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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 

Σάββατο 25 Νοεµβρίου 2006 
09:00 - 09:30  Προσέλευση - Εγγραφές  
09:30 - 10:00 Χαιρετισµοί 
10:00 - 12:00 Πρωινή Συνεδρία: Μουσική, Εκπαίδευση & Πολιτισµός σε ένα εκτεχνολογηµένο τοπίο 
       Προεδρεύουσα: Λένια Σέργη 
 Μαρία Αργυρίου: Πολιτιστικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα και διδακτικές Πρακτικές 
 Μαρία Κουρή: Από την καλλιτεχνική δηµιουργία στη διαχείρισή της: 
                                                      εκπαιδεύοντας τους νέους µουσικούς για τις σύγχρονες απαιτήσεις 
 Σµαράγδα Χρυσοστόµου: Η παιδαγωγική ενίσχυση των εκπαιδευτικών µουσικής: 
                                                                            ανάγκες, προσδοκίες, προοπτικές 
 Ζωή ∆ιονυσίου: Σκέψεις και προτάσεις για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών µουσικής: 
                                                         αποτελέσµατα µιας έρευνας 
 Ξανθούλα Παπαπαναγιώτου: Συνεργασία και συµβουλευτική των εκπαιδευτικών µουσικής µέσω διαδικτύου: 
                                                                                  η περίπτωση της κοινότητας «Music School» 
 Νίκος Σαλτερής: Επαγγελµατική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ΤΠΕ: 
                                                          ένα παράδειγµα εφαρµογής σε µια εκπαιδευτική κοινότητα 
 Ερωτήσεις - Συζήτηση  
12:00 - 12:45 ∆ιάλειµµα 
12:45 - 14:10 Απογευµατινή συνεδρία: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ΤΠΕ, Ι 

Προεδρεύων: Αντώνης Λιοναράκης 
 Αντώνης Λιοναράκης: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Τι είναι, τι κάνει, τι λύσεις δίνει, πως εφαρµόζεται 
 Μαντώ Σπανακά: Μια πρόταση εξ αποστάσεως της διδακτικής της µουσικής 
 Μαρία Κουτσούµπα: Η εξ αποστάσεως πολυµορφική εκπαίδευση και η επιµόρφωση  
                                                                   των εκπαιδευτικών µουσικής στα παιδαγωγικά: µια πρώτη προσέγγιση 
 Ερωτήσεις - Συζήτηση  
14:10 - 15:00 Λήξη Εργασιών Ηµέρας - Απολογισµός   

Κυριακή  26 Νοεµβρίου 2006 
10:00 - 10:30 Προσέλευση - Εγγραφές  
10:30 - 12:30 Πρωινή συνεδρία:   Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ΤΠΕ, ΙΙ 

Προεδρεύουσα: Μαρία Αργυρίου 
 Π. Αναστασιάδης, Α. Ράπτης, Α. Ράπτη, Κ. Χαµπιαούρης: Η Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία της Συνεργατικής  
                                                                      Μάθησης - «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ»: Ένα πρόγραµµα εκπαιδευτικών τηλεδιασκέψεων ανάµεσα σε  
                                                                     σχολεία της Κύπρου και της Ελλάδας, µε θέµα τους Ολυµπιακούς Αγώνες   
 Ν. Λαµπροπούλου, ∆. Κονετάς, Μ. Βιβίτσου: Σχεδιασµός Πρότυπου ∆ιαδικτυακού Μαθήµατος 
                                                               στην Τηλεκπαίδευση του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου                                                                   
 Γιάννης Γκιόσος: ∆ηµιουργώντας εκπαιδευτικό υλικό στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
 Σπύρος Σιάκας: Ο µετασχηµατισµός των αρχών του κλασικού Χόλυγουντ 
                                                         στο σχεδιασµό διδακτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
 Τόνια Αράχωβα: Οι σύγχρονες βιβλιοθήκες ως οχήµατα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
 Ερωτήσεις - Συζήτηση 
12:30 - 13:00 ∆ιάλειµµα 
13:00 - 14:15 Απογευµατινή συνεδρία: Σύγχρονη εκπαίδευση των Τεχνών και του Πολιτισµού 

Προεδρεύουσα: Μαριλένα Καββαδά 
 Στάθης Ουλκέρογλου: Η ευρωπαϊκή προοπτική της ελληνικής µουσικής εκπαίδεσης: 
                                                                    το ζήτηµα της διαβάθµισης των τίτλων των µουσικών σπουδών 
 ∆ηµήτρης Σαρρής: «Όταν όλα τα µέσα επικοινωνίας συγκλίνουν, τι γίνεται η µουσική;» 
                                      οι σχέσεις ψηφιακής τεχνολογίας και δηµιουργικότητας 
 Τζωρτζίνα Κακουδάκη: Να παραµείνω παιδί; Θεατρική εκπαίδευση ενηλίκων. Ένα σηµείο παρέµβασης 
 Σταµάτης Λέκκας: Η ακρόαση της Μουσικής στη σχολική τάξη ως µέσο έκφρασης 
 Ερωτήσεις - Συζήτηση 
14:15 - 14:45 Λήξη Εργασιών - Απολογισµός ∆ιηµερίδας 
14:45 - 15:00 Παραλαβή Βεβαιώσεων 
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Το σύγχρονο «εκτεχνολογηµένο σχολείο» µοιάζει γεγονός αναµφισβήτητο, καθώς 
βιώνεται ως ένα σχολείο (δια)δικτυωµένο, µε κορωνίδα των εποπτικών του µέσων τον 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Η τεχνολογία το «αγγίζει» διπλά: ως εκπαιδευτική 
τεχνολογία προς χρήση, αλλά και ως κουλτούρα προς οικείωση.  
Απ’ την άλλη ο εκπαιδευτικός βιώνει την εξίσωση των µεθοδολογικών του εργαλείων 
µε αυτά του επιστήµονα. Ο «ωκεανός της γνώσης», ενοποιεί τις διόδους επαφής µε την 
«ρέουσα» ψηφιακή γνώση, που ισχύουν τόσο στον χώρο της επιστηµονικής έρευνας 
όσο και της παιδαγωγικής εφαρµογής.  
Ριζικοί, λοιπόν, οι µετασχηµατισµοί για τον θεσµό του σχολείου και τη συγκρότηση 
του εκπαιδευτικού;  
Θα µπορούσε κανείς να θεωρήσει τις µορφές «ολοκλήρωσης» που παρέχει η 
τεχνολογία στην παιδαγωγική ως τις εκπληρώσεις διαχρονικών «φαντασιακών 
τόπων» της εκπαίδευσης: πρόσβαση στη γνώση που αναιρεί γεωγραφικούς 
περιορισµούς, έµφαση στη διαχείριση της, από αιώνες σωρευµένης, οικουµενικής 
γνώσης, καθώς η «αποθήκευσή» της δεν είναι στόχος για το φύσει επιλεκτικό 
ανθρώπινο µυαλό. 
Έτσι η µεταγνώση, η γνώση που στέκεται κριτικά στα ζητήµατα της γνώσης, η 
µεταµάθηση, η µάθηση που αναλώνεται στην κατανόηση της φύσης της µάθησης, 
έρχονται στο προσκήνιο σε όλα τα επίπεδα της κυκλοφορούσας γνώσης: από το 
επιστηµονικό, το πρωτογενώς ερευνητικό, µέχρι το διδακτικό, αυτό της εφαρµογής. 
Αυτό όµως που θα θεωρηθεί «ριζικό» και «καινοτόµο», µήπως δεν είναι ένα κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό του σύγχρονου κόσµου των ιδεών και των νοηµάτων;  
Παρατηρούµε τις τέχνες να αναστοχάζονται πάνω στην ανθρώπινη δηµιουργία και 
τις λειτουργίες της, εν είδη «µετα-τεχνών». Αλλά και ο καθηµερινός µας λόγος 
συνηθίζει να είναι αυτοαναφορικός: µιλούµε µε την γλώσσα για τις δυνατότητες της 
γλώσσας, καλλιεργώντας τις «µεταγλωσσικές» µας δεξιότητες και επικοινωνούµε µε 
µαζικά µέσα ενηµέρωσης, που όλο και περισσότερο αναλογίζονται πάνω στις 
λειτουργίες τους, όντας όλο και περισσότερο «µεταµέσα». 
Θα µπορούσαµε επίσης να κάνουµε λόγο για περίοδο µετασχηµατισµών, µεταβατικών 
διαδικασιών, από την αναλογική στην ψηφιακή πραγµατικότητα. Σε µια συνολική 
τέτοια διαδικασία στον χώρο της κουλτούρας και της σκέψης, το σχολείο, ο 
εκπαιδευτικός, δεν επηρεάζονται περιφερειακά, αλλά στέκουν στο κέντρο των 
εξελίξεων.  
Με την παρούσα  τέταρτη κατά σειρά διηµερίδα, µπαίνουν στο «συνεδριακό τραπέζι» 
τα ζητήµατα αυτά: το σχολείο που «εκπληροφορίζεται», η γνώση που δια-δικτυώνεται, 
ο παιδαγωγός που αναστοχάζεται. Έχουν ήδη προηγηθεί τρεις ανάλογες συναντήσεις, 
σε ανάλογες πόλεις αφιερωµένες κατά σειρά: στις σύγχρονες θεσµικές µεταλλαγές της 
εκπαίδευσης, στον Βόλο, στην διδακτική και παιδαγωγική µεθοδολογία της 
διαθεµατικότητας, στη Λευκωσία, στην εισδοχή των µέσων και του πολιτισµού στο 
σχολείο, στον Πειραιά. Ο κύκλος αυτός θα ολοκληρωθεί για το τρέχον έτος µε την 
συνάντηση στην πόλη του Αγρινίου, αφιερωµένη στην διάδραση των δυναµικών του 
εκπαιδευτικού µε την τοπική κοινωνία και κοινότητα. 

