äéåýèõíóç, Þôáí ç ðéï ïñãáíùìÝíç ÷ïñùäßá.
Ëåéôïõñãåß áðü ôï 1995 êáé Ý÷åé åìðåéñßá á-
ðü óõíáõëßåò áëëÜ êáé áðü ç÷ïãñáöÞóåéò.   

Ôçí åðüìåíç ìÝñá ôçò ÓõíÜíôçóçò ðáñïõ-
óéÜóôçêáí ïé ÷ïñùäßåò: 

Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Ìåëéóóï÷ùñßïõ, ìå
ìáÝóôñï ôïí ÄçìÞôñç ÁôæÝìç. Ôá ðáéäéÜ ðïõ
óõììåôåß÷áí óôç ÷ïñùäßá ðáñÜëëçëá Ýðáé-
æáí ìåôáëëüöùíá êáé ôñáãïõäïýóáí óüëé. 
 ÄçìïôéêÞ ×ïñùäßá Ëéôü÷ùñïõ "ÉùÜííçò Óáêåëëáñßäçò",

ìå ìáÝóôñï ôï Ãåþñãéï ÌðåëïãéÜííç. ¹ôáí ìéá ðïëý êáëÞ ìï-
íüöùíç ÷ïñùäßá ðïõ èá ìðïñïýóå åýêïëá íá ðåñÜóåé êáé óå
äßöùíï ñåðåñôüñéï, áëëÜ ìå áôõ÷Þ åðéëïãÞ ôñáãïõäéþí. 
 Ç ÷ïñùäßá ôïõ Ðíåõìáôéêïý ÊÝíôñïõ Áóâåóôï÷ùñßïõ, Þ-

ôáí ïé ðñïóêåêëçìÝíïé ôçò ÓõíÜíôçóçò áõôÞò, ïé ïðïßïé, ìåôÜ
áðü 40 ÷ñüíéá, Ý÷áóáí ðñüóöáôá ôïí ìáÝóôñï ôïõò, Ãåþñãéï
Ñéôæïýëç, êáé åìöáíßóôçêáí ìå ôïí ÄçìÞôñç Êå÷áãéÜ óå ðñü-
ãñáììá ìå ðáñáäïóéáêÜ ôñáãïýäéá Ìáêåäïíßáò. 
 Ç ÷ïñùäßá ôïõ 2ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Ìç÷áíéþíáò, ðïõ

åíþ åß÷å êáëü óôÞóéìï åðÝëåîå ôï äýóêïëï äñüìï ôïõ íá ôñá-
ãïõäÞóåé a capella. Ï ìáÝóôñïò, ÓÜââáò Âñåôôüò, ìÜëëïí îÝñåé
êáëÜ íá ïñãáíþíåé ÷ïñùäßåò, êáèþò åß÷å ìéá éäéáßôåñá ðñïóå-
êôéêÞ åðéëïãÞ ôïõ ðñïãñÜììáôïò ðïõ ðáñïõóßáóå, üìùò äåí
õðïëüãéóå óùóôÜ ôéò ÷ïñùäéáêÝò éêáíüôçôåò ôùí ìáèçôþí. 

 Ç ÷ïñùäßá ôïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Áóâåóôï÷ùñßïõ, ìå
ôïí ÐáíôåëÞ ÔåñåæÜêç, ôñáãïýäçóå óôï ôÝëïò êáé ôùí äýï ç-
ìåñþí ìå ôéò óôïëÝò ôçò, ôéò äéöùíßåò ôçò, ôïí ÷ïñùäéáêü ôçò Þ-
÷ï êáé ðïëý êáëü ðñüãñáììá, üðùò èá Ýðñåðå íá åßíáé ç ïéêï-
äÝóðïéíá, ÷ùñßò íá èÝôåé ôïí ðÞ÷ç (êáé ôç ìýôç) ðïëý øçëÜ.   

Ï ê. ÔåñåæÜêçò, äéïñãáíùôÞò êáé õðåýèõíïò
ôçò ÓõíÜíôçóçò, ìïõ ìßëçóå ãéá ôïõò óêïðïýò
ôçò ÓõíÜíôçóçò. Ç ÓõíÜíôçóç äåí Ý÷åé äéáãù-
íéóôéêü ÷áñáêôÞñá. ÐñÝðåé ôá ðáéäéÜ íá ôï á-
ðïëáýóïõí, íá ðåñÜóïõí êáëÜ êáé, êõñßùò,
"èÝëïõìå íá äþóïõìå ëüãï ýðáñîçò óôéò ÷ïñù-
äßåò êáé ìåôÜ ôçí 25ç Ìáñôßïõ". Êáé ðñÜãìá-
ôé, ïé êáëÝò ðñïèÝóåéò ôïõ ê. ÔåñåæÜêç åßíáé
áäéáìöéóâÞôçôåò. ÅðéðëÝïí, õðÞñ÷å Ýíá êïì-
ìÜôé ðïõ ìå ôç ëÞîç ôçò êÜèå ìÝñáò èá ôñá-
ãïõäïýóáí üëåò ïé ÷ïñùäßåò ìáæß. ¹ôáí ôï
Ãëõêü Ôóáìðß Óôáöýëé ôïõ ÓôÝöáíïõ Âáóé-
ëåéÜäç, Ýíá åíäéáöÝñïí êáé éäéáßôåñá äýóêï-
ëï ôñáãïýäé, ðïõ ìüíï ëßãåò ÷ïñùäßåò (ìüëéò
ôÝóóåñéò) ìðÞêáí óôç äéáäéêáóßá íá ôï ìÜ-
èïõí. 

Ôá ðáéäéÜ ôçò ÷ïñùäßáò ôïõ Áóâåóôï÷ùñßïõ
Þôáí ðïëý öéëüîåíá, áí êáé ôç äåýôåñç ìÝñá
äõóêïëåýïíôáí íá êÜíïõí õðïìïíÞ ìÝ÷ñé ôï
ôÝëïò. Óôç ëÞîç ôçò ÓõíÜíôçóçò ï ê. ÔåñåæÜ-
êçò óÞìáíå ôçí Ýíáñîç ôùí åñãáóéþí ãéá ôç
13ç óõíÜíôçóç, ôïí Éïýíéï ôïõ 2009. 

