
 
 

Editorial 
Σε πρώτη σελίδα 

Τξ αμά υείοαπ πεοιξδικό είμαι ςξ ποώςξ ςεύυξπ ςηπ μέαπ εναμημιαίαπ έκδξρηπ ςηπ Έμχρηπ 
Εκπαιδεσςικώμ Μξσρικήπ Αγχγήπ Ποχςξβάθμιαπ Εκπαίδεσρηπ. Τξ πεοιξδικό νεκίμηρε από ςημ αμάγκη 
επικξιμχμίαπ ςχμ εκπαιδεσςικώμ μξσρικήπ. Φιλξδξνία όρχμ ρσμβάλλξσμ με κάθε ςοόπξ ρςημ 
ποξρπάθεια ασςή είμαι μα απξςελέρει ςξ πεοιξδικό έμα βήμα αμςαλλαγήπ απόφεχμ, σλικξύ, 
εκπαιδεσςικώμ ιδεώμ και ποακςικώμ με ρςόυξ ςημ ρςήοινη ςξσ εκπαιδεσςικξύ ςηπ ποχςξβάθμιαπ 
εκπαίδεσρηπ, αλλά και κάθε βαθμίδαπ και κάθε ειδικόςηςαπ ρςξ μα αμαζηςήρει μέξσπ καλλιςευμικξύπ 

δοόμξσπ ρςξ παιδαγχγικό ςξσ έογξ. Επιδίχνή μαπ είναι ςα άοθοα ςξσ πεοιξδικξύ μα εμημεοώμξσμ 
ςξσπ αμαγμώρςεπ (ειδικξύπ και μη ςξσ αμςικειμέμξσ), μα ποξρτέοξσμ θεχοηςική καςάοςιρη και ρυεςική 
βιβλιξγοατία πάμχ ρςξ ενεςαζόμεμξ θέμα και μα ρσμβάλλξσμ ρςη ρύμδερη θεχοίαπ και ποάνηπ ρςξμ 
εσούςεοξ ςξμέα ςηπ διδαρκαλίαπ και εκμάθηρηπ ςηπ μξσρικήπ.  