   
 

Οι επιµελητές της έκδοσης  
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Μέσα από την εκπαίδευση ο νέος άνθρωπος προετοιµάζεται για την ένταξή του 
σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, που συµπεριλαµβάνει τις ευρύτερα αποδεκτές αξίες 
και στάσεις, τα επιτεύγµατα, τις κατακτηµένες γνώσεις, τις διαστάσεις δηλαδή 
του πολιτισµού. Οι όποιες µεταβολές ή προσθήκες στην πολιτισµική 
πραγµατικότητα διαµορφώνουν και ένα νέο εκπαιδευτικό σύστηµα µε στόχο την 
καλύτερη προετοιµασία του νέου ανθρώπου στο αναδιαµορφωµένο κοινωνικό 
πλαίσιο. Με τη σειρά της και κάθε εκπαιδευτική παρέµβαση επηρεάζει 
σηµαντικά τη διαµόρφωση ενός «τύπου» πολίτη που, ως ένα βαθµό, µε τη 
µελλοντική του δραστηριότητα, θα διαµορφώσει ένα νέο κοινωνικό πλαίσιο, µια 
νέα δηλαδή πολιτισµική πραγµατικότητα που θα απαιτήσει  και ένα ανάλογο 
εκπαιδευτικό σύστηµα. Με λίγα λόγια, πολιτισµός και εκπαίδευση είναι δυο 
άρρηκτα µεταξύ τους συνδεδεµένες έννοιες, µε ένα συνεχή και διαντιδραστικό 
διάλογο.  
Όταν ένα εκπαιδευτικό σύστηµα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στον πολιτισµό, 
σηµαίνει ότι συνειδητά προσεγγίζει την ανθρώπινη κατάκτηση. Σηµαίνει ότι 
προσεγγίζει τη γνώση, ως ένα προϊόν της προσπάθειας του ανθρώπου να 
βελτιώσει τη ζωή του, να επικοινωνήσει µε τους γύρω του, να µοιραστεί µε τους 
υπόλοιπους ανθρώπους τις αγωνίες, τα προβλήµατα αλλά και τις αισιόδοξες 
σκέψεις του.     
Για να επιτευχθεί σύζευξη ή συµπόρευση του πολιτισµικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος µε τις επιστηµονικές εξελίξεις, που στον 21ο αιώνα είναι ιδιαίτερα 
ραγδαίες, χρειάζεται η εκπαίδευση να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο 
προσέγγισης της γνώσης και, ως εκ τούτου, της διδακτικής διαδικασίας. Οι νέες 
µορφές εγγραµµατισµού (literacy) αναφορικά µε την εικόνα και τον ήχο, αφού 
κατέκτησαν την καθηµερινότητά µας από τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης, 
εισβάλλουν τώρα και στην εκπαίδευση, απαιτούν το χώρο τους προβάλλοντας 
µορφές πολιτιστικής έκφρασης και επιβάλλουν την ένταξή τους µε διάφορους 
τρόπους στο αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου. 
Η Μουσική Αγωγή, ένα από τη φύση του διαθεµατικό αντικείµενο στο σχολείο, 
καλείται να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο όχι µόνο «ως καλλιέργεια 
εκτελεστικών δεξιοτήτων», αλλά ως «σηµαντικό µέσο καλλιέργειας του νέου 
ανθρώπου και ως υποστηρικτικό εργαλείο της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας».         
Η παρούσα επιστηµονική συνάντηση που αφορά τη σχέση Μουσικής και 
Παιδαγωγικής στον 21ο αιώνα, τρίτη στη σειρά από την ενότητα των 
εκδηλώσεων που προηγούνται του 2ου Συνεδρίου της Ένωσης Εκπαιδευτικών 
Μουσικής Π.Ε., στοχεύει στην ανάπτυξη ενός γόνιµου επιστηµονικού διαλόγου 
και στη διάχυση της πληροφορίας, των ιδεών και των προβληµατισµών µέσα από 
µια συµµετοχική και δηµιουργική διαδικασία που θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 
του 2007.   
 

Σοφία Π. Χριστοπούλου,  
φιλόλογος, MSc στις Επιστήµες της Αγωγής 

Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεµάτων  
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Αχαΐας 
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ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
 
 
 
Η Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία της Συνεργατικής Μάθησης-«Ο∆ΥΣΣΕΑΣ»: 
Ένα πρόγραµµα εκπαιδευτικών τηλεδιασκέψεων  ανάµεσα σε σχολεία της 
Κύπρου και της Ελλάδας, µε θέµα τους Ολυµπιακούς Αγώνες 
Αναστασιάδης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Παν. Κρήτης, Π.Τ.∆.Ε Ρέθυµνο 
Ράπτης Αριστοτέλης, Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Π.Τ.∆.Ε, Αθήνα 
Ράπτη Αθανασία, Εντεταλµένη Λέκτορας (Ν. 407), Παν. Αθηνών, Π.Τ.∆.Ε, Αθήνα 
Χαµπιαούρης Κώστας, Βοηθός ∆ιευθυντής, Περιφερειακό ∆.Σχ. Καλού Χωριού Λεµεσού 

Η ανάπτυξη και η υλοποίηση του εγχειρήµατος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
µέσω τηλεδιασκέψεων µεταξύ δηµοτικών σχολείων, στην  Κύπρο και την Ελλάδα, 
αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του προγράµµατος Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 2004, στο οποίο 
συµµετέχουν 8 δηµοτικά σχολεία της Κύπρου και 2 της Ελλάδας. Φορείς 
Υλοποίησης του προγράµµατος είναι το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆.Ε του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης σε συνεργασία µε Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου, το Τµήµα Πληροφορικής του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου και το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Το πρόγραµµα Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 2004, δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην διαθεµατική 
προσέγγιση της Ολυµπιακής Παιδείας. Οι µαθησιακές δραστηριότητες 
αναπτύσσονται στα πλαίσια µιας παιδαγωγικής προσέγγισης στην οποία 
προωθούνται αξίες και αποκτώνται γνώσεις, εµπειρίες και δεξιότητες που 
πηγάζουν από τους Ολυµπιακούς Αγώνες και την Αθλητική Παράδοση και έχουν 
ως σκοπό τη σωµατική, ψυχική και πνευµατική καλλιέργεια των µαθητών και τη 
δηµιουργία στάσεων και συµπεριφορών κοινωνικά αποδεκτών. 
Οι θεµατικές ενότητες που ασχολήθηκαν τα σχολεία είναι οι εξής: 
ΘΕ 1: Αρχαίοι Ολυµπιακοί Αγώνες 
ΘΕ 2: Σύγχρονοι Ολυµπιακοί αγώνες 
ΘΕ 3: Ολυµπιακοί Αγώνες - Αθήνα 2004 
ΘΕ 4: Παραολυµπιακοί Αγώνες 
ΘΕ 5: Η ∆έσποινα και το περιστέρι 
Σκοπός µας είναι να µε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών να εµπνεύσουµε, να 
ευαισθητοποιήσουµε και να κινητοποιήσουµε τους µαθητές των δηµοτικών 
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σχολείων της Κύπρου και της Ελλάδας στη διαµόρφωση συµπεριφορών και αξιών 
φιλίας, στην ανάπτυξη της συνεργασίας µε σεβασµό στις αξίες του πλουραλισµού, 
της κατανόησης και της ειρήνης, στην ενίσχυση της αυτονοµίας, της κριτικής 
σκέψης και της υπευθυνότητας. 
 

Οι σύγχρονες βιβλιοθήκες ως οχήµατα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
Τόνια Αράχωβα, Βιβλιοθηκονόµος, υποψήφια διδάκτωρ,  Ιόνιο Πανεπιστήµιο 

 
Πολιτιστικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα και διδακτικές πρακτικές 
Αργυρίου  Μαρία, εκπαιδευτικός µουσικής, πρόεδρος Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε. 

