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CURRICULUM VITAE AND DETAILED TEACHING AND RESEARCH 
REPORTS (IN ENGLISH) 

1. 1. PERSONAL INFORMATION 
  

Date Prepared: 

Office Address: 

June, 2015 

Department of Music Studies, 
School of Fine Arts, 
Aristotle University of Thessaloniki, 
54124 Thessaloniki, Greece 

Home Address: Platonos 7,  
54631 Thessaloniki, Greece 

Work Phone: +30-2310991807 
Work Fax +30-2310991815 
Home Phone +30-2310272524 

Email: 

Place of Birth: 

lapidaki@mus.auth.gr 

Thessaloniki, Greece 

1. 2.  EDUCATION 

1996 (December) Northwestern University,  
School of Music, 
Evanston, IL, USA 

Ph.D. in Music Education, December 1996. 
[see 1. 4. “Awards and Honors”]. 

1986 (December) The Ohio State University, 
School of Music, 
Columbus, OH, USA  

Master of Arts in Music Education, December 1986. 

1985 (June) Aristotle University of Thessaloniki, 
Faculty of Law, Economics, and Political 
Sciences, 
School of Law, 
Thessaloniki, Greece 

Law Degree, June 1985. 

1975 (June) State Conservatoire of Thessaloniki, 
Thessaloniki, Greece. 

Completion—grade “excellent”—of all levels of compulsory 
music studies in: Piano & Chamber Music (class of G. Thymis), 
Harmony and Music Theory (classes of K. Nikitas and Th. 
Mimikos) and History of Music (class of Prof. D. Themelis). 

 
1. 3. FACULTY ACADEMIC APPOINTMENTS 

1. 3. 1. Aristotle University of Thessaloniki 

mailto:lapidaki@mus.auth.gr
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2010 (October 10) — Present  Department of Music Studies 
School of Fine Arts. 

Associate Professor of Music Education 
Act of the Rector of the Aristotle University of Thessaloniki 
Ref. No. 59905/13−7−2010 published in Government 
Gazette No. 721/13.8.2010 (p. 5856). 

2009 Department of Music Studies, 
School of Fime Arts.  

Tenure Appointment in the Rank of Assistant Professor  
Act of the Rector of the Aristotle University of Thessaloniki Ref. No. 
2321/22-12-2008 published in Government Gazette No. 1/5-1-2009  

2004 (November) — 2010 (October) Department of Music Studies, 
School of Fine Arts  

Assistant Professor of Music Education   
Act of the Rector of the Aristotle University of Thessaloniki Ref. No. 
17678/11-11-2004 published in Government Gazette No.  
258/26-10-2004.  

1998 (March) — 2004 (November) Department of Music Studies, 
School of Fime Arts. 

Lecturer of Music Education   
Act of the Rector of the Aristotle University of Thessaloniki Ref. 
No. A1188/22.10.97 published in Government Gazette 
226/22.12.1997. 

1. 3. 2. EU Universities Outside Greece 

2012 (March-August) Department of Musicology, 
Faculty of Humanities, 
Universiteit van Amsterdam,  
Amsterdam, The Netherlands. 

Visiting Lecturer and Researcher (http://musicology-
uva.blogspot.gr/p/test.html  
After invitation by Prof. Dr. Rokus de Groot, Head of the  
Department of Musicology, University of Amsterdam, and  
sabbatical approval by the Rector of the Aristotle University of 
Thessaloniki (Act of Rector Ref. No. 9756/25.11.2011). 

2010 (March-August) Department of Musicology, 
Faculty of Humanities, 
Universiteit van Amsterdam,  
Amsterdam, The Netherlands. 

Visiting Lecturer and Researcher (http://musicology-
uva.blogspot.gr/p/test.html  
After invitation by Prof. Dr. Rokus de Groot, Head of the  
Department of Musicology, University of Amsterdam, and  
sabbatical approval by the Rector of the Aristotle  
University of Thessaloniki (Act of Rector Ref. No. 718461/6-11-2009). 

http://musicology-uva.blogspot.gr/p/test.html
http://musicology-uva.blogspot.gr/p/test.html
http://musicology-uva.blogspot.gr/p/test.html
http://musicology-uva.blogspot.gr/p/test.html
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2004 (March-August) Department of Musicology, 
Faculty of Humanities, 
Universiteit van Amsterdam,  
Amsterdam, The Netherlands. 

Visiting Lecturer and Researcher (http://musicology-
uva.blogspot.gr/p/test.html) 
After invitation by Prof. Dr. Rokus de Groot, Head of the  
Department of Musicology, University of Amsterdam, and  
sabbatical approval by the Rector of the Aristotle  
University of Thessaloniki (Act of Rector Ref. No. 32653/12-2-2004)  

2001 (February to August) Department of Educational Sciences, 
University of Cyprus, 
Nicosia, Cyprus. 

Visiting Lecturer. 
After invitation by the Head of the Department of Educational 
Sciences, University of Cyprus, and sabbatical approval by the Rect  
of the Aristotle University of Thessaloniki (Act of the Ref. No. 
5199/18.1.2001).  

1. 4. AWARDS AND HONORS 

2012 Greek Ministry of Culture, Education, and 
Religious Affairs, 
Athens, Greece. 

Award for Academic and Research Excellence in Higher  
Education (http://excellence.minedu.gov.gr/en/listing/86-calm) for the 
research program C.A.L.M (Community Action in Learning Music).  

The award was presented at The First Conference of the Academic 
and Scientific Excellence in Higher Education 
(http://excellence.minedu.gov.gr/en/excellence-conference) held by 
the Greek Ministry of Culture, Education, and Religious Affairs in 
Athens (December 17, 2012). 

2011 Aristotle University of Thessaloniki, 
Thessaloniki Science Center and  
Technology Museum-NOESIS, 
Thessaloniki. Greece 

Award for Excellence and Innovation for the research program 
C.A.L.M (Community Action in Learning Music). 

The award was presented by the Rektor at the award ceremony “The  
Aristotle University of Thessaloniki Excels” on September 21, 2011 
(http://auth.gr/en/node/14701; see also recipient list 
http://auth.gr/sites/default/files/press/_Διακρίσεις-μελών-ΔΕΠ_2010-
2011_FINAL.pdf and video at 1h 49’ 43” http://auth.gr/video/15405). 

1998 Council for Research in Music Education 
(CRME) 

                 National Association for Music Education 

http://musicology-uva.blogspot.gr/p/test.html
http://musicology-uva.blogspot.gr/p/test.html
http://excellence.minedu.gov.gr/en/listing/86-calm
http://excellence.minedu.gov.gr/en/excellence-conference
http://auth.gr/en/node/14701
http://auth.gr/sites/default/files/press/_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CE%94%CE%95%CE%A0_2010-2011_FINAL.pdf
http://auth.gr/sites/default/files/press/_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CE%94%CE%95%CE%A0_2010-2011_FINAL.pdf
http://auth.gr/video/15405
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(NafME), 
Biennial Conference, 
Phoenix, Arizona, U.S.A.  

The 1996 Outstanding Dissertation Award in Music Education 
(http://bcrme.press.illinois.edu/ODA/oda_history.html) 

The award was presented at NafME’ s Biennial Conference held in 
Phoenix, Arizona, USA (April 16, 1998). 

Other recipients of “The Outstanding Dissertation Award” are: Janet 
Revel Barrett, Liora Bresler, and Maud Hickey, among other 
outstanding researchers [see 
http://bcrme.press.illinois.edu/ODA/oda_history.html]. 

1993 —1994 Northwestern University,  
School of Music, 
Evanston, IL, USA. 

Doctoral Fellowship. 

1. 5. RESEARCH PROJECTS AND GRANTS 

2010 — 2013 The European Union and the National Strategi  
Reference Framework (NSRF/ΕΣΠΑ, Code 73  
8206/02-06-2010). 

Grant Title: 
“Education for Roma children in the regions of Central Macedonia, 
Western Macedonia, Eastern Macedonia and Thrace” 
(http://peroma.web.auth.gr/peroma/en) 
Role on Program: 
Senior team member and academic coordinator of music educational 
interventions of the program (Actions 1 & 2 
http://peroma.web.auth.gr/peroma/en/node/189)  
[For detailed description, see below 3.1. — Detailed Report of 
Research Programs]. 

2008 to Present Research Committee, 
Aristotle University of Thessaloniki, 
Thessaloniki, Greece 
(Codes: 88060 & 50098). 

Grant Title: 
“Learning Communities and Music Education: Music Creativity As  
Social Action” (acronym C.A.L.M.—Community Action in Learning 
Music) http://excellence.minedu.gov.gr/en/listing/86-calm 
Role on Program: 
Principal Investigator and coordinator of the widening participation and 
interdisciplinary research program. 
[For detailed description, see below 3.1. — Detailed Report of Researc  
Programs].  

http://bcrme.press.illinois.edu/ODA/oda_history.html
http://peroma.web.auth.gr/peroma/en)
http://peroma.web.auth.gr/peroma/en/node/189
http://excellence.minedu.gov.gr/en/listing/86-calm
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2004 — 2007 Operational Program for Education  
and Initial Vocational Training (EPEAEK), 
Third Community Support Framework, 
Managing Authority: Ministry of Education, 
Athens, Greece. 

Grant Title: 
Upgrade of 2-Year Study Degree to 4-Year Study Bachelor Degree for 
Kindergarden Teachers in Northern Greece” (by the Department of Pre
School Education, Aristotle University of Thessaloniki).  

Role on Program: 
Lecturer of music education courses. 
[For detailed description, see below 3.1 — Detailed Report of 
Research Programs]. 

1. 6.  EDITORIAL ACTIVITIES 

1. 6. 1. International Journals 
2006 — Present International Journal of Music Education: 

Research (ISSN: 0255-7614), 
Sage Publication. 

Member of the International Editorial Board (Research).  
[see 
http://www.sagepub.com/journalsProdEditBoards.nav?prodId=Journal2
1697 

2002 — Present Music Education Research (ISSN 1461-3808), 
Ruthledge Publications 
(Taylor & Francis Group). 

Member of the International Editorial Advisory Board. 
[see 
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBo
rd&journalCode=cmue20].  

1. 6. 2. International Journal Published in Greece 
2009 — 2014 Approaches: Music Therapy & Special Music 

Education (ISSN: ISSN 1791-9622), 
Greek Association of Primary Education  
Music Teachers (GAPEMT), 
Athens, Greece 

Member of the Editorial Advisory Board (Special Music Education  
[See Editorial Board (Special Music Education) of Issue 1(1) 2009: 
http://approaches.primarymusic.gr/approaches/journal/Approaches_6%
81%29_2014.pdf and 
Issue 6 (1) 2014: 
http://approaches.primarymusic.gr/approaches/journal/Approaches_6%
81%29_2014.pdf]. 

1. 7.  PARTICIPATION IN OTHER ACADEMIC ADVISORY BOARDS 

http://www.sagepub.com/journalsProdEditBoards.nav?prodId=Journal201697
http://www.sagepub.com/journalsProdEditBoards.nav?prodId=Journal201697
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=cmue20
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=cmue20
http://approaches.primarymusic.gr/approaches/journal/Approaches_6%281%29_2014.pdf
http://approaches.primarymusic.gr/approaches/journal/Approaches_6%281%29_2014.pdf
http://approaches.primarymusic.gr/approaches/journal/Approaches_6%281%29_2014.pdf
http://approaches.primarymusic.gr/approaches/journal/Approaches_6%281%29_2014.pdf
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2015 Ninth Triennial Conference of the European 
Society for the Cognitive Sciences of Music, 
Northern Royal College for Music, 
17—22 August, 
Manchester, UK. 

Member of the Review Committee. 
(http://www.escom2015.org/reviewers.html) 

2015 7th Conference of the Greek Society for Music 
Education (E.E.M.E.),  
Music Literacy: Formal and Informal Ways of 
Music Teaching-Learning, 
November 27—29, 
Thessaloniki, Greece. 

Member of the Scientific Committee.  
[see  “Appendix — Invitation Letter issued by E.E.M.E.] 

2014 13th International Conference on Music 
Perception and Cognition  
(ICMPC13-APSCOM5), 
Yonsei Unversity, 
August 4-8, 
Seoul, South Korea. 

Member of the Scientific Advisory Board. 
[see ‘Conference Committees’ http://www.icmpc-apscom.org] 

2012 12th International Conference on Music 
Perception and Cognition — 8th Triennial 
Conference of the European Society for the 
Cognitive Sciences of Music (ICMPC— 
ESCOM), 
July 23-280, 
Thessaloniki, Greece. 

