
                                                             
 

 

Eνσωματώνοντας τη Φιλοσοφία στη Μουσική. 

Αποκαλύπτοντας πραξιακές όψεις της διδασκαλίας. 

 

Διεθνές Σεμινάριο Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

 

9  - 11 Μαρτίου 2017 

 

Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ) 

Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) 

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

Επιστημονική επιμέλεια & οργάνωση: 

Καθηγήτρια Έλενα Κ. Θεοδωροπούλου 

 Μαρία Αργυρίου,  Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια 

 

Στη διάρκεια του Σεμιναρίου και στο πλαίσιο της Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Continuing 
Professional Development, CPD), θα διερευνηθούν οι δυνατότητες αυτο-βελτίωσης του/της εκπαιδευτικού 
μέσω της ενσωμάτωσης φιλοσοφικών προοπτικών, ιδιαίτερα εκείνων που συγκροτούνται στη βάση των 
αρχών της Πραξιακής Φιλοσοφίας στη Μουσική Εκπαίδευση. Επιπλέον, θα αναζητηθούν εκείνα τα εργαλεία 
και οι μέθοδοι, που θα επιτρέψουν να διερευνηθεί η σύγκλιση ανάμεσα στη μουσική και τη φιλοσοφία αλλά 
και οι πιθανοί τρόποι ενσωμάτωσης της πραξιακής φιλοσοφικής σκέψης στην καλλιτεχνική εκπαίδευση, 
στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της επαγγελματικής κουλτούρας των εκπαιδευτικών. Πιο 
συγκεκριμένα, θα διερευνηθεί η μετάβαση από την εφαρμογή «πρακτικών» στην ενεργή «πράξη» μέσα στην 
τάξη ως μετάβαση πλήρης νοήματος, ποιοτική συνιστώσα της επαγγελματικής ανάπτυξης. Καθώς αυτή η 
μετάβαση έχει ως σημείο αναφοράς τη Φιλοσοφία - ως πρακτική φιλοσοφία και φιλοσοφία της μουσικής -  
στόχος είναι να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο σκέψης, το οποίο θα πρέπει να διαμορφωθεί, προκειμένου να 
οργανωθούν μουσικές πράξεις που θα ενσωματώνουν τη φιλοσοφική δυναμική ενώ, συγχρόνως, θα 
αναδεικνύεται με ποιον τρόπο η δυναμική αυτή μπορεί να ενδυναμώσει τις ίδιες τις μουσικές πράξεις. Γίνεται 
έτσι αντιληπτή  αυτή η συνάντηση μεταξύ  φιλοσοφίας και μουσικής ως ικανό ερέθισμα για μία διαφορετική 
κατανόηση των στόχων και των μέσων της εκπαίδευσης και δη της καλλιτεχνικής,  αλλά και της ίδιας της 
έννοιας της επαγγελματικής ανάπτυξης προς αυτή την κατεύθυνση.  

 

Βασικός στόχος των Σεμιναρίων που εγκαινιάζονται με την πρώτη αυτή δέσμη εργαστηρίων, αποτελεί η 
στήριξη του έργου του/της εκπαιδευτικού με διαλέξεις, πρακτικές ασκήσεις, συμβουλευτικές παρεμβάσεις,  
διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό, που θα αναπτύσσεται τόσο  κατά τη διάρκεια των CPD  όσο και μέσα από 
τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Κατ’αυτόν τον  τρόπο, διαμορφώνεται σταδιακά μία κοινότητα 



μάθησης και οργανώνεται  ένα πολυτροπικό-διαδραστικό εργαλείο  διαρκούς στήριξης και διαδικτυακής 
επιμόρφωσης – κατάρτισης σε θέματα που άπτονται της μουσικής εκπαίδευσης στο παραπάνω πλαίσιο. 

