
1

 

  
Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής  

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

επιστηµονική διηµερίδα 
 
 

Ο εκπαιδευτικός ως µέλος  
της σχολικής και της τοπικής κοινότητας: 

έρευνα - διδακτική πράξη - κοινωνική προσφορά 
 

περιλήψεις πρακτικών 
 

 
9 - 10 ∆εκεµβρίου 2006   

Μουσικό Γυµνάσιο Αγρινίου 
 
 
 
 

5η Προσυνεδριακή Εκδήλωση για το 2ο Συνέδριο  
της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης   

«Μουσική Παιδαγωγική στον 21ο αιώνα: προκλήσεις, προβλήµατα, προοπτικές» 
Αθήνα, 20-22 Απριλίου 2007, υπό την αιγίδα του ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ. 

 
ΑΘΗΝΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ 

2006 



2

 
 

 

Επιστηµονική Υπεύθυνη 

Σµαράγδα Χρυσοστόµου 

 

 

 

Οργανωτική Επιτροπή 

Μαρία Αργυρίου, Ελένη Βαγγέλη,  
Μάγδα Κατσιπάνου, Κωνσταντίνος Κοτίνης, 
Κώστας Λανάρας, Μαρία Μαµασούλα, Νέλλη Μοσχονά, 
Παναγιώτης Μποκώρος, Αλεξάνδρα Πάκου, Ανδρέας Πριονάς, 
∆ηµήτρης Σαρρής, ∆ηµήτρης Σύρος, ∆ήµητρα Χουλιάρα-Κούση 
 
 
 

Συνδιοργανωτής 

Μουσικό Γυµνάσιο Αγρινίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστηµονική ∆ιηµερίδα 
Ο εκπαιδευτικός ως µέλος της σχολικής και της τοπικής κοινότητας: 
έρευνα - διδακτική πράξη - κοινωνική προσφορά 
Περιλήψεις εισηγήσεων  

Επιµέλεια Έκδοσης: Μαρία Αργυρίου, ∆ηµήτρης Σαρρής  
Εξώφυλλο: Αφροδίτη Ζούκη   
Αθήνα - Αγρίνιο 2006  
© 2006, Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης  
ISBN:   



3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Το πρόγραµµα της ∆ιηµερίδας    4 
 
Ο τόπος του εκπαιδευτικού - ο εκπαιδευτικός του τόπου 
εισαγωγικό σηµείωµα από τους επιµελητές   5 
 
Μουσικό Σηµείωµα  
από τη διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου  6 
  
Εισηγήσεις - Περιλήψεις     7 
 
Τα Βιογραφικά Σηµειώµατα     18 
 
Το 2ο Συνέδριο Μουσικής Παιδαγωγικής   29
  

 



4

 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 

Σάββατο 9 ∆εκεµβρίου 2006 
09:30 - 10:00  Προσέλευση - Εγγραφές  
09:00 - 10:30 Χαιρετισµοί 
10:30 - 11:45  Ενότητα Εισηγήσεων: Μουσική, Εκπαίδευση & Κοινότητα  

Κεντρική Οµιλία - Σµαράγδα Χρυσοστόµου: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού µουσικής στο πλαίσιο της σχολικής 
                                                            κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας: σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές 

 Νικόλας Τσαφταρίδης: Εµείς, αυτοί, η µουσική και οι µουσικοί 
 Μαρία Ζουµπούλη: Πάµε πλατεία; Ακαδηµαϊκή πράξη και κοινωνική παρέµβαση 
                                                                 στο Τµήµα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου 
 Παρουσίαση: Η Συλλογή Λαϊκού Πολιτισµού του 2ου ∆. Σχ. Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου 
                                            και το δυνητικό µουσείο (virtual museum) http://2dim-ag-konst.ait.sch.gr/    
11:45 - 12:10 ∆ιάλειµµα  
12:10 - 14:10  Πρώτη Ενότητα Παράλληλων Εργαστηρίων: Η σχολική τάξη ως δηµιουργικό εργαστήριο 
 Μαρία Αργυρίου - Κυριακή Καρανάτσιου: Το εργαστήρι του Αι Βασίλη στην τάξη µας: 
                                                                                                                 Σχέδιο διαθεµατικής εργασίας µε χριστουγεννιάτικες κατασκευές 
 ∆ηµήτρης Σαρρής: «Μουσείο στο σχολείο, πολιτισµός στην κοινότητα»:  
                                                               Προτάσεις δηµιουργίας σχολικών πολιτισµικών συλλογών ως διαθεµατικά διδακτικά µέσα                
14:10 - 15:00  Ελαφρύ Γεύµα 
15:00 - 17:00 ∆εύτερη Ενότητα Παράλληλων Εργαστηρίων: Μουσική και σχολείο 
 Ματίνα Βενετιάδου: Η χορωδιακή πράξη στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
 Λώρα Πετροπούλου - Μαρία Ζιάκα: Η µουσική µέσα από τα πολιτιστικά προγράµµατα  
              17:00 Καλ. Εκδήλωση από το Τµ. Λαϊκής και Παρ/κής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου: «Μουσικές από την Κάρπαθο» 

Υπεύθυνος Καθηγητής: Απόστολος Τσαρδάκας 
Συµµετέχουν: Αυγουστίδης Μανώλης: Λαούτο,   
Κωστάκης Μιχάλης: Λύρα, Μαντολίνο, Τραγούδι,  
Μαντινάος Μιλτιάδης: Τσαµπούνα, Λύρα, Μαντολίνο, Τραγούδι,  
Χαιρέτης Στέφανος: Λαούτο 

 
Κυριακή  10 ∆εκεµβρίου 2006 

09:30 - 10:00 Προσέλευση - Εγγραφές  
10:00 - 11:30 Πρώτη Συνεδρία Εισηγήσεων: Πολιτισµός, Εκπαίδευση, Θεσµικές δράσεις 
 Γιώργος Μικέλλης: Η παραγωγή πολιτισµού στο σχολείο και οι πανελλήνιοι µαθητικοί καλλιτεχνικοί αγώνες 

Παναγιώτης Μποκώρος: Ο ρόλος των καινοτόµων σχολικών δραστηριοτήτων στον αναπροσδιορισµό  
                                               του πλαισίου αλληλεπίδρασης σχολικής και τοπικής κοινότητας 

 Σταµάτης Λέκκας: Βιωµατική προσέγγιση της ορχήστρας στη σχολική τάξη 
 Σοφία Χριστοπούλου: Χρήση φακέλου υλικού (portfolio) στο Γυµνάσιο: Μια καινοτοµία σε πειραµατική µορφή  
11:30 - 12:00 ∆ιάλειµµα  
12:00 - 13:00 ∆εύτερη Συνεδρία Εισηγήσεων: Ο δάσκαλος της µουσικής και ο πολιτισµός της κοινότητας 
 Γιάννης Σταύρου: Ο Κοινωνικός ρόλος του δασκάλου µουσικής 
 Χάρης Ράπτης: Ο δάσκαλος της µουσικής στους «Νόµους» του Πλάτωνα 
 Κώστας Λανάρας: Ο εκπαιδευτικός µουσικής στα µουσικά σχολεία:  
                                                              µια παραφωνία στο εκπαιδευτικό σύστηµα; 
13:00 - 14:00 Τρίτη Συνεδρία Εισηγήσεων: Μουσική, Επιστήµη και Πολιτισµός 
 Θεόδωρος Καρράς: Η παιδαγωγική προοπτική της ελληνικής παραδοσιακής µουσικής 
 Νίκος Πουλάκης: Τέχνη, Κουλτούρα, Λόγος: Η µουσική από τη σκοπιά της Εθνοµουσικολογίας 
 Γιώργος Τσίρης: Η δηµιουργικότητα στη  ζωή και τη µουσική 
14:00 - 16:00 Ενότητα Παράλληλων Εργαστηρίων: Τέχνες και Εκπαίδευση 
 Τζωρτζίνα Κακουδάκη: Το θέατρο στην εκπαίδευση: ένας νέος τρόπος γνωριµίας 
 Σοφία Αγγελίδου: Προσεγγίζοντας την Αρχαία Ελληνική Παράδοση µέσα από εικόνες
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Ακόµη και η εµφάνιση των εξ αποστάσεως «τηλεσχολείων», που οι σύγχρονες 
πληροφορικές και δικτυακές τεχνολογίες δηµιούργησαν, δεν µπόρεσε να αποσχίσει 
την έννοια του σχολείου από την έννοια του τόπου. Μόνο που στο σύγχρονο 
δικτυωµένο µαθησιακό περιβάλλον η έννοια αυτή δεν είναι αρκετή χωρίς κάποιες 
«προσαυξήσεις»: χρειαζόµαστε την «υπερτοπία» για να υποδηλώσουµε το υπερ-
βατικό του τόπου και την «διατοπία» για να σηµάνουµε την δια-δικτύωση των 
τόπων. Χρειαζόµαστε την «από-τοπικοποίηση» για να περιγράψουµε το «ταξίδι» 
των αποϋλοποιηµένων πολιτιστικών αγαθών, που είναι «εδώ» (στην οθόνη µας), 
αλλά και «εκεί» (στον εξυπηρετητή) ταυτόχρονα. Είναι ο µηδενισµός του χρόνου, 
που έφερε η ταχύτητα του ηλεκτρισµού δηµιουργώντας για πρώτη φορά ίσως την 
συνύπαρξη του «παντού» και του «πουθενά», στον κυβερνοχώρο. Η παιδαγωγική 
διηµερίδα της Πάτρας (25-26/11/06), έδωσε το «στίγµα» του ψηφιακού αυτού 
«διατοπικού» σχολείου, του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού, του ασύγχρονου 
µαθήµατος · η παρούσα διηµερίδα στοχεύει ακριβώς στην έννοια του τόπου, που 
περισσότερο ίσως από ποτέ παύει να είναι κυρίως γεωγραφική σήµανση, 
προκειµένου να γίνει πολιτισµική! 
Απ’ την άλλη, η «αλήθεια» της ψηφιακότητας, ήρθε να δώσει δεδοµένα για µια 
άλλη αλήθεια, αυτή του Εκπαιδευτικού. Μπροστά ή πίσω από την οθόνη, µέσα ή 
έξω από την τάξη, δια ή υπερ του δικτύου, η παρουσία του Εκπαιδευτικού,  
αναδεικνύεται ως το κοµβικό πολιτισµικό σταυροδρόµι: Ο εκπαιδευτικός-
πολιτισµικός διαχειριστής, ο εκπαιδευτικός-ερευνητής, ο εκπαιδευτικός-µέτοχος 
στον κοινωνικό ιστό, ο εκπαιδευτικός-πυλωρός επικοινωνηµάτων, ο εκπαιδευτικός-
διανοητής. Το «πολυδύναµο σχολείο» φέρνει στο επίκεντρο τις λειτουργίες αυτές, 
που ίσως η «παραδοσιακή» µετάδοση γνώσεων, ως δεσπόζουσα µέριµνα, στο 
παρελθόν, τις αποµάκρυνε από την προσοχή µας. Στο σύγχρονο σχολείο, µε το 
βάρος να µετατοπίζεται ξεκάθαρα πλέον από την γνώση στην µεταγνώση,     την  
επίγνωση, θα λέγαµε, της γνώσης, ο εκπαιδευτικός επωµίζεται την - κατ’ 
αντιστοιχία - «πολυδύναµη» ταυτότητα αυτή. Έτσι έρχεται στο προσκήνιο η 
διάδρασή του µε το «κοινοτικό» πλαίσιο, σχολικό ή υπερ-σχολικό. Στην διηµερίδα 
αυτή, οι δυναµικές αυτές στοχεύεται να αναπτυχθούν.  
Εκτός από την προαναφερθείσα διηµερίδα της Πάτρας, άλλες τρεις έχουν 
προηγηθεί, ενδυναµώνοντας επίσης κάθε µια κατά την θεµατική της τον διάλογο 
αυτό: στον Βόλο συζητήθηκαν τα σύγχρονα θεσµικά πλαίσια, στην Κύπρο η 
συµβολή των µεθοδολογικών εργαλείων, στον Πειραιά η επίδραση του σύγχρονου 
πολιτισµικού τοπίου και των µέσων. Ολοκληρώνοντας τον «κύκλο» του έτους, ο 
προσυνεδριακός αυτός διάλογος - κυριολεκτικά διατοπικός - συµπίπτει στο 
κλείσιµό του, µε την ψηφιακή του µεταφορά, στον επίσηµο ιστοχώρο του 2ου 
Συνεδρίου (http://conference.primarymusic.gr), προσαυξηµένος πλέον και µε την 
«διατοπία» του δικτύου. 
Αναγόµενος σε καίριο επικοινωνιακό δίαυλο, ο ιστοχώρος αυτός φιλοξενεί 
ψηφιοποιηµένα τα  «Μικρά Πρακτικά», εµπλουτίζεται µε ηλεκτρονικές εκδόσεις 
και κόµβους επικοινωνίας για τις οµάδες εργασίας και τις ερευνητικές καταγραφές. 
Καθώς λοιπόν µε την έκδοση αυτή ολοκληρώνεται ένας κύκλος συζητήσεων, εν όψει 
του 2ου Συνεδρίου, τη σκυτάλη αναλαµβάνει η ηλεκτρονική επικοινωνία, µέχρι όλες 
οι θεµατικές να «ενωθούν» στα ανοιξιάτικα συνεδριακά τραπέζια… 