Η Οργάνωση προγραµµάτων στο σχολείο διευρύνει τις διδακτικές δυνατότητες 
προκειµένου ο εκπαιδευτικός να πετύχει τους διδακτικούς του στόχους στα 
πλαίσια του σύγχρονου ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος 
Σπουδών. Η σχέσεις Σχολείου - Πολιτισµικού Οργανισµού είναι αµφίδροµες: το 
σχολείο γίνεται κέντρο πολιτισµού αλλά και ο οργανισµός επιτελεί εκπαιδευτικό 
έργο. Εστιάζοντας στα Πολιτιστικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα, θα εξετάσουµε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις, όπου ο εκπαιδευτικός προσεγγίζει φορείς, θεσµούς και 
θεµατικές µε συγκεκριµένες µεθοδολογίες. Πως οργανώνεται και πως 
χρησιµοποιείται το υλικό αυτό; Τι πρέπει να γνωρίζουµε και πώς να πράξουµε; 
Εστιάζοντας στον παιδαγωιγικό χαρακτήρα των δράσεών µας, ποιες διδακτικές 
πρακτικές τελικά γεννιούνται;  
 

∆ηµιουργώντας εκπαιδευτικό υλικό στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
Γιάννης Γκιόσος, ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο  

 
Σκέψεις και προτάσεις για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της µουσικής: 
αποτελέσµατα µιας έρευνας 
Ζωή ∆ιονυσίου, Λέκτοράς Μουσικής Παιδαγωγικής, Τµ. Μ. Σπουδών, Ιόνιο Παν/µιο 

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών µουσικής αποτελεί τοµέα αυξανόµενου 
ενδιαφέροντος στη µουσική παιδαγωγική, αφού σηµατοδοτεί την έναρξη της 
επαγγελµατικής πορείας των νέων επαγγελµατιών, και παίζει καθοριστικό ρόλο 
στη βελτίωση και αναβάθµιση της µουσικής παιδείας σε όλες τις βαθµίδες 
εκπαίδευσης. Η παρούσα εργασία στηρίζεται σε βιβλιογραφική έρευνα, σχετικά 
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µε: α) την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών µουσικής, τις ανάγκες τους, και τρόπους 
βελτίωσης των δεξιοτήτων τους στη διδασκαλία µουσικής, και β) τα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζουν οι νέοι εκπαιδευτικοί στην τάξη κατά τη διδασκαλία 
µουσικής. ∆ιερευνώντας τα ζητήµατα αυτά διεξήγαγα έρευνα πεδίου µε φοιτητές 
του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, λίγο πριν και 
αµέσως µετά τις πρακτικές τους διδασκαλίες στην προσχολική και πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση στο πλαίσιο του µαθήµατος Μουσική Παιδαγωγική ΙΙ. Η έρευνα 
επιδιώκει να σχολιάσει και να προτείνει τρόπους µε τους οποίους ο εκπαιδευτικός 
της µουσικής µπορεί µε την κατάλληλη εκπαίδευση και προετοιµασία - µέσα από 
την πρακτική του «αναστοχασµού», την αναδίφηση δηλαδή στο µαθητικό του 
παρελθόν - να στηρίξει και να βελτιώσει τις δεξιότητες και ικανότητές του στη 
διδασκαλία της µουσικής. Στόχος της ερευνητικής αυτής προσέγγισης είναι να 
διερευνήσει και να προτείνει νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών µουσικής. 
 
Να παραµείνω παιδί;  
Θεατρική εκπαίδευση των ενηλίκων.  Ένα σηµείο παρέµβασης.  
Τζωρτζίνα Κακουδάκη,  Θεατρολόγος, ∆ιδάσκουσα Τµ. Θεατρικών Σπουδών Πάτρας 

Η διδακτική του θεάτρου σε οµάδες ενηλίκων. Ζητήµατα µεθοδολογίας, 
στοχοθεσίας, εµψύχωσης και αξιολόγησης οµάδων ενηλίκων ανάλογα µε την 
επαγγελµατική κατεύθυνση που αφορούν οι σπουδές τους. Συγκλίσεις και 
αποκλίσεις στη διδακτική µεθοδολογία και την προσέγγιση του αντικειµένου και 
τρόποι εµψύχωσης και δηµιουργικής απασχόλησης των οµάδων ως 
«προσοµοίωση» των διδακτικών συνθηκών που θα αντιµετωπίσουν στην 
επαγγελµατική εφαρµογή των σπουδών τους. Η διδακτική ύλη σε διάφορα 
ιδρύµατα θεατρικών σπουδών ( Τµήµατα Θεατρικών Σπουδών, ΙΕΚ, ΚΕΕ, Κέντρα 
Ελευθέρων Σπουδών, εργαστήρια Επιµόρφωσης Καθηγητών κ.ά.).   
 
Από την καλλιτεχνική δηµιουργία στη διαχείρισή της: εκπαιδεύοντας τους  
νέους µουσικούς για τις σύγχρονες απαιτήσεις  
Μαρία Κουρή, λέκτορας (Π.∆. 407/80), Παν. Πελοποννήσου, επιστ. Συν. ΤΕΙ Ηπείρου  

Ενόψει της συρρίκνωσης των κονδυλίων για τον πολιτισµό, του δευτερεύοντα 
ρόλου του πολιτισµού στις δυτικές τεχνοκρατικές κοινωνίες, καθώς και της 
πληθώρας εναλλακτικών, ανταγωνιστικών του πολιτισµού δραστηριοτήτων 
ελεύθερου χρόνου, παραχωρείται µεγαλύτερη διοικητική αυτονοµία στους 
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πολιτιστικούς οργανισµούς της Κεντρικής και ∆υτικής Ευρώπης, µε απαραίτητη 
προϋπόθεση να εκπληρώνουν τις καλλιτεχνικές και κοινωνικές αποστολές τους 
και να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά τους πόρους τους. Ενώπιον των διεθνών 
εξελίξεων η πολύπλευρη έννοια της πολιτιστικής διαχείρισης κερδίζει σταθερά 
έδαφος και στη χώρα µας, δροµολογώντας, µεταξύ άλλων, τη σταδιακή εφαρµογή 
επιχειρηµατικών µεθόδων λειτουργίας στον µη κερδοσκοπικό τοµέα του 
πολιτισµού.   
Η ενσωµάτωση µαθηµάτων πολιτιστικής διαχείρισης στην ανώτατη εκπαίδευση 
αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, όµως ακόµη σπάνια συνδέεται άµεσα µε την 
επιχειρηµατικότητα. ΜΕ επίκεντρο το Τµήµα Λαϊκής και Παραδοσιακής 
Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου παρουσιάζονται παραδείγµατα εκπαίδευσης των νέων 
µουσικών σε τοµείς διαχείρισης, διοίκησης και προβολής ητς καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας.  
 
Η εξ αποστάσεως πολυµορφική εκπαίδευση και η επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών µουσικής στα παιδαγωγικά:  
µια πρώτη προσέγγιση 
Μαρία Ι. Κουτσούµπα, ΣΕΠ ΕΑΠ, Λέκτορας Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Η παρουσίαση αφορά το τµήµα της οργάνωσης στη σχολική εκπαίδευση που 
σχετίζεται µε τους εκπαιδευτικούς της µουσικής. Ειδικότερα, επιχειρεί µια 
διερεύνηση της δυνατότητας για επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της µουσικής 
στα παιδαγωγικά µέσα από τη µεθοδολογία της εξ αποστάσεως πολυµορφικής 
εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό περιγράφεται το προφίλ των εκπαιδευτικών της 
µουσικής στη σχολική εκπαίδευση. ∆ιαπιστώνονται έτσι οι εκπαιδευτικές και 
οργανωτικές ανάγκες ως προς τη διάσταση των παιδαγωγικών που καθορίζουν µε 
τη σειρά τους εκπαιδευτικούς στόχους και τους άξονες της επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών της µουσικής. Βασική παράµετρος στην περίπτωση αυτή αποτελεί 
το γεγονός ότι στην πλειονότητά τους οι εκπαιδευτικοί της µουσικής στη σχολική 
εκπαίδευση έχουν πολύ µικρή έως καθόλου σπουδή στα παιδαγωγικά. Στη 
συνέχεια, εξετάζονται τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της εξ αποστάσεως 
πολυµορφικής εκπαίδευσης σε σχέση µε την πολυπλοκότητα της επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών. Η πολυπλοκότητα αυτή καθορίζεται από διάφορους παράγοντες 
όπως τόπος, χρόνος, αριθµός εκπαιδευτικών µουσικής, γνώσεις, δεξιότητες, 
στάσεις κ.λπ. Τέλος, προτείνεται ένα µοντέλο εκπαίδευσης από απόσταση για τους 
εκπαιδευτικούς της µουσικής στα παιδαγωγικά. Καταδεικνύεται ότι οι 
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ιδιαιτερότητες της εξ αποστάσεως πολυµορφικής εκπαίδευσης την καθιστούν 
πιθανά τη µοναδική εκπαιδευτική µεθοδολογία που µπορεί να ανταποκριθεί 
αποτελεσµατικά στο τεράστιο οργανωτικό και εκπαιδευτικό εγχείρηµα της 
ενηµέρωσης και κυρίως της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών της µουσικής στα 
παιδαγωγικά. 
 