 

 

  



 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 Πέμπτη 9.3.2017 

Cslovjecsek Markus  Σεμιναριακό Εργαστήριο Προπτυχιακές/-οί 
Φοιτήτριες/τές 

Hilton Caroline  Σεμιναριακό Εργαστήριο Προπτυχιακές/-οί 
Φοιτήτριες/τές 

Παρασκευή 10.3.2017 

Cslovjecsek Markus  Σεμιναριακό Εργαστήριο Προπτυχιακές/-οί 
Φοιτήτριες/τές 

Hilton Caroline  Σεμιναριακό Εργαστήριο Προπτυχιακές/-οί 
Φοιτήτριες/τές 

Αργυρίου Μαρία, 
Ελισσάβετ 
Περακάκη & Σιτώτης 
Γιώργος 

 Σεμιναριακό Εργαστήριο Προπτυχιακές/-οί 
Φοιτήτριες/τές 

Σάββατο 11.3.2017                               ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

9.30 Εγγραφές  Νηπιαγωγοί, 
Εκπαιδευτικοί Π/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

10.00  - 10.30 Εναρκτήρια Ομιλία & 
Καλωσόρισμα 

Θεοδωροπούλου Έλενα  
Αμφιθέατρο Ισογείου 
Κτίριο Κλεόβουλος 

10.30 - 11.15 Κεντρική Ομιλία Cslovjecsek Markus  

11.15 - 11.30 Διάλειμμα για καφέ / Αλλαγή Αιθουσών 

11.30 - 13.00  Εργαστήριο για την 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Αργυρίου Μαρία, Ελισσάβετ 
Περακάκη & Σιτώτης Γιώργος 

Αμφιθέατρο Ισογείου 
Κτίριο Κλεόβουλος 

 Εργαστήριο για τη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Hilton Caroline Αίθουσα Διδασκαλίας 1-2 
Κτίριο 7ης Μαρτίου 

 Εργαστήριο για 
Νηπιαγωγούς 

Cslovjecsek Markus Αίθουσα Διδασκαλίας 3-4 
κτίριο 7ης Μαρτίου 

13.00 - 14.00 Προαιρετικό Γεύμα στη Φοιτητική Λέσχη 

14.00 - 15.30 Εργαστήριο για την 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Hilton Caroline Αμφιθέατρο Ισογείου 
Κτίριο Κλεόβουλος 

 Εργαστήριο για τη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Cslovjecsek Markus Αίθουσα Διδασκαλίας 1-2 
Κτίριο 7ης Μαρτίου 

 Εργαστήριο για την 
Προσχολική Εκπαίδευση 

Αργυρίου Μαρία, Ελισσάβετ 
Περακάκη & Σιτώτης Γιώργος 

Αίθουσα Διδασκαλίας 3-4 
Κτίριο 7ης Μαρτίου 

Φιλοσοφικό 
Θεοδωροπούλου 
Έλενα 
 

Παρατηρητήριο Κατά τη διάρκεια  Σεμιναρίων & Εργαστηρίων 
 

15.30 – 16.15 Συζήτηση με τους/τις 
εκπαιδευτικούς 

Εισηγητές/τριες των 
Εργαστηρίων & Έ. 
Θεοδωροπούλου  

Αμφιθέατρο Ισογείου 
Κτίριο Κλεόβουλος 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
 
 
Το «μικρό» είναι όμορφο. Επιχειρηματολογία για μια «Εκπαίδευση με Ήχους» 
Cslovjecsek Markus 
 
Κάθε μουσική δραστηριότητα αποτελεί μια πολυδιάστατη απεικόνιση «πυροτεχνημάτων» - ακούμε, κρατάμε 
ρυθμό, τραγουδούμε μια μελωδία, συνθέτουμε, παίζουμε ένα μουσικό όργανο ή μιλάμε. Οι άνθρωποι 
αντιδρούν διαφορετικά σε αυτές τις δραστηριότητες είτε μεμονωμένα είτε ως ομάδα. Η τέχνη της 
εκπαίδευσης βασίζεται σε /και δομείται από δραστηριότητες, οι οποίες έχουν ως σκοπό να συσχετίσουν τον 
κόσμο και τους ανθρώπους. Η Μουσική αποτελεί έναν από τους πιο υπέροχους καταλύτες της εκπαιδευτικής 
τέχνης. Η διδασκαλία στην τάξη είναι πολυσύνθετη και περιλαμβάνει ένα πλήθος προσωπικών εμπειριών, 
όνειρα και ελπίδες. Γι αυτό και θεωρείται ζωτικής σημασίας, όλα όσα προαναφέρθηκαν, να αποτελέσουν και 
το μεγαλύτερο μέρος του πλήρους δυναμικού της μουσικής από τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης.  
 
 
Ας σκεφτούμε «έξω» από το «κουτί» 
Cslovjecsek Markus 
 
Πολυάριθμες μικρές δραστηριότητες που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πώς η μουσική και ο ήχος 
αποτελούν αναπόσπαστο συμπαντικό σύνολο.  
 