Èá ðñüôåéíá óå üëïõò üóïé äïõëåýåôå óå äç-
ìïôéêÜ ó÷ïëåßá íá óõæçôÞóåôå ìå ôï óýëëïãï
ãïíÝùí êáé êçäåìüíùí ôùí ó÷ïëåßùí óáò ãéá
ôç äçìéïõñãßá ìéáò ó÷ïëéêÞò ÷ïñùäßáò, ãåãï-
íüò ðïõ èá óáò áðáëëÜîåé áðü ôï íá ïñãáíþ-
íåôå óõíáõëßåò ìÝóá óôï ùñïëüãéï ðñüãñáì-
ìá êáé èá ðñïùèÞóåé éäéáßôåñá ôï ÷ïñùäéáêü
ôñáãïýäé. Åðßóçò, áêüìç êáé áí ôá êáôáöÝñ-
íåôå ìÝóá óôï ðñüãñáììÜ óáò, æçôÞóôå ÷ñÞ-

ìáôá ãéá íá Ý÷åôå Ýíáí óõíïäü, ãéáôß "ôï ðéÜíï åßíáé ç ðáôåñß-
ôóá ôçò ðáéäéêÞò ÷ïñùäßáò"! Êáé ôÝëïò, áöïý ôï êÜíåôå ðïõ ôï
êÜíåôå… êÜíôå ôï ìå êÝöé êáé áãÜðç.   

ÈÝëù, ëïéðüí, ìå áõôÞ ôçí áíôáðüêñéóç íá ðáñáêéíÞóù üëïõò
üóïõò åýêïëá Þ äýóêïëá äçìéïõñãïýí ÷ïñùäßåò óôá ó÷ïëåßá,
íá ðÜñïõí ôçí áðüöáóç ôïõ ÷ñüíïõ íá åßíáé óôç 13ç
×ïñùäéáêÞ ÓõíÜíôçóç Äçìïôéêþí Ó÷ïëåßùí. Ãéáôß; Ãéáôß äß-
íåé êßíçôñï óôïõò ìáèçôÝò íá äïõëÝøïõí óêëçñüôåñá. Ãéáôß èá
ãõñßóåôå óôï ó÷ïëåßï ìå Ýíá ðïëý üìïñöï åíèýìéï óôï ìõáëü
êáé óôéò êáñäéÝò ôùí ìáèçôþí óáò, áëëÜ êáé óôç ôæáìáñßá ôïõ
ó÷ïëåßïõ (ðñÜãìá ðïõ êÜíåé ôïõò äéåõèõíôÝò íá óáò âëÝðïõí
äéáöïñåôéêÜ). Ãéáôß, ïýôùò Þ Üëëùò, åôïéìÜæåôå ðñüãñáììá
ãéá ôç ëÞîç ôçò ÷ñïíéÜò. Êáé, ôÝëïò, ãéáôß ç Å.Å.Ì.Å. ïñãáíþ-
íåé óåìéíÜñéá ãéá äéåýèõíóç ÷ïñùäßáò êáé óßãïõñá äåí ôá êÜ-
íåé ãéá áõôïýò ðïõ Þôáí Þäç åêåß…

Åõäïîßá Áããåëßäïõ
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            ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
φορμή για τον πολυσυγγραφικό 
αυτό τόμο ήταν οι ομότιτλες διημε-
ρίδες που οργάνωσε η Ελληνική 

Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση στη 
Θεσσαλονίκη (Κέντρο Μουσικής του Δήμου 
Νεάπολης, 13-14 Σεπτεμβρίου 2008) και την 
Κέρκυρα (Ιόνιος Ακαδημία, 22-23 Οκτωβρί-
ου 2008) με τη συμμετοχή των περισσότερων 
από τους συγγραφείς του τόμου.  
 
Οι δεκατέσσερις μελέτες του τόμου αυτού 
φωτίζουν πολλές διαφορετικές διαστάσεις της 
σχολικής μουσικής εκπαίδευσης: την παιδαγω-
γική, τη διδακτική της μουσικής, την ψυχολο-
γία, τη μουσικολογία, την ειδική αγωγή, τη 
μουσικοθεραπεία, κ.ά. Οι διαστάσεις αυτές δεν 
είναι οι μόνες, ούτε ίσως οι πιο σημαντικές για 
όλους. Μπορούν όμως να προσφέρουν στον 
εκπαιδευτικό της μουσικής ουσιαστική βοή-
θεια στο έργο του, δηλαδή στο σχεδιασμό, τη 
μεθοδολογία και τις εφαρμογές που θα επιλέξει 
να χρησιμοποιήσει στη δουλειά του.  
 
Η Μαίη Κοκκίδου αναφέρεται στο σχεδια-
σμό και την ανάπτυξη ημερήσιου μαθήματος 
μουσικής. Μέσα από μία διεξοδική βιβλιο-
γραφική ανασκόπηση του χώρου προτείνει 
τρόπους οργάνωσης και ανάπτυξης του μα-
θήματος της μουσικής (στόχοι, περιεχόμενο, 
αποτελέσματα, μέθοδοι, πορεία, αξιολόγηση, 
διδακτικά μέσα). 
 
Η Σμαράγδα Χρυσοστόμου αναφέρεται στη 
διαθεματική προσέγγιση και τη διδασκαλία 
της μουσικής. Αναφέρεται στα θετικά στοι-
χεία της διαθεματικής ή ενιαιοποιημένης 
διδασκαλίας, χωρίς να παραλείψει να εκφρά-
σει και κάποιες επιφυλάξεις, και στηρίζει έτσι 
τη σημασία των ενιαιοποιημένων τεχνών. 
 
Η Ζωή Διονυσίου αναφέρεται στη δημιουρ-
γικότητα και στο πώς μπορεί να αναπτυχθεί 
μέσα από τη μουσική εκπαίδευση. Ξεκινώ-
ντας από μία ανασκόπηση ερευνών στους 
τομείς της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας και 
της μουσικής παιδαγωγικής επιχειρεί να 
σκιαγραφήσει κάποιες κεντρικές τάσεις γύρω 
από το θέμα, να καταδείξει πιθανές παρανοή-
σεις που ελλοχεύει η χρήση της και να προ-
τείνει τρόπους οργάνωσης του μαθήματος της 
μουσικής για τη στήριξη και την ανάπτυξη 
της δημιουργικότητας.  
 
Ο Δημήτρης Αντωνακάκης προσεγγίζει τις 
μουσικοπαιδαγωγικές εφαρμογές μέσα από μία 
θεώρηση της αναπτυξιακής ψυχολογίας. Γίνε-
ται μία προσέγγιση της αναπτυξιακής αξίας 
της μουσικής και ποιους μη μουσικούς τομείς 
της ανθρώπινης ανάπτυξης επηρεάζει. Στη 
συνέχεια περιγράφεται το μουσικό ανάλογο 
θεμελιωδών θεωριών της αναπτυξιακής ψυχο-

λογίας (αφομοίωση, διατήρηση, διάκριση, 
επαγωγή, αναπαραστάσεις της πραγματικότη-
τας). Εξετάζεται η θεωρία της πολλαπλής νοη-
μοσύνης του Howard Gardner και οι τύποι της 
στο πλαίσιο της γνωστικής ψυχολογίας.  
 