Σχεδιασµός Πρότυπου ∆ιαδικτυακού Μαθήµατος στην Τηλεκπαίδευση του 
Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου  
Νίκη Λαµπροπούλου,  υποψήφια διδάκτορας, Πανεπιστήµιο London South Bank  
∆ηµήτρης Κονετάς, υποψήφιος διδάκτορας, Π.Τ.Ν. Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 
Μαριάννα Βιβίτσου, ΜΑ, καθηγήτρια αγγλικής 

Η ανάπτυξη διαδικτυακών µαθηµάτων σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, η 
∆ια Βίου Μάθηση και η επιµόρφωση των εργαζοµένων, τα διαδικτυακά ιδρύµατα, 
οι διεθνείς συνεργασίες, τα νέα λογισµικά (εµπορικά και ελεύθερου λογισµικού) 
και οι αυξανόµενη ζήτηση για νέες δεξιότητες είναι πραγµατικά από τις πιο 
δραµατικές αλλαγές που συµβαίνουν αυτή τη στιγµή στους τοµείς εκπαίδευσης 
και επιµόρφωσης σε σχέση µε την ευρύτητα της αποδοχής τους και την ταχύτητα 
αυτής της αποδοχής. Αυτό το φαινόµενο µπορεί να δείχνει ότι οι Νέες 
Τεχνολογίες φαίνονται να διαδραµατίζουν διεθνώς καταλύτες επίλυσης  
υπαρχόντων προβληµάτων εκπαίδευσης και η Ελλάδα ακολουθεί µε διάθεση για 
µεταρρυθµίσεις (π.χ. νέα βιβλία που διατίθενται και στο διαδίκτυο, παροχή 
συστηµάτων Τηλεκπαίδευσης, µεγάλος αριθµός υποψηφίων για το Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο).  Όµως, παρά τις συνολικές προσπάθειες από κυβερνητικούς 
οργανισµούς, µέσω προγραµµάτων πανεπιστηµίων αλλά και οργανώσεων όπως 
και ατοµικές προσπάθειες, η ριζική µεταρρύθµιση στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα 
στον ελληνικό χώρο συνεχώς διαφεύγει. Ένας από τους λόγους είναι η έλλειψη 
∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Εκπαίδευση µε βάση το τρίπτυχο Παιδαγωγική 
– Τεχνολογία – Νοµοθεσία. Οι κατάλληλες παιδαγωγικές αρχές σε συνδυασµό µε 
τις µαθησιακές θεωρίες για κάθε περίπτωση από την πλευρά των η-εκπαιδευτών 
και µαθητών/εκπαιδευοµένων, η εύκολη πρόσβαση στις Νέες Τεχνολογίες από 
την πλευρά των τεχνικών και τα θεσµικά πλαίσια από την πλευρά της πολιτείας, 
µπορούν να διασφαλίσουν την Ποιότητα στις µεταρρυθµίσεις και τις 
προοδευτικές αλλαγές.  
Η παρουσίαση αυτή έχει σκοπό (α) να αναδείξει την ανάγκη για ∆ιασφάλιση 
Ποιότητας (∆Π) στη ∆ιαδικτυακή Εκπαίδευση (∆Ε) και (β) να παρουσιάσει 
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µηχανισµούς ∆Π. Το παράδειγµα είναι το τηλεµάθηµα ‘Μέθοδος Σχεδίων 
Εργασίας’ στην ασύγχρονη πλατφόρµα Moodle του Πανελλήνιου Σχολικού 
∆ικτύου (www.sch.gr – http://e-learning.sch.gr ) και απευθύνεται σε όλους τους 
εκπαιδευτικούς-χρήστες. Ένας τρίτος στόχος είναι να δηµιουργήσει ερωτηµατικά 
για την έλλειψη συνειδητοποίησης αυτής της ανάγκης ∆ιασφάλισης Ποιότητας 
στη ∆ιαδικτυακή Εκπαίδευση. 
 
 
Η ακρόαση της Μουσικής στη σχολική τάξη ως µέσο έκφρασης 
Σταµάτης Λέκκας, Υπ. Πολ. Θεµάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων, ∆. ∆ευτ. Ν. Αχαΐας  

Ένα πρόβληµα που πάντα απασχολεί τους Εκπαιδευτικούς µέσα στη σχολική τάξη 
είναι η στιγµή κατά την οποία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει κάποιο µουσικό έργο 
και η ανταπόκριση που θα δήξουν οι µαθητές κατά την ώρα της ακρόασης.  
Μέσα από την εισήγηση αυτή παρουσιάζεται  αναλυτικά βιωµατικοί τρόποι µε 
τους οποίους ο Εκπαιδευτικός θα χρησιµοποιήσει την µουσική µετατρέποντας ως 
εργαλείο για τη δουλειά του και όχι ως πρόχειρη λύση κάνοντας το µάθηµα του 
«την ώρα του παιδιού»  µετατρέποντας τους µαθητές του από παθητικούς 
ακροατές  σε ενεργητικούς.  
Το σηµαντικότερο που επιδιώκει η εισήγηση αυτή είναι να καταλάβει ο 
Εκπαιδευτικός ότι πριν παρουσιάσει ένα µουσικό έργο θα πρέπει να έχει 
προετοιµαστεί πολύ καλά βάζοντας την κατάλληλη στοχοθεσία  και γνωρίζοντας 
που θέλει να φτάσει, πως θα φτάσει και πιο ρόλο θα παίξουν οι µαθητές του.  
Στόχοι του Εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι: 
Η συναισθηµατική έκφραση των µαθητών του  
Η γνωριµία µε τους µε τα αθάνατα έργα όλων των µεγάλων δηµιουργών 
Η ανάπτυξη της φαντασίας τους µέσα από την δραµατοποίηση, τη ζωγραφική   
Η ευχαρίστηση που παίρνουν 
Η ευαισθησία που αναπτύσσεται 
Η πειθαρχία που αποκτάται από την συµµετοχή  
Η ανάπτυξη της οµαδοσυνεργατικής διαδικασίας  
Θα δούµε ότι όλα αυτά, σε συνδυασµό µε την οµαδική εργασία µέσα στην τάξη  θα 
µπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά  να γνωρίσουν την επιτυχία . Αυτό, σιγά-
σιγά,  θα τους δώσει κάτι σηµαντικό που είναι η αυτοπεποίθηση και η 
αυτοεκτίµηση. 
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Ειδικά όταν  ένας µαθητής παρουσιάζει συναισθηµατικά  συµπλέγµατα, η  
επιτυχία που θα κατορθωθεί, όσο µικρή και να είναι, θα του δώσει την 
αυτοπεποίθηση για να µπορέσει να βγάλει στο φως και να παρουσιάσει  τις 
πραγµατικές ικανότητές του.  
 
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Τι είναι, τι κάνει, τι λύσεις δίνει, πως εφαρµόζεται 
Αντώνης Λιοναράκης, Επίκουρος Καθηγητής, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο 

Μπορούµε να ορίσουµε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε µία µηχανιστική 
ερµηνεία, ως µία εκπαιδευτική διαδικασία όπου ο διδασκόµενος βρίσκεται σε 
φυσική απόσταση από τον διδάσκοντα και τον εκπαιδευτικό φορέα. Ωστόσο, 
είµαστε υποχρεωµένοι να δώσουµε και έναν επιπλέον, παιδαγωγικής διάστασης, 
ορισµό. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι µια πολυµορφική και πολυδιάστατη 
εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία διδάσκει και ενεργοποιεί τον µαθητή πώς να 
µαθαίνει µόνος του και πώς να λειτουργεί αυτόνοµα προς µια ευρετική πορεία 
µάθησης χρησιµοποιώντας δηµιουργικά όλα τα διαθέσιµα εργαλεία και µέσα 
µεταφοράς της πληροφορίας, µε παιδαγωγικούς όρους. Το κείµενο που ακολουθεί 
πραγµατεύεται την παιδαγωγική διάσταση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 
τους νέους ρόλους που λαµβάνει µέσα από τις δυναµικές που ορίζονται στο νέο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
 
Η ευρωπαϊκή προοπτική της ελληνικής µουσικής εκπαίδευσης: Το ζήτηµα της 
διαβάθµισης των τίτλων των µουσικών σπουδών 
Στάθης Ουλκέρογλου, Συνθέτης -Μαέστρος 