 
  

Οι επιµελητές της έκδοσης  
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∆ιαβάζουµε τον τελευταίο καιρό στον τύπο για τα «θαύµατα» της Μουσικής. Για τη µεγάλη 
απήχηση και τη βαθιά επίδραση που έχει στην ανθρώπινη ψυχή ιδίως την παιδική και 
νεανική και τη «µεταµόρφωση» που κάνει. 
Στη Βενεζουέλα, µια χώρα εικοσιπέντε εκατοµµυρίων κατοίκων, στην οποία το εβδοµήντα 
πέντε τοις εκατό του πληθυσµού ζει κάτω από το όριο της φτώχιας κι όπου κυριαρχούν τα 
ναρκωτικά και το έγκληµα, συντελείται κάτι θαυµαστό: διαθέτει πενήντα επτά ορχήστρες 
παιδιών, εκατόν είκοσι πέντε ορχήστρες νέων και τριάντα επαγγελµατικές συµφωνικές 
ορχήστρες. Ας σηµειωθεί ότι η Ελλάδα διαθέτει δύο µε τρεις ορχήστρες παιδιών και νέων και 
πέντε επαγγελµατικές συµφωνικές ορχήστρες. 
Από τις παιδικές και νεανικές ορχήστρες της Βενεζουέλας έχουν περάσει περισσότερα από 
διακόσιες πενήντα χιλιάδες παιδιά εκ των οποίων το ενενήντα τοις εκατό ζει σε συνθήκες 
αθλιότητας και φτώχειας. Όµως, µέσα από αυτό το οργανωµένο σύστηµα µουσικής παιδείας 
ξεπήδησε το θαύµα που ακούει στο όνοµα «Εθνική ορχήστρα Νέων Σιµόν Μπολιβάρ», µε 
µαέστρο τον εικοσιπεντάχρονο Γκουστάβο Ντυνταµέλ και µέλη εφήβους κάτω από είκοσι 
ετών, που οι περισσότεροι είναι παιδιά και προέρχονται από τους δρόµους. Η Ορχήστρα 
αυτή δεν είναι κάτι το συνηθισµένο. Ο Σάιµον Ρατλ, διευθυντής της Φιλαρµονικής 
Ορχήστρας του Βερολίνου, χαρακτήρισε τον Ντυνταµέλ ως τον πιο προικισµένο µαέστρο 
που συνάντησε ποτέ. 
∆υναµισµός, ευαισθησία, µουσικότητα, ενθουσιασµός και ταλέντο είναι µερικά από τα 
χαρακτηριστικά του µαέστρου και της ορχήστρας του. Ο ίδιος ο Ντυνταµέλ λέει ότι, αν δεν 
υπήρχε η µουσική, µπορεί και ο ίδιος να είχε καταλήξει στους δρόµους. Η µουσική άλλαξε τη 
ζωή του. Καταλήγει λέγοντας: «κοιτάω πίσω και βλέπω ότι πολλά αγόρια της ηλικίας µου 
έµπλεξαν µε τα ναρκωτικά και το έγκληµα. Όµως ανάµεσά τους, δεν ήταν κανένας από 
εκείνους που έκαναν µουσική». 
Η «Εθνική Ορχήστρα Νέων Σιµόν Μπολιβάρ» µε το µαέστρο της εισβάλλει τώρα στη διεθνή 
δισκογραφία, δίνοντας το καλύτερο µάθηµα στον κόσµο της Μουσικής και του Πολιτισµού. 
Περισσότερα από εκατό παιδιά που ανήκουν στην Ορχήστρα, δεν παίζουν µόνο άριστα 
µουσική σαν επαγγελµατίες, αλλά σώζονται κυριολεκτικά από την καταστροφή, ανοίγουν 
νέους δρόµους και γράφουν ιστορία. Όπως λέει και ο µαέστρος τους, «για µας ο Μπετόβεν 
σηµαίνει ελπίδα και αυτή την ελπίδα µοιραζόµαστε όλοι». 
Αγαπητοί σύνεδροι, σας καλωσορίζω στο σχολείο µας, στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου και 
σας ευχαριστώ που µε τιµήσατε µε το να γίνει το Συνέδριο εδώ. Είναι ο πιο κατάλληλος 
χώρος για ένα Μουσικό Συνέδριο σ’ ένα κτίριο µε προδιαγραφές και χώρους για να 
διδάσκεται και να ακούγεται µουσική.  
Τα παιδιά που φοιτούν στα Μουσικά Σχολεία είναι πιο ευπαθή, πιο ευαίσθητα, πιο 
συνεργάσιµα, λιγότερο ερειστικά και προβληµατικά. Αυτό οφείλεται στη Μουσική Παιδεία.  
∆ιδάξτε στα παιδιά από το ∆ηµοτικό Σχολείο τη µουσική µε τον καλύτερο τρόπο. Βοηθήστε 
τα να την αγαπήσουν πιο πολύ, να µάθουν να εκφράζονται µε τη µουσική, να ξέρουν να 
ακούν µουσική. 
Άραγε στη δύσκολη και προβληµατική εποχή µας, µήπως η µουσική σώσει και τα δικά µας 
παιδιά από την καταστροφή, το έγκληµα, τα ναρκωτικά, την ανηθικότητα, όπως έσωσε τα 
παιδιά της Ορχήστρας του Ντυνταµέλ και τόσα άλλα καταδικασµένα παιδιά στη 
Βενεζουέλα; 
Εύχοµαι η διηµερίδα αυτή να βοηθήσει όλους στην καλύτερη προσέγγιση της Μουσικής 
Παιδαγωγικής στον 21ο αιώνα που ζούµε και τα συµπεράσµατά της να αγγίξουν τις ψυχές 
των µαθητών όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης. 
 

Μαµασούλα Μαρία 
Φιλόλογος, ∆ιδάκτωρ Παιδαγωγικής 

∆ιευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου 
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 ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 

 
Προσεγγίζοντας την Αρχαία Ελληνική Μουσική µέσα από εικόνες 
Σοφία Αγγελίδου, Εκπαιδευτικός Μουσικής 

Στο εργαστήριο µε τίτλο "Προσεγγίζοντας την Αρχαία Ελληνική Μουσική µέσα 
από εικόνες", θα δοκιµάσουµε τρόπους που θα βοηθήσουν τους µαθητές µας να 
εξοικειωθούν µε την αρχαία Ελληνική µουσική. Για να προσεγγίσουµε 
πολιτισµούς των οποίων τα αρχαιολογικά ευρήµατα είναι λιγοστά και η ηχητική 
µαρτυρία έχει εξ’ ολοκλήρου χαθεί, η µουσική εικονογραφία προβάλει ως η µόνη 
δίοδος. Η παρατήρηση εικόνων εξάλλου είναι µια δηµιουργική και ευχάριστη 
διαδικασία για τους µαθητές µε την οποία ενισχύεται η δηµιουργική σκέψη και πράξη.   
Μέσα από βιωµατικές και δηµιουργικές µουσικοπαιδαγωγικές  δραστηριότητες θα 
έρθουµε σε επαφή µε τη µουσική σκέψη στην Αρχαία Ελλάδα, θα συνδέσουµε την 
ελληνική µυθολογία µε την γέννηση των µουσικών οργάνων, θα 
αυτοσχεδιάσουµε, θα τραγουδήσουµε και θα συνθέσουµε µε γνώµονα την 
αρχαιοελληνική µουσική. Επιπλέον, µέσα από τις παραπάνω διαδικασίες θα 
διαφανούν τα κριτήρια  βάση των οποίων ο εκπαιδευτικός επιλέγει το 
εικονογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό που θα χρησιµοποιήσει στην σχολική τάξη.  
Στόχος του εργαστηρίου είναι να προσεγγίσουµε θέµατα ιστορίας, µυθολογίας, 
αρµονίας της µουσικής, οργανογνωσίας κ.α. µε δηµιουργικό τρόπο και να 
έρθουµε σε επαφή µε τον αρχαίο ελληνικό κόσµο µέσα από δηµιουργικές και 
ευχάριστες δραστηριότητες.  
 
 
Το εργαστήρι του Αι-Βασίλη στην τάξη µας: 
Σχέδιο διαθεµατικής εργασίας µε χριστουγεννιάτικες κατασκευές 
Αργυρίου Μαρία, Εκπαιδευτικός Μουσικής, Πρόεδρος ΕΕΜΑΠΕ 
Κική Καρανάτσιου, Εκπαιδευτικός  

Το εργαστήριο του Αι Βασίλη είναι ένα «πολύ-εργαστήριο», αφού κάθε λογής 
παιχνίδι φτιάχνεται σ’ αυτό. Είναι το «ονειρεµένο» εργαστήριο, το «εργαστήριο 
των εργαστηρίων», που κάθε παιδί θα ήθελε να έχει. Όµως και τα Χριστούγεννα, η 
γιορτή της αγάπης, η ζεστασιά των δώρων στο κρύο του Χειµώνα µένουν 
ανεξίτηλα στις παιδικές καρδιές. Γι’ αυτό και είναι µια µοναδική ευκαιρία για 
πλούσιες και ποικίλες σχολικές κατασκευές, που γεννιούνται άλλωστε από τον 
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«αναπόφευκτο» καταιγισµό ιδεών και κατασκευών, που εµπνέουν οι γιορτές των 
Χριστουγέννων. Η συνέχεια επί του εργαστηρίου... 
 
Η χορωδιακή πράξη στην πρωτοβάθµιας εκπαίδευση 
Ματίνα Βενετιάδου, Εκπ. Μουσικής, υπ. διδάκτορας Κρατικής Μουσικής Ακαδηµίας Σόφιας 

Εργαστήριο που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς µουσικής ή σε εκπαιδευτικούς 
που έχουν µουσικές γνώσεις. Το εργαστήριο περιλαµβάνει οδηγίες σύστασης και 
διεύθυνσης χορωδίας στο ∆ηµοτικό σχολείο όπως: 
- Τρόπος επιλογής φωνών για τη στελέχωση της χορωδίας. 
- Ασκήσεις αποφόρτισης και χαλάρωσης του σώµατος. 
- Ασκήσεις διαφραγµατικής αναπνοής. 
- Ασκήσεις ενεργοποίησης των (αντ)ηχείων. 
- Ασκήσεις φωνητικής ενεργοποίησης. 
Εφαρµογή των στοιχείων αυτών στη διδασκαλία διαπολιτισµικού ρεπερτορίου για 
παιδιά. 
 