 
Αποκτώντας εμπειρίες σε ανοικτά μαθησιακά περιβάλλοντα: Εξερευνώντας «μοτίβα» στη Μουσική 
Hilton Caroline      
 
Στη μουσική εκπαίδευση, η συσχέτιση του να αντιλαμβάνεται κάποιος και να δρα, δεν ήταν πάντα προφανής, 
καθώς η μουσική εκπαίδευση για πολλά χρόνια αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά τη διδασκαλία τραγουδιών. 
Παρόλα αυτά, για μεγάλο χρονικό διάστημα, η δράση / Πράξη και η αντίληψη /εκτίμηση αποτελούσαν 
ταυτόχρονες πτυχές της φιλοσοφίας της μουσικής εκπαίδευσης (Spychiger, 1997). Οι δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται σε αυτό το σεμινάριο στοχεύουν στο να προσφέρουν ανοικτό ορίζοντα σε μαθησιακά 
περιβάλλοντα στα οποία είναι δυνατό να μετασχηματιστούν μαθηματικές και μουσικές εμπειρίες. Εν 
προκειμένω, Μουσική και τα Μαθηματικά συγχωνεύονται στην Πράξη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
επαναπροσδιορίσουμε, εκ των έσω, διδακτικές όψεις και για τα δύο αντικείμενα. Η διεπιστημονικότητα 
βοηθά αυτά τα ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης, πλαισιώνοντας το περιεχόμενο της Μουσικής και των 
Μαθηματικών με διαφορετικό τρόπο και ως εκ τούτου δίνει θέση σε εμπειρίες που δεν είναι δυνατόν να 
προσφερθούν σε καταστάσεις μάθησης με προσανατολισμό ένα μόνο διδακτικό αντικείμενο. Οι 
συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα της βιωματικής συμμετοχής σε ανάλογες συγκλίνουσες 
δραστηριότητες και για τους δύο τομείς με σκοπό να κατανοήσουν και να υποστηρίξουν στην πράξη τις 
διδακτικές μεθόδους τους.  
 
 
Εξερευνώντας «μοτίβα» στη Μουσική: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην τάξη 
Hilton Caroline       
 
Σύμφωνα με τον Marcus du Sautoy: «Ο ρυθμός βασίζεται στην αριθμητική, η αρμονία εμπεριέχει αριθμητικές 
σχέσεις και η ανάπτυξη μουσικών θεμάτων αντανακλά τη συμμετρία και τη γεωμετρία». Στο συγκεκριμένο 
σεμινάριο, θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε ορισμένες από αυτές τις ιδέες μέσα από τη συζήτηση και 
την πράξη με σχετικές δραστηριότητες. Η ενασχόληση με την πρακτική διάσταση του σεμιναρίου θα 
επιτρέψει στους συμμετέχοντες να προβληματιστούν αναφορικά με τις διακρίσεις μεταξύ των 
συγκεκριμένων μαθησιακών επιστητών.  
 
 
 
 



 
 

Ανακαλύπτοντας φιλοσοφία: χειρονομίες & ψίχουλα της διδακτικής εμπειρίας 

Θεοδωροπούλου Έλενα 
 
Πέρα από την καθεστηκυία, μαρτυρημένη σχέση της μουσικής με τη φιλοσοφία και τις αμφίδρομες ιστορικά 
επιδράσεις τους, η παιδαγωγική μουσική πράξη ενσωματώνει εξαρχής ή παράγει φιλοσοφία, αφήνει 
φιλοσοφικά ίχνη. Μένει τα ίχνη αυτά να αναγνωριστούν ως τέτοια και να αξιοποιηθούν για έναν αμοιβαίο 
εμπλουτισμό τόσο της μουσικής όσο και της φιλοσοφικής ποιότητας στη συνέργειά τους, όπως 
αποτυπώνεται στην πράξη (κατά τη διάρκεια της μουσικής πράξης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον). 
 