Το κέντρο της ασθένειας του ελληνικού µουσικού καθεστώτος είναι η από ίδρυσης 
του νέου ελληνικού κράτους έλλειψη Ανώτατης Μουσικής Παιδείας.  Τα τελευταία 
χρόνια, η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ, κάνει ένα σκληρό αγώνα για τον θεσµικό εκσυγχρονισµό της 
µουσικής ζωής της πατρίδας µας, έχοντας ταυτόχρονα εκπονήσει και πλήρες 
σχέδιο λύσεων και προτάσεων. Σχέδιο µε δύο κατευθύνσεις: 
- Ίδρυση Ανωτάτων Σχολών Μουσικής, που θα λέγονται Ανώτατες Ακαδηµίες 
Μουσικής. 
- Αξιολόγηση και αναβάθµιση των ήδη υπαρχόντων τίτλων µουσικών σπουδών. 
1. Ίδρυση Ανωτάτων Ακαδηµιών Μουσικής 
Εννοούµε Ανώτατα Μουσικά Ιδρύµατα: 
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- Όπου θα υπάρχει ολοκληρωµένο σύστηµα µουσικών σπουδών ανωτάτου 
επιπέδου. 
- Όπου η εισαγωγή των σπουδαστών θα γίνεται µε ειδικές εξετάσεις, όπως στην 
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. 
- Όπου µε το Μπάτσελορ θα δίδονται µουσικές ειδικότητες και θα ακολουθούν 
προαιρετικά Μάστερ και ∆ιδακτορικά. 
- Όπου θα γίνεται καταγραφή και επεξεργασία µουσικο-ιστορικών δεδοµένων µε 
σκοπό το ιδεολογικό ξεκαθάρισµα των στοιχείων που  συγκροτούν την έννοια της 
Σύγχρονης Μουσικής Τέχνης. 
- Όπου θα γεννιούνται και θα καταγράφονται οι ανάγκες και οι πολιτικές 
κατευθύνσεις της Μουσικής Τέχνης και θα αποστέλλονται συµβουλευτικά στην 
εκάστοτε Πολιτική Ηγεσία της πατρίδας µας. 
- Όπου θα δίδεται η δυνατότητα καλλιέργειας και προώθησης Πρωτότυπης 
Καλλιτεχνικής ∆ηµιουργίας. 
2. Αξιολόγηση και διαβάθµιση τίτλων σπουδών 
Οι προτάσεις µας για µια δίκαιη µετάβαση στο νέο σύστηµα που πρέπει να 
δηµιουργηθεί µε τη θέσπιση και την ίδρυση Ανώτατων Ακαδηµιών Μουσικής και 
να βασιστεί στην αξιολόγηση και διαβάθµιση των τίτλων µουσικών σπουδών, 
είναι οι εξής: 
- Κατά την προτεινόµενη αξιολόγηση, δεν πρέπει να απορριφθεί κανένας τίτλος 
µουσικών σπουδών. 
- Οι τίτλοι πρέπει να διαβαθµιστούν στις εξής κατηγορίες: ∆ιδακτορικό, Μάστερ, 
Μπάτσελορ, ∆ίπλωµα Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης. 
- Πρέπει να προβλέπεται η επαγγελµατική κατοχύρωση και αξιοποίηση και των 
τεσσάρων παραπάνω κατηγοριών. 
- Η αξιολόγηση πρέπει να γίνει µε βάση: α)τους τίτλους σπουδών, β)το 
καλλιτεχνικό έργο που έχει παρουσιάσει ο υποψήφιος, γ)το συγγραφικό του έργο, 
δ)τις ουσιαστικές συµµετοχές του σε συνέδρια, ε)το σαφώς αποδεδειγµένο 
ευδόκιµο διδακτικό του έργο.   
- Η αξιολόγηση πρέπει να αποδώσει αποτέλεσµα µε σαφήνεια και ως προς την 
ειδικότητα. Για παράδειγµα, ∆ιδακτορικό στα Παιδαγωγικά της Μουσικής, 
Μάστερ στη Σύνθεση, Μπάτσελορ στην Κιθάρα κλπ.  
- Η αξιολόγηση, πρέπει να γίνει σε όλους τους τίτλους σπουδών, είτε αυτοί 
προέρχονται από Ωδείο της Ελλάδας ή Κονσερβατουάρ του εξωτερικού, είτε από 
Πανεπιστήµιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού. 
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- Πρέπει να δοθεί µια λογική προθεσµία τεσσάρων χρόνων για την υποβολή 
αιτήσεων αξιολόγησης τίτλων σπουδών, ώστε να προλάβουν να αποδείξουν την 
"αξία" τους όσοι δεν την είχαν δείξει µέχρι εκείνη τη στιγµή για ευνόητους λόγους.  
- ∆εν πρέπει να ιδρύσει κάποια Ανώτατη Ακαδηµία Μουσικής το κράτος, αλλά να 
δοθεί η δυνατότητα αυτή σε ενδιαφερόµενους δήµους, νοµαρχίες ή στην Εκκλησία 
της Ελλάδος να αναβαθµίσουν σε επίπεδο σπουδών και υλικοτεχνικών υποδοµών 
τα Ωδεία τους, που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και λειτουργούν, και να µετατραπούν 
σε Ανώτατες Ακαδηµίες Μουσικής, εφ' όσον καλύπτουν τις προβλεπόµενες 
προδιαγραφές. 
- Πρέπει να λειτουργήσουν τµήµατα συνεργασίας των Ανωτάτων Ακαδηµιών 
Μουσικής µε άλλες Ανώτατες Σχολές, όπως Σχολή Μπάντας, σε συνεργασία µε τις 
Στρατιωτικές Ακαδηµίες, Σχολή Παιδικής Χορωδίας σε συνεργασία µε τα 
Παιδαγωγικά Τµήµατα των Πανεπιστηµίων, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής σε 
συνεργασία µε τα Θεολογικά Τµήµατα των Πανεπιστηµίων, Σχολή Μουσικής για 
τον Κινηµατογράφο σε συνεργασία µε κάποια Ακαδηµία Κινηµατογράφου που 
ίσως να ιδρυθεί, κλπ.  
 
 Συνεργασία και συµβουλευτική των εκπαιδευτικών µουσικής µέσω 
διαδικτύου:  Η περίπτωση της κοινότητας «School Music».   
Ξανθούλα Παπαπαναγιώτου, Σχολική Σύµβουλος Εκπαιδευτικών Μουσικής 

Στην παρούσα εισήγηση θα γίνει µια πρώτη παρουσίαση της ηλεκτρονικής 
κοινότητας “School Music” η οποία λειτουργεί µε σκοπό την επιστηµονική και 
παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών µουσικής.   
Αρχικά, θα γίνει αναφορά στους λόγους και στους προβληµατισµούς που 
οδήγησαν στην αναζήτηση ενός χώρου στο διαδίκτυο για τη συµβουλευτική των 
εκπαιδευτικών µουσικής.  Η αναφορά αυτή θα συσχετιστεί και µε τα 
συµπεράσµατα διεθνών ερευνών µέσω των οποίων καταγράφονται οι ανάγκες 
των εκπαιδευτικών µουσικής.  Στη συνέχεια, θα γίνει παρουσίαση του 
περιβάλλοντος και των περιεχοµένων της κοινότητας, καθώς και των 
δυνατοτήτων που παρέχει στα µέλη.  Κατόπιν, θα παρουσιαστούν τα πρώτα 
δεδοµένα µιας προσπάθειας αξιολόγησης της κοινότητας η οποία βασίζεται στην 
ανάλυση περιεχοµένου των µηνυµάτων που έχουν αναρτήσει τα µέλη και των 
αξιολογικών κρίσεων που έχουν διατυπώσει.  Τέλος, µέσω ποιοτικής ανάλυσης 
των ερωτηµάτων που έχουν υποβληθεί από τα µέλη, θα γίνει αναφορά στις 
τρέχουσες ανάγκες των Ελλήνων εκπαιδευτικών µουσικής και θα διατυπωθούν 
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συµπεράσµατα τα οποία θα σχολιαστούν και µε αναφορές στο διεθνή µουσικο-
εκπαιδευτικό προβληµατισµό.    
 
Επαγγελµατική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ΤΠΕ: ένα παράδειγµα εφαρµογής 
σε µια εκπαιδευτική κοινότητα 
Νίκος Σαλτερής, Σχ. σύµβουλος 2ης περιφέρειας Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πειραιά 

Στα µέσα της δεκαετίας του ’80 τα προγράµµατα διαρκούς εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών, σ’ όλο τον ανεπτυγµένο εκπαιδευτικά κόσµο, αναδιο-
ργανώνονται, ως αποτέλεσµα της κριτικής η οποία ασκήθηκε στο µοντέλο της 
ενδοϋπηρεσιακά οργανωµένης επιµόρφωσής τους (In Service training). Η 
αναδιοργάνωση αφορά τόσο τα περιεχόµενα όσο και τον τρόπο οργάνωσης και 
προσφορά τους και στοχεύει στην ενίσχυση της επαγγελµατικής και προσωπικής 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (Professional and Personal Development). 
Στο πλαίσιο αυτό, λαµβάνοντας υπόψη τις αδυναµίες και τα όρια της 
ενδοϋηρεσιακής επιµόρφωσης των δασκάλων στον τόπο µας (ελάχιστος  χρόνος 
και παντελής έλλειψη πόρων), την ανάγκη εξοικείωσής τους µε τις Τ.Π.Ε., λόγω 
των πολλαπλών δυνατοτήτων που αυτές παρέχουν, τόσο στη βελτίωση των 
διδακτικών πρακτικών τους όσο και στη διευκόλυνση της επικοινωνίας των 
σχολικών µονάδων και τη στήριξη του ανοίγµατός τους στο ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον, προωθήθηκε η δηµιουργία αρχικά µιας άτυπης οµάδας αυτο-
επιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε. στην 2η Περιφέρεια Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Πειραιά, η οποία κατανοήθηκε ως µια εν δυνάµει εκπαιδευτική κοινότητα. 
Οι προσπάθειες της συγκεκριµένης οµάδας επικεντρώθηκαν αρχικά στη 
δηµιουργία ιστοσελίδας (http://dipe-peiraia.att.sch.gr/grss4peir), όπου 
εντάχθηκαν, εκτός των άλλων, εργασίες δασκάλων για ποικίλα θέµατα 
(εκπαιδευτικά, διοικητικά, κ.ά.), οι οποίες µέχρι τότε παρέµεναν άγνωστες στην 
εκπαιδευτική κοινότητα. Στη συνέχεια, η τεχνογνωσία η οποία αποκτήθηκε, 
διαχύθηκε στο σύνολο των δασκάλων της Περιφέρειας, µε αποτέλεσµα την 
ανάπτυξη ενός «δένδρου» ιστοσελίδων από τις σχολικές µονάδες αλλά και 
επιµέρους εφαρµογών των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως 
εκµετάλλευση των δυνατοτήτων του Power Point για την οργάνωση και προβολή 
Σχεδίων Εργασιών αλλά και απόπειρες παραγωγής εύκολου «λογισµικού» για τη 
στήριξη της διδασκαλίας των επιµέρους αντικειµένων.   
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Όταν όλα τα µέσα επικοινωνίας συγκλίνουν, τι γίνεται η µουσική; οι σχέσεις 
ψηφιακής τεχνολογίας και δηµιουργικότητας 
∆ηµήτρης Σαρρής, εκπ. Μουσικής, ΜΑ, υ.. δ. Τµ. Ε.ΜΕ.ΠΟ. Πάντειο Παν. Αθηνών 

