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Η Διεθνής Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (International Society for
Music Education-ISME) σε συνεργασία με την Ε.Ε.Μ.Ε. (Ελληνική Ένωση για τη
Μουσική Εκπαίδευση) διοργανώνει το 30ο παγκόσμιο συνέδριό της στη Θεσσαλονίκη
στις 15-20 Ιουλίου 2012 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μέσα στους κόλπους
της ISME λειτουργούν επιτροπές ειδικού ενδιαφέροντος, τα Commissions. Την
εβδομάδα πριν το Παγκόσμιο Συνέδριο (δηλαδή 9-14 Ιουλίου, 2012), θα
πραγματοποιηθούν τα Προσυνεδριακά Σεμινάρια των Επιτροπών της ISME
(Commissions' pre-Conference Seminars) με διεθνή συμμετοχή.
Το Προσυνεδριακό Σεμινάριο της Επιτροπής για τη Σχολική Μουσική
Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών (Music in Schools and
Teacher Education Commission, για συντομία MISTEC), θα πραγματοποιηθεί στην
Κομοτηνή, 9-14 Ιουλίου 2012, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του ΤΜΣ του
Πανεπιστημίου Αθηνών και του Δήμου Κομοτηνής.
Στο πλαίσιο του Προσυνεδριακού Σεμιναρίου (MISTEC Seminar) ενσωματώνεται
επιστημονική ημερίδα με κέντρο ενδιαφέροντος την ελληνική σχολική μουσική
εκπαίδευση, την οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν αυτοτελώς
ή συνδυαστικά με τις υπόλοιπες εργασίες του MISTEC Seminar. Δέκα έλληνες
εκπαιδευτικοί έχουν επιλεγεί να παρουσιάσουν εφαρμογές που έχουν
πραγματοποιηθεί στο σχολείο τους (στο πλαίσιο του μαθήματος της Μουσικής,
άλλων μαθημάτων, δράσεων ή της ευέλικτης ζώνης).

Η συμμετοχή των φοιτητών στις εργασίες του MISTEC Seminar 2012 στην
Κομοτηνή είναι δωρεάν (με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας) με
αντάλλαγμα την προσφορά βοήθειας στις εργασίες του συνεδρίου κατά τις ημέρες
της παρουσίας τους.
Πρακτικές πληροφορίες για όσους παρακολουθήσουν το σύνολο των
εργασιών του MISTEC Seminar Κομοτηνή 2012.
Το MISTEC Seminar θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή, 9-14 Ιουλίου 2012.
Ημέρα άφιξης συμμετεχόντων:
Κυριακή 8/7/2012
Ημέρα αναχώρησης συμμετεχόντων:
Σάββατο 14/7/2012
Τόπος διεξαγωγής: Κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων, Κτήριο Περιφέρειας (πρώην
Νομαρχία), Κομοτηνή
Κόστος συμμετοχής: 70€ (50€ για τα μέλη της ΕΕΜΕ)
Φοιτητές:
δωρεάν
Το κόστος συμμετοχής καλύπτει την παρακολούθηση των εργασιών του MISTEC
Seminar για 5 ημέρες, τα coffee-breaks (2 την ημέρα), 2 δείπνα (έναρξης και
αποχαιρετιστήριο) και τη Βεβαίωση Συμμετοχής. Η γλώσσα των εργασιών του
MISTEC Seminar είναι η αγγλική.
Η ημερίδα για την Ελληνική σχολική μουσική εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012. Για την ημέρα αυτή θα υπάρχει η δυνατότητα
μετάφρασης.
Το κόστος συμμετοχής για την ημερίδα είναι 10€ και περιλαμβάνει ένα διάλειμμα
για καφέ και Βεβαίωση Συμμετοχής.
Για δηλώσεις συμμετοχής για το MISTEC Seminar Κομοτηνή 2012 καθώς και
περισσότερες πληροφορίες που αφορούν κόστη, μετακίνηση, διαμονή και επιπλέον
δραστηριότητες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο mistec2012@gmail.com.
Για δηλώσεις συμμετοχής και άλλες πληροφορίες για την Ημερίδα για την Ελληνική
Σχολική Μουσική Εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11/7/2012,
μπορείτε να απευθυνθείτε στο mistec2012@gmail.com .
Χρήσιμες συνδέσεις
www.isme.org
και

http://www.eeme.gr/index.html

facebook link: http://www.facebook.com/?sk=welcome#!/pages/Music-In-TheSchools-Teacher-Education-Commission-MISTEC/244850242244647?sk=info
Ιστολόγιο: http://mistec-komotini-2012.blogspot.com/
Η επιτροπή διοργάνωσης του MISTEC 2012:

Σμαράγδα Χρυσοστόμου
Μαρία Αργυρίου
Ανδρομάχη Μελισσάρη
Ελισάβετ Περακάκη
Ευαγγελία Κοψαλίδου