Η Νατάσα Οικονομίδου-Σταύρου αποσα-
φηνίζει τον όρο διαφοροποίηση στο χώρο της 
παιδαγωγικής και προτείνει τρόπους με τους 
οποίους ο εκπαιδευτικός μπορεί να εφαρμό-
σει τη διαφοροποίηση στο μάθημα της μου-
σικής σε τάξης μικτής ικανότητας. Η διαφο-
ροποίηση χρησιμοποιείται ως εργαλείο με 
βάση το οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
σχεδιάσει και να διεξάγει μια πιο αποτελε-
σματική διδασκαλία για τις ανάγκες του κάθε 
παιδιού χωριστά.  
 
Ο Δημήτρης Πνευματικός και ο Νίκος Θε-
οδωρίδης αναδεικνύουν τη σημασία της 
συγκινησιακής εμπειρίας στην εκπαίδευση. 
Οι συγγραφείς προτείνουν μία σειρά μουσι-
κών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία 
συγκινησιακών εμπειριών και ένα μοντέλο 
αναστοχασμού επί των συγκινήσεων που 
μπορούν να βοηθήσουν σε αυτόν τον ευαί-
σθητο χώρο της συναισθηματικής αγωγής 
των παιδιών.  
 
Η Λευκοθέα Καρτασίδου παρουσιάζει τη 
βιβλιογραφία σχετικά με την χρήση της μου-
σικής στην πρώιμη παρέμβαση ιδιαιτέρως 
στα «παιδιά σε επικινδυνότητα» και αναδει-
κνύει τη συμβολή της μουσικής στην ολό-
πλευρη ανάπτυξη παιδιών με ή και χωρίς 
ειδικές ανάγκες. Παραθέτει τη δομή που διέ-
πει μια μουσικοθεραπευτική συνεδρία και 
τονίζει την ανάγκη της εφαρμογής μουσικών 
προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης στη 
χώρα μας.  
 
Η Χριστιάνα Αδαμοπούλου αναφέρεται στην 
επιθετικότητα του παιδιού, στο πώς και γιατί 
εμφανίζεται στη σχολική τάξη, πού έχει τις 
ρίζες της και πώς αυτή μπορεί να αντιμετωπι-
στεί από τον μουσικοθεραπευτή. Στο άρθρο 
προτείνονται δραστηριότητες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό, μέσα 
από τις οποίες οι μαθητές με επιθετική συμπε-
ριφορά μπορούν να αναζητήσουν εσωτερικά 
και εξωτερικά κίνητρα και να εκτονωθούν 
δημιουργικά μέσα από τη μουσική.  
 
Η Αγγελική Κωλέττη μας εισάγει στη συ-
στημική θεωρία και στο πώς μπορεί να αξιο-
ποιηθεί για τη διαχείριση προβλημάτων συ-
μπεριφοράς και σχέσεων στη σχολική τάξη, 
που αποτελεί κι αυτή ένα ανθρώπινο σύστημα.  
 
Ο Γιάννης Σταύρου αναζητά τους λόγους 
για τους οποίους εισάγουμε την παραδοσιακή 

μουσική στην εκπαίδευση, καθώς και τα κρι-
τήρια με τα οποία πρέπει να γίνεται η επιλογή 
των παραδοσιακών τραγουδιών που διδά-
σκουμε στα παιδιά. Προτείνει μεθόδους προ-
σέγγισης της παράδοσης, ώστε τελικά αυτή 
να αντιμετωπίζεται ως ζωντανός φορέας πο-
λιτισμού και αισθητικής αγωγής. 
 
Η Μαρία Έμμα Μελιγκοπούλου παρουσιάζει 
στρατηγικές για την αποτελεσματική οργάνω-
ση και πρόβα της σχολικής χορωδίας. Αντιμε-
τωπίζοντας ολόπλευρα το θέμα της χορωδίας 
παραθέτει τα προσόντα του μαέστρου, του 
χορωδού, του χορωδιακού ρεπερτορίου αλλά 
και της αίθουσας που γίνεται η πρόβα.  
 
Η Αθηνά Φυτίκα μελετά το θέμα της διδα-
σκαλίας της μουσικής ανάγνωσης, ένα θέμα 
που αφορά άμεσα τους δασκάλους μουσικών 
οργάνων, αλλά έμμεσα όλους τους εκπαιδευ-
τικούς μουσικής. Κάνει μία βιβλιογραφική 
επισκόπηση σε έρευνες και σύγχρονα διδα-
κτικά μοντέλα μουσικής σημειογραφίας δίνο-
ντας διευκρινιστικά παραδείγματα: προσέγγι-
ση με βασική νότα αναφοράς, διαστηματική 
προσέγγιση, προσέγγιση με πολλά κλειδιά, 
εκλεκτικιστική προσέγγιση, καθώς και άλλες 
πέντε ρυθμικές προσεγγίσεις (περιγραφική, 
αριθμητική, μετρική, συλλαβική, ποιητική). 
 
Ο Κώστας Τσούγκρας μάς εισάγει σε μία 
θεωρία που χρησιμοποιείται για τη διδασκα-
λία της τονικής αρμονίας και την ανάλυση 
τονικής μουσικής σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες: τη λειτουργική αρμονία. Η μελέτη 
αυτή υποστηρίζει θεωρητικά και πρακτικά το 
αντικείμενο της διδασκαλίας της αρμονίας 
αναδεικνύοντάς το σε χρήσιμο εργαλείο μου-
σικής ανάλυσης.  
 
Η Ευσταθία Θεοχαρίδου και η Ελισάβετ 
Λεπτοκαρίδου προσεγγίζουν το θέμα της 
επίδρασης της μουσικής στην ανάπτυξη των 
κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών. Πρόκειται 
για μια σκοπιά από το αντικείμενο της φυσικής 
αγωγής και της κινησιολογίας, που αναδεικνύ-
ει τη χρήση της μουσικής ως μέσο για την 
επίτευξη κινητικών στόχων. Η βιβλιογραφική 
αυτή έρευνα αναδεικνύει ότι η μουσική και 
ειδικότερα ο ρυθμός συμβάλουν ουσιαστικά 
στην κινητική απόδοση των παιδιών.  