Πάµε Πλατεία; Ακαδηµαϊκή πράξη και κοινωνική παρέµβαση 
 στο Τµήµα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου 
Mαρία Zουµπούλη, Καθ. Εφαρµογών, Τµήµα Λαϊκής και Παρ. Μουσικής, ΤΕΙ Ηπείρου   

Τα τελευταία τρία χρόνια, το Τµήµα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ 
Ηπείρου, µε τη στήριξη του ∆ήµου Αρταίων, οργανώνει την άνοιξη µια βδοµάδα 
µουσικών παραστάσεων που λαµβάνουν χώρα στις πλατείες της Άρτας. Το 
πειραµατικό αυτό εγχείρηµα εξελίσσεται σε πραγµατικό θεσµό, που θέτει σε 
διάδραση τον ακαδηµαϊκό χώρο µε την περιβάλλουσα κοινωνία. Η φιλοσοφία 
του στηρίζεται στην εξής παραδοχή: Αν ο ακαδηµαϊκός χώρος εισηγείται µια νέα 
πολιτική του πολιτισµού, θα πρέπει να εστιάζει πάνω απ’ όλα σε µια νέα ηθική του 
πολιτισµού, όπου η κοινωνία θα µπορεί να ισορροπεί ανάµεσα στην ατοµική και 
την µαζική κουλτούρα. Και είναι σηµαντικό να επιβεβαιωθεί στο επίπεδο αυτό ότι 
ο πραγµατικός φορέας κουλτούρας, υποκείµενο µαζί και αντικείµενο του 
πολιτισµού, είναι το άτοµο και όχι η µάζα. Η εισήγηση εξηγεί πώς, εκκινώντας 
από τους παραπάνω όρους, η οργάνωση των εκδηλώσεων της ετήσιας «εβδοµάδας 
ανοιχτών πυλών» του Τµήµατος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (δράση που 
περιλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Αναµόρφωσης του Προγράµµατος Σπουδών του 
Τµήµατος, στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ) φιλοδοξεί να εξασφαλίσει µια συνολική 
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παιδαγωγική εµπειρία για τα µέλη του και µια συνολική κοινωνική παρέµβαση 
για την πόλη. 
 
Το θέατρο στην εκπαίδευση: ένας νέος τρόπος γνωριµίας  
Τζωρτζίνα Κακουδάκη, Θεατρολόγος, ∆ιδάσκουσα Τµ. Θεατρικών Σπουδών Πάτρας 

Στο εργαστήριο θα εξετάσουµε τις επικοινωνιακές δυνατότητες που προσφέρουν 
οι θεατρικές πρακτικές για την δηµιουργία µιας οργανικής οµάδας και ενός 
κοινού στόχου. Ασκήσεις επικοινωνίας, παρατηρητικότητας, προσωπικής 
έκφρασης, επαφής, συνάντησης και οµαδικής εργασίας θα µας οδηγήσουν να 
εκτιµήσουµε και αξιοποιήσουµε τις θεατρικές πρακτικές και την δυναµική τους 
για την εµψύχωση οµάδων εργασίας σε ποικίλα περιβάλλοντα. 
 
Ο εκπαιδευτικός µουσικής στα µουσικά σχολεία:  
µια παραφωνία στο εκπαιδευτικό σύστηµα; 
Κώστας Λανάρας, ∆ιδάσκων, Τµήµα Λαϊκής και Παρ. Μουσικής, ΤΕΙ Ηπείρου 

Για όλους τους ενασχολούµενους µε τη µουσική αγωγή στα µουσικά σχολεία είναι 
κοινός τόπος και αίσθηση, ότι η ύπαρξη και η λειτουργία αυτών στις τοπικές 
κοινωνίες και στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι είναι περισσότερο από αναγκαία. Οι 
εµπλεκόµενοι φορείς, υπουργείο παιδείας, καλλιτεχνική επιτροπή, διεύθυνση 
προσωπικού του αρµόδιου υπουργείου, διευθύνσεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
προσέγγιζαν το θέµα µε άξονα την ΄΄ανάπτυξη΄΄ του καινοφανούς Σχολείου. Αυτή 
η σχέση η οποία καλλιεργήθηκε  από την πρώτη εµφάνιση του θεσµού αυτού, έχει 
καταστεί σαφές ότι είναι ένα πολυσχιδές ζήτηµα. Και µέσα σ΄αυτό το πλαίσιο 
λειτουργίας παίρνει µέρος και ο δάσκαλος της µουσικής που ΄΄ είναι΄΄ ο 
εκφραστής της βούλησης και των αποφάσεων των θεσµών κύρους στους οποίους 
υπάγεται στο σύνολό του το Μουσικό Σχολείο. 
 Το πρόγραµµα σπουδών των σχολείων µε τις ειδικότητες τις οποίες προβλέπει, 
πρέπει να έχει και την ανάλογη υποστήριξη από την αγορά εργασίας,  όσον 
αφορά την προσφορά δασκάλων των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Η πολιτική και η 
οικονοµική διάσταση του έργου του δασκάλου της µουσικής είναι υπό 
επαναδιαπραγµάτευση ανάλογα µε τη γενικότερη πολιτική κάθε κυβέρνησης ή  
καθεστώς και επιταγή για εκπλήρωση της ιδέας των µουσικών σχολείων; 
  Ο προγραµµατισµός και οι προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων εργασίας 
και η εν γένει διαχρονική παρουσία του δασκάλου µουσικής στον υπάρχοντα 
θεσµό των µουσικών σχολείων, µε δεδοµένη την αναγκαιότητα εξισορρόπησης 
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µεταξύ καλλιτεχνικών, κοινωνικών, οικονοµικών και εκπαιδευτικών στόχων,  
είναι ζητήµατα που θα µας απασχολήσουν στην παρούσα εισήγηση.  
 
Βιωµατική προσέγγιση της ορχήστρας στη σχολική τάξη 
Λέκκας, Σταµάτη,  Υπ. Πολ. Θεµάτων και Καλ/κών Αγώνων, ∆. β’βάθµιας Ν. Αχαΐας 

Στα πλαίσια του συνεργατικού τρόπου διάχυσης των γνώσεων-πληροφοριών,  θα 
παρουσιασθεί µια µεθοδολογία πάνω στην βιωµατική προσέγγιση της 
Συµφωνικής Ορχήστρας στη Σχολική Τάξη. 
ΒΗΜΑΤΑ:  
- Λίγα λόγια για τον τρόπο σκέψης  και λειτουργίας πάνω στη συνεργατική 
µάθηση 
- Παρουσίαση της βιωµατικής Προσέγγισης µε εργαλείο το µουσικό παραµύθι ο 
Πέτρος και ο Λύκος (σχέδιο µαθήµατος-στοχοθεσία-καταιγισµός– αφορµή- 
επεξεργασία- αξιολόγηση). 
- Αξιολόγηση  
 

Η παραγωγή πολιτισµού στο σχολείο  
και οι πανελλήνιοι µαθητικοί καλλιτεχνικοί αγώνες 
Γιώργος Μικέλλης, Υπ. Πολ. Θεµάτων και Καλ.Αγώνων β’βάθµιας Εκπ. Ν. Αιτ/νίας 

Η παραγωγή πολιτισµού στο σχολείο µέσα από τη συνάφεια των παιδιών µε την 
τέχνη, νοούµενη µε την ευρύτερη δυνατή της έννοια, δεν αποτελεί µόνο 
σηµαντική παράµετρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και πηγή χαράς, 
δηµιουργικής έκφρασης και συνεργασίας. 
Σε µια ολοένα και πιο πολυπολιτισµική κοινωνία, τα προγράµµατα πολιτιστικής 
δράσης που υλοποιούνται στα σχολεία, επιτρέπουν στους µετέχοντες να 
γνωρίσουν το οικείον αλλά και το έτερον. 
Πρόκειται για προγράµµατα ευρέως φάσµατος που εκτείνονται από το θέατρο ως 
τη λαογραφική έρευνα, από το χορό ως τη λογοτεχνία και τη µουσική, και 
εισέρχονται σε κάθε πεδίο του πολιτισµού του ανθρώπου. 
Οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες, ως θεσµός της πολιτείας, 
έρχονται να υποστηρίξουν, να ενισχύσουν και να αναδείξουν τέτοιες 
προσπάθειες. Οι δηµιουργίες των παιδιών έχουν την δυνατότητα ευρύτατης 
προβολής και δηµοσιότητας, πρώτα σε περιφερειακό επίπεδο και µετά σε 
πανελλήνιο. 
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Το σχολείο ανοίγει τις πόρτες του στην κοινωνία και διαµορφώνει µια αµφίδροµη 
σχέση µ' αυτήν. Ικανοποιείται έτσι, κατά τον πιο τελέσφορο τρόπο, ένα αίτηµα του 
καιρού µας. 
Μέσα σ' αυτό λοιπόν το κλίµα δηµιουργίας και ψυχαγωγίας, νοούµενης ως 
αγωγής ψυχής, οι ενθουσιώδεις εκπαιδευτικοί που µετέχουν σ' αυτές τις 
διαδικασίες ως εµψυχωτές των παιδιών προσφέρουν πολλά. 
Η ακαδηµαϊκή παιδεία συµπληρώνεται, χαρακτήρες οικοδοµούνται και 
µελλοντικοί πολίτες προετοιµάζονται. 
Και αυτό είναι το µέγα κέρδος. 
 
Η µουσική µέσα από τα Πολιτιστικά Προγράµµατα 
Σταυρούλα Πετροπούλου, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεµάτων, ∆΄ ∆/νση Π.Ε. Αθήνας 
Μαρία Ζιάκα, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεµάτων , ∆΄ ∆/νση Π.Ε. Αθήνας 

Το εργαστήρι, εµπνευσµένο από τη λαϊκή παράδοση, έχει ως στόχο να 
παρουσιάσει τρόπους µε τους οποίους η µουσική µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο 
εργαλείο για κάθε εκπαιδευτικό που θέλει να υλοποιήσει ένα Πολιτιστικό 
Πρόγραµµα. Με τον όρο Πολιτιστικό πρόγραµµα εννοούµε τη δηµιουργική 
διαδικασία που έχει ως αντικείµενό της την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων του 
πολιτισµού. Σηµαντικό στοιχείο του εργαστηρίου θα αποτελέσει ο διαθεµατικός 
χαρακτήρας του µαθήµατος της µουσικής και η σύνδεσή του µε την λαϊκή 
παράδοση µιας περιοχής. Τα θέµατα που θα αναπτυχθούν αναδεικνύουν τη σχέση 
λόγου – µουσικής – θεάτρου – χορού, το τραγούδι και τη µουσική ως στοιχεία 
ταυτότητας, τη µουσική γεωγραφία, τη γνωριµία µε τα όργανα µιας περιοχής, το 
παιχνίδι και το ρόλο του από το χθες στο σήµερα. 
Το εργαστήρι απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων που 
ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν Πολιτιστικό Πρόγραµµα µε βασικό άξονα τη 
µουσική. 
 