Member of the Scientific Advisory Board and the Organizing 
Committee. 
(http://icmpc-escom2012.web.auth.gr/?q=committees) 

2012 30th ISME World Conference on Music 
Education, 
“Music Pædeia: From Ancient Greek 
Philosophers Toward Global Music 
Communities,” 
July 15-20, 
Thessaloniki, Greece. 

Member of the Scientific Advisory Board. 

2009 6th Conference of the Greek Society for Music 
Education (E.E.M.E.),  
October 30-November 1,  
Athens, Greece. 

http://www.escom2015.org/reviewers.html
http://www.icmpc-apscom.org/
http://icmpc-escom2012.web.auth.gr/?q=committees
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Member of the Scientific Advisory Board.  
[http://www.eeme.gr/6th/episthmonikh_epitroph.htm - 0]. 

2009 3rd International Conference of 
the Association of Primary School Music 
Educators (EEMAPE) 
“Teaching material and its contribution to 
educational practice: From theory to applicatio  
in Music Education 
May 8-10,  
Pireaus, Greece. 

Member of the Scientific Advisory Board (Invited speaker). 
[http://www.primarymusic.gr/epimorfosi/synedria/item/345-sinedrio-
theoria-kai-efarmogi-sti-mousiki-ekpedefsi and 
http://primarymusic.primarymusic.gr/primarymusic/images/stories/E
ggrafa/3rd_international_conference_abstracts_D(2)_16.4.09.pdf]. 

2008 4th International Conference on Interdisciplinar  
Musicology (CIM) 
“Musical Structure,” 
July 2-6, 
Thessaloniki, Greece. 

Member of the Local Academic Advisory Board. 
[http://cim08.web.auth.gr/index2.htm] 

2005 1st International Conference of the Association 
of Primary School Music Educators (EEMAPE) 
April 15-17, 
Athens, Greece. 

Member of the Scientific Advisory Board.  
[http://www.primarymusic.gr/epimorfosi/synedria/item/350-sinedrio-
anagkeotita-sistimatikis-didaskalias]. 

1. 8. PUBLICATIONS 

1. 8. 1. Peer-reviewed Chapters in Edited Books 

Lapidaki, E. (in press, September 2015). Φιλοσοφία, και συμπεράσματα των 
μουσικών παρεμβάσεων για τον γραμματισμό και την ένταξη των παιδιών Ρομά 
στο σχολείο [Philosophy, “good” practices and conclusions toward Roma childre  
literacy and inclusion in the school] (pages 1- 60). In S. Mitakidou, & E. Tressou 
(Eds.). Ενδοσχολικές και Eξωσχολικές Στρατηγικές Παρέμβασης για την Ενίσχυσ  
της Συμμετοχής Παιδιών Ρομά στο Σχολείο 
[In- and Out-of-School Intervention Policies for Strengthening Roma Children 
Participation in the School] (pp. 1 -60). Thessaloniki, Greece: Copycity Ltd. 

[see «Appendix»— Confirmation Letter from Prof. E. Tressou,Editor of the Book 
and Head of the Department of Public Education, Aristotle University of 
Thessaloniki]. 

Lapidaki, E. (2012). Expanding communities through music education: A practice  
of “conversation of multiple voices.” In S. van der Maas, C. Hulshof, & P.  

http://www.eeme.gr/6th/episthmonikh_epitroph.htm%230
http://www.primarymusic.gr/epimorfosi/synedria/item/345-sinedrio-theoria-kai-efarmogi-sti-mousiki-ekpedefsi
http://www.primarymusic.gr/epimorfosi/synedria/item/345-sinedrio-theoria-kai-efarmogi-sti-mousiki-ekpedefsi
http://primarymusic.primarymusic.gr/primarymusic/images/stories/Eggrafa/3rd_international_conference_abstracts_D(2)_16.4.09.pdf
http://primarymusic.primarymusic.gr/primarymusic/images/stories/Eggrafa/3rd_international_conference_abstracts_D(2)_16.4.09.pdf
http://cim08.web.auth.gr/index2.htm
http://www.primarymusic.gr/epimorfosi/synedria/item/350-sinedrio-anagkeotita-sistimatikis-didaskalias
http://www.primarymusic.gr/epimorfosi/synedria/item/350-sinedrio-anagkeotita-sistimatikis-didaskalias
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Oldenhave (Eds.), L iber  P lurum Vocum (pp. 94-100). Amsterdam: 
Universiteit van Amsterdam (ISBN 978-90-818488-0-0).  

Lapidaki, E., de Groot, R., & Stagkos, P. (2012). Communal Creativity as 
Sociomusical Practice. In G. Mc Pherson, & G. Welch (Eds.),  
The Oxford Handbook of  Mus ic  Educat ion  (pp. 371-388). London: 
Oxford University Press.  

Lapidaki, E. (2002). Interaction between Artistic, Psychological, and Educational 
Aspects of Temporal Experience in Music: Evidence from Listeners’ Judgments 
[H In M. Espeland (Ed.), Focus Area Repor t  (pp. 87–95). International 
Society of Music Education: Bergen, Norway. 

Lapidaki, E. (1992). Time. In B. Reimer & J. Wright (Eds.), On the Nature o f   
Mus ica l  Exper ience (pp. 246-248). Niwot, CO: The Universiry Press of  
Colorado. 

1. 8. 2. Peer-reviewed Publications in Journals 

Lapidaki, E. (forthcoming. 2015). Uncommon Grounds: Preparing Students in  
Higher Music Education for the Unpredictable. Phi losophy of  Mus ic  
Educat ion  Rev iew (p. 1-24). 

Lapidaki, E. (2014). Artistic reciprocity as course-based practice of crossing ‘mono-
artistic’ boundaries in higher visual arts and music education. Journa l  of  
V isua l  Ar t  Pract ice , 13(2), 150-157 
(http://dx.doi.org/10.1080/14702029.2014.959723). 

Lapidaki, E., & Zacharopoulou, K. (2008). Review of the book Music, Motor Control an  
the Brain (edited by Eckart Altenmüller, Mario Wiesendanger and Jürg  
Kesselring, Oxford, Oxford University Press, 2006, 344 pp.), Music  
Educat ion  Research , 10(1),159-162. 

Lapidaki, E. (2007). Learning from masters of musical creativity: Shaping  
compositional experiences in music education. Phi losophy of  Mus ic   
Educat ion  Rev iew, 15(2), 93-117. 

Lapidaki, E. (2005). Aισθητικές θεωρίες και μουσική εκπαίδευση: Σχέσεις και 
αντιπαραθέσεις [Aesthetic Theories and Music Education: Relations and 
Confrontations], Mουσικός Λόγος [Music Logos], 6, 3-14. 
http://users.ionio.gr/~GreekMus/mouslog/eng/past/ml6eng.htm and 
http://users.ionio.gr/~GreekMus/mouslog/past/ml6.htm 

Lapidaki (June, 2001). H μουσική και η διδακτική της: Σχινοβατώντας πάνω  
σε στέρεο έδαφος έδαφος [Music and Its Didactic: Tight Rope Walking on  
Solid Ground]. Eνδε ίκτης [Ende ik t is ] ,  5 ,  28. 
http://www.ucy.ac.cy/publications/documents/Endeikths/endeiktis_v5.pdf 

Lapidaki, E. (2000). Stability of tempo perception in music listening.  Music  
Educat ion  Research,  2 (1), 25-44.  

Lapidaki, E., & Webster, P. R. (1991). Consistency of tempo judgments when 
listening to music of different styles. Psychomus ico logy , 10 (1), 19-30.  

http://users.auth.gr/%7Elapidaki/documents/PublishedBookReview_2008.pdf
http://users.auth.gr/%7Elapidaki/documents/PublishedBookReview_2008.pdf
http://users.ionio.gr/%7EGreekMus/mouslog/eng/past/ml6eng.htm
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1. 8. 3. Peer-Reviewed Full-Text Publications in Proceedings of International Conferences 

Lapidaki, E., & Alexandru, M. (2008). Temporal Experience in Ecclesiastical 
Chanting: A Collaborative Approach between Music Psychology and Byzantine 
Musicology. In C. Tsougras, R. Parncutt (Eds.), Proceed ings (Fu l l - text )   
o f  the  Four th Conference of  In terd isc ip l inary Mus ico logy 
 (pp. 1-20). Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece (see 
http://cim08.web.auth.gr/cim08_papers/Lapidaki-
Alexandru/Lapidaki_Alexandrou_Proc.pdf). 

Lapidaki, E. (2006). Temporal stability in repeated listening tasks. In M. Maroni, A. R. 
Addessi, R. Caterina, & M. Costa (Eds.), Proceed ings o f  the In ternat iona l  
Conference o f  Mus ic  Percept ion and Cogn i t ion  (pp. 1440-1448)  
(ISBN 88-7395-155-4). University of Bologna, Bologna, Italy 22-26 August. 

Lapidaki, E. (2006). Timing in music with and without awareness: Is there a relation 
between internal clocks and stability of tempo judgments while listening to  
music? In H. Gottesdiener, & J.-C. Vilatte (Επιμ.),The XIX Congress o f  the  
Internat iona l  Assoc ia t ion of  Empir ica l  Aes thet ics  (pp. 847-850), 
University of Avignon, Avignon, France, August 29 - September 1. 

Lapidaki, E. (2005). Does the ability of absolute pitch carry over to the ability of 
absolute tempo while listening to music? In E. Malianov, C. Martindale, E. 
Berezina, L. Dorfman, D. Leontief, V. Petrov, & P. Locher (Eds.), Proceed ings  
o f  the  Internat iona l  Congress on Aesthet ics,  Creat iv i t y ,  and 
Psycho logy o f  the Ar ts  (pp. 232-234 (ΙSΒΝ 5-89357-205-X). Perm, Russia, 
June 1-3. 

Lapidaki, E. (2003). The problem of musical time: A perennial issue of bifurcation 
with implications for music teaching and learning Proceedings. The Th i rd  
Internat iona l  Research in  Mus ic  Educat ion  Conference. University 
of Exeter, UK, April 8-12. 

Lapidaki, E. (2002). L’ imagination au pouvoir! Some philosophical riddles providing 
practical suggestions for music teaching and learning. In M. Britta, & M. Mélen 
(Eds.), Fu l- tex t  Proceedings of the 10th Anniversary ESCOM 
(European Society for the Cognitive Sciences of Music)  Conference: Musical  
Creat ivity (pp. 1-9).  Liège, Belgium: Université de Liège (Proceedings with full-
text papers on CD-ROM). 

Lapidaki, E. (2000) Young people's and adults' large-scale timing in music listening. 
In C. Woods, G. B. Luck, R. Brochard, F. Seddon, & J. A. Sloboda (Eds.) Ful l -
text  Proceed ings  o f  the  S ix th Internat iona l  Conference on Mus ic  
Percept ion and Cogn i t ion (pp. 278-290). Keele, Staffordshire, UK: 
Department of Psychology (Proceedings with full-text papers on CD-ROM: 
http://www.keele.ac.uk/depts/ps/icmpc6/). 

1. 8. 4. Research Presentations in Peer-Reviewed International Conferences (Abstract 
Proceedings) 

2014 

Lapidaki, E. (2014). Can Higher Music Education Be ‘Useful’ in Times of Crisis? In 
Proceedings of The 22nd EAS - European Association for Music in Schools 
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Conference 'Every learner counts - Democracy and inclusion in music education 
 in the 21st century' (pp.  42-43). University of Nicosia, Nicosia, Cyprus, May 21-
24. 

2013 

Lapidaki, E., Väkevä L., Schmidt, P., Kanellopoulos, P. (2013). Knowledge-Power / 
Mastery-Institution (Music Educators' Reflections on Foucault, Rancière, Badiou & 
Derrida). Panel presentation in Abstract Proceedings ofThe Ninth International 
Symposium on the Philosophy of Music Education (p.13), Teachers College, 
Columbia University, New York City, June 5 - 8. 
[http://www.cathybenedict.com/uploads/7/5/4/8/7548967/ 
2013_ispme.program.pdf]  

2012 

Lapidaki, E. (2012). Music education, disadvantaged schools and the challenge of 
economic crisis: What have we learned? Can we change things? In Abstract 
Proceedings of the 30th World Conference of the International Society for Music 
Education (p. 156), Thessaloniki, July 15 - 20. 
[http://issuu.com/official_isme/docs/30_abstracts] 

Zacharopoulou, K., & Lapidaki, E. (2012). Diabolus in musica: towards an 
understanding of the emotional perception of musical dissonance. In E. 
Cambouropoulos, C.Tsougras, & P. Mavromatis (Eds.), Proceedings of the 12th 
International Conference on Music Perception and Cognition (ICMPC) — 8th 
Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences  
of Music (ESCOM), (p. 1183), Thessaloniki, 23 - 28 July.  
[http://icmpc-escom2012.web.auth.gr/sites/default/files/papers/1183_Proc.pdf] 

2011 

Lapidaki, E. (2011). CR.E.A.M.: A pedagogical approach of crossing boundaries 
through artistic reciprocity. Paper presented at Audio-visuality: A Conference on 
the Experience of Audio-Visual Art, Artefacts, and Media Texts, Department of 
Aesthetic Studies, Aarhus University, Aarhus, Denmark, May 26-28. 

