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Ειςαγωγή 
Η μουςικι επιδρά με φυςικό τρόπο ςτθν ανάπτυξθ των μικρϊν παιδιϊν, ενϊ θ ζγκαιρθ αλλθλεπίδραςθ μαηί τθσ 

επθρεάηει κετικά τθν ποιότθτα τθσ ηωισ τουσ. Η μουςικι ςτθν πρϊιμθ παιδικι θλικία δθμιουργεί ζνα κεμζλιο πάνω 

ςτο οποίο χτίηεται θ μελλοντικι μουςικι μάκθςθ. Η μουςικι εκπαίδευςθ για παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ 

περιλαμβάνει ζνα αναπτυξιακά κατάλλθλο πρόγραμμα τραγουδιοφ, κίνθςθσ, ακρόαςθσ, δθμιουργίασ, παιχνιδιϊν 

και αντίδραςθσ ςε οπτικζσ και λεκτικζσ παραςτάςεισ του ιχου. Σο περιεχόμενο ενόσ τζτοιου προγράμματοσ πρζπει 

να αντιπροςωπεφει τθ μουςικι διαφόρων πολιτιςμϊν ςε διαφορετικό χρόνο και τόπο. Ο χρόνοσ που κα πρζπει να 

διατίκεται κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ για διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ θ μουςικι ζχει τθ δικι τθσ 

αξία, μπορεί να χρθςιμεφςει ωσ μζςο για τουσ εκπαιδευτικοφσ ϊςτε να διευκολφνουν και τθν επίτευξθ μθ μουςικϊν 

ςτόχων. 

Οι μουςικζσ εμπειρίεσ βοθκοφν ανεξαιρζτωσ όλα τα παιδιά να ςυνδζονται ςυναιςκθματικά, ψυχοκοινωνικά και 

πολιτιςμικά μεταξφ τουσ μζςω τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ ςτο τραγοφδι, τθ ρυκμικι κίνθςθ και τισ εμπειρίεσ 

ακρόαςθσ. Αυτζσ οι εμπειρίεσ κα πρζπει να ενςωματωκοφν ςτθν κακθμερινι ρουτίνα και το παιχνίδι τουσ. Με 

αυτόν τον τρόπο, αναπτφςςονται διαρκείσ ςτάςεισ όςον αφορά ςτθ χαρά και τθν απόλαυςθ τθσ μουςικισ 

εμπειρίασ. Οι μουςικζσ εμπειρίεσ κα πρζπει να βαςίηονται ςτο παιχνίδι και να ςχεδιάηονται για διάφορουσ τφπουσ 

ευκαιριϊν μάκθςθσ για τα νιπια: ςε ηευγάρι, μζςα ςε μια μεγάλθ ομάδα με μουςικό προςανατολιςμό, με 



διακεματικά projects, κ.τλ. Για το λόγο αυτό, κα πρζπει να παρζχονται τα καλφτερα δυνατά μουςικά μοντζλα και οι 

πιο εφςτοχεσ δραςτθριότθτεσ. τουσ/ςτισ ενιλικεσ που είναι υπεφκυνοι/εσ να κακοδθγοφν αλλά και να εμπνζουν  

νιπια τθσ προςχολικισ αλλά και τθσ πρωτοςχολικισ θλικίασ, περιλαμβάνονται μία ευρεία γκάμα επαγγελματιϊν 

τθσ εκπαίδευςθσ αλλά και οι γονείσ.  Ωσ εκ τοφτου, ο/θ παιδαγωγόσ τθσ μουςικισ καλείται να ςυνεργάηεται με 

όλουσ όςουσ εμπλζκονται ςε διαδικαςίεσ διαμόρφωςθσ τθσ μουςικισ εμπειρίασ όπωσ, επίςθσ, καλείται να παρζχει 

ο ίδιοσ/α υποδειγματικζσ μουςικζσ εμπειρίεσ για μικρά παιδιά. 