Τέχνη, κουλτούρα, λόγος: Η µουσική από τη σκοπιά της εθνοµουσικολογίας 
Νίκος Πουλάκης, υπ. διδάκτορας, Τµήµα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ 

Η διερεύνηση της µουσικής ως τέχνης και ως κουλτούρας και η σχετική προς αυτές 
τις διαστάσεις διαµόρφωση επιστηµονικού λόγου περί µουσικής είναι αντικείµενο 
της σύγχρονης εθνοµουσικολογίας και της ανθρωπολογίας της µουσικής. Οι δύο 
αυτοί συναφείς και αλληλοεπιδρώµενοι επιστηµονικοί κλάδοι ενδιαφέρονται για 
τη µουσική ως βιωµένη εµπειρία, ως εµπορεύσιµο αγαθό, ως κοινωνική πρακτική 
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και ως πολιτισµικό σύµβολο. Χρησιµοποιούν αντίστοιχα θεωρητικά µοντέλα 
ανάλυσης και διαχείρισης της γνώσης (θεωρίες της πρακτικής και της επιτέλεσης), 
στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό στα ίδια µεθοδολογικά εργαλεία (επιτόπια έρευνα) 
και υπόκεινται σε αντίστοιχες διαδικασίες επιστηµολογικού προβληµατισµού. 
Όπως υποστηρίζουν στις µέρες µας οι ακαδηµαϊκοί του χώρου, η 
εθνοµουσικολογία µπορεί να προσδιοριστεί ως η µελέτη των ανθρώπων που 
κάνουν µουσική (make music) ή που βιώνουν τη µουσική (experience music), 
µέσα από µία δυναµική οπτική κατά την οποία δεν χάνεται ούτε η καλλιτεχνική 
(artistic) ούτε η πολιτισµική (cultural) υπόσταση των µουσικών µορφωµάτων. Η 
παρούσα εισήγηση αναφέρεται σε συγκεκριµένες έννοιες και θεµατικές που 
αποτελούν αντικείµενα συζήτησης και διερεύνησης στο πλαίσιο της 
εθνοµουσικολογίας και της ανθρωπολογίας της µουσικής και είναι δυνατό να 
χρησιµεύσουν ως αφετηρία ενός νέου, εναλλακτικού τρόπου ερµηνείας, 
διδασκαλίας και αξιολόγησης της µουσικής πράξης και εµπειρίας κατά την 
εκπαιδευτική διαδικασία.   
 
Ο δάσκαλος µουσικής στους «Νόµους» του Πλάτωνα 
Θεοχάρης Ράπτης, ∆ιδάσκων Τ.Λ.Π.Μ. ΤΕΙ Ηπείρου, υπ. διδάκτορας, Παν. Μονάχου 

Ο Πλάτων στο τελευταίο και εκτενέστερο έργο του «Νόµοι», επιχειρεί την κατά 
προσέγγιση εγκαθίδρυση της ιδεατής τάξης στην πολιτεία µέσω απρόσωπων 
νόµων που συντάσσει ο νοµοθέτης. Η παιδεία αποτελεί και στο έργο αυτό την 
ουσιαστική βάση του εγχειρήµατος, ο Πλάτων όµως δίνει τώρα ιδιαίτερη 
βαρύτητα στις µικρότερες ηλικίες και λαµβάνει πιο σοβαρά υπόψη του τα 
εµπειρικά δεδοµένα.  
Στη µουσική εκπαίδευση των παιδιών και εφήβων ως µέρος της γενικής τους 
παιδείας θα µπορούσε να περιληφθεί τόσο η διδασκαλία χορού µε συνοδεία 
τραγουδιού, που αρχίζει στις µικρότερες ηλικίες, όσο και η διδασκαλία λύρας και 
τραγουδιού από τον κιθαριστή, που διαρκεί από το 13ο µέχρι το 16ο έτος. 
Ιδιαίτερα για τον κιθαριστή ο Αθηναίος οµιλητής δηλώνει ότι, καθώς θα αµείβεται 
για τις υπηρεσίες του, πράγµα που δε συνάδει µε την ιδιότητα τού ελεύθερου 
πολίτη, θα πρέπει να είναι ξένος. Ωστόσο η απαίτηση αυτή µοιάζει να θέτει σε 
κίνδυνο την επιδιωκόµενη εσωστρέφεια και σταθερότητα της πλατωνικής 
πολιτείας και να διογκώνει τον κίνδυνο εµφάνισης καινοτοµιών ή ξενόφερτων 
επιδράσεων στο χώρο της µουσικής. Η διαφαινόµενη αντίφαση αίρεται ωστόσο 
από τη στιγµή που γίνεται κατανοητός ο καθαρά διεκπεραιωτικός ρόλος του 
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δασκάλου µουσικής, ο οποίος καλείται απλώς να µεταδώσει τεχνικές για το 
παίξιµο του οργάνου και για τη φωνή και του οποίου η προσωπικότητα ελάχιστη 
σηµασία φαίνεται να έχει για τον Πλάτωνα. Άρα όχι ο ξένος δάσκαλος µουσικής, 
αλλά ο νοµοθέτης και ο «ανώτατος επιµελητής της παιδείας» µε τους βοηθούς του, 
οι οποίοι επιλέγουν το κατάλληλο περιεχόµενο διδασκαλίας και θέτουν τους 
στόχους, διαµορφώνοντας παράλληλα και τη γενικότερη πολιτισµική «αύρα» 
στην πολιτεία, είναι εκείνοι που ουσιαστικά, σε αυτήν τουλάχιστον τη φάση, 
διαπαιδαγωγούν τους νέους.  
 
«Μουσείο στο σχολείο, πολιτισµός στην κοινότητα»: Προτάσεις δηµιουργίας  
σχολικών πολιτισµικών συλλογών ως διαθεµατικά διδακτικά µέσα 
∆ηµήτρης Σαρρής, εκπαιδευτικός µουσικής, ΜΑ, υ. δ. ΤΕΜΕΠΟ Πάντειο Πανεπιστήµιο 

Στο Αµάρι της Κρήτης βρίσκεται ίσως το πιο µικρό λαογραφικό µουσείο της 
χώρας, ένας χώρος  σεµνός, ειλικρινής, λίγων τετραγωνικών µέτρων, φτιαγµένος - 
νοιώθει ο επισκέπτης - χάρη στην αγάπη των κατοίκων για τον πολιτισµό τους. 
Αυτό που θα αποκαλούσαµε «µουσειακή κουλτούρα», πηγάζει από τις βαθύτερες 
πολιτισµικές µας ανησυχίες και καθώς η «συλλογή» πραγµάτων είναι ίσως το πιο 
αγαπηµένο παιδικό µας παιχνίδι, η δηµιουργία ενός -ακόµη και µικρού - µουσείο 
είναι «λυτρωτική» για την διανοητική µας φύση. 
Το σχολείο είναι ο ιδανικότερος θεσµός, µε υποδοµές (την τάξη και τους 
διαδρόµους του) δεκάδες δυνάµει ερευνητές (τους µαθητές) και τον πολιτισµό στο 
επίκεντρο των ενδιαφερόντων του, για την δηµιουργία µιας οποιασδήποτε 
συλλογής µε πολιτισµική αξία: συλλογές τοπικών αγαθών (π.χ. φυτών, λαϊκών 
αντικειµένων, προϊόντων, ασχολιών κ.λπ.), παλιών ή σύγχρονων, γύρω από µια 
θεµατική (το νερό, τη φωτιά, την επικοινωνία, την διατροφή, την υγεία, την 
ένδυση, τη θάλασσα, κ.λπ.), που βρίσκουµε ή δηµιουργούµε (π.χ. έργα τέχνης, 
ιδέες στο χαρτί, κατασκευές κ.λπ.).  
Πως οργανώνεται λοιπόν µια σχολική συλλογή; Οι πτυχές της δραστηριότητας 
αλλά και η ανάδειξη και αξιοποίηση του διαθεµατικού χαρακτήρα της, µέσα από 
πολλά παραδείγµατα και επιτόπιες δραστηριότητες «εξοικείωσης» θα 
αποτελέσουν τον κύριο κορµό του εργαστηρίου µας.  
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Ο Κοινωνικός ρόλος του δασκάλου µουσικής 
Γιάννης Σταύρου, Εκπαιδευτικός, διδάκτορας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 

Το σηµερινό κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται, εκτός των 
άλλων, από έντονη αισθητική υποβάθµιση, από εµπορευµατοποίηση της µουσικής 
και των άλλων µορφών τέχνης, από την κυριαρχία της βιοµηχανίας θεάµατος 
ακροάµατος και την προωθούµενη «πολιτισµική οµογενοποίηση». Το πλαίσιο 
αυτό δηµιουργεί ένα περιβάλλον ευτελές, ξένο και εχθρικό προς τις ψυχικές και 
συναισθηµατικές ανάγκες των παιδιών.  
Σε αυτή την πραγµατικότητα καλείται να υπάρξει και να λειτουργήσει το σχολείο 
το οποίο δεν µπορεί να µείνει παρατηρητής των εξελίξεων αλλά να λαµβάνει 
υπόψη του τα νέα δεδοµένα και να παρεµβαίνει ανάλογα. Εκ των πραγµάτων το 
σχολείο αναδεικνύεται σε χώρο αντιστάθµισης της αρνητικής πραγµατικότητας. Ο 
δάσκαλος µουσικής, εξάλλου, έχει το προνόµιο να επιλέγει συχνά το υλικό, το 
περιεχόµενο και τα µέσα διδασκαλίας µε προσωπικά κριτήρια και εποµένως να 
µην είναι υποχρεωµένος να λειτουργεί σε συγκεκριµένα πλαίσια, όπως 
τουλάχιστον αυτό συµβαίνει µε τα «γνωστικά» µαθήµατα. Επιβάλλεται, εποµένως, 
να αντιληφθεί το κοινωνικό του χρέος και να φέρει σε επαφή τους µαθητές µε 
µουσικά ρεύµατα άγνωστα σε αυτό, µε τις διαχρονικές δηµιουργίες του 
ανθρώπου, µε την παραδοσιακή µουσική, µε µουσικές άλλων πολιτισµών κλπ. 
Επιπλέον να εµφυσήσει στους µαθητές την ανάγκη για δηµιουργία, την 
αµφισβήτηση, την κριτική ικανότητα. Επιβάλλεται να παρεµβαίνει µέσα στο 
σχολείο και έξω από αυτό, στα πλαίσια των τοπικών κοινωνιών επιδιώκοντας την 
ενεργοποίηση µαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, µε στόχο την αισθητική 
καλλιέργεια, µε ότι θετικό αυτό συνεπάγεται στη διαµόρφωση της 
προσωπικότητας του παιδιού και τη δυνατότητα, τουλάχιστον, επιλογής η οποία 
έχει, ουσιαστικά, εκµηδενιστεί. 
 
Εµείς, αυτοί, η µουσική και οι µουσικοί 
Νικόλας Τσαφταρίδης,:  Ε.Ε.∆.Ι.Π., Τ.Ε.Α.Π.Η., Εθνικό και Καπ. Παν. Αθηνών 

Η µουσική είναι µια πολύ σοβαρή υπόθεση να την αφήσουµε στους µουσικούς. Με 
αυτή τη φράση τελείωνε το βιβλίο του «Μουσική Κοινωνία Παιδεία» ο C. Small. 
Είναι µια φράση που συµπύκνωνε την  ουσία που θα έπρεπε να έχει η µουσική για 
τον άθρωπο στη σύγχρονη κοινωνία και κατ’ επέκταση στη µουσική παιδαγωγική. 
Γιατί στη ∆υτική κοινωνία (και πολύ φοβάµαι τώρα πια σε όλον τον κόσµο ή 
τουλάχιστον στον αστικό πληθυσµό λόγω παγκοσµιοποίησης) ο άνθρωπος 
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βοµβαρδίζεται από µουσικές αλλά δεν ενθαρρύνεται να έχει µια ενεργητική 
συµµετοχή στη µουσική πράξη.  
Πολλοί διδάσκονται να παίζουν αλλά λίγοι ενθαρρύνονται να κάνουν µουσική. 
Γι αυτό το λόγω υποστηρίζω ότι η σηµαντικότερη κοινωνική προσφορά του 
δάσκαλου της µουσικής στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να δώσει 
στους µαθητές του τη δυνατότητα να αναπτύξουν µια προσωπική σχέση µε τη 
γνώση και την έκφραση. Έτσι θα µπορεί ο αυριανός πολίτης να συµµετέχει ενεργά 
και κριτικά σε ένα κοινωνικό δρώµενο παίζοντας έτσι ρόλο στη διαµόρφωση της 
τοπικής και µη κουλτούρας. 
 