Lapidaki, E. (2011). Ethos and Higher Music Education: A Framework for a New 
Agenda. Ιn S. Hennessy (Ed.), Proceedings of the 7h International Conference  
for Research in Music Education, University of Exeter, School of Education, 
Exeter, UK, April 12 - 16. 

2009 

Hennessy, S, Bresler, L., Espeland, M., Murphy, R., Burnard, P., & Lapidaki, E. 
(2009). Writing for scientific research journals. Panel Presentation in the 3rd 
International Conference of the Association of Primary School Music Educators 
(EEMAPE) “Contribution of Teaching Material to School Practice: Theory and 
Praxis in Music Education,” May 8-10, Athens, Greece. [see Book of Abstracts: 
http://primarymusic.primarymusic.gr/primarymusic/images/stories/eemape2009_co
nference_programme_grv24.04.09.pdf] 

Lapidaki, E. (2009). Preparing music education undergraduates for pedagogical 

http://www.cathybenedict.com/uploads/7/5/4/8/7548967/%202013_ispme.program.pdf
http://www.cathybenedict.com/uploads/7/5/4/8/7548967/%202013_ispme.program.pdf
http://primarymusic.primarymusic.gr/primarymusic/images/stories/eemape2009_conference_programme_grv24.04.09.pdf
http://primarymusic.primarymusic.gr/primarymusic/images/stories/eemape2009_conference_programme_grv24.04.09.pdf
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responsibility and social action. Ιn S. Hennessy (Ed.), Proceedings of the 6th 
International Conference for Research in Music Education, University of Exeter, 
School of Education, Exeter, UK, April 14-18. 

Lapidaki, E. (2009). Challenging music students’ assumptions about the nature of 
music teaching: the example of C.A.L.M. In Proceedings of The Reflective 
Conservatoire, 2nd International Conference - Building Connections (p. 92/143) 
Guildhall School of Music & Drama, London, 28 February – 3 March. 

2008 

Lapidaki, E. (2008). Music education as political action beyond the liberal 
democracy canon. In M. Baroni, & J. Tafuri (Eds.), Proceedings of the 28th 
International Society of Music Education (ISME) World Conference “Music of 
All Ages” (p. 518-519). Bologna, Italy, 20-25 July. 

Lapidaki, E., & Alexandru, M. (2008). Temporal Experience in Ecclesiastical 
Chanting: A Collaborative Approach between Music Psychology and Byzantine 
Musicology. In Abstract Proceedings of the Fourth Conference of 
Interdisciplinary Musicology (pp. 100-101) and Online Proceedings (full-text) of 
the Fourth Conference of Interdisciplinary Musicology, Aristotle University of 
Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 3-6 July. 

Lauridsen Roed, N., & Lapidaki, E. (2008). “I hear with my little ear”: a political 
approach to music teaching and learning. Paper presented at the Second 
Interactive Music Conference Bergen (Conference Abstract Proceedings), 
Bergen. Norway, 28-30 April.   

Lapidaki, E. (2008). Music learning communities in schools: Music Education as 
social action (invited keynote). In M. Argyriou (Ed.), Current trends and 
dynamics of school psychology in education and music pedagogy: Symposium 
Minutes (pp.123-124). Athens, Greece: Greek Primary Music Teachers’ 
Association and Diaplasis Books (ISBN: 978-960-6638-67-1). Pireaus, Greece, 
11-12 April.    

2007 

Lapidaki, E. (2007). Learning communities and music education: Music teacher 
training as political action. In M. Biasutti (Ed.), Proceedings of the International 
Conference Training Music Teachers: Research in Psychology of Music and 
Music Education (pp. 44 & 90) (ISBN 978-88-6129-142-3). Padova, Italy: 
Cleup. November, 5-6.  

Lapidaki, E. (2007). Transgressing ‘accustomed’ creative experiences in music 
education. Conference Proceedings of the 1st Interactive Music Conference. 
Bergen, Norway, 25-27 Απριλίου. 
http://munin.hsh.no/home/iga/BIMUC/proceedings07/). 

Lapidaki, E. (2007). Developing imagination in music teaching: A case of 
‘authentic’ learning in Greek music teacher education. Ιn S. Hennessy (Ed.), 
Proceedings of the 5th International Conference for Research in Music 

http://web.auth.gr/cim08/cim08_abstracts/CIM08%20Abstracts%20Proceedings.pdf
http://web.auth.gr/cim08/cim08_abstracts/CIM08%20Abstracts%20Proceedings.pdf
http://web.auth.gr/cim08/index2.htm
http://www.klankmaat.nl/klankmaat/wie.html
http://ans.hsh.no/home/iga/BIMUC/bimuc08/proceedings08/LauridsenLapidaki.pdf
http://ans.hsh.no/home/iga/BIMUC/bimuc08/proceedings08/LauridsenLapidaki.pdf
http://munin.hsh.no/home/iga/BIMUC/proceedings07/
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Education (και σε CD-ROM), University of Exeter, School of Education, Exeter, 
UK, April 10-14. 

2006 

Lapidaki, E. (2006). Temporal stability in repeated listening tasks. Presented at The 
9th International Conference of Music Perception and Cognition, University  
of Bologna, Bologna, Italy, 22-26 August.  http://w w w .escom-icmpc-
2006.org/home2.php 

2005 

Lapidaki, E. (2005). Learning from masters of musical creativity: Shaping 
compositional experiences in music education. Symposium Abstracts of the 
Sixth Phi losophy of  Music Educat ion Internat ional Symposium  
(p.  6) ,  Department of Education, University of Hamburg, Germany, May 18-
21.  

Lapidaki, E. (2005). Perceptual interactions between the abilities of absolute tempo 
and absolute pitch. In S. Hennessy (Επιμ.), Proceedings of the Fourth 
Internat ional Research in Music Educat ion Conference,  University 
of Exeter, Exeter, UK, 5-9 April.  

Lapidaki, E. (2005). Does the ability of absolute pitch carry over to the ability of 
absolute tempo while listening to music? In E. Malianov, C. Martindale, E. 
Berezina, L. Dorfman, D. Leontief, V. Petrov, & P. Locher (Eds.), Proceedings 
of the International Congress on Aesthetics, Creativity, and Psychology of the 
Arts. Perm, Russia, June 1-3. 

2003 

Lapidaki, E. (2003). The problem of musical time: A perennial issue of bifurcation 
with implications for music teaching and learning. In Proceed ings of  The 
Th i rd In ternat iona l  Research in  Mus ic  Educat ion  Conference.  
University of Exeter, UK, April 8-12 Aπριλίου.  [Proceedings on CD-ROM] 

2002 

Lapidaki, E. (2002). The interaction between artistic, psychological. and educational 
aspects of temporal experience in music. 25th Biennia l World Conference 
and Music Fest ival.The Internat ional Society of  Music Educat ion 
( ISME 2002).  Bergen, Norway, August 11-18. 

 

2000 

Lapidaki, E. (2000). The ability of absolute tempo. Proceedings of  the 
Internat ional Conference on Psychology “Psychology af ter  the 
Year 2000. ”  University of Haifa, Haifa, Israel, June 12-14. 

Lapidaki, E. (2000). Young people's and adults' large-scale timing in music 
listening. The Sixth Internat ional Conference on Music Percept ion 
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and Cognit ion ( ICMPC6) .  Keele University, Keele, Staffordshire, UK, 
August 5-10.   

Lapidaki, E. (2000). Time experience in music listening: A study on stability of 
tempo perception. In P. Locher & L. Smith (Eds.), Proceed ings . XVI  
Congress of  the Internat iona l  Assoc iat ion  of  Empi r ica l  
Aes thet ics  — IAEA (pp. 81-82. New York, NY, August 9-12. 
http://www.chss.montclair.edu/psychology/iaea2000.html 

1999 

Lapidaki, E. (1999). After all we are not metronomes: A study on stability of tempo 
perception. In Proceedings of the 1999 Conference of  the Society of  
Music Percept ion and Cognit ion  (SMPC99)  (p.  60).  Northwestern 
University, Evanston, IL USA, August 14-17. 

Lapidaki, E. (1999). Tempo as a Measure of Time Experience in Music Listening. 
The First  Internat ional Research in Music Educat ion Conference 
(RIME1999).  University of Exeter, Exeter, UK, April 20-24.  

1990 

Lapidaki, E. (1990). Response to Mary J. Reichling’s paper on «Dewey, 
Imagination, Music: A Fugue on Three Subjects». The Indiana Symposium on 
Research and Teaching in the Philosophy of Music Education “The 
Philosopher/Teacher in Music,” Bloomington, IN, USA, July 6-13. 

1. 8. 5. Editing of Τranslated Book 

Lapidaki, E. (forthcoming). Editing of the completed Greek translation (by Lina 
Sipitanou) of Bennett Reimer’s book “A Philosophy of Music Education: Advancing 
the Vision” [Mια φιλοσοφία της μουσικής εκπαίδευσης: Προωθώντας το όραμα]).  
[See “Appendix” — Book Catalogue (p. 129) published by Dardanos Publishing 
Company]. 

1. 8. 6. Doctoral Dissertation 

Lapidaki, E. (1996). Consistency of tempo judgments as a measure of time 
experience in music listening (Doctoral Dissertation, Northwestern University, 
1996). (Dissertation Abstracts International, AAD97-14633) 

1. 9. ADMINISTRATIVE POSITIONS IN HIGHER EDUCATION, INDEPENDENT PUBLIC 
AUTHORITIES, AND EVALUATION COMMITTEES  

2013 (September) — Present  Department of Music Studies, 
School of Fine Arts),  
Aristotle University of Thessaloniki, 
Thessaloniki, Greece. 

Associate Chair  
[see “Appendix”—Government Gazette Νr. 2890/14-11-3024, p. 42084  

    

2015 (February 3) — Present  Research Committee (ELKE), 
Aristotle University of Thessaloniki, 
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Thessaloniki, Greece. 

Communications Representative of thr Music Department.  
[see “Appendix” — Rector’s Act Ref. No. 16392/3-2-2015]. 

2014 Greek Academic Electronic Textbooks—
KALLIPOS, 
Operational Program “Education and Lifelong 
Learning,” 
National Strategic Reference Framework 
(ESPA), Athens, Greece. 

Evaluator of proposals of the area of music education submitted 
after the call for proposals in the framework of the 5th Thematic 
Action: "Humanities and Legal Sciences, Sciences Arts and 
Letters"). 

[see “Appendix”—document issued by KALLIPOS). 

2013 (November 1) — 2015 (February 3)  Management Committee, 
Special Account for Research Funds (ΕΔΕΛΚΕ  
Aristotle University of Thessaloniki, 
Thessaloniki, Greece. 

Member of the Management Committee 
[see “Appendix”— Rector’s Act Ref. No. 5715/1-11-2013 
https://yperdiavgeia.gr/decisions/downloadPdf/9383066]  

2010  —present Aristotle University of Thessaloniki, 
School of Fine Arts, 
Department of Music Studies.  

Study Program Advisor 
[see “Appendix”— Document issued by the head of the Department]. 

2008 Hellenic Republic, 
Supreme Council for Civil Personnel Selection 
(ASEP), 
Athens, Greece.  

Member of the Committee responsible for designing the written 
examination for all candidates who applied to be hired as music 
teachers (Specialization Area 160) in the public sector of Elementary 
and Secondary Education (Since 2008 ASEP did not announce 
another Call for civil service staff hirings in Music Education.) 

[see “Appendix”— document issued by ASEP]. 

2008 Hellenic Republic, 
Hellenic Academic Recognition and Informatio  
Center (ΔΟΑΤΑΠ), 
Athens, Greece. 

Academic Advisor for Music Programs towards the recognition of 
music degrees from foreign universities. 
[see “Appendix”—document issued by DOATAP]. 
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2008 Hellenic Republic, 
The State Scholarships Foundation (ΙKY), 
Directorate of Scholarships, 
Unit of Scholarships for Postdoctoral Studies, 
Athens, Greece. 

Member of the Evaluation Committee for proposals for  
postgraduate studies in Greece.  

[see “Appendix”—document issued by ΙΚΥ]. 

2008 (June 21 — 25)  Republic of Cyprus, 
Council of Educational Evaluation –  
Accreditation (C.E.E.A./ΣΕΚΑΠ)  
Nicosia, Cyprus 

Member of the Three-Member Committee of Experts in the  
area of Music for the educational evaluation – accreditation of their 
programmes of study offered by Music Departments/Faculties of  
Private Cypriot Universities.  