 

Σκοπόσ τησ Ειδικήσ Ζκδοςησ 

κοπόσ του ςυγκεκριμζνου τεφχουσ είναι να 

αποτελζςει βαςικι πθγι αναφοράσ για τθν ανάδειξθ 

τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτθν ζρευνα και τθν πράξθ ωσ 

προσ τθν ανάκτθςθ επικαιροποιθμζνων ευρθμάτων 

για τθ μουςικι εκπαίδευςθ ςτθν προςχολικι και 

πρωτοςχολικι θλικία αλλά και τουσ παράγοντεσ που 

τθν επθρεάηουν. Σο προτεινόμενο εννοιολογικό 

πλαίςιο, εκ μζρουσ των ςυγγραφζων, κα πρζπει να 

είναι ςε κζςθ να παρζχει ζνα χριςιμο ερευνθτικό 

πεδίο το οποίο είναι δυνατό να επιδρά, μεταξφ 

άλλων, ςε ηθτιματα φιλοςοφίασ τθσ μουςικισ 

εκπαίδευςθσ για τθν προςχολικι αγωγι, ςε ηθτιματα 

εκπαιδευτικισ πολιτικισ, επικοινωνίασ και 

αξιολόγθςθσ  του ςχεδιαςμοφ τθσ μουςικισ ςτθν 

προςχολικι αγωγι, ςτον ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ 

και χριςθ αξιόπιςτων εργαλείων, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ τεχνολογίασ, αναφορικά 

με τθν ανάπτυξθ μουςικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων, 

ςτθ διάδοςθ και τθ διατιρθςθ τθσ γνϊςθσ του 

μουςικοφ πολιτιςμοφ εντόσ του ςχολικοφ χϊρου. Η 

παροφςα πρόςκλθςθ καλεί τουσ/τισ 

ενδιαφερόμενουσ/εσ να υποβάλουν εργαςίεσ προσ 

κρίςθ, παρουςιάηοντασ πρωτότυπεσ ζρευνεσ, 

κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ, μελζτεσ περίπτωςθσ, 

διδακτικζσ προςεγγίςεισ ςτο πλαίςιο τθσ 

επεξεργαςίασ ηθτθμάτων που ςυνδζονται με τθν 

παράςταςθ μορφϊν φιλοςοφικισ ςκζψθσ και 

μουςικισ πράξθσ ςε ςχζςθ με τισ πολλαπλζσ μορφζσ 

τθσ μουςικισ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και τθν οργάνωςθ 

ερευνθτικϊν διαδικαςιϊν - ςχεδιαςμϊν που 

ενιςχφουν τθ μουςικι παιδαγωγικι ςτισ ποικίλεσ 

εκφάνςεισ τθσ παγκοςμίωσ.  

 

Διαδικαςία και Οδηγίεσ Υποβολήσ Προτάςεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν ςτα e-

mail των επιμελθτϊν τθσ ειδικισ ζκδοςθσ 

(m.argyriou@aegean.gr και atriant@cantab.net), 

μζχρι και τισ 30 Ιουνίου 2018 μια περίλθψθ (250-400 

λζξεισ) ςτθν οποία κα αναφζρεται κακαρά το 

ερευνθτικό αντικείμενο τθσ πρόταςισ τουσ και να 

ακολουκοφνται από 3 – 5 λζξεισ κλειδιά. Η πρόταςθ 

κα πρζπει να ςυνοδεφεται από το βιογραφικό 

του/τθσ ςυγγραφζωσ (100-150 λζξεισ) κακϊσ και τθν 

ιδιότθτά του αλλά και τον φορζα τον οποίο υπθρετεί 

(δθμόςια υπθρεςία, ερευνθτικό, ακαδθμαϊκό τομζα, 

κ.τλ). 

Οι ςυγγραφείσ κα ειδοποιθκοφν το αργότερο μζχρι 

τισ 10 Ιουλίου 2018 ςχετικά με τθν αποδοχι/μθ 

αποδοχι  πρόταςισ τουσ και κα τουσ αποςταλοφν οι 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθ ςφνταξθ του πλιρουσ 

κειμζνου των εργαςιϊν, ςφμφωνα με το πρότυπο του 

περιοδικοφ ΜΟΤΙΚΗ Ε ΠΡΩΣΗ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΜςΠΒ).  

Όλεσ οι υποβαλλόμενεσ εργαςίεσ πρόκειται να 

υποβλθκοφν ςε «τυφλι» ςυντακτικι αξιολόγθςθ 

(Blind editorial review). 

 

Οι βιβλιογραφικζσ αναφορζσ των ςυγγραφζων κα 

πρζπει να ακολουκοφν το πρότυπο APA  style 

6thedition: 

http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/apa_exa

mple.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=9pbUoNa5tyY 
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