 

(Το κείμενο είναι από την εισαγωγή του βιβλίου) 
 
 

ΑΑ  

 Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: 
Ζητήματα σχεδιασμού, μεθοδολογίας και εφαρμογών
 
Ζωή Διονυσίου & Σοφία Αγγελίδου (επιμέλεια) 
Ε.Ε.Μ.Ε. 2008 

 

Παραγγελίες 
info@eeme.gr 

 
Τιμή για τα μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε.: 15 ευρώ 
Τιμή για μη μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε.: 18 ευρώ 
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   ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 

  Γλώσσες από την Κούνια 
 
  Lullabies from the cradle (2008)  
  Πανεπιστήµιο Cukurova YADIM, Κέντρο Ξένων Γλωσσών, 2008, Άδανα, Τουρκία 
  Alev Dikici, ISRC GBXGG0800001- GBXGG0800035.  
 
  Ζωή ∆ιονυσίου 
 
 

το χώρο της µουσικής παιδαγωγι-
κής τελευταία παρατηρούνται δύο 
τάσεις. Πρώτον, η µουσική αγωγή 

δεν αφορά µόνο τη σχολική ηλικία και ως εκ 
τούτου την ιδρυµατοποιηµένη συστηµατική 
εκπαίδευση, αλλά οτιδήποτε γαλουχεί ή εκ-
παιδεύει µουσικά το παιδί ή τον ενήλικα. 
Μουσική αγωγή προσφέρεται άπλετα στην 
κοινωνία, στην οικογένεια, στις µικρές ή 
µεγάλες «κοινότητες» (communities) ή παρέ-
ες παιδιών και ενηλίκων στο σπίτι, στη γειτο-
νιά, στους παιδότοπους, κλπ. Η δεύτερη δια-
πίστωση, που έρχεται και ως αποτέλεσµα της 
πρώτης, είναι ότι η µουσική αγωγή βρίσκει 
πρόσφορο έδαφος σε όλο και µικρότερες 
ηλικίες. Άλλωστε υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον 
στην προσχολική ηλικία, που αναγνωρίζεται 
ως η χρυσή εποχή για την ανάπτυξη δεξιοτή-
των και ικανοτήτων που θα χρειαστούν άµε-
σα στο παιδί µόλις πάει σχολείο. Έτσι, δηµι-
ουργούνται προγράµµατα µουσικής για βρέ-
φη και νήπια, καθώς και προγράµµατα γυ-
µναστικής, ζωγραφικής, εκµάθησης ξένων 
γλωσσών, κ.ά. 
 
Ένα πρωτότυπο και ιδιαίτερο βιβλίο µε τίτ-
λο «Lullabies from the cradle» είναι το απο-
τέλεσµα του προγράµµατος «Languages 
from the Cradle» που εκπονήθηκε στα πλαί-
σια του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Προγράµ-
µατος Σωκράτης, ∆ράση Lingua 1. Το βι-
βλίο περιλαµβάνει τριανταπέντε νανουρί-
σµατα σε επτά γλώσσες: Τουρικικά, ∆ανέζι-
κα, Ελληνικά, Τσέχικα, Αγγλικά, Ιταλικά 
και Ρουµανικά. Συντονιστικό ίδρυµα του 
έργου είναι το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του 
Πανεπιστηµίου Cukurova YADIM της 
Τουρκίας και συντονιστής του έργου ο 
Figen Yilmanz. Τα ιδρύµατα που συµµετέ-
χουν στο πρόγραµµα από τις υπόλοιπες έξι 
χώρες ήταν τα: Videnscenter for Integration 
(∆ανία), Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαι-
δευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), 
University of West Bohemia (Τσεχία), The 
Mosaic Art and Sound Ltd. (Ηνωµένο Βασί-
λειο), Regional In-Service Teaching Centrer 
Arges (Ρουµανία), Synthesis Center for 
Research and Education Ltd. (Κύπρος), 
Kindersite Project Ltd. (Ηνωµένο Βασίλειο). 
Από την χώρα µας συνεργάτης είναι η κ. 
Σταυρούλα Καρτάλη, Επιστηµονικό Προ-
σωπικό του Τµήµατος Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης.  
 
Η έκδοση συνοδεύεται από ψηφιακό δίσκο 
όπου τραγούδιουνται όλα τα τριανταπέντε 
νανουρίσµατα του βιβλίου -πέντε σε κάθε 
γλώσσα- από δέκα τραγουδιστές. Τα νανου-

ρίσµατα αποδίδονται άλλοτε a capella, άλ-
λοτε µε συνοδεία πιάνου, κιθάρας, µπάντζο 
ή άρπας. Η ηχογράφηση έγινε από την 
Teresa Dello Monaco, του Mosaic Art and 
Sound Ltd, και τον Ευάγγελο Χειµωνίδη, 
Λέκτορα Μουσικής Τεχνολογίας στο Insti-
tute of Education, University of London. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα πέντε ελληνικά 
νανουρίσµατα αποδίδονται έξοχα από τη 
Μαρία Βαρβαρίγου, υποψήφια διδάκτορα 
µουσικής παιδαγωγικής στο Institute of 
Education, University of London, η οποία 
ερµηνεύει µε διαύγεια και ευελιξία διαφορε-
τικά ηχοχρώµατα της λαϊκής µας µουσικής 
παράδοσης.  
 
Η χαριτωµένη εικονογράφηση του βιβλίου 
έγινε από τους Abdulkadir Duran και 
Mustafa Ocay, ενώ την ελληνική έκδοση 
µετέφρασε η Αφροδίτη Μπουσουλέγκα. Το 
βιβλίο ακολουθεί την εξής δοµή: τα νανου-
ρίσµατα παρατίθενται σε οµάδες ανάλογα µε 
την χώρα προέλευσής τους. Σε κάθε κεφά-
λαιο προηγείται ένα σύντοµο εισαγωγικό 
σηµείωµα µε δύο µέρη, το ένα αναφέρεται 
στα κυριότερα χαρακτηριστικά της γλώσσας 
και το δεύτερο σε σχόλια για τα νανουρί-
σµατα που συναντούνται στον κάθε λαό. Τα 
σηµειώµατα αυτά περιλαµβάνουν πολύ εν-
διαφέροντα και κατατοπιστικά στοιχεία. Τα 
νανουρίσµατα παρατίθενται µε µετάφραση 
στη γλώσσα που απευθύνεται το κάθε βι-
βλίο, έτσι το βιβλίο έχει εκδοθεί στις εφτά 
γλώσσες των χωρών που συµµετέχουν. Κά-
θε νανούρισµα παρατίθεται στην αριστερή 
σελίδα του βιβλίου, ενώ η δεξιά είναι αφιε-
ρωµένη σε πιθανές δραστηριότητες που 
µπορούν να γίνουν µε αφορµή το κάθε τρα-
γούδι. Οι δραστηριότητες σχετίζονται πε-
ρισσότερο µε τη γλώσσα -κάτι που δικαιο-
λογεί τη γλωσσολογική υποδοµή του προ-
γράµµατος- και σε µικρότερο βαθµό µε τη 
ζωγραφική και τη µουσική.  
 
