
 
 
 
 
 
 
 
 
«Θερινό Σεμινάριο Διεφθυνςησ Σχολικήσ 

Χορωδίασ και εμβίωςησ  τησ 
φιλοςοφικήσ ςτάςησ του παιδαγωγοφ»» 

27 - 29 Αυγοφςτου 2015 
Αποίκια – Άνδροσ 

 

H Ζνωςη Εκπαιδευτικών Μουςικήσ Αγωγήσ 

Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ (ΕΕΜΑΠΕ), ςε 

ςυνεργαςία με το Εργαςτήριο Ζρευνασ ςτην 

Πρακτική και Εφαρμοςμζνη Φιλοςοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ) 

του Τμιματοσ Επιςτθμϊν τθσ Προςχολικισ Αγωγισ 

και του Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ του 

Πανεπιςτθμίου Αιγαίου (Επιςτθμονικι Επιμζλεια), 

ςυνδιοργανϊνει καλοκαιρινό ςεμινάριο Διεφκυνςθσ 

Σχολικισ Χορωδίασ και ενδυνάμωςθσ τθσ 

φιλοςοφικισ ςκζψθσ του παιδαγωγοφ. 

Που; 

Στα Αποίκια τθσ Άνδρου. 

Πότε; 27 - 29 Αυγοφςτου 2015. 

Για ποιουσ; 

Το επιμορφωτικό ςεμινάριο απευκφνεται ςε: 

 εκπαιδευτικοφσ μουςικισ πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

 κακθγθτζσ μουςικισ,  

 εκπαιδευτικοφσ γενικισ παιδείασ που κζλουν να 

βελτιϊςουν τισ ικανότθτζσ τουσ ςτθ ςφςταςθ και 

διεφκυνςθ μιασ παιδικισ χορωδίασ, 

 ςε φοιτθτζσ, 

 ςε κάκε ενδιαφερόμενο με ειδικό ενδιαφζρον ςτθν 

φιλοςοφικι εκπαίδευςθ, παιδαγωγικι, ζρευνα και 

κουλτοφρα.   

 

Βεβαιώςεισ πιςτοποιημζνησ ςυμμετοχήσ: ΕΕΜΑΠΕ & 

Εργαςτήριο Ζρευνασ ςτην Πρακτική και 

Εφαρμοςμζνη Φιλοςοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ): 20 ϊρεσ και 

εκπαιδευτικό υλικό. 

 

Δηλώςεισ ςυμμετοχήσ: ζωσ τισ 30 Ιουνίου, με on line 

ΑΙΤΗΣΗ: http://www.primarymusic.gr/therino-

seminario-dieuthinsis-paidikis-xorwdias  

Γιατί ζνα θερινό ςεμινάριο; 

Μζςα ςε ζνα καταπράςινο περιβάλλον δίπλα ςτθν 

πθγι Σάριηα, οι ςυμμετζχοντεσ κα μπορζςουν να 

απολαφςουν ζνα υψθλοφ επιπζδου ςεμινάριο και να 

μυθκοφν ςε τεχνικζσ διεφκυνςθσ τθσ χορωδίασ. Τα 

εργαςτιρια που διανκίηουν το κερινό ςεμινάριο 

ζχουν ωσ ςκοπό να ενδυναμϊςουν τον ςφγχρονο 

μουςικοπαιδαγωγό και παιδαγωγό προςφζροντασ 

παράλλθλα τθν ευκαιρία τθσ φιλοςοφικισ ςυηιτθςθσ 

ςε περιβάλλον φυςικισ ευεξίασ και χαλάρωςθσ.  

 

Ποιοι διδάςκουν;  

Μαηί μασ κα ςυμπράξουν μουςικά οι:  

Γιώργοσ Αραβίδησ, μόνιμοσ ςυνεργάτθσ διευκυντισ 

τθσ Λυρικισ Σκθνισ &  

Φαίδρα Γιαννζλου, μαζςτροσ τθσ χορωδίασ 

αποφοίτων του Μουςικοφ Σχολείου Παλλινθσ, 

             ςυνοδοιπορϊντασ  

με τουσ: 

Ζλενα Θεοδωροποφλου, Κακθγιτρια Φιλοςοφίασ τθσ 

Παιδείασ του  Τμιματοσ Επιςτθμϊν τθσ Προςχολικισ 

Αγωγισ και του Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ, του 

Πανεπιςτθμίου Αιγαίου & 

   Αλζξανδρο Χαρκιολάκη, μουςικολόγο και Λζκτορα 

ςτον τομζα τθσ ιςτορικισ μουςικολογίασ του Istanbul 

Technical University 

 

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ 

Για το Θερινό:  

http://www.primarymusic.gr/epimorfosi/eemape-

seminaria/item/472-therino-seminario-dieuthinsis-

paidikis-xorwdias  

 

Για το:  

Εργαςτήριο Ζρευνασ ςτην Πρακτική και 

Εφαρμοςμζνη Φιλοςοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ), Τμιμα 

Επιςτθμϊν τθσ Προςχολικισ Αγωγισ και του 

Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου 

http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/  
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