 
Η δηµιουργικότητα στη µουσική και τη ζωή 
Γιώργος Τσίρης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Μουσικός 

Στη σύγχρονη εποχή των µεγάλων ταχυτήτων, των πολλαπλών ευκαιριών και του 
καταιγισµού πληροφοριών, ανακύπτουν ερωτήµατα ζωτικής σηµασίας σχετικά µε 
τη θέση του ατόµου µέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Συµµετέχει το άτοµο ενεργά στη 
διαµόρφωση όλων αυτών των συνθηκών ζωής του ή γίνεται τελικά παθητικός δέκτης; 
Οι δηµιουργικές δυνατότητες του ατόµου ενισχύονται ή καταστέλλονται συνεχώς; 
Ποιο ρόλο καλείται να αναλάβει ο εκπαιδευτικός ως ενεργό µέλος τόσο της  
σχολικής, όσο και της τοπικής κοινότητας; Τα ερωτήµατα αυτά σκιαγραφούν το 
πεδίο δράσης της συγκεκριµένης εισήγησης, µέσα από την οποία προσεγγίζεται η 
δηµιουργικότητα σε µία διευρυµένη βάση. Πιο συγκεκριµένα, αναλύεται η 
δηµιουργικότητα ως την ικανότητα του ατόµου να ανακαλύπτει νέες σχέσεις και 
εναλλακτικούς τρόπους ύπαρξης. Μέσα από αυτήν την προοπτική -και σε 
συνάρτηση µε τα αναλυτικά προγράµµατα για τη µουσική, τις θεωρίες πολλαπλής 
νοηµόσυνης και τις διάφορες προσεγγίσεις για τη διαφορετικότητα- εξετάζεται η 
δηµιουργικότητα τόσο στα πλαίσια της µουσικής, όσο και στο ευρύτερο πλέγµα 
του καθηµερινού τρόπου ύπαρξης του ατόµου. Απώτερος σκοπός της παρούσας 
εισήγησης είναι η προσφορά ερεθισµάτων για περαιτέρω προβληµατισµό και 
εφαρµογή αντίστοιχων ιδεών στο χώρο του σχολείου, αλλά και της κοινότητας. 
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Χρήση φακέλου υλικού (portfolio) στο γυµνάσιο:  
µια καινοτοµία σε πειραµατική µορφή 
Σοφία Π. Χριστοπούλου, φιλόλογος MSc στις Επιστήµες της Αγωγής 

Ο φάκελος υλικού (portfolio) εισήχθη πρόσφατα ως τρόπος αξιολόγησης των 
µαθητών µε το νέο νόµο για την εκπαίδευση και κατά την άποψή µου είναι πιο 
σηµαντική αξιολογητική προσέγγιση από τα τέστς. Γιατί έχει τη δυνατότητα να 
παρέχει µια πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων του µαθητή σε πολλές εργασίες και 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως τρόπος µάθησης.  
Το portfolio είναι ένας από τους πολλούς «εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης», 
εναλλακτικούς ως προς τον παραδοσιακό τρόπο των τεστς. Οι πλέον γνωστοί 
εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης είναι, εκτός του  portfolio, τα ηµερολόγια του 
µαθητή, η συνέντευξη, η συνοµιλία, η αυτοαξιολόγηση. Ορίζεται ως η «σκόπιµη 
συλλογή εργασίας του µαθητή που διηγείται την ιστορία των προσπαθειών του, 
την πρόοδό του ή την επίδοσή του σε µια δεδοµένη περιοχή του αναλυτικού 
προγράµµατος» (Γεωργούσης 1998:25). 
Έχοντας υπόψη τα πλεονεκτήµατα της χρήσης του φακέλου υλικού, αποφασίσαµε 
να τον εισάγουµε πειραµατικά, αρχικά σ’ ένα τµήµα της Α΄ Τάξης του Σχολείου 
∆εύτερης Ευκαιρίας και στη συνέχεια σ’ ένα τµήµα της Β΄ Τάξης του 
Πειραµατικού Γυµνασίου Πατρών. Την εφαρµογή αυτή θα περιγράψουµε, 
θεωρώντας πως µπορεί να συµβάλει σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, σε 
πολλά και διαφορετικά δηµιουργικά αντικείµενα, όπως τα µαθήµατα ξένων 
γλωσσών, της αισθητικής αγωγής, της µουσικής αγωγής κ.ά. 
 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού µουσικής στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας και 
της τοπικής κοινωνίας: σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές  
Σµαράγδα Χρυσοστόµου, Επ.. Καθ. Μους. Παιδαγωγίας και ∆ιδακτικής, Τ.Μ.Σ. ΕΚΠΑ 

«Χρειάζεται ολόκληρο το χωριό για την εκπαίδευση ενός παιδιού»  
Παλιά Αφρικανική παροιµία. 

Το σχολείο σήµερα δεν αποτελεί ούτε το µόνο ούτε το κύριο µέσο εκπαίδευσης. Η 
παιδεία και η εκπαίδευση των παιδιών και των νέων διαµορφώνεται σε δι-
αντίδραση µε το κοινωνικό περιβάλλον.  
Ταυτόχρονα, τα σηµερινά εκπαιδευτικά ιδρύµατα καλούνται να διαχειριστούν 
σηµαντικά ζητήµατα όπως είναι οι δηµογραφικέ ς και οι πληθυσµιακές αλλαγές 
και οι  ανάγκες µιας πολύ-πολιτισµικής κοινωνίας. Επίσης, εκτός από τις πάγιες 
απαιτήσεις για ακαδηµαϊκή επιτυχία και µόρφωση, τα σχολεία πρέπει να 
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αντιµετωπίσουν κοινωνικά προβλήµατα όπως η χρήση ναρκωτικών ουσιών, ο 
ρατσισµός και η βία.  
Οι ανάγκες, λοιπόν, της σηµερινής κοινωνίας καθώς και οι σύγχρονες απόψεις για 
την εκπαίδευση, δηµιουργούν πρωτοφανείς προκλήσεις οι οποίες όµως µπορούν 
να αποτελέσουν ταυτόχρονα και ευκαιρίες για τη δηµιουργία συνεργασιών 
(συνεργιών) ανάµεσα στο σχολείο και στο δυναµικό της κάθε κοινότητας και 
τοπικής κοινωνίας.  
Η µουσική εκτείνεται πέρα από τα όρια της τάξης, διαπλέκεται µε την ευρύτερη 
τοπική κοινότητα, τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, τον κόσµο ολόκληρο. 
Η δι-αντίδραση του σχολείου µε την πληθώρα των -εν δυνάµει- πλούσιων 
µουσικών εµπειριών που µπορεί κανείς να συναντήσει στο πλαίσιο της τοπικής 
κοινωνίας είναι απαραίτητη. Με τον τρόπο αυτό η τοπική κοινότητα µπορεί να 
αποτελέσει ένα δυναµικό εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια του δασκάλου της 
µουσικής.  
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού µουσικής είναι λοιπόν ιδιαίτερα σηµαντικός και 
αναγκαίος για τη διεύρυνση και ανάπτυξη της µουσικής εκπαίδευσης µέσα από 
την τοπική κοινωνία, αλλά και την πρόοδο και καλλιέργεια της τοπικής 
κοινότητας µέσω της µουσικής εκπαίδευσης.  
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ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 
 
Η Σοφία Αγγελίδου είναι απόφοιτη του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ 
και στην ∆ιπλωµατική της εργασία ασχολήθηκε µε την Μουσική Εικονογραφία µε 
επιβλέπουσα την καθηγήτρια Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά. Παρακολούθησε 
µαθήµατα µουσικολογίας και διεύθυνσης χορωδίας στην Μουσική Ακαδηµία 
Pantso Bladigerov της Σόφιας. Ανήκει στην ερευνητική οµάδα του αρχείου 
Μουσικής Εικονογραφίας του ΑΠΘ και στην οµάδα του Πολιτιστικού Ιδρύµατος 
του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς για την επανέκθεση του Μουσείου Ελληνικών 
Μουσικών Οργάνων. Από το 2003 εργάζεται ως µουσικός στην πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση ενώ είναι και διευθύντρια χορωδιών. Έχει δηµοσιεύσει άρθρα σε 
µουσικοπαιδαγωγικά και µουσικολογικά περιοδικά. Είναι Πρόεδρος του 
Συλλόγου Αποφοίτων του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ και µέλος του 
∆Σ της Ελληνικής Ένωσης για την Μουσική Εκπαίδευση (ΕΕΜΕ). Μιλάει Αγγλικά, 
Ιταλικά και Βουλγάρικα. Σήµερα είναι φοιτήτρια επί διδακτορικό στο Ιόνιο 
Πανεπιστήµιο µε επιβλέποντα τον καθηγητή Χάρη Ξανθουδάκη, καθώς επίσης και 
στο προπτυχιακό τµήµα του ΕΑΠ στον τοµέα του Ελληνικού Πολιτισµού.  
 
 
Η Μαρία Αργυρίου υπηρετεί στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση κατά την τελευταία 
δεκαετία. Είναι κάτοχος του διπλώµατος πιάνου καθώς και των πτυχίων 
αρµονίας, αντίστιξης και φούγκας µε καθηγητές τον Κωστή Κωνσταντάρα, 
Μιχάλη Ροζάκη και Στάθη Ουλκέρογλου. Μελέτησε Βυζαντινή µουσική µε τον 
Ιωάννη Παπαχρόνη, ελαφρό τραγούδι µε την Άννα ∆ιαµαντοπούλου και 
µονωδία µε τη Μαρία Θωµά.. Είναι τελειόφοιτη της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πατρών µε ειδίκευση στον Ελληνικό Πολιτισµό. 
Από το 2004 είναι αποσπασµένη στη θέση της υπευθύνου Αγωγής Υγείας ΠΕ 
Πειραιά µε έντονη δραστηριότητα στο χώρο των Καινοτόµων ∆ράσεων. Είναι 
Πρόεδρος του ∆ιεθνούς Εργαστηρίου Για Τη Μουσική Εκπαίδευση και Έρευνα 
(International culture federation 21st Century ) καθώς και Πρόεδρος της Ένωσης 
Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ). Έχει 
την ευθύνη και την επιµέλεια των παιδαγωγικών εκδόσεων της ΕΕΜΑΠΕ καθώς 
και περιοδικών εκδόσεων προγραµµάτων τοπικής και εθνικής εµβέλειας για την 
εκπαίδευση, τον πολιτισµό και τη υγεία. Συµµετέχει σε συνέδρια και συµπόσια 
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στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και σε ερευνητικά προγράµµατα  
παρουσιάζοντας ποικίλο συγγραφικό έργο. 
 
 
Η Ματίνα Βενετιάδου γεννήθηκε στην Σόφια της Βουλγαρίας από Έλληνες 
γονείς. Σπούδασε στην Κρατική Μουσική Ακαδηµία της Σόφιας «Μουσικολογία» 
µε υπεύθυνη καθηγήτρια την prof. V.Charalampieva και «∆ιεύθυνση χορωδίας» 
µε την prof. Anna Beltcheva. Παρακολούθησε σεµινάρια µουσικοπαιδαγωγικά, 
σύνθεσης και ανάλυσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συµµετείχε στο διεθνές 
master class για διευθυντές ορχήστρας και χορωδίας στο Oregon Bach Festival 
στις Η.Π.Α µε καθηγητή τον prof. Helmuth Rilling. 
Οι σπουδές της περιλαµβάνουν ανώτερα θεωρητικά: αρµονία µε τον καθηγητή 
Μ.Τσαούση, αντίστιξη, φούγκα µε τους καθηγητή Ρ.Ράιτσεβα και πιάνου µε τους 
καθηγητές Μ.Τάνεβα, Ε.Σηµεόνοβα και Ι.Κρούσεφ. Έχει παρακολουθήσει 
µαθήµατα σύνθεσης µε τους Π.Τριανταφυλλίδη, Ι.Παπαδοπούλου και 
Θ.Αντωνίου. Έχει µελετήσει τραγούδι µε την I.Stiglits και την Μ.Βουλογιάννη. 
Απέσπασε το πρώτο βραβείο σύνθεσης στην κατηγορία «άσµα µε συνοδεία» στον 
3ο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Σύνθεσης στον Βόλο. Έχει διευθύνει της χορωδίες της 
Κρατικής Ακαδηµίας της Σόφιας, τη χορωδία «Gachinger Kantorei» – Stuttgart, 
και τη “Festival Chorus & orchestra”- Oregon, Η.Π.Α. Στην Ελλάδα ίδρυσε και 
διηύθυνε (2002-2006) τη γυναικεία χορωδία του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης. Έχει εργαστεί ως καθηγήτρια µουσικής στην Πρωτοβάθµια και 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και στα Ωδεία «Φ.Νάκας» και «Ματσίγκου». Έχει 
αρθρογραφήσει και συµµετάσχει σε µουσικολογικά και ανθρωπολογικά συνέδρια 
οργανωµένα από την Ακαδηµία Επιστηµών της Βουλγαρίας. Είναι υποψήφια 
διδάκτωρ της Κρατικής Μουσικής Ακαδηµίας Σόφιας στο γνωστικό αντικείµενο 
της ∆ιεύθυνσης Χορωδίας. 
 
