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Απϊ ςξμ  

Γ Ι ΨΡΓΟ Σ Ι ΡΗ  

 

ξ ρσμέδοιξ “Music, Health and Happiness” 

διξογαμόθηκε απϊ ςξ Royal Northern College of Music, 

Manchester (UK) ϊπξσ και έλαβε μέοξπ ρςιπ 6-8 

Μξεμβοίξσ 2008. ξ εμδιατέοξμ ςξσ ρσμεδοίξσ ερςιάρςηκε ρςη 

ρυέρη μεςανϋ μξσρικήπ, σγείαπ και υαοάπ, εμό η θεμαςξλξγία 

ςχμ ειρηγήρεχμ βαρίρςηκε κσοίχπ ρε δϋξ άνξμεπ: i) ρςημ 

σγεία ςχμ μξσρικόμ, και ii) ρςη υοήρη ςηπ μξσρικήπ για ςημ 

ποξαγχγή ςηπ σγείαπ 

ξ ρσμέδοιξ ασςϊ λειςξϋογηρε χπ μία δημιξσογική 

ποϊκληρη για ςημ αμάπςσνη  διεπιρςημξμικόμ ποξρεγγίρεχμ 

ςηπ μξσρικήπ και ςηπ σγείαπ. Λεςανϋ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ 

έδχραμ εμεογά ςξ παοϊμ ςξσπ ειδικξί απϊ πξικίλξσπ 

επιρςημξμικξϋπ κλάδξσπ, ϊπχπ μξσρικξθεοαπεία, μξσρική 

εκπαίδεσρη, μξσρικξλξγία, μξσρική φσυξλξγία και 

μεσοξλξγία. Ασςή η πξικιλία και διατξοεςικϊςηςα χρςϊρξ δεμ 

πεοιξοίρςηκε μϊμξ ρε επίπεδξ επιρςημξμικόμ κλάδχμ. 

Αμςιθέςχπ, ήςαμ έμςξμα παοξϋρα και ρε πξλιςιρμικϊ επίπεδξ, 

καθόπ ξι ρσμμεςέυξμςεπ ποξέουξμςαμ απϊ διάτξοεπ υόοεπ ςξσ 

κϊρμξσ ϊπχπ Αγγλία, Ζ.Ο.Α., Μξοβηγία, Ασρςοία, Δλλάδα και 

Θςαλία. Ιαςά ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ, ξ πξλιςιρμϊπ - χπ βαρικϊ 

ρςξιυείξ ρςη ρυέρη μξσρικήπ, σγείαπ και υαοάπ - έγιμε 

αμαπϊτεσκςα ςξ επίκεμςοξ ςχμ ρσζηςήρεχμ ρε αοκεςέπ 

πεοιπςόρειπ. 

Ρςξ ρσμέδοιξ παοξσριάρςηκαμ διάτξοα ποχςξπξοιακά 

εοεσμηςικά ποξγοάμμαςα, καθόπ και ρυεςικέπ θεχοηςικέπ 

μελέςεπ. Ιεμςοικξί ξμιληςέπ ςξσ ρσμεδοίξσ ήςαμ oι: 

• Kris Chesky, University of North Texas (USA), με θέμα 

ξμιλίαπ “Health Promotion in Schools of Music: 

Addressing Music-Induced Hearing Loss”, 

• Leslie Bunt, University of the West of England (UK), με 

θέμα ξμιλίαπ “Music: A Resource for Health and 

Wellbeing”, 
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Eckart Altenmüller, Hanover University of Music and Drama (Germany), με θέμα 

ξμιλίαπ “Apollo‟s Gift and Curse: Acquisition and Loss of Skilled Movements in Musicians”. 

Ξι πεοιλήφειπ ϊλχμ ςχμ ειρηγήρεχμ πξσ παοξσριάρςηκαμ ρςξ ρσμέδοιξ είμαι 

διαθέριμεπ online: www.rncm.ac.uk/content/view/134/80. 

Ανίζει επίρηπ μα ρημειόρχ πχπ ρςα πλαίρια ςξσ ρσμεδοίξσ έγιμε επίρημη εμημέοχρη 

ςξσ κξιμξϋ για ςξ ηλεκςοξμικϊ πεοιξδικϊ Music Performance Research (http://mpr-

online.net) ςξ ξπξίξ σπξρςηοίζεςαι απϊ ςξ Royal Northern College of Music. Λε ασςήμ ςημ 

εσκαιοία ποαγμαςξπξίηρα αμεπίρημεπ ρσμαμςήρειπ με μεοικξϋπ απϊ ςξσπ ρσμςάκςεπ ασςξϋ 

ςξσ πεοιξδικξϋ με ρκξπϊ ςημ αμςίρςξιυη εμημέοχρή ςξσπ για ςξ ελλημικϊ ηλεκςοξμικϊ 

πεοιξδικϊ Approaches: Λξσρικξθεοαπεία & Διδική Λξσρική Οαιδαγχγική 

(http://approaches.primarymusic.gr) ςξ ξπξίξ σπξρςηοίζεςαι απϊ ςημ ΔΔΛΑΟΔ. Ρε ασςά ςα 

πλαίρια έγιμε μία αμξιβαία, γϊμιμη αμςαλλαγή ιδεόμ ϊρξμ ατξοά ςημ υάοανη πξλιςικόμ και 

ποακςικόμ για ςημ αμάπςσνη ηλεκςοξμικόμ επιρςημξμικόμ πεοιξδικόμ ρε διεθμέπ επίπεδξ.  

Ξι εμπειοίεπ πξσ απεκϊμιρα απϊ ασςϊ ςξ ρσμέδοιξ μξσ γέμμηραμ διάτξοξσπ 

ποξβλημαςιρμξϋπ και αμαζηςήρειπ. Λεςανϋ άλλχμ, αμαοχςήθηκα: «Οξια είμαι η ξσρία ασςξϋ 

πξσ ϊλξι ξμξμάζξσμε „μξσρική‟, αλλά σπάουξσμ ςϊρξι διατξοεςικξί ςοϊπξι ποξρέγγιρήπ 

ςξσ;», «Οξιεπ είμαι ξι ξμξιϊςηςεπ και πξιεπ ξι διατξοέπ μεςανϋ ϊλχμ ασςόμ ςχμ 

ποξρεγγίρεχμ;» «Οξια είμαι η ρυέρη μεςανϋ μξσρικήπ, σγείαπ και υαοάπ;», «Οξιξπ είμαι ξ εμ 

δσμάμει οϊλξπ ςηπ μξσρικήπ χπ ςξ επίκεμςοξ, αλλά και χπ ρσμδεςικϊπ κοίκξπ για ςημ 

αμάπςσνη διεπιρςημξμικόμ ποξρεγγίρεχμ;». 
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