Η παράθεση των νανουρισµάτων παρακινεί 
τον προσεκτικό αναγνώστη σε µία σύγκριση 
ως προς τα θέµατα, το λεξιλόγιο, τα φωνήµα-
τα των συλλαβών, τις µελωδίες, τη δοµή και 
άλλα µουσικά και γλωσσικά στοιχεία, που 
κατά τη γνώµη µας λείπει από την έκδοση. 
Ίσως δεν ήταν στους στόχους του προγράµ-
µατος µία συγκριτική µατιά ανάµεσα στο 
πολιτισµικό αυτό µουσικό κοµµάτι της ευρω-
παϊκής ένωσης, αλλά πιστεύουµε ότι από µια 
τέτοια µατιά οι διαφορετικές όψεις του µου-
σικού πολιτισµού της Ευρώπης θα έβγαιναν 
κερδισµένες. Η δουλειά είναι τόσο περιεκτική 
και ουσιαστική, που ο αναγνώστης άθελά του 
συγκρίνει, βρίσκει οµοιότητες και διαφορές. 

Για παράδειγµα, σε πολλές γλώσσες υπάρ-
χουν συλλαβές και λέξεις που χρησιµοποιού-
νται µε σκοπό να ησυχάσουν το µωρό, αντί-
στοιχες µε το «να, α, α…», «ε, ε, ε…», «νάνι-
νάνι», «ο, ο, ο…» κλπ. Συχνά παρουσιάζο-
νται εκφράσεις όπως «ο, το παιδί µου, ο…», 
ευχές της µάνας προς το παιδί να είναι ευτυ-
χισµένο, να µεγαλώσει γρήγορα, µε ανέσεις 
και χαρές. Υπάρχουν πολλές αναφορές σε 
ζώα, δέντρα και λουλούδια. Μάνες προτρέ-
πουν το µωρό να κοιµηθεί πολύ, να ξεκουρα-
στεί,  να είναι ήρεµο κ.ά.    
 
Ιδιαίτερα φροντισµένος είναι ο δικτυακός 
τόπος του προγράµµατος όπου υπάρχουν 
πληροφορίες για το πρόγραµµα, ολόκληρα 
τα λόγια από τα νανουρίσµατα στην πρωτό-
τυπη γλώσσα τους και µεταφρασµένα στις 
εφτά γλώσσες των χωρών που συµµετέχουν 
στο πρόγραµµα, δείγµατα από όλα τα µου-
σικά παραδείγµατα του δίσκου, καθώς και 
όλα τα τριανταπέντε τραγούδια σε ψηφιακή 
επεξεργασία εικόνας και ήχου, κάτι πολύ 
πρωτότυπο που πραγµατικά καθηλώνει τα 
παιδιά στο να τα παρακολουθήσουν και να 
τα θυµούνται.  
 
Τα στοιχεία που αποκοµίζει ο αναγνώστης 
είναι πολύ ενδιαφέροντα για την κατανόηση 
και την καλή χρήση του βιβλίου και του 
οπτικοακουστικού υλικού. Στο εύλογο ερώ-
τηµα αν είναι απαραίτητες αυτές οι γλωσσι-
κές πληροφορίες σε κάποιον που απλά θέλει 
να ακούσει ή να µάθει µερικά νανουρίσµατα 
σε µια ξένη γλώσσα, θα απαντούσαµε ότι το 
πρόγραµµα επιδιώκει να φέρει το κοινό στο 
οποίο απευθύνεται σε επαφή µε τις γλώσσες 
και τους κανόνες δηµιουργίας των νανουρι-
σµάτων (θέµατα, περιεχόµενο, λεξιλόγιο, 
εκφράσεις κλπ.). Αυτές οι πληροφορίες 
µόνο να ωφελήσουν µπορούν στη διάδοση 
και τη συνέχεια της λαϊκής µουσικής παρά-
δοσης που σχετίζεται µε το παιδικό τραγούδι 
σε όλη την Ευρώπη.  
 
Το πρόγραµµα πρεσβεύει ότι τα νανουρί-
σµατα προσφέρουν πολύ περισσότερα από 
το να αποκοιµίζουν ένα µωρό. Προσφέρουν 
στη γλωσσική, τη συναισθηµατική, τη µου-
σική ανάπτυξη του παιδιού, και εν τέλει στη 
νοηµοσύνη του. Άλλωστε η από κοινού 
ενεργητική ακρόαση µουσικής (συνοδεία 
διαφόρων δραστηριοτήτων) συµβάλει στην 
καλύτερη επικοινωνία των παιδιών µε τους 
γονείς και αναπτύσσει µια σχέση στοργής 
αναντικατάστατη. Τα πρώτα χρόνια της 
ζωής του παιδιού είναι τα πιο καθοριστικά 
για  τη  µετέπειτά ανάπτυξη της οµιλίας του,  
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της νόησης, της µουσικότητας και φυσικά 
του χαρακτήρα του. Έτσι, σε µια ενωµένη 
Ευρώπη, σε µια πολυπολιτισµική Ευρώπη, 
η γλώσσα δεν µπορεί να είναι µόνο µία. 
Όταν οι ενήλικοι µιλούν και τραγουδούν 
µε τα παιδιά τους στη µητρική τους και σε 
άλλες γλώσσες, τότε τα παιδιά µαθαίνουν 
να διακρίνουν ήχους, ρυθµούς, λέξεις κάθε 
γλώσσας, κάτι που εξοικειώνει και θέτει 
τις βάσεις για την εκµάθηση ξένων γλωσ-
σών αργότερα. Άλλωστε τα παιδιά ηλικίας 
από 0 έως 6 ετών βρίσκονται στο ζενίθ της 
ανάπτυξης των γλωσσικών τους δυνατοτή-
των. Τα νανουρίσµατα λοιπόν σε διάφορες 
γλώσσες είναι ένας εύκολος τρόπος να 
έρθει κάποιος σε επαφή µε ξένες γλώσσες. 
Τα λόγια τους είναι απλά, εύκολα, µε αρ-
κετές επαναλήψεις, µε θέµατα και προτει-
νόµενες δραστηριότητες πολύ ενδιαφέ-
ρουσες για τα παιδιά. 
 