 
Η Μαρία Ζιάκα γεννήθηκε στη Βασιλική Τρικάλων. Από το 1985 είναι 
πτυχιούχος του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών µε δίπλωµα ειδικότητας στους Ελληνικούς 
Παραδοσιακούς Χορούς. Το 1993 διορίστηκε στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. 
Παρακολούθησε επιµορφωτικά σεµινάρια τόσο για τη Φυσική Αγωγή όσο και για 
τον παραδοσιακό χορό, τη µουσική, το θέατρο, τα εικαστικά. Συµµετείχε σε ∆ιεθνή 
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Συνέδρια χορού και λαϊκού πολιτισµού. Έχει ανακοίνωση ερευνητικής εργασίας 
στο ∆ιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής στην Κοµοτηνή µε θέµα σχετικό µε το 
λαϊκό πολιτισµό. Από το 1985 διδάσκει παραδοσιακούς χορούς σε πολιτιστικούς 
συλλόγους µε παρουσίαση χορευτικών παραστάσεων. Είναι ενεργό µέλος της 
Οµάδας Ελληνικού Λαϊκού Χορού ∆ήµου Καλλιθέας και ασχολείται µε το 
παραδοσιακό τραγούδι. Από το 2003 µέχρι σήµερα είναι Υπεύθυνη Πολιτιστικών 
Θεµάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων της ∆΄ ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Αθηνών. Στο διάστηµα αυτό οργάνωσε ηµερίδες και επιµορφωτικά 
σεµινάρια µε θέµατα ελληνικού παραδοσιακού χορού, µουσικής, θεατρικής 
έκφρασης, κινηµατογράφου, κουκλοθέατρου και εικαστικών.  
 
Η Mαρία Zουµπούλη είναι καθηγήτρια εφαρµογών του Τµήµατος Λαϊκής & 
Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου στο γνωστικό αντικείµενο «Ιστορία 
και Πολιτισµός». Είναι επιστηµονικά υπεύθυνη για την υλοποίηση του 
Προγράµµατος Αναµόρφωσης του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος, που 
υλοποιείται στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ. Σπούδασε στην Γαλλία (Histoire et 
Civilisations, στην École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris και Iστορία 
της Tέχνης και Aρχαιολογία στο Πανεπιστήµιο Paris I - Panthéon-Sorbonne). Με 
την επιστηµονική της ιδιότητα εργάστηκε στο Centre d'Études Byzantines, 
Balkaniques et Néohelléniques (PRI Pierre Belon) ως επιµελήτρια επιστηµονικών 
εκδόσεων, σε αρχαιολογικές ανασκαφές (Centre National de la Recherche 
Scientifique και Γαλλική Aρχαιολογική Σχολή Aθηνών), ως συντονίστρια 
επιστηµονικού προγράµµατος (Ίδρυµα Mείζονος Eλληνισµού – Πανεπιστήµιο 
Iωαννίνων), καθώς και σε βιβλιοθήκες (Bibliothèque Publique d'Information - 
Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou και Bibliothèque 
Byzantine – Institut National des Langues et Civilisations Orientales / Collège de 
France). Το 1998 συν-συντάσσει την πρόταση για την ίδρυση Τµήµατος Λαϊκής & 
Παραδοσιακής Μουσικής στο ΤΕΙ Ηπείρου, που υλοποιείται στο πλαίσιο του 
ΕΠΕΑΕΚ Ι. Έκτοτε εργάζεται για την οργάνωση και ανάπτυξη του Τµήµατος, του 
οποίου διατέλεσε προϊσταµένη από το 2003 έως το 2006.  
 
 
Η Τζωρτζίνα Κακουδάκη (ΒΑ, Μphil) είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Αθήνας. Έχει κάνει σπουδές υποκριτικής στο 3ετές 
εργαστήριο του θεάτρου Στοά και θεατρικής αγωγής σε πλήθος σεµιναρίων. 
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Υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης και του Αρχείου του Εθνικού Θεάτρου (1997- 2004). 
Έχει παίξει στο θέατρο και τον κινηµατογράφο. Έχει διδάξει Θεατρική Αγωγή 
στην Α΄βάθµια, Β΄βάθµια Εκπαίδευση και στο Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο/Λύκειο 
Γέρακα. Θεατρικό παιχνίδι σε δηµόσια ΙΕΚ και στο εργαστήριο Ελευθέρων 
Σπουδών Μαιρηβή. Ιστορία/ ∆ραµατουργία Θεάτρου στη δραµατική σχολή 
Εµπρός- Εργαστήριο και στην Ακαδηµία Τεχνών Ακµή. Έχει διευθύνει 
εργαστήρια σε πανεπιστηµιακά φεστιβάλ θέατρου στα Βέλγιο, Λιθουανία, 
Λευκορωσία, Πολωνία, Γερµανία, Αίγυπτο κ.ά.  Από το 2003 διδάσκει το µάθηµα 
«∆ιδακτική του Θεάτρου. Θεωρία και Πρακτική» στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών 
Πάτρας. Κείµενά της έχουν εκδοθεί σε θεατρικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων 
και θεατρικές εκδόσεις. 
 
 
Η Κυριακή Καρανάτσιου είναι απόφοιτη Παιδαγωγικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου του Παιδαγωγικού Τµήµατος Ρόδου. Από 1996 εργάζεται 
στο χώρο της εκπαίδευσης. Ασχολείται µε την  αγιογραφία την ξυλογλυπτική και 
του ψηφιδωτού, έχοντας συµµετάσχει σε οµαδικές εκθέσεις. Έχει λάβει µέρος ως 
εισηγήτρια σε σεµινάρια επιµόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας  
εκπαίδευσης ,µε τις ακόλουθες θεµατικές ενότητες: Οργάνωση,  ταξινόµηση, 
παράθεση  υλικών για το µάθηµα των εικαστικών –κατασκευές, Υλικά + Εργαλεία 
= Μάγοι  των  κατασκευών, Κατασκευάζοντας τις  Αποκριές, Ήρθε το Πάσχα 
…..ήρθε και η Άνοιξη. 
 
 
Ο Κωνσταντίνος Ν. Λανάρας είναι απόφοιτος  «Οικονοµικής & Περιφερειακής 
Ανάπτυξης» του Παντείου Πανεπιστηµίου, διπλωµατούχος Βυζαντινής µουσικής 
και πτυχιούχος αρµονίας. ∆ιδάσκει στο Τµήµα Λαϊκής και Παραδοσιακής 
Μουσικής το µάθηµα «Στοιχεία Βυζαντινής Μουσικής - Ψαλτική»  και από το 
1993 διδάσκει τη Βυζαντινή µουσική σε σχολές της περιοχής. Έχει ανακοινώσει 
στο 3ο διεθνές συνέδριο Βυζαντινής Μουσικής και έχει συµµετάσχει σε συνέδριο 
για τον βυζαντινό πολιτισµό στο Cambridge College, καθώς και σε συνέδρια για 
τον πολιτισµό της ευρύτερης περιοχής του Αγρινίου. Έχει συµµετοχή στην 
επιµέλεια των εκδόσεων: «Αναστασιµατάριο» και «Η Αγία και Μεγάλη Εβδοµάς» 
Κ. Πρίγγου (Αποστολική ∆ιακονία 2006), «Εκλογή Έργων Ιωάννου 
Κουκουζέλους»  έκδοση Ελληνικής Βυζαντινής Χορωδίας, «Πανυγηρική Α΄» της  Ι. 
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Μ. Μ. του Βατοπαιδίου, καθώς και στις εκδόσεις ήχου της ιεράς µονής και άλλων 
φορέων. Έχει συµµετάσχει σε περισσότερες από 250 συναυλίες µε την Ελληνική 
Βυζαντινή Χορωδία και τη Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου. Έχει επιµεληθεί 
εργασίες µε θέµατα: τη δισκογραφία ως πολιτιστικό προϊόν, την πολιτιστική 
κίνηση του Αγρινίου, τα Μουσικά Σχολεία στην Ελλάδα. Σήµερα είναι καθηγητής 
στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
 
 
Ο Σταµάτης Λέκκας είναι Καθηγητής µουσικής της ∆/θµιας Εκπ/σης του Ν. 
Αχαΐας,  Καλλιτεχνικός ∆/ντής και Μαέστρος της Μικτής Χορωδίας του 
Πνευµατικού κέντρου του ∆ήµου Γαστούνης.  
Έχει πλήθος διακρίσεων και βραβείων σε πανελλήνιους µαθητικούς αγώνες 
µαθητικού θεάτρου (ως συνθέτης πρωτότυπης µουσικής)  
-18 έτη υπηρεσίας στη β/θµια εκπ/ση. 
∆ιοικητική εργασία στο γραφείο σχολικών συµβούλων της Β/θµιας εκπ/σης  
Επιµορφωτής των ΠΕΚ µε έδρα την Πάτρα  
Έχει πάρει µέρος σε πολλές ηµερίδες – συνέδρια ως εισηγητής και ακροατής. 
∆/ντής της παιδικής Χορωδίας του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου, της Μικτής 
Χορωδίας του ∆ήµου Πύργου, της Πατραϊκής Μαντολινάτας και Μικτής 
Χορωδίας, ∆ιευθυντής της Ορχήστρας Ποικίλης Μουσικής της Πολυφωνικής 
Χορωδίας Πάτρας   
Πρόσφατα εξέδωσε το πρώτο του Βιβλίο µε τίτλο «Μουσική και ….άλλα» που 
περιλαµβάνει δειγµατικές διδασκαλίες πάνω στην µουσική αγωγή . 
Έχει γράψει µουσική για Θέατρο. 
 
 
Ο Γιώργος Μικέλλης γεννήθηκε στην Κύπρο. Είναι Πτυχιούχος Αγγλικής 
Φιλολογίας και Θεατρολογίας. Εργάζεται ως Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεµάτων 
και Καλλιτεχνικών Αγώνων στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του 
νοµού Αιτωλοακαρνανίας. Στο πλαίσιο της εργασίας του οργάνωσε σεµινάρια 
Θεατρικής Παιδείας για εκπαιδευτικούς, στα οποία υπήρξε εισηγητής. Μετείχε µε 
εισηγήσεις σε πανελλήνια και σε διεθνή Συνέδρια για το Θέατρο. Από το 1999 
διδάσκει στην "∆ιεθνή Θερινή Σχολή Αρχαίου Ελληνικού ∆ράµατος" του 
Κυπριακού Κέντρου Θεάτρου. Το 1998 εκδόθηκε από το ίδιο Κέντρο η εργασία 
του: "Πρόταση για πειραµατική διδασκαλία θεατρικού έργου στο Λύκειο". Το 2004 
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έκανε τη ∆ραµατουργική προσαρµογή του ποιήµατος του Σαίξπηρ: "Αφροδίτη 
και Άδωνις", που παρουσιάστηκε στις εορταστικές εκδηλώσεις για την ένταξη της 
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι µέλος του ∆.Σ. του ∆ηµοτικού 
Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου και µέλος του Επιστηµονικού Συλλόγου 
Πτυχιούχων Θεατρικών Σπουδών. Κείµενά του έχουν δηµοσιευτεί σε Πρακτικά 
Συνεδρίων, σε ειδικά περιοδικά και εφηµερίδες. 
 