[see “Appendix”—document issued by C.E.E.A. concerning compositio  
of the 3-member committee, taskes, and work plan]. 

2007 (March 10 — 18)  Republic of Cyprus, 
The Evaluation Committee of Private 
Universities (ECPU),  
Nicosia, Cyprys 

Member of the International 5-member Team of Experts in the  
fields of Arts, Letters and Music, which evaluated whether the 5  
private colleges/faculties that applied for their establishment and 
operation as private universities in Cyprus offer programs at a level  
suitable of a university. 
[see “Appendix”— http://http://www.ecpu.ac.cy/en/announcements.htm  
(List of the Professors and Specialists who were members of the team)   
document issued by ECPU and leave-of-absence document issued by 
the Dean of The School of Fine Arts, Aristotle University of  
Thessaloniki]. 

2007 Aristotle University of Thessaloniki, 
Committee of Social Policy. 

Study program advisor about issues concerning students with 
disabilities as well as international students.  
[see “Appendix – document issued by the Secretariat of the 
University’s Committee of Social Policy]. 

2006 (May 17 — June 20) Republic of Cyprus, 
Council of Educational Evaluation –  
Accreditation (C.E.E.A./S.EK.A.P.)  
Nicosia, Cyprus 

Member of the Three-Member Committee of Experts in the  
area of Music for the educational evaluation – accreditation of their 
programmes of study offered by Music Departments/Faculties of 

http://www.ecpu.ac.cy/en/announcements.html
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Private Cypriot Universities. 
 
[see “Appendix”— invitation by Prof. Filokyprou, President of  
C.E.E.A. and document concerning the composition of the  
Committee]. 

2005 Hellenic Republic, 
The State Scholarships Foundation (ΙKY), 
Directorate of Scholarships, 
Athens, Greece 

Evaluator of proposals for postgraduate studies in Greece.  
[see “Appendix”—document issued by ΙΚΥ]. 

2005 Hellenic Republic, 
The State Scholarships Foundation (ΙKY), 
Directorate of Scholarships, 
Athens, Greece 

Member of the Examination Committee for scholarships of the 
academic year 2005-2006 for graduate studies abroad in the area of 
Music Education/ (Designed and graded the exam on the subject 
“Music Education.”) 
[see “Appendix”—document issued by ΙΚΥ]. 

2001 Hellenic Republic, 
Supreme Council for Civil Personnel Selection 
(ASEP), 
Athens, Greece 

Member of the Examination Committee (Specialization Area: 
Music) responsible for designing the written examination on 
“Pedagogy Methodology—Pedagogical Issues” for all candidates 
who applied to be hired as music teachers (Second Thematic Unit) in 
the public sector of Elementary and Secondary Education. 
[see “Appendix”—document issued by ASEP). 

1999  Committee of Transfers from Abroad  
(K. E. E. M. E.). 
Aristotle University of Thessaloniki, 
Thessaloniki, Greece 

Evaluator of examinations of students who were studying abroad 
and applied to transfer to the Music Department, Aristotle University f 
Thessaloniki. 

[see Appendix – document issued by the Aristotle University of 
Thessaloniki]. 

1998 — Present School of Fine Arts,  
Aristotle University of Thessaloniki, 
Thessaloniki, Greece 

Examiner of the academic subject “Music Education” for the 
recognition of music degrees from foreign universities by the Hellenic 
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Academic Recognition and Information Center (DOATAP). 

1998 — Present Center for the Study of Education  
and the Musical Experience (CSEME), 
Northwestern University,  
Evanston, IL, USA. 

Research Alumni (http://sites.northwestern.edu/cseme/) 

1. 10.  SUPERVISION OF AND PARTCIPATION IN DOCTORAL DISSERTATION 
COMMITTEES  

1. 10. 1. Dissertations (Supervisor)  

• "Interactions Between Students’ Beliefs, Gender, and Socio- 
economic Context on Students’ Own Assessment of Their Music  
Behavior in Music Classes at School.”  
Completed by Dr. Charoula Katsochi—PhD degree examination grade  
“excellent” (unanimously)— PhD award date: April 22, 2015. Dr. 
Charoula Katsochi was also the recepient of the prestigious EU/ NSRF 
grant for doctoral degrees “Herakleitos II”. 

• “Instrumental Music Teachers' Identity and Practice in a Greek 
University Music Department and a Conservatoire Workplace.”  
Completed by Angelliki Triantafyllaki, The Faculty of Education, 
University of Cambridge, UK (main advisor: Dr. Pam Burnard 
https://www.educ.cam.ac.uk/people/doctoralstudents/theses/).  

Supervisor of methodological issues and data collection design of the  
part of field research that took place in Greece. 

[see “Appendix”— document issued by The Board of Graduate School  
University of Cambridge, UK]. 

• “Male Adolescent Students and Their Perceptions About Vocal Identity 
and Participation in School Choral Ensembles."  
Doctoral candidate: Antonis Ververis. 

• "Intensity of Emotions While Listening to Music: The Problem of 
Dissonance."  
Doctoral candidate: Kyriaki Zacharopoulou. 

• “Usage of Graphic Notation and Achievement of Music Literacy in Pre-
School Music Education.”  
Doctoral candidate: Erifili Damianou. 

•  “Music Education and Community Action in Serious Games.”  
(Working title) 
Doctoral candidate: Steve Papacharitos. 

1. 10. 2. Dissertations (External Examiner)  

2014 Queen's University Belfast, 
School of History & Anthropology, 
Belfast, UK. 
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External examiner for the dissertation “A Cross-cultural 
Investigation of Music and Emotion in Egypt and Northern Ireland” by 
Mary Louise Boyle (Doctoral candidate). Supervisor: Dr. Paulo 
Sousa.  

Internal examiner: Dr. Suzel Riley (School of History & Anthropology, 
Queens University Belfast).  
External Examiner: Dr. Eleni Lapidaki 

Examination Date: December 4, 2014 
[see “Appendix”—appointment document issued by Queen’s 
University Belfast). 

2002—Present  
External examiner of several 7-member examination committees 
for dissertations completed at Greek Universities. 

[see, indicatively, “Appendix”]. 

1. 10. 3. Dissertations (Participation in Three-Member Advisory Committees)  

• “The Rhythmic Turn in Samuel Becket’s Shorter Plays” (supervisor:  
Prof. Ruth Parkin-Gounelas (Department of English Literature. Aristotle 
University of Thessaloniki). 
Completed by Dr. Maria Ristani — PhD degree examination grade: 
“excellent” (unanimously)—January 28, 2013. 

• “The Art of Portrait in Byzantine Music: The Face of Virgin Mary” 
(supervised by Dr. Maria Alexandru, Department of Music Studies, 
Aristotle University of Thessaloniki).  
Doctoral candidate: Vassiliki Gousi. 

• “Music Educational Approaches to the ‘New Music’  
Repertoire” (supervised by Prof. Malliaras, Music Department, 
Kapodestrian University of Athens). 
Doctoral candidate: Lenio Liatsou.  

1. 10. 4. Doctoral Student Colloquium 

Department of Music Studies, 
School of Fine Arts, 
Aristotle University of Thessaloniki, 
Thessaloniki, Greece. 

Coordinator of the Department’s Doctoral Student Colloquium. 

[see, indicatively, “Appendix” — document issued by the Music  
Department (Protocol Ref. Nr. 579/26-2-2009) concerning the decision 
of  
faculty meeting 23-1-2009]. 

1. 11. PARTICIPATION IN FACULTY PROMOTION COMMITTEES 

2012 The Faculty of Humanities and Social  
Sciences, 
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Ben-Gurion University of the Negev, 
Beer Sheva, Israel 

Evaluator of candidacy for the position of Associate  
Professor in Music Psychology/Education (Arts Department). 
[see “Appendix” — document issued (5-11-2012) by the Dean of The 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Ben-Gurion University]. 

2002—Present Aristotle University of Thessaloniki, 
Ioanian University, Corfou, 
University of Thessaly, Volos, 
University of Athens 

Candidate Evaluator and/or member of several Faculty Promotion  
Committees at Music Departments of Greek Universities.  
[see, indicatively, “Appendix”]. 

1. 12. EDUCATIONAL EXCHANGES WITH UNIVERSITIES ABROAD  

2000 — Present Aristotle University of Thessaloniki, 
Department of International Relations and 
Educational Programs 

Academic Coordinator of Bilateral Agreements Erasmus+ 2014 
between the Department of Music Studies, Aristotle University of 
Thessaloniki, and the Music Department of the following 
Universities:  

1) Aarhus University, Aarhus, Sweden, 
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=af17f9
4e3 

2) Bergen University College, Høgskolen, Bergen, Norway, 
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=aec653
c7c 

3) Unιversiteit van Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands, 
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=ad7fbd
ae0), 

4) Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Germany, 
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=ae230
8bae 

5) University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy, Helsinki, 
Finland, 
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=d4ba4
545d 

2009 — 2013 Aristotle University of Thessaloniki, 
Department of International Relations and 
Educational Programs 

AcademicCoordinator of the Bilateral Agreement between:  

York University (Toronto, Canada) and the Aristotle University of 

https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=af17f94e3
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=af17f94e3
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=aec653c7c
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=aec653c7c
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=ad7fbdae0
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=ad7fbdae0
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=ae2308bae
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=ae2308bae
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=d4ba4545d
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=d4ba4545d
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Thessaloniki. 

[see “Appendix” — document issued by the Department of 
International Relations (Protool Ref. Nr. 35810/6-2-2009) and 
Rector’s letter to Prof. Dr. M. Shoukri, Rector of York University 
(Ref. Nr. 43164/13-3-2009)]. 

2000 — 2013 Aristotle University of Thessaloniki, 
Department of International Relations and 
Educational Programs 

Academic Coordinator of Bilateral Agreements 
Erasmus/Socrates2014 between the Department of Music Studies, 
Aristotle University of Thessaloniki, and the Music Department of 
the following Universities:  

1) Universität Bremen, Germany,  

2) University of Bergen, Norway,  

3) Göteborg University, Sweden,  

4) University of Padova, Italy, and  

5) University of Exeter, UK. 

[see “Appendix” — List of Academic Coordinators]. 

2007 Εthno Cyprus 2007 
Jeunesses Musicales International. 

Academic Coordinator. 
[see “Appendix” — Preliminary Agreement]. 

1. 13.  INVITED LECTURES AND TALKS AT UNIVERSITIES OUTSIDE GREECE  

2012 Universiteit van Amsterdam (UvA), 
Musicology Department,  
Amsterdam 

Lecture on “Futures In and Beyond Musicology” organized by  
Ragtime (Musicology Student Association) in the framework of the  
UvA Lecture Day (April 11). 

[see “Appendix” — Lecture Program]. 

2011 Georg-August-Universität Göttingen, 
Musikwissenschaftliche Seminar,  
Göttingen, Germany 

Talk in the framework of the event “Europa Ruft!” [Europe is Calling!] 
organized by Prof. Birgit Abeles, professor and Head of the  
Musicology Department (November 2).  

[see “Appendix” — Lecture Poster]. 

2010 Universiteit van Amsterdam, 
Musikwissenschaftliche Seminar,  
Amsterdam 
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After All, We Are Not Metronomes: ‘Inconsistencies’ in the 
Experience of Musical Time. 
Colloquium Lecture (September 16, 2010). 
[see “Appendix” — Lecture Announcement] 

2008 Bergen University College, 
Music Department,  
Bergen, Norway 

Lectures on “Music Educational philosophy and research issues 
and meetings with BA and MA Music Education students in the 
framework of the Erasmus Program (April 28 — May 3).  
[see “Appendix” — Erasmus agreement (Nr. 49). 

2007 Βing Overseas Seminars, 
Stanford University. 

Lecture to the Stanford University Music Students in the 
framework of Βing Overseas Seminars (September 13): 

An Introduction to Musιc-psychological Research on 
the Relat ionship Between Tempo Perception and 
Interact iv ity.  
[see “Appendix” — electronic correspondence with Prof. Chris 
Chaffe, Director of the Center for Computer Research in Music 
and Acoustics, Stanford University, and coordinator of the Bing 
Overseas Seminars, Stanford University]. 

2007 University οf Bergen, 
Music Department, 
Griegakademiet, 
Bergen, Νορβηγία. 

Lectures on “Music Educational and Music Psychological 
Approaches to Creativity” and meetings with BA and MA music 
students of the Grieg Academy in the framework of the Erasmus 
Program (April 25 –May 1). 
[see “Appendix” — Erasmus agreement (Action 2.2)]. 