 
Καλλιεργώντας μεταγνωστικές δεξιότητες: αναστοχασμός και δράση στη μουσική πράξη  
Ελισσάβετ Περακάκη, Αργυρίου Μαρία & Σιτώτης Γιώργος 
 
Αν και η δυνατότητα για πρόσβαση των μαθητών στην πληροφορία είναι πλέον άμεση, ο μετασχηματισμός 
αυτής σε γνώση απαιτεί μια σειρά μεταγνωστικών δεξιοτήτων που οφείλουν να έχουν, προκειμένου να 
ελέγχουν και να εμβαθύνουν στις γνωστικές λειτουργίες τους. Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων αυτών θα 
ενδυναμώσει τα βήματά τους για την έρευνα της γνώσης και την κατάκτηση της ανεξαρτησίας τους κατά τη 
μάθηση. Εστιάζοντας στη μουσική εκπαίδευση και υπό το πρίσμα της πραξιακής φιλοσοφίας, η γνώση 
αποτελεί αποτέλεσμα αναστοχασμού και αξιολόγησης από την πρόβλεψη και το σχεδιασμό μέχρι την 
ολοκλήρωση της δράσης. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η παρουσίαση μουσικών δραστηριοτήτων που 
στοχεύουν στην καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της φιλοσοφίας αυτής, μέσα από τη 
μουσική εκτέλεση, τη σύνθεση, τη γενίκευση και τον πειραματισμό. Μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων, οι 
συμμετέχοντες/ουσες θα κατανοήσουν τον τρόπο ένταξης των μεταγνωστικών δεξιοτήτων στη διδακτική 
πράξη της μουσικής, παίρνοντας ενεργά μέρος σε αυτές, καταθέτοντας παράλληλα την εμπειρία και τον 
αναστοχασμό τους. 
 

«Χτίζοντας» Κουλτούρες και Πρακτικές: «Εκπαιδεύοντας» την μουσικότητα… 
Αργυρίου Μαρία, Περακάκη Ελισσάβετ & Σιτώτης Γιώργος 
(Εργαστήριο για φοιτητές/τριες & Εκπαιδευτικούς) 
 
Στην προσχολική ηλικία, καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη της μουσικότητας του παιδιού δεν παίζει η 
«επίσημη» μουσική γνώση αλλά η μουσική εμπειρία, την οποία βιώνει το παιδί μέσω της Πράξης. Αυτός είναι 
και ο λόγος για τον οποίο η Πραξιακή Φιλοσοφία υπογραμμίζει τη σημασία του να «διδάσκεσαι και να 
μαθαίνεις μουσική» ως μία μορφή εξειδικευμένης δράσης μέσα από την Πράξη. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
μουσική, ως διαδικασία και «παράγωγο», οφείλει να γίνεται κατανοητή σε συνδυασμό με έννοιες και αξίες, οι 
οποίες συνάδουν με την πρακτική διάσταση του να «κάνεις» μουσική, να ακούς μουσική, αλλά και να 
προσλαμβάνεις τη μουσική μέσα από διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς.  
 
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα προσπαθήσουμε να ενεργοποιήσουμε αποτελεσματικά τους/τις 
συμμετέχοντες /ουσες επιλέγοντας να κινηθούμε, να μιμηθούμε, και να «πράξουμε» μουσική, δημιουργικά. 
Με αφορμή την Ελληνική παράδοση, τους μύθους και τα τραγούδια μας θα μιλήσουμε, θα μετρήσουμε, θα 
παίξουμε, θα χορέψουμε με μουσική αλλά και θα συνθέσουμε. Οι προτεινόμενες ιδέες και διδακτικές 
προσεγγίσεις είναι σχεδιασμένες για όλα τα παιδιά, καθώς κοινή μας πεποίθηση αποτελεί ότι τόσο η 
μουσικότητα όσο και η ανάπτυξη της μουσικής δεξιότητας μπορούν είναι καλλιεργήσιμα προσβάσιμες και 
εύληπτες από κάθε παιδί. Οι προσεγγίσεις αυτές συμβαδίζουν με τις αρχές του David Elliott ότι μουσικότητα 
των παιδιών αναπτύσσεται μέσω του συνδυασμού της μουσικής ακρόασης, της μουσικής σύνθεσης αλλά και 
της μουσικής συνοδείας (η οποία αξιοποιεί τη φυσική «αντίδραση» των μαθητών/τριών στην παραγωγή ήχων 
προβληματίζοντάς τους για το πώς ο ήχος δημιουργείται, με ποιους τρόπους μεταβάλλεται, πώς 
καθορίζονται οι στόχοι για την παραγωγή ήχου, όπως, επίσης, συμβάλλει στην κριτική σκέψη για την επίλυση 
μουσικών προβλήματα αλλά και στη μουσική αναζήτηση). Τέλος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να 
«εξερευνήσουν» ο/η ένας/μία τον/την άλλον/η μέσα από την μουσική τους αλληλεπίδραση καθώς θα 
μοιραστούν κοινές μουσικές εμπειρίες.  