Η άλλοτε ουτοπική ιδέα όλα τα τεχνολογικά επικοινωνιακά µέσα (κείµενο, βίντεο, 
εικόνα, ήχος, πολυµέσα) να ενωθούν σε ένα, στις µέρες µας πραγµατώνεται στους 
«υπολογιστές αναψυχής». Η ενοποίηση αυτή ενισχύεται στα χαρακτηριστικά της 
καθώς οποιαδήποτε µορφή δηµιουργίας κι αν έχουµε αυτή στο τέλος µετατρέπεται 
σε µια «δεξαµενή» αποκλειστικά γεµισµένη από δυαδικά ψηφία (0 και 1). Τι 
σηµαίνει αυτό πρακτικά για τις τέχνες και ειδικότερα για τη µουσική; Θα 
αναφερθούµε στην προβληµατική αυτή κάνοντας έναν διαχωρισµό: σε επιδράσεις 
που αφορούν στον χώρο της µουσικής δηµιουργίας και σε επιδράσεις που 
αφορούν στο χώρο της πρόσληψης - ακρόασης της µουσικής. Και στις δύο 
περιπτώσεις, ωστόσο, καίριας σηµασίας είναι η κατανόηση ενός «βαθύτερου» 
περιεχοµένου, που διέπει την ψηφιακή τεχνολογία ως «φιλοσοφία» και ως 
«πρακτική». Πρόκειται για µια «λεπτή» διάκριση βάση της οποίας αναδεικνύεται 
η πολιτισµική διάσταση της τεχνολογίας, η τεχνολογία ως καθηµερινή κουλτούρα. 
Η οπτική αυτή είναι δυνατό να µας δώσει απαντήσεις που χωρίς αυτή δεν θα 
είχαµε, σε ζητήµατα για την παρουσία της ψηφιακής τεχνολογίας στην 
καθηµερινότητά µας.  
 
Ο µετασχηµατισµός των αρχών του κλασικού Χόλυγουντ στο σχεδιασµό 
διδακτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
Σπύρος Θ. Σιάκας, Εκπαιδευτικός-Σκηνοθέτης, Υποψήφιος ∆ιδάκτορας ΑεξΑΕ του ΕΑΠ  

Η εισήγηση αφορά στη ανάπτυξη ενός προβληµατισµού πάνω στον σχεδιασµό 
πολυµεσικού  διδακτικού υλικού µε αξιοποίηση των µορφολογικών αρχών ενός 
µοντέλου κινηµατογραφικής αφήγησης  που κυριάρχησε  και διαµόρφωσε τις 
αρχές της κινηµατογραφικής αφήγησης µέχρι σήµερα και που στην διεθνή 
βιβλιογραφία ονοµάζεται «Κλασσικό Χόλυγουντ.»  
Σκοπός  αυτού του κειµένου είναι  ο προσδιορισµός ενός πλαισίου αρχών που θα 
χρησιµεύσει σαν θεωρητική βάση στην εµπειρική διαδικασία του σχεδιασµού 
οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού εξ Αποστάσεως  Εκπαίδευσης. 
Αφού προσδιοριστούν µε σαφήνεια οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά που θα 
πρέπει να έχει το διδακτικό υλικό, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις 
ιδιαιτερότητες και αναγκαιότητες ενός εξ αποστάσεως περιβάλλοντος µάθησης, θα 
γίνει µία προσπάθεια να τεθούν οι αρχές ενός αφηγηµατικού πλαισίου 
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οργάνωσης του περιεχοµένου ενός πολυµεσικού διδακτικού υλικού εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης.  
Η ανασκόπηση των συµπερασµάτων αυτής της ανάλυσης θα φανεί εξαιρετικά 
χρήσιµη, καθώς θα συµβάλει στον  προσδιορισµό ποιοτικών χαρακτηριστικών της 
επικοινωνιακής σχέσης  µαθητή και διδακτικού υλικού  εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. 
 
Μια πρόταση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε βάση τα µαθησιακά στυλ 
Αδαµαντία Σπανακά, PhD, Υπ. Μεταδ.ΕΑΠ, Ε.Σ. ΣΕΛΕΤΕ / ΑΣΠΑΙΤΕ Αθήνας, ΣΕΠ  ΕΑΠ 

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών ερευνητών βρίσκεται ο σχεδιασµός και 
η εφαρµογή της εξ αποστάσεως µάθησης. Είναι γεγονός ότι έχουν διεξαχθεί 
ποικίλες έρευνες σε αυτόν τον χώρο. Ωστόσο, έρευνες για το πώς υιοθετείται ο 
σχεδιασµός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα µαθησιακά στυλ των 
εκπαιδευοµένων είναι ελάχιστες. Αυτό είναι το θέµα της παρούσας εισήγησης.  
Με δεδοµένο ότι τα γνωστικά, µαθησιακά και διδακτικά στυλ αποτελούν 
κάποιους από τους κυρίαρχους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από 
τους σχεδιαστές προγραµµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η εισήγηση αυτή 
στοχεύει στην παρουσίαση αρχών, κριτηρίων και προδιαγραφών σχεδιασµού και 
ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού µε βάση το µοντέλο του Kolb (1984) για τα 
µαθησιακά στυλ, θέτοντας ως βασικό κορµό του εκπαιδευτικού υλικού τις 
προσεγγίσεις των West (1996) και Λιοναράκη (2001). 
Είναι φανερό ότι αυτή η προσέγγιση, καθώς λαµβάνει υπόψη τα µαθησιακά στυλ 
των εκπαιδευοµένων, στοχεύει στην πραγµάτωση της εξατοµικευµένης µάθησης 
µέσα από ένα πολυµορφικό υλικό για µια αποτελεσµατική και ποιοτική µάθηση 
των γνωστικών αντικειµένων. 
 
Η Παιδαγωγική Ενίσχυση των Εκπαιδευτικών Μουσικής: Ανάγκες, 
Προσδοκίες, Προοπτικές 
Σµαράγδα Χρυσοστόµου, Επ. Καθηγήτρια Μουσικής Παιδαγωγίας, Τ.Μ.Σ, ΕΚΠΑ 

Τα τελευταία δέκα χρόνια ο ρόλος της Μουσικής στην εκπαιδευτική διαδικασία 
αποτελεί θέµα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Τον κύριο στόχο των προσπαθειών 
αποτέλεσε η οργάνωση και η ανάπτυξη της διδασκαλίας της µουσικής καθώς και η 
ένταξή της ως κλάδου σπουδών σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης.  
Οι προκλήσεις που έχουν να αντιµετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί µουσικής τα 
τελευταία χρόνια είναι πολλές και ποικίλες, καθώς η Ελλάδα επιχειρεί να 
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παρακολουθήσει τις εξελίξεις στο χώρο της µουσικής εκπαίδευσης για να 
ανταποκριθεί στις νέες σύγχρονες τάσεις και να καλύψει τα κενά των τελευταίων 
χρόνων.  
Σε όλες τις µεταρρυθµίσεις στην εκπαίδευση, σε κάθε αλλαγή που επιχειρείται, ο 
εκπαιδευτικός αποτελεί σηµείο αναφοράς και κατέχει κεντρικό ρόλο. Η 
προετοιµασία των εκπαιδευτικών είναι µείζονος σηµασίας προκειµένου να 
συντελεστεί οποιαδήποτε εξέλιξη στο χώρο της εκπαίδευσης. Τούτο γίνεται φανερό 
από την πολυετή ενασχόληση των προηγµένων χωρών µε το θέµα, και τον 
κοµβικό ρόλο της αρχικής προετοιµασίας των εκπαιδευτικών σε κάθε 
µεταρρύθµιση στο χώρο της παιδείας. Στην Ελλάδα, αυτός ο χώρος είναι 
παραµεληµένος, γεγονός που αποτελεί από µόνο του εστία πολλών προβληµάτων 
µε παρενέργειες προς όλες τις κατευθύνσεις. 
Ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς µουσικής σήµερα; Ποια 
είναι η εκπαίδευση και η παιδαγωγική κατάρτιση που λαµβάνουν; Πώς 
επιµορφώνονται; Ποιες είναι οι ανάγκες τους και οι ελλείψεις τους µέσα στην 
τάξη; Ποιες είναι οι προσδοκίες τους και οι πραγµατικές προοπτικές για το 
µέλλον; Πώς θα µπορούσαν οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση;  
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ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 
 
Ο Παναγιώτης Αναστασιάδης, είναι επίκουρος καθηγητής ∆ια Βίου και εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆.Ε του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης. Έχει διδάξει για τρία χρόνια στο Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και 
Πληροφορικής της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών και για δύο 
ακαδηµαϊκά έτη στο Τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου της Κύπρου. Από 
το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 είναι Καθηγητής Σύµβουλος στο Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήµιο, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στην Ανοιχτή και Εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση. Από το Ακαδηµαϊκό Έτος 2004-2005 διδάσκει στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Πληροφορική στην Εκπαίδευση του 
Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆.Ε του Πανεπιστηµίου Αθηνών.  Είναι συγγραφέας 
τριών συγγραµµάτων, έχει συµµετάσχει στην συγγραφή πέντε βιβλίων, και 
πλήθος εργασιών του έχουν δηµοσιευτεί σε διεθνή και ελληνικά επιστηµονικά 
περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται 
στις περιοχές της  δια βίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε την χρήση 
προηγµένων µαθησιακών τεχνολογιών διαδικτύου και της επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών. Από το 2000 µέχρι και σήµερα είναι επιστηµονικός υπεύθυνος του 
πρώτου  προγράµµατος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µέσω τηλεδιασκέψεων 
«Ο∆ΥΣΣΕΑΣ»   ανάµεσα σε δηµοτικά σχολεία Κύπρου και Ελλάδας. Από το 2003, 
έχει την επιστηµονική ευθύνη υλοποίησης ενός ολοκληρωµένου σύγχρονου και 
ασύγχρονου περιβάλλοντος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς 
της διασποράς, στα πλαίσια του προγράµµατος «Παιδείας Οµογενών». 
 