Το υλικό του προγράµµατος που παρου-
σιάζεται στο βιβλίο και στο δικτυακό τόπο 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην οικογέ-
νεια, στο σχολείο ή από παιδιά µόνα τους 
στο σπίτι. Τα τραγούδια προσφέρονται για 
να έρθουν τα παιδιά σε επαφή µε ξένες 
γλώσσες, καθώς ο καλύτερος τρόπος εκ-
µάθησης ξένων γλωσσών ξεκινά από το 
σπίτι. Φυσικά ο εκπαιδευτικός µπορεί να 
σκεφτεί πολλές άλλες δραστηριότητες 
ανάλογα µε το τι θέλει να δουλέψει περισ-
σότερο µε αφορµή τα νανουρίσµατα (µου-
σική, κίνηση, ζωγραφική, γλώσσες, θεα-
τρικό παιχνίδι, κλπ.).  
 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρό-
γραµµα µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελί-
δα: http://www.lullabies-of-europe.org/ 
 
 

 

 ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 
  Βασίλης Μητρόπουλος 
 

  Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ  
  ΤΗΣ ΜΕΛΩ∆ΙΑΣ 
 

  Εκδόσεις Fagotto, Αθήνα 2007  
  ISBN 801151-19-3 
                                                                                                                       Σοφία Αγγελίδου 
 

 
ο βιβλίο «Η Τεχνική εναρµόνισης της µελωδίας» του Βασίλη Μητρόπουλου απευ-
θύνεται στους µαθητές που επιχειρούν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστηµιακά 
Μουσικά Τµήµατα, σε όσους σπουδάζουν στα Ωδεία το Ειδικό µάθηµα της Αρµο-

νίας, και φυσικά στους καθηγητές που προετοιµάζουν τους µαθητές. Στο βιβλίο θα βρει κα-
νείς πρωτότυπες κυρίως ασκήσεις, που στοχεύουν στην θεωρητική και πρακτική κατάρτιση 
των σπουδαστών και στην κατανόηση των δύο σηµαντικότερων κεφαλαίων της αρµονίας: 
αφενός στη διάκριση των ξένων φθόγγων µιας µελωδίας και αφετέρου στην κατανόηση της 
µετατροπικής διαδικασίας. Επίσης περιέχεται ένας όσο το δυνατόν πληρέστερος αριθµός 
µουσικών ασκήσεων και παραδειγµάτων, καθώς και ένα CD. 
 
Ο συγγραφέας χωρίζει το βιβλίο του σε τρία µέρη και δύο παραρτήµατα. Στο πρώτο µέρος 
αναπτύσσεται το σκεπτικό των αρµονικών λειτουργιών και δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
κατανόηση των ξένων φθόγγων. Στο δεύτερο µέρος αναλύεται η χρωµατικότητα όπως εξελίσ-
σεται µέσα στα όρια της τονικότητας, µε ιδιαίτερη έµφαση στο κεφάλαιο των δευτερευουσών 
δεσποζουσών, ενώ το τρίτο µέρος ασχολείται µε τη µετατροπική διαδικασία. Στο πρώτο πα-
ράρτηµα περιλαµβάνονται προτεινόµενες λύσεις σε θέµατα των εισαγωγικών εξετάσεων στα 
Τµήµατα Μουσικών Σπουδών από το 1985 έως το 2006, ενώ στο δεύτερο δίδονται όλα τα 
θέµατα των εισαγωγικών εξετάσεων από το 1985 έως το 1999, καθώς και µερικές άλλες ασκή-
σεις του συγγραφέα.  
 
Θεωρώ ότι το βιβλίο αποτελεί χρήσιµο βοήθηµα για τους υποψήφιους στα πανεπιστηµιακά 
τµήµατα µουσικής που καλούνται να δώσουν το ειδικό µάθηµα της Αρµονίας. Ο συγγραφέας 
προσφέρει έξυπνες συνταγές εναρµόνισης της µελωδίας µε απώτερο στόχο την επιτυχία στις 
πανελλήνιες εξετάσεις. Πολύ βοηθητικό αποδεικνύεται και το CD µε τα τετράφωνα παρα-
δείγµατα που συνοδεύει το βιβλίο ώστε ο σπουδαστής να αποκοµίσει µία σηµαντική ακου-
στική εµπειρία σε συγχορδιακές διαδοχές. Το βιβλίο «Η Τεχνική εναρµόνισης της µελωδίας» 
του Βασίλη Μητρόπουλου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Fagotto.  
 

 
 

 
 

 ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ  
 

  Πολύβιος Ανδρούτσος 
 

  ∆ηµιουργία και πειραµατική εφαρµογή ενός µοντέλου διδασκαλίας  
  της Ιστορίας της Μουσικής στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση  
 

  Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2008     

  ISBN 978-960-12-1741-3 
 
 

 παρούσα έκδοση αποτελεί τη δηµοσίευση της διδακτο-
ρικής διατριβής του συγγραφέα µε θέµα ∆ηµιουργία και 
πειραµατική εφαρµογή ενός µοντέλου διδασκαλίας της 

ιστορίας της µουσικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η έρευνα που 
διεξήχθη στο πλαίσιο της διατριβής, σχεδιάστηκε και πραγµατο-
ποιήθηκε µε βάση την τότε εκπαιδευτική πραγµατικότητα (αρχές 
2000-αρχές 2002). Ακόµα και σήµερα που βρίσκεται σε ισχύ το 
∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Μουσικής 
Αγωγής και καθώς αναµένεται η έκδοση των νέων βιβλίων µουσι-
κής της δευτεροβάθµιας, το υλικό διδασκαλίας που χρησιµοποιήθη-
κε για την έρευνα παραµένει χρήσιµο, διότι µπορεί αρκετά εύκολα  

 
να αξιοποιηθεί και σε αυτό το πλαίσιο, εφόσον η διδασκαλία της 
ιστορίας της µουσικής εµπεριέχεται στο νέο αναλυτικό πρόγραµµα, 
ιδωµένη µέσω του διαθεµατικού πρίσµατος. Επίσης, είναι δυνατόν 
στο πλαίσιο του ∆.Ε.Π.Π.Σ. Μουσικής Αγωγής µε ποικίλους τρό-
πους να αξιοποιηθούν διάφορα στοιχεία του υλικού διδασκαλίας και 
του µοντέλου που δηµιουργήθηκαν κατά την έρευνα, λόγω της ευε-
λιξίας τους, κάτι που θα µπορούσε να οδηγήσει στη διερεύνηση και 
ενδεχοµένως και στη δηµιουργία και άλλων νέων διδακτικών προ-
σεγγίσεων της ιστορίας της µουσικής και συγχρόνως να αποτελέσει 
το έναυσµα για µελλοντικές σχετικές έρευνες. 