2004 Universiteit van Amsterdam, 
Musicology Department 
(Muziekwetenschap), 
Universiteitstheater, 
Amsterdam. 

Lecture (co-presented with Dr. Sander van Maas): 
“Over de Stand van Zaken en Mogelijke Toekomstscenario’s voor 
de Muziekwettenschappen in Nederland” [The State of Things and 
Tentative Future Scenarios About the Future of Music Sciences in 
The Netherlands] (June 10). 
[see “Appendix” — 2004 Series of Lectures from the Musicology 
Department’s webpage]. 

2004 Universiteit van Amsterdam, 
Institute for Logic, Language and 
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Computation, 
Music Cognition Group,  
Plantage Muidergracht 24, 
Amsterdam 

Lecture on “Stability of Tempo Perception in Music Listening” 
(May 20). 
[see “Appendix” — 2004 Series of Lectures from the Institute’s 
webpage]. 

2002  Universität Bremen, 
Musikwissenschaft (Fachbereich 9), 
Bremen, Germany. 

1) Musikunterr icht an einem Athener Gymnasium, oder: 
Adolescents ’ Music Preferences: An Ecological 
Approach of Empir ical Research in Music 
Psychology/Education, 
and 

2) Was einen “guten Musiklehrer“ ausmacht, aus der 
Perpekt ive der Schulreal ität in Griechenland [Bel iefs 
about Characterist ics of a ‘Good’ Music Teacher in 
Greek Schools].  

Both lectures (November 20 & 22) took place in the framework of 
the collaborative research with Prof. Günter Kleiner (Universität 
Bremen) on Der gute Musiklehrer im Ländervergleich [The Good 
Music Teacher:  A Cross-national Comparative Perspective].  

[see “Appendix” — Lecture Announcement 

2000 University of Helsinki, 
Department of Musicology, 
Helsinki, Finland 

It 's About Time: Tempo Perception In Repeated Music 
Listening  (April 8). 
[see “Appendix” — electronic correspondence with Prof. Eero 
Tarasti, Head of the Department of Musicology]. 

1999 Cardiff University of Wales, 
Department of Music, 
Cardiff, Wales, UK. 

Lecture in the framework of the John Bird Lectures: 
Tempo as a Measure of Time Experience in Music 
(March 9). 
 [see “Appendix” — electronic correspondence with Dr. Caroline 
Rae (Cardiff University of Wales)]. 

1. 14. ORGANIZATION OF LECTURES, WORKSHOPS, SYMPOSIA, AND CONCERTS 

May 4, 2015 Department of Music Studies 
School of Fine Arts, 
Aristotle University of Thessaloniki. 
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In the framework of the Research Preogram C.A.L.M. (Community 
Action in Learning Music) the jazz vibraphonist Dimitris Angelakis 
(Fulbright Fellow and Αlumnus of the Music Department) gave a 
lecture/workshop on: 

"Free Improvisat ion and Music Educat ion.” 
[see “Appendix” — Lecture announcement 
http://www.mus.auth.gr/cms/?q=en/node/2428]. 

October 14, 2014 Department of Music Studies 
School of Fine Arts, 
Aristotle University of Thessaloniki. 

In the framework of the research program C.A.L.M. (Community 
Action in Learning Music) Carl Bergstrøm-Nielsen, Aalborg 
University, gave a hands-on lecture/workshop about:  

“Improvisat ion and Intuit ive Music. ” 
[see “Appendix” — Lecture Announcement 
http://www.mus.auth.gr/cms/?q=en/node/2166]. 

January 16, 2014 The State Museum of Contemporary Art, 
Costakis Collection of Russian Avant-
garde Art, 
Thessaloniki, Greece 

Organized the public concert by Frédéric Bousquet and Marc 
Antoine Millon, the world-renowned French crystallists, builders of 
unique handmade sound structures and the Baschet 
Instrumentarium, in the framework of the collaboration between 
the The State Museum of Contemporary Art and the Music 
Education Research Program C.A.L.M. (Community Action in 
Learning Music). 

[see Concert Invitation 
http://www.mus.auth.gr/cms/?q=en/node/1767; see also 4. 0 — 
“Appendix” for selected articles about this collaborative event in 
major Greek newspaper and blogs]. 

January 14 & 15, 2014 Department of Music Studies 
School of Fine Arts, 
Aristotle University of Thessaloniki. 

Organized a 2-day master class on the sound structures of the 
Baschet Instrumentarium by Frédéric Bousquet and Marc Antoine 
Millon, who introduced the Baschet instrumentarium for the first 
time in Greece.  

These rare and acoustically and visually exquisite instruments that 
have been acquired by the research program C.A.L.M (Eleni 
Lapidaki, Founder and Principal Investigator) are used in 
disadvantaged schools and communities that have limited access 
to music education, expression, and creativity.  

[see “Appendix” — Master class Announcement 
http://www.mus.auth.gr/cms/?q=en/node/1766]. 

http://www.mus.auth.gr/cms/?q=en/node/2428
http://www.mus.auth.gr/cms/?q=en/node/2166
http://www.mus.auth.gr/cms/?q=en/node/1767
http://www.mus.auth.gr/cms/?q=en/node/1766
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June 11, 2014 Department of Music Studies 
School of Fine Arts, 
Aristotle University of Thessaloniki 

Organized the 3nd Open Symposium for Young Researchers on 
“Time in Music. Music in Time.”  
 [see “Appendix” — Symposium Program]. 

June 20, 2011 Department of Music Studies 
School of Fine Arts, 
Aristotle University of Thessaloniki 

Organized the 2st Open Symposium for Young Researchers on 
“Time in Music. Music in Time.”  
 [see “Appendix” — Symposium Program]. 

November 4, 2009 Department of Music Studies 
School of Fine Arts, 
Aristotle University of Thessaloniki. 

In the framework of the Research Preogram C.A.L.M. (Community 
Action in Learning Music) Patr ick Freer (School of Music, 
Georgia State University, Atlanta, USA) gave a lecture/workshop 
on: 

What We Know About Young Adolescents.  
What I t  Means for Music Teaching & Learning. 
[see “Appendix” — Lecture Announcement]. 

May 13, 2009 Department of Music Studies 
School of Fine Arts, 
Aristotle University of Thessaloniki. 

In the framework of the Research Preogram C.A.L.M. (Community 
Action in Learning Music) Drs. Torunn Bakken Hauge, Bjørg 
Solsvik Åvits land and Trine Daviknes (Music Department, 
Bergen University College, Norway) gave a lecture/workshop on: 

Contemporary Approaches to Choral Music Educat ion 
in Norway. 
[see “Appendix” — Lecture Announcement]. 

April 29, 2009 Department of Music Studies 
School of Fine Arts, 
Aristotle University of Thessaloniki. 

In the framework of the Research Preogram C.A.L.M. (Community 
Action in Learning Music) Prof. Rokus de Groot (Head of the 
Musicology Department, University of Amsterdam) gave a lecture 
on: 

From Sufi Tomb to World Music Stage:  
Pakistani-Indian Qawwali.  
 [see “Appendix” — Lecture Announcement]. 
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March 18, 2009 Department of Music Studies 
School of Fine Arts, 
Aristotle University of Thessaloniki. 

In the framework of the Research Preogram C.A.L.M. (Community 
Action in Learning Music) Danish sound educator Νanny 
Laur idsen (Founder of the program ‘Klankmaat’) gave a lecture 
on: 

"I  got the music in me”: The music educat ional 
Approach of Klankmaaτ in Amsterdam. 
[see “Appendix” — Lecture Announcement]. 

February 15, 2006 Department of Music Studies 
School of Fine Arts, 
Aristotle University of Thessaloniki. 

Organized the 1st Open Symposium for Young Researchers.  
 [see “Appendix” — Symposium Program]. 

February 14, 2003 Department of Music Studies 
School of Fine Arts, 
Aristotle University of Thessaloniki. 

Young Researchers ’ Poster Festival.  
[see “Appendix” — Article about the event in the newspaper  
MAKEDONIA (February 26, 2003, Arts section, p. 59)]. 

March 20, 2002 Department of Music Studies 
School of Fine Arts, 
Aristotle University of Thessaloniki. 

In the framework of Eleni’s course “Music Identities” Prof. Roy 
King (Stanford University) gave a lecture on: 

The Relat ionship Between the Arts and the Sciences of 
Genetics, Psychiatry, and Archeology.  
[see “Appendix” — Lecture Announcement]. 

October 14, 2001 Central Amphitheater,  
Polytechnic School, 
Aristotle University of Thessaloniki 

In the framework of Eleni’s course “Music Education” Prof. 
Günter Kleinen (Universität Bremen, Germany) gave two 
lectures on: 

Actuelle Entwicklungen in der deutchen 
Musikpädagogik   
[Contemporary Developments of German Music Education] 
and 
Das  “Good Music Teacher” Projekt.  Komparative 
musikpädagogische Forschung zur 
Professional is ierung der Musiklehrerausbildung   
[The ‘Good’ Music Teacher Project: A Comparative Music 
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Educational Study for the Professionalization of Music Teacher 
Education].  
[see “Appendix” — Lecture Announcement]. 

May 29, 1998 Central Amphitheater,  
Polytechnic School, 
Aristotle University of Thessaloniki 

In the framework of Eleni’s course “Music Education” Dr. Dimitra 
Trypani (Music Department, Ioanian University)) gave a lecture on  

Music Exper iences During the Rehearsals for a 
Concert.  

The Voice and Orchestral Ensemble of the Music High School of 
Thessaloniki also participated in the lecture.  
[see “Appendix” — Lecture Announcement].  

2. 0. DETAILED REPORT ABOUT ACADEMIC TEACHING 

2. 1. Courses Taught (2012-2015) 

2. 1. 1. Music Education 
Core Course (YΠ1000): 3 hours per week (8 ECTS); see also 
http://www.mus.auth.gr/cms/?q=en/node/118.  

Course Content (Syllabus) 
The course “Music Education” familiarizes fifth-year music students—
future music educators— of the Department of Music Studies, Aristotle 
University of Thessaloniki, with the philosophy, interdisciplinary research, 
and music educational practices. 

Topics to be discussed throughout the semester are the following: 
1) Music education and the role of music in people’s lives, 
2) Review of philosophies and theoretical approaches to music 

education, 
3) Interdisciplinary approaches to music education (e.g., Music 

Psychology and Cultural Studies), 
4) Music teaching/learning processes as collaborative, social, and 

political action, 
5) Music programs in new contexts, 
6) Music improvisation and composition as music educational practices,  
7) Music creativity as practical socialization. 

Each semester the 20–25 fifth-year students who enroll in the course 
“Music Education,” which encompasses the program C.A.L.M.  
(Community Action in Learning Music http://calm.auth.gr) in the kernel of 
its syllabus, build groups of 3 or 4 students and teach at  “high risk” 
elementary or secondary public schools and communities in order to 
explore musical and pedagogical pathways that engage all participants in 
meaningful music-making. The course is also the forum for 5th-year music 

http://www.mus.auth.gr/cms/?q=en/node/118


Eleni Lapidaki, PhD. 
  

 

32 

students to participate and show their music and educational knowledge, 
judgment and competence not in fictive problems and lessons, but by 
exercising pedagogical responsibility in the “real world,” in response to 
multiple hidden sociocultural and political practices that lie ahead in their 
future professional lives as music teachers. 

Learning Outcomes 
The course “Music Education” intends to help the future music educators 
of the Department of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki: 
1) Get acquainted with the philosophy, research and interdisciplinary 

discourse of music education, in order for them to develop their critical 
thinking with regard to this academic knowledge and cultivate their 
own philosophical approach to the nature of music, in general, and 
music education, in particular, 

2) Relate theory of music education to their own music educational 
experiences and aspirations, so that they stop feeling that the 
academic teaching of music education keeps the “real world” at a 
distance, 

3) Exercise the pedagogical values of socio-musical collaboration and 
responsibility through their own music teaching in “learning 
communities” that have limited access to public music expression, 
creativity, and education, and 

4) Get prepared to face the multiple music educational problems of the 
complex and continuously changing professional, socio-economic, 
and cultural realities. 

General Competences 
• Apply knowledge in practice 
• Adapt to new situations 
• Make decisions 
• Work autonomously and in teams 
• Generate new research ideas 
• Design and manage projects 
• Appreciate diversity and multiculturality 
• Demonstrate social, professional and ethical commitment and 

sensitivity to gender issues 
• Be critical and self-critical 
• Advance free, creative, and critical thinking 

[see webpage of the Quality of Assurance Department, Aristotle 
University of Thessaloniki:  http://qa.auth.gr/en/class/1/160007540] 

1. 1. 5.  Special topics in music education / music psychology:  
Music creativity 

Course taught to both for Music and Visual Arts Students: 3 hours per week 
(4 ECTS); see also http://www.mus.auth.gr/cms/?q=en/node/492 

Course Content (Syllabus) 

http://qa.auth.gr/en/class/1/160007540
http://www.mus.auth.gr/cms/?q=en/node/492
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The course—attended by both music and visual arts students of the 
School of Fine Arts, Aristotle University of Thessaloniki—outlines an inter-
artistic learning approach that arises from a complex range of factors – 
among them, changes in the art worlds, the society, and the economy; the 
potential for interdisciplinary forms of expression and communication; and 
growing expectations amongst students that education should expand 
their potential for personal satisfaction and civic participation. 