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 
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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 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και σε ερευνητικά προγράµµατα  
παρουσιάζοντας ποικίλο συγγραφικό έργο. 
 
Η Μαριάννα Βιβίτσου είναι Καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση και σήµερα εργάζεται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Είναι κάτοχος 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Επίσης 
είναι Γενική Γραµµατέας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής της 
∆ηµόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑ∆Ε) και εκδότις του περιοδικού Aspects Today της 
ΠΕΚΑ∆Ε. Έχει κάνει εισηγήσεις σε επιστηµονικά συνέδρια και διακρατικά 
προγράµµατα και έχει δηµοσιεύσει άρθρα και εργασίες πάνω σε θέµατα 
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Τηλεκπαίδευσης και Αναπτυξιακής εκπαίδευσης.  
 
Η Ζωή ∆ιονυσίου είναι Λέκτορας Μουσικής Παιδαγωγικής στο Τµήµα 
Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Έχει σπουδάσει Παιδαγωγική 
(Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, ΑΠΘ) και Μουσική (Πιάνο, Ανώτερα 
Θεωρητικά και Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική). Έχει Μεταπτυχιακό (MA) 
και ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα (PhD) στη Μουσική Παιδαγωγική από το Institute of 
Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. ∆ηµοσιεύσεις της περιλαµβάνουν 
έρευνες σχετικά µε τη διδασκαλία της ελληνικής παραδοσιακής µουσικής στα 
Μουσικά Σχολεία της Ελλάδας, την επίδραση της παγκοσµιοποίησης στην 
ελληνική µουσική και τη µουσική εκπαίδευση, την εκµάθηση της µουσικής σε 
χώρους εκτός και εντός του σχολείου. Έχει διδάξει στην προσχολική και 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση στη Μεγάλη Βρετανία και σε σεµινάρια Μουσικής 
Παιδαγωγικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
 
Η Μαριλένα Καββαδά είναι Καθηγήτρια Χορού – Χορογράφος µε Ανώτατες 
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό (Αριστούχος του Ε.Α.Π) και µεταπτυχιακή 
φοιτήτρια στο διατµηµατικό πρόγραµµα σπουδών: «Τεχνολογίες της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας για την εκπαίδευση».  Επιπλέον, έχει τιµηθεί 
συχνά µε υποτροφίες ή άλλες διακρίσεις τόσο σε πανελλήνιους όσο και σε διεθνείς 
διαγωνισµούς, ενώ τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν αφενός στη 
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διαχρονική σχέση της πολιτισµικής ανθρωπολογίας µε την εκπαίδευση και 
αφετέρου στη διαδικασία διαµόρφωσης της πολιτισµικής ταυτότητας. Από το 1994 
κι ενώ παρακολουθεί συστηµατικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό πλήθος κύκλων 
εξειδίκευσης µουσικοκινητικής, θεατρικής και µουσειακής αγωγής. Εφαρµόζει 
πρότυπα εκπαιδευτικά προγράµµατα δηµιουργικής έκφρασης, χορογραφεί 
επαγγελµατικά, αρθρογραφεί σε περιοδικά παιδαγωγικού ή πολιτισµικού 
ενδιαφέροντος και διατελεί εισηγήτρια σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια 
εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών για θέµατα που άπτονται των ειδικοτήτων της. 
Τέλος, τον Οκτώβριο του 2006 κυκλοφόρησαν τα βιβλία της: «Μουσικοκινητικές 
και χοροθεατρικές χριστουγεννιάτικες γιορτές στο νηπιαγωγείο και το δηµοτικό» 
και «Μουσικοκινητικές και χοροθεατρικές καλοκαιρινές παραστάσεις στο 
νηπιαγωγείο και το δηµοτικό», από τις εκδόσεις «∆ιάπλαση», ενώ αναµένεται να 
εκδοθεί το παραµύθι «Το χαµόγελο της Λένιας», το οποίο έγραψε σε συνεργασία 
µε την Μ. Αργυρίου.  
 
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. 
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. 
 
Ο ∆ηµήτρης Κονετάς είναι υποψήφιος διδάκτωρ του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων. Είναι Γραµµατέας του ∆Σ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας. Έχει 
εργαστεί ως Σύµβουλος Πληροφορικής εθνικών και διακρατικών προγραµµάτων, 
υπεύθυνος επιδοτούµενων ενδοεπιχειρησιακών προγραµµάτων κατάρτισης, 
υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης Βιβλιοθηκών του ΤΕΙ Ηπείρου και του 
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Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Σήµερα εργάζεται ως Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ 
και Β/θµιας Εκπαίδευσης. Έχει κάνει εισηγήσεις σε επιστηµονικά συνέδρια και 
διακρατικά προγράµµατα και έχει εκπονήσει µελέτες πάνω σε θέµατα 
Εκπαιδευτικής τεχνολογίας, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ανάλυσης αλγορίθµων, 
Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης, Εξ αποστάσεως µάθησης, Περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων.  
 
Η Μαρία Κουρή είναι αριστούχος και πρωτεύσασα απόφοιτος του Τµήµατος 
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού, Πάντειο Πανεπιστήµιο. Μεταπτυχιακές 
σπουδές (MAs) Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης στο 
Πανεπιστήµιο Warwick Αγγλίας. ∆ιδάκτωρ Φιλοσοφικής Πανεπιστηµίου Βιέννης, 
Τµήµα Επιστηµών Θεάτρου, Κινηµατογράφου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, 
µε επίκεντρο έρευνας πολιτιστική διαχείριση και ανάπτυξη κοινού σε µη 
κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς οργανισµούς. Επαγγελµατικά έχει συνεργαστεί µε: 
τη Λαϊκή Όπερα Βιέννης, το Θέατρο Μαριονέτας Schönbrunn, το Φεστιβάλ 
Οπερέτας Κάτω Αυστρίας, το Warwick Arts Society, το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Χορού 
Καλαµάτας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κ.ά., σε τοµείς διοίκησης (µάρκετινγκ, 
τύπος, εκδόσεις κ.ά.) και παραγωγής (βοηθός σκηνοθέτη, οδηγός σκηνής, βοηθός 
παραγωγής). ∆ιδάσκει µαθήµατα πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνίας, 
οργάνωσης και διοίκησης, και προβολής της πολιτισµικής κληρονοµιάς µε νέες 
τεχνολογίες στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου και στο ΤΕΙ Ηπείρου. Αριστούχος 
διπλωµατούχος Πιάνου Εθνικού Ωδείου Αθηνών. Υπότροφος του ΙΚΥ (1997, 1998, 
1999), του Συλλόγου ‘Οι Φίλοι της Μουσικής’, του Συλλόγου Ρίχαρντ Βάγκνερ και 
της Ιαπωνικής Πρεσβείας Αυστρίας. 
 
Η Μαρία Ι. Κουτσούµπα είναι Λέκτορας στο Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισµού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Πτυχιούχος του 
ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Αθηνών (1989), MA στις Σπουδές Χορού από το 
University of Surrey, UK (1991), διδακτορικό στην Εθνοχορολογία από το 
University of London (1997), µε υποτροφία του Ιδρύµατος «Α. Σ. Ωνάσης» και 
µεταπτυχιακό τίτλο στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση από το 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (1999). Παράλληλα, έχει ειδικευτεί στο σύστηµα 
σηµειογραφίας κίνησης και χορού του Laban στο Labanotation Institute της 
Αγγλίας. Έχει εργαστεί τρία χρόνια σε διαπολιτισµικό σχολείο και ως Σύµβουλος-
Καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο στα αντικείµενα της Ανοικτής 
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και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και της Ελληνικής Μουσικής και Χορού. 
Συµµετείχε σε πολλά συνέδρια και συµπόσια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
καθώς και σε ερευνητικά προγράµµατα και παρουσιάζει ποικίλο συγγραφικό 
έργο. Τα ενδιαφέροντά της εστιάζονται στην εθνοχορολογία και εθνογραφία του 
χορού και γενικότερα στις ανθρωπιστικές-κοινωνικές επιστήµες και το χορό, τη 
σηµειογραφία του χορού, αλλά και σε θέµατα εκπαιδευτικών καινοτοµιών. 
 
