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Oλοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του Σεμιναρίου με τίτλο «Eνσωματώνοντας τη Φιλοσοφία στη 

Μουσική. Αποκαλύπτοντας πραξιακές όψεις της διδασκαλίας», στο πλαίσιο της Συνεχούς Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης (Continuing Professional Development, CPD). Τα εργαστήρια, τις ομιλίες & τις συζητήσεις  που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών, τόσο για φοιτητές/τριες όσο & για εκπαιδευτικούς & 

των τριών βαθμίδων, συνόδευσε η διαδικασία του Φιλοσοφικού Παρατηρητηρίου, η οποία & ανέδειξε, μεταξύ 

άλλων, τα παρακάτω ερωτήματα:  

 

 Ποιες οι μορφές, οι σχέσεις, τα μοτίβα & οι έννοιες που συνδέουν τη φιλοσοφία και τη μουσική στην 

εκπαιδευτική πράξη 

 Πώς αναγνωρίζονται αυτές οι μορφές, οι σχέσεις & οι έννοιες 

 Πώς διαφοροποιείται η «πρακτική» από την «πράξη» 

 Ποιες ικανότητες & δεξιότητες επιτρέπουν στον/στην εκπαιδευτικό να κινηθεί συγχρόνως σε μουσικό 

& φιλοσοφικό επίπεδο 

 Ποια η σημασία της αναγνώρισης /ανάδειξης των φιλοσοφικών στοιχείων της/στη μουσική/ς 

εκπαίδευση/ς 

 Η διεπιστημονική ανάγνωση του μουσικού γεγονότος 

 Η έννοιες της εμπειρίας & του αναστοχασμού  κατά τη μουσική εκπαίδευση 

 

 

Ανοίγει έτσι ένας κύκλος δράσεων, που θα σχετίζονται με την ανάπτυξη παρόμοιων συλλογισμών, οι οποίοι, 
συγχρόνως, τροφοδοτούν το βασικό ερώτημα των ερευνών του Ε.Ε.Π.Ε.Φ., σχετικά με τους τρόπους με τους 
οποίους είναι δυνατόν να κατανοηθεί σήμερα η πρακτική φιλοσοφία και δη  σε κατεξοχήν διαμεσολαβητικά 
περιβάλλοντα, όπως αυτά των ποικίλων μορφών εκπαίδευσης. Η μουσική εκπαίδευση είναι ένας 
πλεονεκτικός τόπος για τον έλεγχο παρόμοιων προβληματισμών. Σύμφωνα δε & με τα συμπεράσματα, όπως 
διατυπώθηκαν στη βάση των παρατηρήσεων  που προέκυψαν από το Φιλοσοφικό Παρατηρητήριο, τίθεται με 



οξύτητα το ζήτημα της αξιοποίησης του μουσικού έργου ως εκπαιδευτικού υλικού, ακριβώς  διακρίνοντας τις  
παγίδες της αντικειμενοποίησης της μουσικής και εν τέλει της απο-μουσικοποίησής της μέσω της 
εκπαιδευτικής μη-πράξης. 

 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου CPD, καθώς και της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία βρίσκεται υπό 

διαμόρφωση από τους/τις ερευνητές/τριες και τους/τις συνεργάτες/τριες του Εργαστηρίου, προσφέρθηκε 

μόνο σε όσους/όσες συμμετείχαν πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, προκειμένου να πλαισιώσουν, εμβαθύνουν, 

προεκτείνουν,  όσα ζητήματα τέθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών του Σεμιναρίου. Mε αυτόν τον τρόπο, 

γίνονται συνομιλητές/τριες στο project του Ε.Ε.Π.Ε.Φ.  σχετικά με τη σχέση φιλοσοφίας και μουσικής στο επίπεδο  

της εκπαιδευτικής πράξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


