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4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ/∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 
Λαµία (κάστρο Λαµίας) 1-3 Ιουλίου 2005 

 
Tο 4ο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση µε τίτλο 

«∆ηµιουργικότητα στη µουσική διδασκαλία και πράξη» έχει σκοπό να φέρει σε επαφή όλους 
όσους ασχολούνται µε τη µουσική εκπαίδευση και τη διδασκαλία της µουσικής σε όλες 
της τις µορφές και σε όλες τις βαθµίδες και επίπεδα.  

Θεµατικοί άξονες του Συνεδρίου: 
1. Η δηµιουργικότητα στην: 

i. ∆ιδασκαλία της µουσικής 
ii. Μουσική Εκτέλεση 

iii. Θεραπευτική διαδικασία στην ειδική εκπαίδευση 
2. ∆ηµιουργικότητα και διαθεµατικότητα 
3. ∆ηµιουργικότητα και διαπολιτισµικότητα 
 
 
Στόχος του Συνεδρίου  
 
 
 
Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν είναι πρωτότυπες και αφορούν στον θεµατικό 

άξονα του Συνεδρίου. Έχουν γίνει δεκτές εργασίες για προφορική παρουσίαση (εισηγήσεις, 
διαλέξεις), εργασίες για παρουσίαση σε συνεδρία αφίσας (poster), προτάσεις για οργάνωση 
συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης και προτάσεις για πραγµατοποίηση εργαστηρίων και 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.  

 

Η τελική επιλογή ή όχι των προτάσεων θα γίνει από ειδική επιτροπή αποτελούµενη 

από: Το ∆.Σ. της Ε.Ε.Μ.Ε., εκπροσώπους της ειδικά συσταθείσης Οργανωτικής Επιτροπής 
του Συνεδρίου, Επιστηµονικούς Συµβούλους και Ειδικούς Συνεργάτες της Ε.Ε.Μ.Ε. 
 
Κριτήρια επιλογής θα αποτελέσουν: 
α) Οι τυπικοί όροι (τήρηση ηµεροµηνιών αποστολής, ζητούµενου αριθµού λέξεων και 
αγγλική περίληψη της εισήγησης και του βιογραφικού κτλ) 
β) Η άµεση σύνδεση µε τον τίτλο του Συνεδρίου 
γ) Η επιστηµονικότητα  
δ) Το ενδιαφέρον της πρότασης σε σχέση µε την πρωτοτυπία της και τη συνεισφορά της στον 
επιστηµονικό-µουσικοπαιδαγωγικό διάλογο. 
ε) Η κάλυψη του προγράµµατος του Συνεδρίου από διαφορετικές οπτικές γωνίες. 
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Το δικαίωµα συµµετοχής στο Συνέδριο διαµορφώνεται ως εξής: 
 

 Μέλη της ΕΕΜΕ Μη µέλη της ΕΕΜΕ 
Μέχρι τις 31/12/2004 50 € 100 € 
Από 01/01/2005 µέχρι τις 30/04/2005 65 € 130 € 
Από 01/05/2005 µέχρι την έναρξη 
του Συνεδρίου 

75 € 150 € 

Εισηγητές  20 € 40 € 
 
 
Η συµµετοχή καλύπτει: 

 Την είσοδο σε όλες τις διαλέξεις και εργαστήρια (εφόσον επιτρέπει ο 
αριθµός των συµµετοχών ανά εργαστήριο) του Συνεδρίου 

 Την είσοδο σε όλες τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Συνεδρίου 
 Την αποστολή στην διεύθυνση του συνέδρου του τόµου των Πρακτικών 
του Συνεδρίου 

 Την αποστολή στα µη µέλη της ΕΕΜΕ όλα τα έντυπα της υπόλοιπης 
χρονιάς του 2005 ανεξάρτητα από την πρόθεση ένταξή τους στην ΕΕΜΕ ή 
όχι 

 
 
http://users.forthnet.gr/the/eeme/  
 

 

 