 
Η Σταυρούλα Πετροπούλου γεννήθηκε στη Λάρισα. Ξεκίνησε τις σπουδές της στη 
µουσική στο ∆ηµοτικό Ωδείο Λάρισας όπου και πήρε το Πτυχίο Ωδικής το 1985. 
Το 1987 τελείωσε το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Το 1988 
διορίστηκε ως καθηγήτρια Μουσικής στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Συνέχισε 
τις µουσικές της σπουδές στην Αθήνα παίρνοντας τα πτυχία Αρµονίας, Αντίστιξης 
και Φυγής. Από το 1997 διδάσκει στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Έχει 
παρακολουθήσει σεµινάρια και εργαστήρια - Ελλήνων και Αλλοδαπών εισηγητών 
– µουσικής αγωγής, θεατρικού παιχνιδιού, εικαστικών κ.ά. Έχει οργανώσει και 
διευθύνει πολλές σχολικές χορωδίες. Είναι ενεργό µέλος των χορωδιών Τράπεζας 
Ελλάδας και ∆ήµου Αργυρούπολης. Από το 2003 ως σήµερα είναι Υπεύθυνη 
Πολιτιστικών Θεµάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων της ∆΄ ∆ιεύθυνσης 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, µεταξύ 
των άλλων, έχει διοργανώσει σεµινάρια θεατρικής έκφρασης, κινηµατογράφου, 
ελληνικού παραδοσιακού χορού, αισθητικής αγωγής, κουκλοθέατρου και 
µουσικής. 
 
 
Ο Νίκος Πουλάκης είναι απόφοιτος και υποψήφιος διδάκτορας µουσικολογίας 
του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, διπλωµατούχος 
σύνθεσης και πτυχιούχος ακορντεόν. Έχει διατελέσει καθηγητής µουσικής στη 
δηµόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση, ενώ κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2003-2006 
δίδαξε µαθήµατα σχετικά µε την εθνοµουσικολογία, την κινηµατογραφική 
µουσική, το εθνογραφικό φιλµ και τη µουσική πληροφορική στο Τµήµα Λαϊκής 
και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου. Συµµετέχει σε ποικίλα ερευνητικά 
µουσικολογικά προγράµµατα (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών, Γ.Γ.Ε.Τ. κ.ά.) και συνεργάζεται µε εκδοτικούς οίκους και φορείς για την 
επιµέλεια και την έκδοση µουσικών και µουσικολογικών βιβλίων. Συνθέσεις του 
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έχουν εκτελεστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει λάβει υποτροφία από το 
Πανεπιστήµιο Αθηνών και από το ίδρυµα Προποντίς και είναι µέλος της 
συντακτικής επιτροπής του µουσικολογικού περιοδικού «Πολυφωνία» και του 
International Music and Media Research Group. 
 
 
Ο Θεοχάρης Ράπτης γεννήθηκε στα Ιωάννινα και σπούδασε Φιλοσοφία-
Παιδαγωγική και Ψυχολογία στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων και µουσική στο Ηπειρωτικό Ωδείο «Τσακάλωφ». Ακολούθησαν 
σπουδές στους τοµείς Μουσική Παιδαγωγική, Μουσικολογία και Φιλοσοφία στο 
Πανεπιστήµιο του Μονάχου, όπου και απέκτησε τον τίτλο Magister το 2002. Είναι 
υποψήφιος ∆ιδάκτορας στο ίδιο Πανεπιστήµιο στο τµήµα Μουσικής 
Παιδαγωγικής. Υπήρξε για τρία χρόνια υπότροφος του «Ιδρύµατος Αισθητικής 
Παναγιώτη και Έφης Μιχελή». Στο Μόναχο ήταν υπεύθυνος προγράµµατος για 
προσχολική αγωγή (TreFam). Στην ίδια πόλη συµµετείχε ως µουσικός σε αρκετές 
συναυλίες Ελληνικής µουσικής και παρουσίασε, στα πλαίσια σειράς διαλέξεων του 
Τµήµατος Νεοελληνικών Σπουδών του εκεί Πανεπιστηµίου, το ρεµπέτικο 
τραγούδι. Από το 2004 είναι έκτατος επιστηµονικός συνεργάτης στο Τµήµα 
Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, όπου και είναι υπεύθυνος 
των εργαστηρίων Μουσικής Παιδαγωγικής. Κύριοι τοµείς έρευνας είναι η 
µουσική αγωγή στην αρχαία Ελλάδα, η συστηµατική µουσική παιδαγωγική, η 
αισθητική της µουσικής και η διδακτική οργάνου.  
 
 
Ο Γιάννης Σταύρου είναι δάσκαλος µε σπουδές βυζαντινής µουσικής, κιθάρας και 
θεωρητικών ευρωπαϊκής µουσικής. Στις σπουδές του συµπεριλαµβάνεται η διετής 
µετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή (εκπαίδευση παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες). Επί 
σειρά ετών υπήρξε µουσικός παραγωγός ραδιοφώνου. Παράλληλα, ως µέλος 
συλλόγων και σωµατείων έχει ασχοληθεί µε την οργάνωση µουσικών και άλλων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Είναι διδάκτορας µουσικοπαιδαγωγικών του 
Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου (υποτροφία από το 
Ι.Κ.Υ.). ∆ιδάσκει µουσική σε Ειδικά Σχολεία των Ιωαννίνων και «Μουσική 
Παιδαγωγική» στο Τµήµα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Τ.Ε.Ι. 
Ηπείρου. Το επιστηµονικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στην ιστορία του µαθήµατος 
της Μουσικής στην εκπαίδευση, στα τραγούδια που διδάχτηκαν στα ελληνικά 
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σχολεία από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, καθώς και στα βιβλία που 
εκδόθηκαν αναφορικά µε τη διδασκαλία της µουσικής στην εκπαίδευση. 
 
 
Ο ∆ηµήτρης Σαρρής είναι εκπαιδευτικός µουσικής γενικής παιδείας µε σπουδές 
∆ιοίκησης (ΤΕΙ Αθηνών), Πολιτισµού και Επικοινωνίας (Πάντειο Πανεπιστήµιο, 
ΒΑ, ΜΑ), ανωτέρων θεωρητικών µουσικής (Αντίστιξη), καθώς και αντικειµένων 
Λαϊκής (ταµπουράδες, κρουστά), Ευρωπαϊκής (Πιάνο, Βιολί) και Μοντέρνας 
µουσικής (Jazz κιθάρα, κρουστά) µε σηµαντικούς δασκάλους. Εκπονεί την 
διδακτορική του διατριβή του εστιασµένη στην «πολιτισµική διάσταση του ήχου 
στην εκπαίδευση», στο Τµήµα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου 
Πανεπιστηµίου (υποτροφία Ι.Κ.Υ.). Ως υπεύθυνος ανάπτυξης του Εργαστηρίου 
Τεχνολογίας και Πολιτισµού και διδάσκων αντικειµένων Ηχητικού Πολιτισµού 
και Τεχνολογίας του Τµήµατος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στο ΤΕΙ 
Ηπείρου, έχει παρουσιάσει σειρά σχετικών ανακοινώσεων, εργαστηρίων και 
δηµοσιεύσεων εστιασµένων σε ερευνητικές δράσεις µε θεµατικές για την 
Τεχνολογία των Εποπτικών Μέσων και συγκεκριµένα: 
- Μάθηση µε κατασκευές ηχογόνων σωµάτων και συγκρότηση µαθητικής 
ορχήστρας αυτοσχέδιων κατασκευών («οµάδα µεταήχων»). 
- Η ρυθµοκινητική αγωγή και η κρούση ως µια διευρυµένη δυνατότητα 
διάδρασης µε το ηχητικό περιβάλλον. 
- Η πληροφορική κουλτούρα στην εποπτική τεχνολογία µέσα από την κατασκευή 
«χειροκίνητων ψηφιακών αβάκων» µε καθηµερινά υλικά και η χρήση τους στην 
τάξη.  
- Η πολιτισµική σπουδή του ήχου, η ακροαµατική κουλτούρα και η διαµόρφωση 
µιας µουσικο-ηχητικής αγωγής. 
 
 
Ο Νικόλας Τσαφταρίδης γεννήθηκε στη Zάκυνθο το 1956. Σπούδασε θεωρητικά, 
πιάνο και συµφωνικά κρουστά στην Aθήνα και πήρε τα πτυχία Ωδικής, Αρµονίας, 
Αντίστιξης και Φούγκας. Το 1983 µελέτησε για δυο εξάµηνα σύνθεση και ανάλυση 
στη Juilliard School of Music, New York. To 1989 σπούδασε για ένα χρόνο στο 
Παιδαγωγικό Iνστιτούτο Kodaly στην Oυγγαρία µε υποτροφία της ∆ιεθνούς 
Εταιρείας Kodaly (IKS). Έχει παρακολουθήσει διάφορα σεµινάρια σχετικά µε το 
Παιδαγωγικό Έργο ORFF στην Aυστρία. Είναι κάτοχος Mάστερ στη Mουσική 
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Aγωγή (MA in Music Education) του Πανεπιστηµίου του Reading Aγγλίας. Έχει 
διδάξει στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στο τµήµα Παιδαγωγικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Aιγαίου και τώρα διδάσκει στο Tµήµα Eκπαίδευσης και Aγωγής 
στην Προσχολική Hλικία του Πανεπιστηµίου Aθηνών ως E.E.∆I.Π. καθώς και στο 
Τµήµα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου σε συνεργασία µε 
τον Στάθη Τσόλη.  
Κατά την περίοδο 1997-1999, υπήρξε µέλος της επιστηµονικής οµάδας για τη 
συγγραφή των νέων βιβλίων που αφορούν τη Mελέτη Περιβάλλοντος, την 
Iστορία, τη Γεωγραφία και την Kοινωνική και Πολιτική Aγωγή του 
Προγράµµατος Eκπαίδευσης Mουσουλµανοπαίδων µε υπεύθυνη προγράµµατος 
την Άννα Φραγκουδάκη καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Aθηνών και συγγραφικής 
οµάδας τον Γεράσιµο Kουζέλη αν. καθηγητή Πανεπιστηµίου Aθηνών. Tα 
διδακτικά-ερευνητικά ενδιαφέροντα του είναι η παιδαγωγική προσέγγιση της 
µουσικής και οι απλές κατασκευές µουσικών οργάνων ως κίνητρο διδασκαλίας 
και µάθησης της µουσικής. Επιπλέον ασχολείται σε ερευνητικό επίπεδο µε την 
επεξεργασία του δέρµατος για την κατασκευή παραδοσιακών µεµβρανόφωνων 
οργάνων.  
 
 
Ο Γιώργος Τσίρης είναι ειδικός παιδαγωγός, απόφοιτος του Παιδαγωγικού 
Τµήµατος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε συµµετοχή σε διεθνή 
προγράµµατα ανταλλαγής: University of Örebro (Department of Education) 
/Sweden ως υπότροφος του προγράµµατος ERASMUS και University of 
Wisconsin-Oshkosh (College of Education and Human Services) /USA. Επίσης, 
είναι κάτοχος διπλώµατος Κλασσικών Κρουστών, Grade 5 στο Electone και 
πτυχίου Aνώτερων Θεωρητικών. Κατά καιρούς έχει αναλάβει τη µουσική 
επιµέλεια και συνοδεία θεατρικών έργων, ενώ συµπράττει µε διάφορα µουσικά 
σχήµατα ως πιανίστας/keyboardist και κρουστός. Τα τελευταία χρόνια 
συνεργάζεται ως κρουστός µε την Συµφωνική Ορχήστρα Βόλου, ενώ παράλληλα 
ασχολείται µε τη µουσική εκπαίδευση και θεραπεία ατόµων µε ή χωρίς ειδικές 
ανάγκες. 
 