Research topics discussed throughout the semester are the following: 
1. The origins and functions of music creativity, 
2. A psychology of music creativity: History and research, 
3. Children as creative thinkers in music: focus on composition and 

improvisation, 
4. Fostering creativity in inter-artistic settings, 
5. Creating soundscapes, 
6. Effects of community and educational settings on creativity. 

For a number of students the course also serves as a preparation for the 
course "Music Education," which encompasses in the kernel of its 
syllabus the unique, on-going (since 2000), and sustainable 
interdisciplinary project C.A.L.M. (Community Action in Learning Music) 
that aims to communal creative engagement between “high-risk” Greek 
schools/communities and the music department. 

Learning Outcomes 

The general objective of this course is to develop arts student's ability to 
find innovative solutions to problems that arise in arts educational practice 
through an understanding of theory and research of the psychology of 
creative processes and through enhanced personal and collaborative 
creative expression. 

Specific objectives include: 

1. The use of the creative process to enhance artistic self-awareness and 
transform teacher-agency, 

2. The development of self-confidence in personal modes of expression 
and art educational practice, 

3. The use of creative experiences to transgress artistic creativity, 
imagination, and choice,  

4. The development of intuitive processes in interpersonal interactions, 

5. The exploration of inter-artistic creative approaches, 

6. The appreciation of the value of diversity for creative development in 
group and community processes. 

General Competences 
• Apply knowledge in practice 
• Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of 

necessary technologies 
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• Adapt to new situations 
• Make decisions 
• Work in an interartistic teams (visual and music students) 
• Generate new research ideas 
• Design and manage soundscapes 
• Appreciate diversity and multiculturality 
• Respect natural environment 
• Demonstrate social, professional and ethical commitment and 

sensitivity to gender issues 
• Be critical and self-critical 
• Advance free, creative and causative thinking 

[see webpage of the Quality of Assurance Department, Aristotle 
University of Thessaloniki: http://qa.auth.gr/en/class/1/160007535; see 
also publication Lapidaki, E. (2014). Artistic reciprocity as course-based 
practice of crossing ‘mono-artistic’ boundaries in higher visual arts and 
music education. Journal of Visual Art Practice, 13(2), 150-157]. 

2. 1. 3. Special topics in music education/music psychology:  
Time in music. Music in Time 
Seminar (YD0609S): 3 hours er week 

Course Content (Syllabus) 

In an interview visual artist Marcel Duchamp called his work 
“breathing” instead of art. More specifically, he said: “I like living, 
breathing better than working.... [M]y art is that of living. Each second, 
each breath is a work which is inscribed nowhere, which is neither 
visual nor cerebral.” 

The seminar “Time in Music. Music in Time” aims to help students 
examine the philosophical, psychological, sensory, and organizational 
processes involved in the temporal experience of music and the way 
learning occurs. In addition, significant attention is devoted to the role 
of time in culture and its many uses and functions will be tackled and 
related to the musical experience. 

Topics to be covered include: 

1) The temporal dimension of sound, 

2) The relation of music to other social rhythms and durations, 

3) The relation of music listening to memory and beliefs about 
subjectivity, diachrony, stasis, reversibility, ‘time of the other,’ 

4) The effects of multimedia, interactivity, and cyberspace on the 
experience of social and musical time. 

5) The relationship between musical time and space as it appears in 
improvisation, soundscapes, film, and other inter-artistic practices. 

Learning Outcomes 

The seminar’s objectives include: 

http://qa.auth.gr/en/class/1/160007535
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1) Development of a vocabulary for intellectual discussion about 
temporal experience in music; 

2) Enhancement of understanding about the temporal experience 
when listening to music; 

3) Improvement of understanding about research and scientific 
methods of investigating the experience of musical time; 

4) Familiarization with representative experimental methodologies and 
gain of experience with data analysis and report writing;  

5) Development of the skills of written and verbal critical summeries of 
relevant theoretical and empirical literature; 

6) Empirical investigation on a specific topic of interest concerning 
musical time in the fields of the psychology of music and/or music 
education. Students will be expected to carry out small projects 
(individually or in teams) as a means to answer their own questions 
about the role of temporal experience in music. 

General Competences 

• Apply knowledge in practice 
• Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the 

use of necessary technologies 
• Adapt to new situations 
• Make decisions 
• Work autonomously 
• Work in teams 
• Generate new research ideas 
• Design research 
• Appreciate diversity and multiculturality 
• Respect natural environment 
• Demonstrate social, professional and ethical commitment and 

sensitivity to gender issues 
• Be critical and self-critical 
• Advance free, creative, and critical thinking 

[see webpage of the Quality of Assurance Department, Aristotle 
University of Thessaloniki: http://qa.auth.gr/en/class/1/160007628] 

2. 2. Other Courses Taught 

2. 2. 1.  Special topics in music education/music psychology:  
Music Identities 
Seminar  (EΓ0101): 3 hours er week. 

2. 2. 2.  Special topics in music education/music psychology:  
. to Music Psychology 
Seminar (EΓ0102): 3 hours er week. 

http://qa.auth.gr/en/class/1/160007628
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2. 2. 3.  Special topics in music education/music psychology: Introduction to 
Developmental Psychology of Music 
Seminar (EΓ0100): 3 hours er week. 

[see, indicatively, “Appendix — Course syllabi from older Study Programs 
of the Department of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki].  

2. 3. Supervision of Diploma Theses 

 Department of Music Studies 
School of Fine Arts, 
Aristotle University of 
Thessaloniki 

 Advisor of 64 diploma theses (most of them graded by 
the diploma examination committees with “excellent”) on 
original and current topics of music education and music 
psychology.  

Diploma theses are pursued in the 5th year of the 
‘Integrated Master Degree’ Program. 
[see 4.0. Appendix — List of Diploma theses advised by 
Eleni Lapidaki issued by the Department of Music 
Studies]. 

3. 0.  DETAILED REPORT ABOUT RESEARCH AND PUBLICATIONS 

3. 1. RESEARCH PROGRAMS 

2010 — 2013 The European Union and the National 
Strategic Reference Framework 
(NSRF/ΕΣΠΑ, Code 73, 8206/02-06-
2010). 

Program Title: 
“Education for Roma children in the regions of Central 
Macedonia, Western Macedonia, Eastern Macedonia and 
Thrace” (http://peroma.web.auth.gr/peroma/en). 
Principal Investigator: Prof. Litsa Tressou-Fatourou, Head of 
the Department of Public Education, Aristotle University of 
Thessaloniki. 
Role on Program: 
Senior team member and academic coordinator of music 
educational interventions of the program (Actions 1& 2 
http://peroma.web.auth.gr/peroma/en/node/189)  
Description of Major Tasks: 

• Designed, developed, and supervised the music 
educational interventions and good practices of the 
program for approximately 70 kindergardens as well 
as elementary and secondary schools,  

http://peroma.web.auth.gr/peroma/en
http://peroma.web.auth.gr/peroma/en/node/189
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• Was responsible for all actions required to manage 
and complete the scientific and programmatic 
(technical) aspects of the designed interventions 
and practices, 

• Assembled a team of outstanding musicians to carry 
out theEU-funded project under her scientific 
guidance, 

• Ensured the completion, accuracy and timeliness of 
programmatic reports, and 

• Initiated purchases of music instruments, among 
other tasks. 

These tasks aimed towards supporting and enhancing 
access, regular attendance, and literacy achievement of 
Roma children in accordance with an inclusive paradigm 
that promotes equal participation of Roma children in the 
Greek educational system and high-quality music 
education.  

[See also Eleni Lapidaki’s Book Chapter on “Music 
Educational Interventions for Inclusion and Literacy 
Achievement of Roma Children in Schools” (pp. 1-60) as 
well as links with Examples of Good Practice: Literacy 
development through theatre and music 
http://peroma.web.auth.gr/peroma/sites/roma/files/files/Liter
acy%20through%20theatre%20-%20music.pdf and Music 
Education Teaching Material 
http://peroma.web.auth.gr/peroma/el/node/4]. 

2008 to Present Research Committee, 
Aristotle University of Thessaloniki, 
Thessaloniki, Greece 
(Codes: 88060 & 50098) 

Program Title: 
“Learning Communities and Music Education: Music Creativity 
As Social Action” (acronym C.A.L.M.—Community Action in 
Learning Music) http://excellence.minedu.gov.gr/en/listing/86-
calm 
  

Role on Program: 
Principal Investigator and coordinator of the widening 
participation and interdisciplinary research program.  

Members of research team:  
• Prof. Petros Stagkos, Professor of European Law 

and Jean Monnet Chair of European Human Rights 
Law, Faculty of Law, Aristotle University of 
Thessaloniki, Member (2009 to Present) and Vice-
chairman (2013-2014) of the European Committee 
of Social Rights, Council of Europe, Strasbourg, 
France, and  

http://peroma.web.auth.gr/peroma/sites/roma/files/files/Literacy%20through%20theatre%20-%20music.pdf
http://peroma.web.auth.gr/peroma/sites/roma/files/files/Literacy%20through%20theatre%20-%20music.pdf
http://peroma.web.auth.gr/peroma/el/node/4
http://excellence.minedu.gov.gr/en/listing/86-calm
http://excellence.minedu.gov.gr/en/listing/86-calm
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• Dr. Lila Antonopoulou, Associate Professor of Health 
Economics and Political Economy, Faculty of 
Economics, Aristotle University of Thessaloniki. 

Description of Major Tasks: 
• Designes, develops, and supervises the music 

educational interventions and good practices of the 
program for more than 100 ethnically and culturally 
diverse K–12 classrooms in low-income 
communities kindergardens as well as elementary 
and secondary schools,  

• Coordinates with students of the Department of 
Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki, 
and Greek high-risk schools and communities to 
help ensure that all music-teaching procedures are 
compliant with sponsor regulations, 

• Coordinates with counterparts at affiliate 
‘disadvantaged’ schools and communities, 

• Invites lecturers from Greece and abroad and 
organizes workshops and concerts (see 1.14), 

• Obtains, maintains, and safeguards a large variety 
of physically and aurally interesting (for both 
university and school students) acoustic and electric 
instruments as well as digital interactive music 
devices used to conduct research (The Baschet 
instrumentarium is the latest (2014) acquisition of 
C.A.L.M.'s growing collection).  

[For a detailed description of the Program, see Book 
Chapter in The Oxford Handbook of Music Education on 
“Communal creativity as sociomusical practice.” 
See also Program’ s webpage http://calm.web.auth.gr; 1. 4. 
“Honors and Awards, ” and “Appendix” — for major Greek 
newspaper articles and blogs (e.g., 
http://www.elculture.gr/blog/sinavlia-me-ixitika-glupta-kmst/, 
“Kathimerini,” “Nea,” Agelioforos”, “Avgi,” «Tolmi Irakleiou», 
and many others].  

2004 — 2007 Operational Program for Education and 
Initial Vocational Training (EPEAEK), 
3rd Community Support Framework, 
Managing Authority: Ministry of 
Education, Athens, Greece. 

Program Title: 
Upgrade of 2-Year Study Degree to 4-Year Study Bachelor 
Degree for Kindergarden Teachers in Northern Greece” (by the 
Department of Pre-School Education, Aristotle University of 
Thessaloniki).  

Role on Program: 
Lecturer of music education courses. 
Description of Major Tasks: 

http://calm.web.auth.gr/
http://www.elculture.gr/blog/sinavlia-me-ixitika-glupta-kmst/
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• Taught the course” “Music Pedagogy” to 
kindergarden teachers of the Pella and Serres 
Municipalities and 

• Administered examinations evaluating the teachers’ 
music educational training during the 3-year duration 
of the Program. 

3. 2. PUBLICATIONS 

3. 2. 1. Peer-reviewed Chapters in Edited Books 

Lapidaki, E. (in press). Φιλοσοφία, «καλές» πρακτικές και συμπεράσματα 
των μουσικών παρεμβάσεων για τον γραμματισμό και την ένταξη των 
παιδιών Ρομά στο σχολείο [Philosophy, “good” practices, and 
conclusions toward Roma children literacy and inclusion in the school]. 
In S. Mitakidou, & E. Tressou (Eds.). Ενδοσχολικές και Eξωσχολικές 
Στρατηγικές Παρέμβασης για την Ενίσχυση της Συμμετοχής Παιδιών 
Ρομά στο Σχολείο [In- and Out-of-School Intervention Policies for 
Strengthening Roma Children Participation in the School] (pp. 1-60). 
Thessaloniki, Greece: Copycity Ltd. 