(βλ. http://www.eeme.gr/vivlia_CDs.htm) 
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ÓõíÝäñéá 2008 - 2009 ÓõíÝäñéá 2008 - 2009 

2nd International Conference for
PhD Music Students

11-13 Öåâñïõáñßïõ 2009
ÔìÞìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí

Á.Ð.È.

Ðëçñïöïñßåò:
http://phdmusic09.web.auth.gr/frameset.h
tml
E-mail: thania@mus.auth.gr

ÅËÁÔÅ ÍÁ ÐÁÉÎÏÕÌÅ
9ç ÓõíÜíôçóç ðáéäáãùãþí,
êáëëéôå÷íþí, åìøõ÷ùôþí.

ÈÝìá: Åìøý÷ùóç óôçí ôÜîç, 
÷áñÜ óôï ó÷ïëåßï

11 Áðñéëßïõ 2009
ÄÅÈ

Èåóóáëïíßêç

ÅéóçãçôÝò: Óöõñüåñá Ìáñßá, Ãñüóäïò
Óôáýñïò, Êïêêßäïõ Ìáñßá, ÃëáíôæÞò ÔÜ-
óïò, ÁõäÞ Áýñá, ÆÞóçò ÔÜóïò, ÃêáíÜ
Ãåùñãßá, Æçóïðïýëïõ ÅëÝíç, Óôïýìðïõ
ÊõñéáêÞ, Óïëá÷ßäïõ ÔÜóá, ×áôæçêáìÜ-
ñç Ðáíáãéþôá.

Óôç ëÞîç ôçò çìåñßäáò èá ðáñïõóéáóôåß
äñþìåíï ìå èÝìá ôç ó÷ïëéêÞ æùÞ áðü ôá
ðáéäéÜ ôïõ Åñãáóôçñßïõ ÔÝ÷íçò êáé
Äçìéïõñãßáò "Áíåìüóêáëá".

Ðëçñïöïñßåò: 
www.elatenapaiksoume.gr

3o ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï
ôçò ¸íùóçò Åêðáéäåõôéêþí

ÌïõóéêÞò ÁãùãÞò ÐñùôïâÜèìéáò
Åêðáßäåõóçò 

(Å.Å.Ì.Á.Ð.Å)

8-10 ÌáÀïõ 2009
ÁèÞíá

ÊáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá: 
31 Éáíïõáñßïõ 2009
Ðëçñïöïñßåò:
www.primarymusic.gr
info@primarymusic.gr

2nd Rhodes International Piano
Forum & Gina Bachauer

International Music Festival

12-14 Óåðôåìâñßïõ 2009
Ùäåßï Êáßôçò ÊáóôñïõíÞ

Ñüäïò

Ðëçñïöïñßåò:
kastrouni@otenet.gr
Ôçë: 2241069780

ÓåìéíÜñéï Åñìçíåßáò ÐáëéÜò
ÌïõóéêÞò ãéá ¸ã÷ïñäá êáé

ÔóÝìðáëï

21 Öåâñïõáñßïõ 2009
ÔìÞìá ÌïõóéêÞò ÅðéóôÞìçò êáé

ÔÝ÷íçò ÐáíåðéóôÞìéï Ìáêåäïíßáò

Ðëçñïöïñßåò:
http://www.uom.gr/

International Conference: 
Migrating Music: 

Media, Politics, and Style

10-11 Éïõëßïõ 2009
School of Oriental and African
Studies, University of London

Ëïíäßíï

ÊáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá: 
22 Öåâñïõáñßïõ 2009
Ðëçñïöïñßåò:
K.D.Ho@open.ac.uk

6th International Symposium on the
Sociology of Music Education

6-8 Éïõëßïõ 2009
Éñëáíäßá

Ðëçñïöïñßåò:
E-mail: Gwen.Moore@mic.ul.ie
www.sociologyofmusiceducation.com/

4th MERYC Conference of the
Euroean Network of Music

Educators and Researchers of
Young Children

22-25 Éïõëßïõ 2009
University of Bologna

Bologna

Ðëçñïöïñßåò:
www.meryc.eu

8th International Philosophy 
of Music Education Symposium

9-13 Éïõíßïõ 2010
Sibelius Academy, Åëóßíêé

ÊáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá: 1/08/09
Ðëçñïöïñßåò:
http://www.siba.fi/ispme_symposium
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ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÞÌïõóéêïðáéäáãùãéêÞ
ÅðéìüñöùóçÅðéìüñöùóç

“ÏñãÜíùóç åôÞóéïõ ðñïãñÜììáôïò
ìïõóéêïêéíçôéêÞò áãùãÞò êáé ãíùñéìßá ìå

ìïõóéêïðáéäáãùãéêü õëéêü-ðáêÝôï ãéá
ðáéäéÜ ðñïó÷ïëéêÞò êáé ó÷ïëéêÞò çëéêßáò”