 



 

 
Βιογραφικά Σημειώματα 
 
Η Μαρία Αργυρίου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και 

του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην έρευνα για τη φιλοσοφία της μουσικής 

εκπαίδευσης, τον πολιτισμό και την πολιτιστική πολιτική. Επιμελείται επιστημονικές εκδόσεις για τη 

Μουσική Παιδαγωγική και διατελεί μέλος ελληνικών και διεθνών οργανώσεων και δικτύων για τη Μουσική 

Εκπαίδευση. Από το 2005 είναι πρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (www.primarymusic.gr).  

Ο Markus Cslovjecsek είναι Πρόεδρος του Τμήματος για τη Μουσική Εκπαίδευση και μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο αποτελεί μέρος της Σχολής Εκπαίδευσης 

Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών της Βορειοδυτικής Ελβετίας (University 

of Applied Sciences and Arts Northwestern, Switzerland). Είναι επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα της 

Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστήμιου Autonoma de Barcelona (Universitat Autonoma de Barcelona). Είναι 

συνεπιμελητής σειράς βιβλίων με τίτλο «Mousikae Paideia» για τον εκδοτικό οίκο Lang Publishers και 

διετέλεσε υπεύθυνος του προγράμματος «Mathe macht Musik for Klett» των εκδόσεων  Balmer. Είναι 

υπεύθυνος συντονιστής δικτύων και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων για τη Μουσική Εκπαίδευση.  

Η Caroline Hilton είναι Λέκτορας (με ειδίκευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) στο Τμήμα Μάθησης και 

Ηγεσίας στο University College of London / Institute of Education. Η Caroline Hilton είναι υπεύθυνη για τον 

τομέα των μαθηματικών στον τομέα PGCE για τα Μαθηματικά καθώς και υπεύθυνη για την υποστήριξη του 

προγράμματος για την διδασκαλία των Μαθηματικών και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο UCL 

Institute of Education. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αφορούν και τη διδασκαλία των μαθηματικών για 

παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Διετέλεσε μέλος του συμβουλίου ειδικών επιστημόνων για το 

πρόγραμμα Comenius European (Erasmus+) project, European Music Portfolio-Maths: Sounding Ways into 

Mathematics (2013-2016). 

Η Έλενα Θεοδωροπούλου είναι καθηγήτρια της Φιλοσοφίας της Παιδείας με έμφαση στην Πρακτική 

Φιλοσοφία (Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.), 

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Έρευνας στην 

Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ) [http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/bio.aspx]. 

Η Ελισσάβετ Περακάκη υπηρετεί ως διευθύντρια και εκπαιδευτικός της Μουσικής σε Γυμνάσιο της ΔΔΕ 

Πειραιά. Είναι διδάκτορας του τμήματος Μουσικών Σπουδών Αθήνας (2009) στο τομέα της Μουσικής 

Παιδαγωγικής και απόφοιτος του ίδιου τμήματος (1997). Έχει διδάξει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

(Πρόγραμμα Μελίνα), σε Ωδεία και σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών μουσικής.  Συμμετέχει με επιστημονικές 

ανακοινώσεις και εργαστήρια σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και δημοσιεύει άρθρα σχετικά με τη 

μουσική εκπαίδευση σε επιστημονικά περιοδικά. Είναι συγγραφέας των βιβλίων που κυκλοφορούν από τις 

εκδόσεις Fagotto: «Σχεδιάζοντας το σχολικό μάθημα Μουσικής» (2008) και «Παίζοντας μουσική με τα 

Boomwhackers» (2009). Διατηρεί το ιστολόγιο perakaki.wordpress.com  

Ο Γιώργος Σιτώτης είναι μόνιμος δάσκαλος μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη Β’ Αθήνας. Είναι 

απόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2016) και του Τμήματος 

Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2003). 

Διευθύνει μόνιμα παιδικές χορωδίες, διδάσκει ανώτερα θεωρητικά και συμμετέχει σε ηχογραφήσεις 

χορωδιακών συνόλων. Συνθέτει μουσική για παιδικά θεατρικά και για την τηλεόραση.  

http://www.primarymusic.gr/
http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/bio.aspx