[βλ. «APPENDIX»— Confirmation letter by Prof. E.d, Editor of the 
book and Heaf of the Department of Public Education].  

This chapter deals with issues related to the "inclusion" of Roma children in the 

Greek educational system through the music interventions that were designed, 

developed, and supervised by the author, within the framework of the Program 

“Active Inclusion of Roma Children of Central, Eastern, Western Macedonia and 

Thrace in the Educational System” (funded by the European Union and the National 

Strategic Reference Framework). The chapter critically discusses and presents key 

music educational approaches and examples of best music educational practices in 

relation to literacy issues many Roma children face. I argue that a set of structural 

and ideological factors that impact on literacy need to be linked to renewed music 

education practices that consider music creativity as collective or communal action 

based on “conversation of multiple voices,” “musical polyphony,” and improvisation, 

on the one hand, and on pedagogical values of democratic collaboration and 

responsibility, on the other. In fighting educational exclusion, these practices are 

needed, as they transgress beyond conventional political, socio-economic, musical, 

and cultural negative stereotypes and ‘folk theories’ that seem to obstruct 

educational experiences of, and positive expectations from, Roma students with 

regard to literacy achievement. 

Lapidaki, E. (2012). Expanding communities through music education: A 
practice of “conversation of multiple voices.” In S. van der Maas, C. 
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Hulshof, & P. Oldenhave (Eds.), Liber Plurum Vocum (pp. 94-100). 
Amsterdam: Universiteit van Amsterdam (ISBN 978-90-818488-0-0).  

The recent popularity of ‘community’ as a topic in music scholarship and practice 
goes hand in hand with the paradigm shifts taking place in how community is re-
imagined and experienced due to political and economic changes and globalized 
relationship structures in musical and non-musical contexts. Along these lines, music 
scholarship and practice have been increasingly orienting themselves to questions 
such as: ‘Do communities create new closeness and possibilities for musically 
working together?’ and ‘Do communities validate or extend hierarchical power 
structures in deceptive ways?’ The paper explores how ideology, education, and 
community serve as key socio-cultural enablers of creativity in music education. First, 
I review notions of higher music education as practice of political action and 
communal creativity. This is embedded in the assumption that when we begin to 
explore music education that arises in the multiplicity and mutuality of ‘conversations 
of voices’ things begin to change. Building on this framework, the music department 
and the school classroom, when musically working together, become a ‘polyphonic’ 
community of socially and culturally heterogenic groups of music learners who have 
the opportunity to develop a sense of collectivity and mutual responsibility for the 
difference of voices. 

Lapidaki, E., de Groot, R., & Stagkos, P. (2012). Communal creativity as 
sociomusical practice. In P. Burnhard, G. Mc Pherson, & G. Welch 
(Eds.) The Oxford Handbook of Music Education (pp. 371-388). 
London: Oxford University Press. 

This chapter demonstrates the importance of communal music creativity in music 
education. The first part reviews the theoretical framework surrounding the 
relationship between practical socialization and creativity. The second part discusses 
music creativity as socio-musical practice. The third part describes the creativity-
based project C.A.L.M. (Community Action in Learning Music — see 3. 1.), which 
aims to help students enrich their experiential learning through the development of 
musical practices that take place in, and through, the intersection of the musical 
worlds of the university and the school. 

Lapidaki, E. (2002). Interaction Between Artistic, Psychological, and 
Educational Aspects of Temporal Experience in Music: Evidence from 
Listeners’ Judgments. In M. Espeland (Ed.), Focus Area Report (pp. 
87–95). International Society of Music Education: Bergen, Norway. 

This chapter is concerned with a closer examination of the interaction between the 
artistic, scientific, and pedagogical aspects of temporal experience in music. It was 
designed to determine whether listeners were capable of forming consistent 'right' 
tempo judgments over an extended period of time by adjusting an initially 'wrong' 
tempo to a personally preferred tempo. The following questions were posed: Is there 
a consistent judgment of tempo across trials of the same examples using varying 
initial tempi for each trial? Is tempo judgment affected by the age and music 
background of the listeners, the compositional style of the pieces, or the familiarity 
with and preference for the music? Results indicated that the initial tempo 
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significantly dominated judgments. A small number of adults were remarkably 
consistent in their tempo judgments across all four trials. It appeared that these 
individuals possess an exceptional ability with respect to acute stability of large-scale 
timing in music that was labelled "absolute tempo." There was evidence that the 
degree of consistency in right tempo judgments gradually increased from 
preadolescence through adulthood. Musical style, familiarity, and preference also 
affected consistency of tempo judgments. However, few statistically significant 
differences in tempo judgment consistency were found as a result of listeners' music 
background. By proposing a creative, and most importantly, an intrinsically musical 
activity reflecting our need to organize and control the passage of time in music, it is 
hoped that this study can help music educators open a new and intriguing dimension 
for music teaching and learning. 

Lapidaki, E. (1992). Time. In B. Reimer & J. Wright (Eds.), On the Nature 
of Musical Experience (pp. 246-248). Niwot, CO: The Universiry Press 
of Colorado. 

This essay is concerned with the experience of the musical fow, on which the sense 
of meaningful interactions of sound depends, is itself dependent on the sense of 
motion we get from music. And motion is intimately connected to the passage of 
time. While time in music is an obscure problem that is difficult to penetrate, it is of 
great importance to thinkers about music and composers (e.g., Susanne Langer, Igor 
Stravinsky, Paul Hindemith, Thomas Clifton) whose considerations about the 
intricacies of musical experience are discussed. The chapter ends with implications 
about further research. 

3. 2. 2. Peer-reviewed Publications in Journals 

Lapidaki, E. (forthcoming). Uncommon Grounds: Preparing Students in 
Higher Music Education for the Unpredictable. Philosophy of Music 
Education Review (p. 1-30). 

This article considers the contribution that Jacques Derrida’s work Of Hospitality 
might make to higher music education as it unsettles the usual ascription of 
normative value to learning and teaching music at the university. More specifically, 
the article addresses the need that higher music education in the neoliberal and 
(within Europe) the post-Bologna Agreement University should prepare students 
towards overcoming their fixed expectations about mastery and knowledge in 
teaching and learning music. Along these lines, what is most at issue in the 
encounter with Derrida’s thinking is the concomitant notion of forms of temporality—
unpredictability, slowability, immeasurability, anticipation, serendipity, and surprise. 
Higher music education is seen as the practice of social transformation through the 
realization of the notion of unpredictability of the ‘oral’ being-together with and 
through music educational interactions that are not sacrificed to economically driven 
performance indicators and measurable outcomes. Furthermore, the article draws on 
the learning and teaching practices of de-familiarization of educational spaces and 
pedagogical responsibility to the others as ways to disrupt students’ fixed 
expectations about what ‘good’ music teaching and mastery are. Providing de-
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familiarizing learning opportunities for music education students to become lost and 
to revel in the unknown or unpredictable through encounters with the Other is seen 
as the next step for music departments to creating new academic knowledge. 
Overall, this article is a call to see unpredictability as another framework through 
which higher music education can seek to re-invent theoretical concepts as well as 
codes and conventions of teaching and learning practices by inviting us to 
contemplate their own insufficiency, incompleteness, and discontent. 

Lapidaki, E. (2014). Artistic reciprocity as course-based practice of 
crossing ‘mono-artistic’ boundaries in higher visual arts and music 
education. Journal of Visual Art Practice, 13(2), 150-157 
(http://dx.doi.org/10.1080/14702029.2014.959723). 

While music education research has examined facets of inter-arts collaborations at 
professional level, there is little on inter-arts collaborations among students of 
different arts departments in the framework of common university courses. This 
article explores aspects of the learning of university visual art students and music 
students undertaking the course ‘Inter-Artistic Creative Thinking’, which concentrates 
on the stirrings and transformations of the role of the individual artist-student that are 
inexorably set in motion when learning occurs within an inter-arts collaborative 
environment. Topics addressed include artistic reciprocity through practical 
socialization and practice to ‘make the familiar strange,’ interartistic creativity through 
sonic engagement, and ways to facilitate novel musical, visual and educational 
experiences and outcomes for both visual art and music university students beyond 
superimposed institutionalized specialisms. 

Lapidaki, E., & Zacharopoulou, K. (2008). Review of the book Music, Motor 
Control and the Brain (edited by Eckart Altenmüller, Mario Wiesendanger 
and Jürg Kesselring, Oxford, Oxford University Press, 2006, 344 pp.), 
Music Education Research, 10(1), 159-162. 

The article reviews the book “Music, Motor Control and the Brain,” a collection of 20 
papers, most of which originated at the Music, Motor Control and Brain Symposium held 
in 2002 (Monte Verità, Ascona, Switzerland, 15-18 May). It provides fresh insights into 
the relationship between performing music and the ways it elicits sensorimotor reactions 
and activates neural mechanisms in the performer’s brain. The review discusses all 
chapters that consist each one of the five parts of the book, which concentrate on 
“History,” “Psychology,” “Movement Analysis,” “Representation in the Brain,” and 
“Apollo’s Curse—Loss of Motor Control in Musicians.” The review also encourages a 
broader understanding of the way the human body participates in acts of music 
performance and how the knowledge-acquiring system of the brain is involved in the 
process. 

Lapidaki, E. (2007). Learning from masters of musical creativity: Shaping  
compositional experiences in music education Philosophy of Music 
Education Review, 15(2), 93-117. 

http://dx.doi.org/10.1080/14702029.2014.959723
http://users.auth.gr/%7Elapidaki/documents/PublishedBookReview_2008.pdf
http://users.auth.gr/%7Elapidaki/documents/PublishedBookReview_2008.pdf
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There are several possible ways for investigating the creative process in musical 
composition in order to induce certain assumptions about the nature of the compositional 
experience that may provide a certain philosophical framework for shaping compositional 
experiences in music educational settings at all levels. By taking an approach mainly 
based on writings and interviews of twentieth and twenty-first century composers, such 
as Boulez, Ferneyhough, Foss, Ligeti, Xenakis, Reich, Reynolds, Schoenberg, 
Stockhausen, and Varèse, among others, the paper illustrates certain parameters about 
their actual compositional process. Implications for music education are suggested for 
immersing student composers in learning experiences that respect their intuitions, 
search for their individuality, and place emphasis on innovation and creative freedom as 
inseparable from expression. 

Lapidaki, E. (2005). Aισθητικές θεωρίες και μουσική εκπαίδευση: Σχέσεις και 
αντιπαραθέσεις [Aesthetic Theories and Music Education: Relations and 
Confrontations], Mουσικός Λόγος [Music Logos], 6, 3-14. 
http://users.ionio.gr/~GreekMus/mouslog/eng/past/ml6eng.htm and 
http://users.ionio.gr/~GreekMus/mouslog/past/ml6.htm 

The paper stresses the importance of musical experience as the cause of music 
education, which exists to enrich the musical experiences of all people. The first part 
critically considers the contribution of John Dewey, Susanne Langer, Leonard Meyer, 
and Monroe Beardsley to music education philosophy. The specific issues 
investigated are the concepts of emotion, motion, and feeling, which are of central 
importance to music education philosophy. The second part examines how the 
above-mentioned issues are related to the individual ideas of Bennett Reimer, 
Abraham Schwadron, and Michael Jenne about the nature of musical experience. 
The final part contains conclusions and recommendations for music education that 
are generated from viewpoints of agreement and disagreement among individual 
aesthetic ideas.  

Lapidaki (June, 2001). H μουσική και η διδακτική της: Σχινοβατώντας 
πάνω σε στέρεο έδαφος [Music and Its Didactic: Tight Rope Walking 
on Solid Ground]. Eνδε ίκτης [Ende ik t is ] ,  5 ,  28. 
http://www.ucy.ac.cy/publications/documents/Endeikths/endeiktis_v5.p
df 

The article is based on Gean Genet’s essay “The Funambule.” In this light the article 
is a plea for music educators to invent, take risks, develop, and refine their music 
educational interactions, which have intrinsic values for all participants exclusive of 
institutionalized opinions about how music is to be taught and learned. The article 
also argues that music educational experiences are introspective and corporeal as all 
participants of a music learning community strive to make music as part of their 
bodies radiating their own splendor and love to each other. The article concludes 
with recommendations for music educational practice that is based on the 
importance of risk taking ultimately leading to political metamorphosis through music 
creativity.  

http://users.ionio.gr/%7EGreekMus/mouslog/eng/past/ml6eng.htm
http://users.ionio.gr/%7EGreekMus/mouslog/past/ml6.htm
http://www.ucy.ac.cy/publications/documents/Endeikths/endeiktis_v5.pdf
http://www.ucy.ac.cy/publications/documents/Endeikths/endeiktis_v5.pdf
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Lapidaki, E. (2000). Stability of tempo perception in music listening.  
Music  Educat ion Research,  2 (1), 25-44.  