3ï ÅñãáóôÞñéï: 3ï ÅñãáóôÞñéï: 
17-18/01/200917-18/01/2009

ÄõíáìéêÞ ïìÜäùí
ÅéóçãçôÞò: Ãéþñãïò Óëáõêßäçò 

4ï ÅñãáóôÞñéï: 4ï ÅñãáóôÞñéï: 
14-15/02/200914-15/02/2009

ÅîÝëéîç ôïõ ÐñïãñÜììáôïò “Ößëïé
Ìïõóéêüöéëïé” - 2ï óôÜäéï

ÅéóçãçôÝò: Íßêïò Èåïäùñßäçò 
& ÄÝóðïéíá Êáëáíôáñßäïõ

5ï ÅñãáóôÞñéï: 5ï ÅñãáóôÞñéï: 
14-15/03/200914-15/03/2009

Ñõèìüò - Êßíçóç - ÊñïõóôÜ
ÅéóçãçôÞò: ËåõôÝñçò ÁããïõñéäÜêçò

6ï ÅñãáóôÞñéï: 6ï ÅñãáóôÞñéï: 
4-5/04/20094-5/04/2009

ÓÜââáôï 4 Áðñéëßïõ: ÓÜââáôï 4 Áðñéëßïõ: ÌïõóéêÞ áêñüáóç
êáé äçìéïõñãßá

ÅéóçãÞôñéá: Ìáßç Êïêêßäïõ
ÊõñéáêÞ 5 Áðñéëßïõ: ÊõñéáêÞ 5 Áðñéëßïõ: ÅîÝëéîç ôïõ

ÐñïãñÜììáôïò Ößëïé Ìïõóéêüöéëïé - 
3ï óôÜäéï

ÅéóçãçôÞò: Íßêïò Èåïäùñßäçò

7ï ÅñãáóôÞñéï: 7ï ÅñãáóôÞñéï: 
9-10/05/20099-10/05/2009

ÓÜââáôï 9 Ìáúïõ: ÓÜââáôï 9 Ìáúïõ: Ôï áíÝâáóìá ìéáò
ìïõóéêïèåáôñéêÞò ðáñÜóôáóçò ìå ðáéäéÜ

ÅéóçãÞôñéá: Êáßôç Êáñá÷Üëéïõ
ÊõñéáêÞ 10 Ìáßïõ: ÊõñéáêÞ 10 Ìáßïõ: ÏëïêëÞñùóç ôïõ
ÐñïãñÜììáôïò Ößëïé Ìïõóéêüöéëïé - 

4ï óôÜäéï
ÅéóçãçôÝò: Íßêïò Èåïäùñßäçò 

& ×ñÞóôïò ÅñêÝêïãëïõ 

¿ñåò óåìéíáñßùí: 
ÓÜââáôï: 16:00 - 20:00, 
ÊõñéáêÞ: 10:00 - 14:00
Ðëçñïöïñßåò: 2310 861874, 6977577778,
6944134525
e-mail: kroustophono@otenet.gr

ÔéìÞ ìåìïíùìÝíïõ 8ùñïõ åñãáóôçñßïõ: 
80 Åõñþ (70 Åõñþ ìÝëç ôçò Å.Å.Ì.Å. êáé
öïéôçôÝò)
×þñïò: studio ôïõ Êñïõóôüöùíïõ
(ÊáñáúóêÜêç 27)
Ëåùöïñåßá ãéá ôï Êñïõóôüöùíï: 
Íï 39 êáé Íï 7 (ÓôÜóç ÊáñáúóêÜêç)

ÅëëÜäá

ÇíùìÝíï Âáóßëåéï

Éñëáíäßá

Éôáëßá

Öéëáíäßá
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Σεμινάρια - Εργαστήρια 

 
Από 7 Φεβρουαρίου  

(για 7 Σάββατα) 
 

Εργαστήρι κατασκευής φλογέρας 
(Αθήνα) 

 

14-15 Φεβρουαρίου,  
7-8 Μαρτίου, 

12-22 Μαρτίου & 
4-5 Απριλίου 

 

Ρυθμική Dalcroze (β΄ κύκλος) 
(Θεσσαλονίκη) 

 

7-8 & 21-22 Φεβρουαρίου  
 

Τέσσερα ανεξάρτητα εργαστήρια  
Μουσικής Τεχνολογίας 

(Θεσσαλονίκη) 
 

12 Φεβρουαρίου 
 

Σεμινάριο Βιωματικής Μουσικής  
Αγωγής με τη Μαρίζα Κωχ 

(Αθήνα) 
 

28-29 Μαρτίου  
 

Ρυθμός, Κίνηση και θεατρικό παιχνίδι  
στο δημοτικό σχολείο  

(τρία παράλληλα εργαστήρια) 
(Θεσσαλονίκη) 

 
Για πληροφορίες-εγγραφές βλ. σ. 7 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανανεώστε 
έγκαιρα τη συνδρομή σας 

για το 2009 
μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου  

στην προνομιακή τιμή  
των 30 ευρώ 

 
Προπτυχιακοί φοιτητές: 

Εγγραφή: 30 ευρώ 
Ανανέωση:  

(μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου)  
20 ευρώ 

 
 με ταχυδρομική επιταγή* 
Ε.Ε.Μ.Ε., Μυρτώ Βουγιούκα 

Δελφών 127,  
54248 Θεσσαλονίκη 

ή 
με κατάθεση* στο λογαριασμό 

0026-0200-47-0123586478 
της EUROBANK 

 
 

* Με αναγραφή του ονόματος του 
αποστολέα 

 
 

 

 
Συναντήσεις της  

Οργανωτικής Επιτροπής 
του 6ου Συνεδρίου 

 
1 Φεβρουαρίου  

(Θεσσαλονίκη) 
 

Μέρος 
Μπαράκι Azucar  

(Αλ. Σβώλου 15, κέντρο) 
Ώρα: 17:30 

 

Πληροφορίες 
info@eeme.gr 

 
 

14 Φεβρουαρίου 
(Αθήνα) 

 

Μέρος 
Εργαστήρι Βιωματικής Μουσικής 

Αγωγής της Μαρίζας Κωχ 
(Προπυλαίων 31) 

Ώρα: 16:00 
 

Πληροφορίες 
kotsiralilly@yahoo.com 

 
Αν θέλετε να συμμετάσχετε  

στην οργάνωση του 6ου Συνεδρίου  
επικοινωνήστε με την Ε.Ε.Μ.Ε.  

(τηλ. 6939560404 και 2310 858658 
e-mail: info@eeme.gr) 

 

 

 
 
 

 
ΗΜΕΡΙΔΑ 

 
Μάρτιος 2009  

 
Ιωάννινα 

 
Με αφορμή την παράδοση: 

Μουσικές δραστηριότητες στην τάξη 
 

Διοργάνωση – Πληροφορίες: 
Γιάννης Σταύρου 

e-mail: syannis@mycosmos.gr 
 
 

 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
     

Μέλη και φίλοι της Ε.Ε.Μ.Ε. ελάτε 
την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 
στην ετήσια κοπή της βασιλόπιτας 

στη Θεσσαλονίκη, στο café bar Azucar (Αλ. Σβώλου 15) 
Ώρα: 19:30 

 
Σας περιμένουμε για να ανταλλάξουμε ευχές και να τραγου-

δήσουμε παρέα με φίλους καλλιτέχνες της Ε.Ε.Μ.Ε.! 
 

Ο τυχερός ή η τυχερή που θα βρει το φλουρί θα κερδίσει την ετήσια συν-
δρομή για το 2009. 
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