 
Η Χριστοπούλου Σοφία γεννήθηκε στην Πάτρα στις 10-03-1955. Αποφοίτησε το 
1978  από το Ιστορικό Αρχαιολογικό Τµήµα του Εθνικού Καποδιστριακού 
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Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι κάτοχος MSc στις Επιστήµες της Αγωγής του 
πεδίου «Εκπαιδευτικής Θεωρίας και Πρακτικής», της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Σπουδών, του Τµήµατος Νηπιαγωγών ενώ κατέχει και πτυχίο της Σχολής 
Επιµόρφωσης των Εκπαιδευτικών (ΣΕΛΜΕ) Πατρών. Γνωρίζει άριστα αγγλικά 
και ολλανδικά. 
Είναι εκπαιδευτικός- φιλόλογος και διετέλεσε ∆ιευθύντρια του Σχολείου ∆εύτερης 
Ευκαιρίας Πατρών από το 2001 έως το 2003. Έκτοτε είναι Υπεύθυνη Πολιτιστικών 
Θεµάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων στη ∆ιεύθυνση Β΄/θµιας Εκπαίδευσης του 
Ν. Αχαΐας. 
Έχει συµµετάσχει σε πολλά συνέδρια και σεµινάρια πανεπιστηµιακά, τοπικά, 
πανελλαδικά και παγκόσµια  είτε ως εισηγήτρια- επιµορφώτρια είτε ως 
ακροάτρια. Επιπροσθέτως έχει υλοποιήσει πολύµηνα πολιτιστικά, περιβαλλοντικά 
και ευρωπαϊκά προγράµµατα και ήταν µέλος πολλών Οργανωτικών Επιτροπών 
Συµποσίων και Συνεδρίων. 
Από το 1999 έως σήµερα έχει εκπονήσει περισσότερες από 14 µελέτες –
ανακοινώσεις και αυτοτελείς εκδόσεις που έχουν δηµοσιευτεί ή είναι υπό έκδοση, 
ενώ έχει πραγµατοποιήσει και πλήθος ερευνητικών επισκέψεων σε πολλές 
Ευρωπαϊκές πόλεις. 
 
 
Η Σµαράγδα Χρυσοστόµου αποφοίτησε από το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το 1993. Αναγορεύθηκε διδάκτωρ 
Μουσικής Παιδαγωγικής από το Πανεπιστήµιο του Reading της Μεγάλης 
Βρετανίας το 1997. Είναι κάτοχος πτυχίου και διπλώµατος πιάνου από το Εθνικό 
Ωδείο Αθηνών.  
Τον Νοέµβριο του 2000 εξελέγη Λέκτορας Μουσικής Παιδαγωγίας και ∆ιδακτικής 
του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και τον ∆εκέµβριο του 2005 εξελέγη στη βαθµίδα του 
Επίκουρου στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο.  
Έχει διδακτική εµπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε όλες τις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης (∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης - Τµήµα ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης, University of Illionois at Urbana-Champaigne – Department of 
Curriculum and Instruction, Young Musicians Scholarship Scheme at Reading, 
Berkshire, σεµινάρια ΠΕΚ σε διαφορετικά µέρη της Ελληνικής επικράτειας, 
σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης –γενικά και µουσικά). 



28

 

Έχει δηµοσιεύσει εργασίες της σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστηµονικά 
περιοδικά και έχει συµµετάσχει µε ανακοινώσεις σε πολυάριθµα διεθνή συνέδρια, 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι µέλος της επιστηµονικής 
επιτροπής στο επιστηµονικό περιοδικό International Journal of Education and the 
Arts καθώς και στο υπό έκδοση Handbook of Research in Arts Education.  
Πρόσφατα (2006) κυκλοφόρησε το βιβλίου της µε τίτλο «Η Μουσική στην 
Εκπαίδευση: το ∆ίληµµα της ∆ιεπιστηµονικότητα», από τις εκδόσεις 
Παπαγρηγορίου- Νάκας. 
Στις δηµοσιεύσεις της περιλαµβάνονται και τα ακόλουθα: 
2005, Η διεπιστηµονική προσέγγιση στη διδασκαλία της µουσικής. Μουσικολογία, 19.  
2004, Interdisciplinary Approaches in the New Curriculum in Greece: a focus in 
music education. Arts Education Policy Review, 105, 5, 23-30. 
2004, Traditional Greek Music: Ways of preserving our heritage and transmitting 
it while enhancing its holistic qualities. Στο Shand, P.  (ed). Music Education 
entering  the 21st Century. Australia: ISME.  
2001, Η Μουσική στην προσχολική και πρώτη πρωτοβάθµια εκπαίδευση: σύνδεση 
της θεωρίας µε την πράξη. Νέα Παιδεία, ν.18, σελ.28.  
1997, The competence-based model for educating music teachers. Are there 
lessons to be  learned for Greece from its application in England? Στο Leong, S. 
(ed) Music in Schools and Teacher Education – a Global Perspective. Perth, 
Australia: CIRCME. 
Είναι µέλος πολλών διεθνών επιστηµονικών οργανώσεων για την εκπαίδευση και 
τη µουσική εκπαίδευση όπως International Society for Music Education (ISME), 
Music Educators National Conference (MENC), American Educational Research 
Association (AERA), European Educational Research Association (EERA), κ.ά. 
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2ο Συνέδριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης  
«Μουσική Παιδαγωγική στον 21ο αιώνα:  
προκλήσεις, προβλήµατα, προοπτικές» 

Αθήνα, 20-22 Απριλίου 2007, υπό την Αιγίδα του ΥΠΕΠΘ 

Αντικείµενο Συνεδρίου. Η µουσική παιδαγωγική στην Ελλάδα του 21ου αιώνα καλείται να 
επαναπροσδιοριστεί ώστε να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις των νέων θεσµικών πλαισίων, 
των κοινωνικών αλλαγών, τις σύγχρονες ανάγκες του εκπαιδευτικού και του µαθητή. Το 2ο 
Συνέδριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
(ΕΕΜΑΠΕ) έχει στόχο να προσφέρει ένα βήµα διαλόγου, επικοινωνίας και γόνιµου 
προβληµατισµού για τη µουσική παιδαγωγική. Το συνέδριο απευθύνεται στους 
εκπαιδευτικούς της µουσικής αγωγής, της γενικής παιδείας κάθε βαθµίδας και ειδικότητας, 
στους φοιτητές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στους σπουδαστές και καθηγητές ωδείων. 
Μέσα από τις νέες ερευνητικές και πρακτικές προσεγγίσεις που θα προκύψουν, επιδιώκεται 
να αναδειχθούν οι προκλήσεις, τα προβλήµατα και οι προοπτικές που αντιµετωπίζει ο 
εκπαιδευτικός στη διδασκαλία της µουσικής. Εκτός από την επιστηµονική συµµετοχή, στο 
συνέδριο δίνεται βήµα στους εκπαιδευτικούς, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη 
προβληµατισµών, την κριτική, τα ζητήµατα που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη 
διαδικασία της µουσικής διδασκαλίας - µάθησης, καθώς και τις λύσεις που αναζήτησαν ή 
έδωσαν. Το 2ο Συνέδριο της ΕΕΜΑΠΕ θα πραγµατοποιηθεί στις 20 - 22 Απριλίου 2007, στην 
Αθήνα. Ο χώρος διεξαγωγής και άλλες σχετικές πληροφορίες και ανακοινώσεις θα 
αναρτούνται στον ιστοχώρο www.primarymusic.gr.  
Θεµατικοί άξονες του συνεδρίου. Αναζητώντας το γόνιµο προβληµατισµό, τη διατύπωση 
προτάσεων και πιθανών λύσεων σε διάφορους τοµείς της µουσικής παιδαγωγικής, οι 
θεµατικοί άξονες του συνεδρίου αφορούν στη διδασκαλία της µουσικής σε σχέση µε 
σύγχρονα παιδαγωγικά ζητήµατα και διαστάσεις της µουσικής εκπαίδευσης όπως: 
1. ∆ιδακτικές µέθοδοι, τεχνικές, υλικά και µέσα 2. Αναλυτικά και ηµερήσια προγράµµατα: σχεδιασµός, 
υλοποίηση, αξιολόγηση 3. Θεσµικά πλαίσια διεξαγωγής του µαθήµατος της µουσικής (ολοήµερο 
σχολείο, µουσικά σχολεία, ευέλικτη ζώνη, καινοτόµες δράσεις, κλπ.)4. Ειδική αγωγή 5. Εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών, δια βίου και εξ' αποστάσεως εκπαίδευση 6. Έρευνα και διδακτική πράξη 7. Αξιολόγηση 
του µαθητή και της µαθησιακής διαδικασίας 8. Πολυπολιτισµικότητα / ∆ιαπολιτισµικότητα  
9. ∆ιαθεµατικότητα/ ∆ιεπιστηµονικότητα 10. Κοινωνία της Πληροφορίας και Νέες Τεχνολογίες  
11. Αγωγή των Μέσων και Πολιτισµός 12. Ο εκπαιδευτικός ως µέλος της σχολικής και της τοπικής κοινότητας 
Χρονοδιάγραµµα. Έως την 30 Νοεµβρίου 2006: Αποστολή της φόρµας υποβολής πρότασης 
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση conference@primarymusic.gr  
Έως τη 31 ∆εκεµβρίου 2006: Ειδοποίηση ηλεκτρονικά, των συγγραφέων για την αποδοχή ή 
µη αποδοχή της πρότασής τους από την επιστηµονική επιτροπή. 
Έως την 1η Μαρτίου 2007: Αποστολή του πλήρους κειµένου των εισηγήσεων από τους 
συνέδρους ηλεκτρονικά (conference@primarymusic.gr) 
Έως τη 1η Απριλίου 2007: Ειδοποίηση ηλεκτρονικά των συγγραφέων για πιθανά σχόλια, 
αλλαγές και διορθώσεις στις εισηγήσεις τους από την επιστηµονική επιτροπή. 
Έως την 15 Απριλίου 2007: Αποστολή των διορθωµένων τελικών κειµένων από τους 
συγγραφείς. 
Έως την 30 Μαΐου: Τελικές διορθώσεις, προσθήκες συνεδριακού φωτογραφικού υλικού, 
πιθανές τεχνικές προσαρµογές που θα ζητηθούν για τις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις.  
Κόστη συµµετοχής. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2006:  
Γενική συµµετοχή συνέδρων: 65 Ευρώ. Μέλη της ΕΕΜΑΠΕ, φοιτητές, εισηγητές: 35 Ευρώ 
Μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2006:  
Γενική συµµετοχή συνέδρων: 80 Ευρώ. Μέλη της ΕΕΜΑΠΕ, φοιτητές, εισηγητές: 50 Ευρώ  
Στο κόστος συµµετοχής περιλαµβάνονται:  
• Ο Συνεδριακός Φάκελος, • Η παραλαβή των πρακτικών από τις 6 προσυνεδριακές 
εκδηλώσεις σε DVD 
• Tο έντυπο των µικρών πρακτικών του συνεδρίου • Είσοδος στις δύο καλλιτεχνικές 
εκδηλωσεις του συνεδρίου •4 coffee brake • Ελαφρύ γεύµα • Τρόπος πληρωµής 
Με κατάθεση του ποσού στον αρ. λογαριασµού: 053/01/020925/25 της Αγροτικής Τράπεζας 
της Ελλάδας (ΑΤΕ). Την απόδειξη Τραπέζης θα πρέπει να την φυλάξετε και να την 
προσκοµίσετε στην Γραµµατεία την ηµέρα έναρξης του Συνεδρίου. 
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