Η Νίκη Λαµπροπούλου είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Centre for Interactive 
Systems Engineering, London South Bank University µε υπεύθυνους καθηγητές τη 
∆ρ Xristine Faulkner και τον Πρύτανη Fintan Culwin. Βρίσκεται σε εκπαιδευτική 
άδεια από το Γραφείο Α/θµιας Εκπ/σης Αχαΐας. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού 
∆ιπλώµατος και Μεταπτυχιακού Τίτλου στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση από το 
Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Έχει δηµοσιεύσει 
βιβλία, άρθρα και εργασίες στις επιστήµες της ∆ιάδρασης Ανθρώπου-Μηχανής σε 
σχέση µε την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως 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.  
Πτυχιούχους Αντίστιξης- Αρµονίας- Ενοργάνωσης και ∆ιεύθηνσης Μπάντας και 
Ωδικής. 
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. 
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Ο Αντώνης Λιοναράκης είναι Επίκ. Καθηγητής του ΕΑΠ και έχει διδάξει στο 
Open University της Μεγάλης Βρετανίας  Ήταν µέλος στο ∆.Σ. του Ινστιτούτου 
∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ιδρυτής και πρόεδρος της Επιστηµονικής 
Εταιρείας «Ελληνικό ∆ίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης».  
Ήταν µέλος της επιτροπής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τη δηµιουργία του Ε.Α.Π., αργότερα 
της Οµάδας Εκτέλεσης Έργου και εισηγητής των αρχών της ανοικτής και εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης στη χώρα µας, καθώς επίσης και υπεύθυνος έκδοσης του 
διεθνούς περιοδικού “Open Education”. Έχει συµµετάσχει στην έκδοση 21 βιβλίων 
για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε πολλά ερευνητικά προγράµµατα, ενώ 
εργασίες του έχουν δηµοσιευτεί σε πολλά επιστηµονικά περιοδικά. Έχει 
προσκληθεί  να διδάξει και να παρουσιάσει εργασίες του από πανεπιστήµια στην 
Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Η.Π.Α., Γαλλία, Ισλανδία, Βουλγαρία, Τουρκία και 
Ιαπωνία.   
 
Ο Στάθης Ουλκέρογλου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23 ∆εκεµβρίου 1955. Έχει 
σπουδάσει Ακκορντεόν, Πιάνο, Ανώτερα Θεωρητικά της Μουσικής, Σύνθεση, 
∆ιεύθυνση Μπάντας, ∆ιεύθυνση Χορωδίας. Παρακολούθησε σεµινάρια 
µουσικοπαιδαγωγικών συστηµάτων και έκανε µεταπτυχιακές σπουδές Σύνθεσης 
στην Ακαδηµία Μουσικής του Βελιγραδίου. Συνθέσεις ή ενορχηστρώσεις του 
υπάρχουν σε πάνω από 30 δίσκους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει πάρει 
µέρος σε πολλά διεθνή µουσικά φεστιβάλ και συνέδρια και έχει µιλήσει σε πάνω 
από 10 Πανεπιστήµια της Τουρκίας και σε άλλες Βαλκανικές χώρες για την 
Ελληνική Μουσική.  
Είναι Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής Ωδείου, µαέστρος χορωδιών, Πρόεδρος της 
International Cultural Federation «21st Century», Πρόεδρος της Μαθητικής 
Χορωδίας & Ορχήστρας βορείων Προαστίων, Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου 
Συλλόγου ∆ιευθυντών Φωνητικών & Ορχηστρικών Συνόλων, Γενικός Γραµµατέας 
της «Πρωτοβουλίας για την Αναβάθµιση των Μουσικών Σπουδών», µέλος της 
Κριτικής Επιτροπής του Βραβείου Ελληνοτουρκικής Φιλίας «Αµπντί Ιπεκτσί», 
µέλος του ∆Σ του Πολιτιστικού Οργανισµού ∆ήµου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, 
µέλος του ∆Σ του Κέντρου Σπουδής & Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισµού του 
∆ήµου Νέας Ιωνίας Αττικής, µέλος της International Federation for Choral Music 
και της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. 
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Η Ξανθούλα Παπαπαναγιώτου (M.A., PhD, University of London, Institute of 
Education) έχει διδάξει Μουσική σε δηµόσια ∆ηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια και 
στα Μουσικά Σχολεία Παλλήνης και Βόλου.  Επί του παρόντος διδάσκει Μουσική 
Παιδαγωγική στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Π∆ 407) και είναι Σχολική Σύµβουλος εκπαιδευτικών 
Μουσικής για τη Βόρειο Ελλάδα.  Ανάµεσα στα τρέχοντα ερευνητικά της 
ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται οι µουσικές προτιµήσεις ακροατών διαφορετικών 
ηλικιών, η µουσική πράξη στο σχολικό µάθηµα µουσικής και η αξιολόγηση της 
µουσικής µάθησης και διδασκαλίας.   
 
Ο Νικόλαος Σαλτερής γεννήθηκε το 1956 στο Μοσχάτο Αττικής. Είναι διδάκτωρ 
του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, µε εξειδίκευση στις Εκπαιδευτικές 
Πολιτικές και Εκπαιδευτική Ιδεολογία και εργάζεται ως Σχολικός Σύµβουλος της 
2ης Περιφέρειας Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πειραιά. Στο χώρο ευθύνης  του 
προωθεί  την Επαγγελµατική και Προσωπική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών, 
συµβάλλοντας  στη δηµιουργία οµάδων αυτοεπιµόρφωσης και στηρίζοντας 
πρωτοβουλίες δασκάλων, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση των εκπαιδευτικών 
τους πρακτικών και την ανάπτυξη των Τ.Π.Ε. στο χώρο της εκπαίδευσης. Έχει 
δηµοσιεύσει δεκάδες άρθρα σχετικά µε όψεις της εκπαιδευτικής πολιτικής και 
ιδεολογίας, αλλά και για τη διδακτική µεθοδολογία  και την εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα ασχολείται µε τη λογοτεχνία. Κυκλοφορούν τα 
βιβλία του: 
Για την Εκπαίδευση 
- Ευέλικτη Ζώνη: Ερωτήσεις και απαντήσεις, Κιβωτός 2005 
- Ολοήµερο Σχολείο: Κοντινά και µακρινά πλάνα, εκδόσεις Ταξιδευτής 2006 
(επιµέλεια)    
- ∆ιαρκής Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών: Αναζητώντας τον αναστοχαστικό 
επαγγελµατία, Ταξιδευτής 2006  
Λογοτεχνίας  
- 28 φεγγάρια ή η νύχτα που όλοι φοβούνται, ∆ελφίνι 1992 
- Στου κάβουρα το µονοπάτι, ∆ελφίνι 1997  
- Στον καιρό της ανδρικής εµµηνόπαυσης,  Ωκεανίδα 2003 και το διήγηµα:  
- «Εργάσιµος Ηµέρα», στο «Αναπνέοντας κιµωλία. Γραφές εκπαιδευτικών», 
Σαββάλας 1996  
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Η Λένια Σέργη είναι Καθηγήτρια Μουσικής Παιδαγωγικής στο Τµήµα Μουσικών 
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου.  Σπούδασε Μουσική στο Ελληνικό Ωδείο και 
στο Guildhall School of Music and Drama του Λονδίνου, Παιδαγωγικά στο 
Bretton Hall College του Πανεπιστηµίου του Leeds και Μουσικολογία στη 
Σορβόννη (Universite de Paris IV). Είναι κάτοχος των τίτλων Master of Education 
του Boston University και ∆ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών.  
Έχει σηµαντικές δηµοσιεύσεις σε θέµατα µουσικής παιδαγωγικής και 
µουσικολογίας  και συµµετέχει  σε σχετικά συνέδρια στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Βιβλία της, σε εκδόσεις Gutenberg, είναι  "∆ηµιουργική Μουσική 
Αγωγή για τα Παιδιά µας", "∆ραµατική Έκφραση και Αγωγή του Παιδιού", 
"Θέµατα Μουσικής και Μουσικής Παιδαγωγικής" και "Προσχολική Μουσική 
Αγωγή: Η επίδραση της µουσικής µέσα από τη ∆ιαθεµατική Μέθοδο ∆ιδασκαλίας 
στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών". 
 
Ο Σπύρος Σιάκας είναι υποψήφιος διδάκτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του Ε.Α.Π., έχει Master of Arts στο Animation από το Τhe Surrey 
Institute of Arts and Design, University College στη Μεγάλη Βρετανία και πτυχία 
Γραφιστικής από την Σχολή  Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών 
τουΤΕΙ Αθήνας, καθώς και Παιδαγωγικής Ακαδηµίας και µεταπτυχιακό του 
Μαρασλείου. Επίσης, έχει σπουδάσει για δύο χρόνια στη Σχολή Καλών Τεχνών 
του Τορίνο στην Ιταλία και διδάσκει κινούµενο σχέδιο στο ΤΕΙ Αθήνας.  
Έχει δηµιουργήσει δεκάδες ταινίες και πολυµεσικό υλικό για παιδιά και ενήλικες, 
έχει βραβευθεί σε φεστιβάλ ταινιών και εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
και έχει χρηµατοδοτηθεί από φορείς (ΕΡΤ, Κέντρο Κινηµατογράφου κ.α.) για 
ποικίλες παραγωγές animation οπτικοακουστικού υλικού. 
 
Η Αδαµαντία Σπανακά  σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού και ∆ιδακτορικού -µε υποτροφία του 
Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ)- στις Νέες Τεχνολογίες στην 
Εκπαίδευση. Έχει ολοκληρώσει το πρόγραµµα µεταπτυχιακής επιµόρφωσης  στην 
εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.) όπου 
διεξάγει µεταδιδακτορική έρευνα. Εργάζεται ως Επιστηµονικός Συνεργάτης στη 
σχολή ΣΕΛΕΤΕ / Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Αθήνας και ως Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό στο Ε.Α.Π.  
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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. 
 
Η Σοφία Χριστοπούλου γεννήθηκε στην Πάτρα στις 10-03-1955. Αποφοίτησε το 
1978 από το Ιστορικό Αρχαιολογικό Τµήµα του Εθνικού Καποδιστριακού 
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. 
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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. 
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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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