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«Η ηέρλε ηνπ ξπζκνύ ζηελ εθπαίδεπζε» 

Κύθινο ζεκηλαξίωλ δηδαζθαιίαο ξπζκνύ θαη θξνπζηώλ από κνπζηθέο παξαδόζεηο ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ γηα ην εαξηλό εμάκελν ηνπ 2020 

 

ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ζύλδεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία θαη ηεο αλάδεημήο ηνπ ζε έλα αθόκα πην δσληαλό θύηηαξό ηεο, ην ηκήκα Φηινινγίαο 

ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο (ηνκέαο Θεαηξνινγίαο – Μνπζηθνινγίαο) ζε ζπλεξγαζία κε ην 

εξγαζηήξη Φπρνινγίαο θαη Εηδηθήο Αγσγήο Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο αλαθνηλώλνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο “Η ηέχνη ηου ρυθμού 

ζηην εκπαίδευζη” γηα ηξίηε ζπλερόκελε ρξνληά! 

Πξόθεηηαη γηα έλα θαηλνηόκν εξεπλεηηθό εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ απαληά ζηελ 

αλάγθε γηα δηαξθή επηκόξθσζε, δηεπξύλνληαο ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξναγσγή ηεο ξπζκηθήο 

ηθαλόηεηαο θαη ηεο κνπζηθήο αληίιεςεο ησλ ζπκκεηερόλησλ. Απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο 

Γεληθήο θαη Εηδηθήο Αγσγήο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, θνηηεηέο, επαγγεικαηίεο πγείαο θαη όινπο 

όζνπο επηζπκνύλ λα αλαπηύμνπλ πξνζσπηθέο, θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο κέζα 

από ηελ δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνλ ξπζκό, ηε κνπζηθή θαη ηα θξνπζηά. 

Ο κεγάινο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ αξρηθά ζε Υαληά, Ρέζπκλν θαη Ηξάθιεην πνπ 

μεπέξαζε θάζε πξνζδνθία επηβεβαίσζε όηη ε κνπζηθή είλαη έλα θαίξην θνηλσληθό αγαζό πνπ 

ππνζηεξίδεη ηα βαζηθά αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία, ηελ θαζεκεξηλή δσή, 

ηελ επεκεξία θαη ηελ θνηλσληθή πξόνδν. Είλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλόο όηη εθαξκόδεηαη ήδε σο 

ππιώλαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο από ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο νπεδίαο γηα ην 2018-2021 ζε 

ζπλεξγαζία κε ην εξγαζηήξη Φπρνινγίαο & Εηδηθήο Αγσγήο  θαη κε ηελ ζπκκεηνρή 

Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ από ηελ Αγγιία, ηελ Κύπξν θαη ηελ νπεδία. 

ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ ηνπ 2020 ην πξόγξακκα ζπλερίδεηαη θαη ζηνπο 

ηέζζεξηο λνκνύο ηεο Κξήηεο κε ηελ πνιύηηκε αξσγή ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 

Η ζπκκεηνρή είλαη ΔΩΡΕΑΝ θαηόπηλ ρξεκαηνδόηεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο ζην 

πιαίζην πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κε ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο. 

Η δηνίθεζε ηνπ ηδξύκαηνο ζπλερίδεη λα ζηεξίδεη ζζελαξά ηόζν ηνλ αθαδεκατθό 

πξνζαλαηνιηζκό (δηαξθήο επνπηεία - ρνξήγεζε βεβαίωζεο) όζν θαη ηηο αλάγθεο ζε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή, όπσο άιισζηε έπξαμε κε ζπλέπεηα έσο ηώξα. 

Η ηδέα, ν ζρεδηαζκόο θαη ε επηκέιεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αλήθεη ζηνλ κνπζηθό Γηάλλε 

Παπαηδαλή. Επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν Επίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ 



 

ηκήκαηνο Φηινινγίαο, Εκκαλνπήι εηξαγάθεο. πλεξγάηεο ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο επζύλεο 

είλαη ν θαζεγεηήο Φπρνινγίαο Ηιίαο Κνπξθνύηαο. Τπεύζπλε ζπληνληζκνύ - δηδαζθαιίαο είλαη 

ε κνπζηθόο Αλζή Φνπξθή ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο παξαθάησ κνπζηθνύο εηζεγεηέο: Χάξεο 

Μπάθαο, Καηεξίλα Λαθηωηάθε θαη Θενδώξα Μαξγαξίηε. 

Πιεηάδα δηαθεθξηκέλσλ θαιιηηερλώλ ζα εκπινπηίζνπλ επνηθνδνκεηηθά ηνπο πνηθίινπο 

εθπαηδεπηηθνύο άμνλεο σο επηζθέπηεο εηζεγεηέο. 

Σν πξόγξακκα ησλ ζπλαληήζεσλ αλά λνκό δηακνξθώλεηαη σο αθνινύζσο : 

ΧΑΝΙΑ:  

1
ε
 ζπλάληεζε: Δεπηέξα 24 Φεβξνπαξίνπ, ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν Υαλίσλ (Αλδξέα 

Παπαλδξένπ 74) 17:00 – 19:00. 

ΡΕΘΥΜΝΟ:  

1
ε
 ζπλάληεζε: Σξίηε 25 Φεβξνπαξίνπ, ζην 2

ν
 Δεκνηηθό ρνιείν Ρεζύκλνπ 19:00 – 21:00. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ:  

1
ε
 ζπλάληεζε: Σεηάξηε 26 Φεβξνπαξίνπ, ζην 20

ν
 θαη 56

ν
 Δεκνηηθό ρνιείν Ηξαθιείνπ 

(Καξδίηζε 12) 17:00 – 19:00. 

ΛΑΙΘΙ: 

1
ε
 ζπλάληεζε: Πέκπηε 27 Φεβξνπαξίνπ ζηνλ Άγην Νηθνιάνπ, ζην 2

ν
 Δεκνηηθό ρνιείν Αγίνπ 

Νηθνιάνπ (Κσλ/λνπ Παιαηνιόγνπ 76) 17:00-19:00. 

 

Πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ / απαξαίηεηε δήιωζε ζπκκεηνρήο (νλνκαηεπώλπκν, 

ηδηόηεηα, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θαη πόιε) ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

rhythm4edu@gmail.com κέρξη ηελ Πέκπηε 20/02/2020. 
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ΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΗ: Πεξηθέξεηα Κξήηεο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο. 

Σν πξόγξακκα πινπνηείηαη ζηα Υαληά ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δήκν Υαλίσλ, ηελ Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα Υαλίσλ, ηνλ 

ΚΕΠΠΕΔΗΥ ΚΑΜ, ηελ Πνιηηηζηηθή Εηαηξεία Κξήηεο, ην Πλεπκαηηθό Κέληξν Υαλίσλ θαη ην Εξγαζηήξην 

Δηαλεκεκέλσλ Πιεξνθνξηθώλ πζηεκάησλ θαη Εθαξκνγώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θαη ζην Λαζίζη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Δήκν Αγίνπ Νηθνιάνπ. 
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