Είμαι μεγάλη ςιμή για ςξ πεοιξδικό μα εγκαιμιάζει ςξ βήμα ςξσ με έμα άοθοξ ςξσ Μάοκξσ Φ. 
Δοαγξύμη, επιςξμή ςηπ πλξύριαπ διδακςικήπ ςξσ δοαρςηοιόςηςαπ. Ακξλξσθεί μια ρσμέμςεσνή ςξσ ιδίξσ 
πξσ μαπ ποξκαλεί μα αμαλξγιρςξύμε πόρεπ ιδέεπ μπξοξύμε μα απξκξμίρξσμε από αμθοώπξσπ πξσ 
έυξσμ καςαθέρει ςημ φσυή ςξσπ ρςη μξσρική. Η Βαριλική Τσοξβξλά και Μαοία Κξσςρξύμπα ποξςείμξσμ 
μια μέθξδξ διδαρκαλίαπ ςξσ ελλημικξύ παοαδξριακξύ υξοξύ πξσ βαρίζεςαι ρςη μξοτξλξγική αμάλσρη 
ςξσ υξοξύ μέρα από ςημ αμάδεινη βαρικώμ κιμηςικώμ μξςίβχμ ςξσ υξοξύ. Έθιμα και ςοαγξύδια ςηπ 
άμξινηπ μάπ ποξρτέοει απλόυεοα η Ελέμη Τρξύςρια-Λξσλάκη, πξσ διφξύμ μα ςοαγξσδηθξύμ από 
παιδικά υείλη, και μα αμαδείνξσμ ςη λαψκή μξσρική παοάδξρη χπ υοήριμξ εογαλείξ ρςα υέοια ςξσ 
εκπαιδεσςικξύ. Η Ζώζη Παπαδξπξύλξσ παοξσριάζει έμα αουαιξλξγικό εκπαιδεσςικό ποόγοαμμα πξσ 
λειςξύογηρε ρε κάπξια μξσρεία ςηπ Ελλάδαπ και ςξσ ενχςεοικξύ για ςη θέρη ςηπ μξσρικήπ και ςξσ 
υξοξύ ρςηπ αουαία Δήλξ, εμώ ρςη ρσμέυεια η Σξτία Αγγελίδξσ πεοιγοάτει βαρικέπ αουέπ ςηπ μξσρικήπ 
εικξμξγοατίαπ και ςοόπξσπ υοήρηπ ςηπ ρςη μξσρική αγχγή με ζχμςάμια και παοαρςαςικόςηςα. Σςη 
διδακςική ςξσ θεάςοξσ αματέοεςαι ςξ άοθοξ ςηπ Τζχοςζίμαπ Κακξσδάκη και ειδικόςεοα ρε βαρικέπ 
ρυξλέπ, μεθόδξσπ, ςευμικέπ και ςάρειπ και πώπ μπξοξύμ μα ανιξπξιηθξύμ από ςξμ εκπαιδεσςικό. Έμα 
παοάδειγμα εογαρίαπ ρε διαθεμαςική κλίμακα με ατξομή έμα παοαμύθι παοξσριάζεςαι ρςξ άοθοξ ςηπ 
Πόλσπ Βαριλάκη. Ο Δημήςοηπ Σαοοήπ υοηριμξπξιεί και ποξςείμει ςη υοήρη ποχςόςσπχμ μξσρικώμ 
καςαρκεσώμ, όπχπ ςχμ πμεσρίκοξσρςχμ ρχλήμχμ υαοςιξύ, ξι ξπξίξι έυξσμ ςη δύμαμη μα δοάρξσμ 
αμαρςξυαρςικά μεςατέοξμςαπ ιδέεπ και ποακςικέπ ςξσ μξσρικξύ πξλιςιρμξύ μαπ ρςημ ςάνη. Τέλξπ, ξ 
Παμαγιώςηπ Καμπύληπ ποξςείμει υοήριμξσπ δικςσακξύπ ςόπξσπ για μξσρικέπ διαδικςσακέπ απξδοάρειπ. 
Τα μξσρικξπαιδαγχγικά επίκαιοα εγκαιμιάζξσμ έμα υώοξ αμςαλλαγήπ υοήριμχμ πληοξτξοιώμ, με 
βιβλιξκοιρίεπ, αμςαπξκοίρειπ και μέα πξσ ελπίζξσμε μα ρσμβάλξσμ ρςημ ποξβξλή ανιόλξγχμ δοάρεχμ 
από ςημ Ελλάδα και ςξ ενχςεοικό. 

Τξ πεοιξδικό ασςό είμαι πμεσμαςικό παιδί ςηπ ΕΕΜΑΠΕ. Έυξμςαπ μια ςόρξ ζχμςαμή και 
δοαρςήοια Έμχρη ρςξ πλεσοό μαπ μα μαπ ρςηοίζει επιρςημξμικά, ρσμαιρθημαςικά και επαγγελμαςικά, 
ςξλμξύμε μα δίμξσμε ρςη μξσρική εκπαίδεσρη ςη θέρη πξσ ςηπ ανίζει. Με κάθε ςοόπξ επιθσμξύμε μα 
εμιρυύξσμε ςξμ εκπαιδεσςικό ρςημ αμαζήςηρη, ρςξμ πειοαμαςιρμό, ςξμ διάλξγξ, ρςημ ποξβξλή ςξσ 
έογξσ ςξσ, ςημ αμςιπαοάθερη. Σε ποώςη βαθμίδα, ρε ποώςξ ποόρχπξ, ρε ποώςη ακοόαρη, ρε ποώςη 
αμάγμχρη… όλα έυξσμ ρςόυξ μα ρςηοίνξσμ ςξμ εκπαιδεσςικό ςηπ μξσρικήπ ρςξ έογξ ςξσ. Έρςχ και 
έμαπ αμαγμώρςηπ μα χτεληθεί από ςημ ποξρπάθειά μαπ ασςή, θα έυξσμε επιςύυει ςξ ρκξπό μαπ. Έρςχ 
και έμαπ μξσρικόπ μα αμακαλύφει μια μέα δίξδξ ρςη δξσλειά ςξσ, ή έμαπ εκπαιδεσςικόπ μα μιώρει όςι η 
μξσρική ατξοά κάθε ρςιγμή ςξσ εκπαιδεσςικξύ ςξσ έογξσ, εμείπ θα πάοξσμε δύμαμη μα ρσμευίρξσμε.  

Μουσική σε Πρώτη Βαθμίδα λξιπόμ και καλό μαπ ςανίδι! 
Ζχή Διξμσρίξσ  

 