This study was designed to determine whether listeners from different age groups 
(30 adults, 30 adolescents, and 30 preadolescents) and musical backgrounds 
(musicians and nonmusicians) could set tempi in a consistent manner over an 
extended period of time.  The variables of musical style (e.g., Baroque, 
Impressionistic, contemporary, rock ballad, and dance music), familiarity, and 
preference were also considered. Subjects heard the same six compositions on four 
separate occasions. Each session systematically varied the order of the presentation 
and the initial tempo of the examples. Each was recorded digitally and performed in 
real time with a computer controlling a MIDI synthesizer. Subjects were asked to 
listen to each piece and indicate whether the experimenter should set the tempo 
“faster” or “slower” until it sounded right to them.  
 Results indicated that the initial tempo significantly dominated subjects’ “right” 
tempo judgments: the slower initial tempo generally evoked slower tempo selections, 
and so on. However, a relatively small number of adults, mostly musicians, were 
remarkably consistent in their tempo judgments across all four trials. It appeared that 
these individuals possess an exceptional ability with respect to acute stability of 
large-scale timing in music that was labeled “absolute tempo.”  
 There was also evidence that the degree of consistency in right tempo 
judgments gradually increased from preadolescence through adulthood. Few 
statistically significant differences in consistency of tempo judgments were found as 
a result of musical background. Findings strongly suggested that the style of musical 
examples influenced the degree of tempo consistency across trials. Moreover, there 
was statistically significant evidence that an increase of familiarity with the musical 
examples and the musical styles resulted in an increase of consistency of right 
tempo judgments. Finally, there was statistically significant evidence that subjects 
tended to render more consistent tempo judgments for the pieces they like than for 
the ones they dislike. 

Lapidaki, E., & Webster, P. R. (1991). Consistency of tempo judgments 
when listening to music of different styles. Psychomusicology, 10 (1), 
19-30.  

This study was designed to determine whether adult musicians and nonmusicians 
could consistently set tempi when listening to music examples drawn from Western 
art music of different styles. Three specific questions were posed: (a) is there a 
consistent judgment of tempo across three separate trials of the same music excerpt 
using varying initial tempi for each trial; (b) is the judgment of tempo affected by the 
music background of the subjects; and (c) is the judgment of tempo affected by the 
style of the excerpt? Subjects (n = 20) heard the same three music examples on 
three separate occasions. Each session systematically varied the order of the 
presentation and the initial tempo of the examples. Each was recorded digitally and 
performed in real time with a computer controlling a MIDI synthesizer. Results of a 
repeated measures ANOVA indicated significant differences from trial to trial for each 
music example. The initial tempo was shown to dominate the final, "correct" 
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judgment. Few statistically significant differences in tempo judgment were found as a 
result of music background and compositional style. 

3. 2. 3. Peer-Reviewed Full-Text Publications in Proceedings of International 
Conferences 

Lapidaki, E., & Alexandru, M. (2008).Temporal Experience in 
Ecclesiastical Chanting: A Collaborative Approach between Music 
Psychology and Byzantine Musicology. In R. Parncutt et al. (Eds.), 
Proceedings of the Fourth Conference of Interdisciplinary Musicology 
(pp. 1-20). Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece. 

Background in Music Psychology.  
The determination and manipulation of tempo constitutes an important expressive 
parameter of music that enables various juxtaposed sound events of the musical 
structure to be woven together or phrased in real time in order to make the 
communication of a composition’s musical meaning viable. In other words, “the 
temporal pacing of a composition is what gives music its unique motional, emotional, 
and sensuous character, as has been acknowledged in most discussions concerned 
with music aesthetics, theory, and compositional or performance practice” (Lapidaki, 
2000, p. 42). Recent research in expressive performance has shown that performers 
tend to indicate phrase boundaries (e.g., Chuan, & Chew, 2007) and, thus, clarify 
structure (Kendall, & Carterette, 1990) from tempo information by increasing the 
tempo between successive tones (Todd, 1995) or by manipulating the tempo of a 
composition according to musical units demarcated by prosodic cues (e.g., Palmer, & 
Hutchins. 2005). Nevertheless, interesting as these conclusions may be, they are 
limited in that they merely investigated the relationship between temporal pacing 
and/or metric and phrase segmentation in performances within the Western art music 
culture. 

Background in Byzantine Musicology.  
Byzantine theoreticians highlight the role of rhythm in ecclesiastical chant, by calling 
the Psaltike a “rhythmic art” (Pseudo-Damaskenos, l. 13-15) or “a science connected 
to rhythms and melodies” (Gabriel Hieromonachos, l. 27-28). However, our 
knowledge about the concrete rhythm in old Byzantine chant is fragmentary in many 
respects. As pointed out by Schlötterer (1991), the Byzantine concept of rhythm is 
indebted to Aristoxenos of Tarent, who saw in the rhythm the force giving shape to 
previous amorphous sounds, syllables, and/or movements. Such rhythmic energy is 
connected in Byzantine chant to the breath of the singer, becoming the living vehicle 
of the sacred word to be carried to the minds and hearts of the assembly. The music 
functions as ancilla verbi (servant of the word) both on microstructural and 
macrostructural levels (see Jammers 1962, and also Apostolopoulos 2002, p. 133). 
Musical texture, in close connection to temporal pacing, was for the late post- 
Byzantine theoretician Apostolos Konstas Chios (beginning of the 19th cent.) the 
criterion for his theory of four different categories of hymns (dromoi/chronoi): quick, 
heirmologic, organic, and slow (Apostolopoulos 2002, p. 226- 230). The exploring of 
the chanter’s experience of musical and liturgical time may shed new light on the 
rhythm as one of the most important components of Byzantine music. 

Aims.  
The study was designed to determine the temporal pacing chosen by 14 psaltes 
(singers of Byzantine music) from different age groups and positions (officia) in the 
Orthodox Church while chanting different pieces of the Byzantine Hymnography. 
More specifically, five specific research questions were posed: 

http://web.auth.gr/cim08/cim08_papers/Lapidaki-Alexandru/Lapidaki_Alexandrou_Proc.pdf
http://web.auth.gr/cim08/cim08_papers/Lapidaki-Alexandru/Lapidaki_Alexandrou_Proc.pdf
http://web.auth.gr/cim08/cim08_papers/Lapidaki-Alexandru/Lapidaki_Alexandrou_Proc.pdf
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1. Is there a consistency of temporal pacing by all psaltes for the same chants? 
2. Is temporal pacing affected by the “echos” (mode) of a certain Byzantine chant? 
3. Is the temporal pacing affected by the text or/and the musical style of a chant? 
4. Is the temporal pacing affected by the phrase structure of the chant? 
5. Is there a relationship between the tempo of a chant when chanted and when 
recited? 

Main contribution  
This study examines temporal pacing as a specific unifying relationship in conscious 
musical experience between the subjective pace of the flow of musical structure, on 
the one hand, and ordinary time, on the other, or between subjectively felt 
(“religious”) and objectively measured (clock) time while chanting Liturgical hymns of 
the Orthodox Church (Eliade, 1959). It is hoped that this unique collaborative 
approach to temporal experience between music psychology and Byzantine 
musicology will help both disciplines attune to “cultural nuances” and “cultural 
knowledge” of musical temporalities. As Judith Becker wrote: “Fragmentation of 
intellectual effort is one of the curses of the modern academy” (p. 7).  

Lapidaki, E. (2006). Temporal stability in repeated listening tasks. In M. 
Maroni, A. R. Addessi, R. Caterina, & M. Costa (Eds.), Proceedings of 
the International Conference of Music Perception and Cognition, pp. 
1440-1448 (ISBN 88-7395-155-4). University of Bologna, Bologna, 
Italy, 22-26 August. 

Empirical research on stability of temporal judgments in music has increased 
considerably during recent decades. The context of this paper is the question 
whether a piece of music has one and only one ‘right’ tempo, and if so, whether this 
seemingly well-established concept possesses an absolute or right time framework in 
the mind of the listeners. The paper reviews the literature on (a) the nature of timing 
in music from a biological perspective, (b) stability of motor and perceptual tasks 
during music performance, (c) personal or preferred tempo judgments, and (d) 
stability of tempo judgments in music listening. More specifically, the paper focuses 
on the use of internal clock-based mechanisms to represent musical timing and 
tempo in repeated musical tasks that may help us advance our understanding of the 
activity of the human body and consciousness in terms of what they reveal about 
motor programs and precise tempo preferences involved in the musical experience. 
Thereby, the theoretical framework of the Lapidaki (2000) study and the discussion 
of findings are expanded and discussed in a new light. Finally, I propose that large-
scale timing in music appears to reflect forms of “implicit cognition,” a term that has 
been used in psychological research to characterize situations in which mental 
processes can influence perception outside of phenomenal awareness and voluntary 
control. The material of this paper may prove useful in integrating a range of data 
and stimulating new research about the temporal organization of nervous system 
interactions and internal clocks with regard to tempo judgments in a complex 
nonverbal auditory domain. 

Lapidaki, E. (2005). Does the ability of absolute pitch carry over to the ability 
of absolute tempo while listening to music? In E. Malianov, C. 
Martindale, E. Berezina, L. Dorfman, D. Leontief, V. Petrov, & P. 
Locher (Eds.), Proceedings of the International Congress on 
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Aesthetics, Creativity, and Psychology of the Arts (pp. 232-234 (ΙSΒΝ 
5-89357-205-X). Perm, Russia, June 1-3. 

The ability to give over time stable tempo judgments to a piece of music in conditions 
seemingly devoid of an external tempo reference (a score or the body interaction 
involved in music performance) has been referred to as “absolute tempo,” as 
analogous to “absolute pitch” (Lapidaki & Webster, 1991). “Absolute pitch” is 
generally considered to reflect the ability to identify the pitch of any tone in the 
absence of a musical context or reference tone. In this paper, I review the interaction 
of absolute tempo and absolute pitch and present new data on their synergistic 
nature from a research project investigating absolute and relative pitch cues in the 
stability of large-scale timing while listening to music. I also discuss how these 
abilities are of interest to music researchers and music educators, in terms of what 
they reveal about the development of processing, coding, decision-making, and 
memory mechanisms of music listening. 

Lapidaki, E. (2003). The problem of musical time: A perennial issue of 
bifurcation with implications for music teaching and learning 
Proceed ings of  The Th i rd  Internat iona l  Research in  
Mus ic  Educat ion Conference.  University of Exeter, Exeter, UK, 
April 8-12 [Conference Proceedings on CD-ROM]. 

Undoubtly, the question “What is the time of music?” is the main theme of this paper. 
In order to provide the framework within which ideas of time in music developed, the 
paper turns to a brief consideration of a few of the numerous attempts philosophers 
have made to achieve a better understanding of time. More specifically, the first part 
examines the most fundamental problem that has been formulated in the course of 
many centuries of Western philosophical debate: the existence of various forms of 
dualism. These include the split between subject and object, reality and eternity, 
matter and mind, body and mind, space and time, the world and experience, facts 
and theory, senses and consciousness, empiricism and formalism, among other 
forms of bifurcation. The most fundamental split of all, though, appears to be the one 
between Being and Becoming, that is, between that which is eternally fixed, 
immutable, permanent, unchanging, nonhistorical, and isolated within itself, and that 
which is forever in flux, changing, temporal, developing, growing, evolving, dynamic, 
and implicated in everything, everywhere. Furthermore, the article considers how 
most theoretical speculations about time are reflected as major driving forces, from 
time to time, in the language of musical temporality. The paper concludes with a list 
of qualitative dichotomies of time experience in music that can provide students with 
another source of knowledge, fulfillment, and gratification while learning music. 

Lapidaki, E. (2002). L’ imagination au pouvoir! Some philosophical riddles 
providing practical suggestions for music teaching and learning. In M. 
Britta, & M. Mélen (Eds.), Fu l l - text  Proceed ings  of  the10th 
Ann iversary ESCOM Conference (European Society for the 
Cognitive Sciences of Music) :  Mus ica l  Creat iv i t y  (pp. 1-9). Liège, 
Belgium: Université de Liège (Full-text Proceedings CD-ROM; see 
also http://users.auth.gr/lapidaki/documents/ESCOMLapidaki.pdf ).  
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Imagination is an issue, which must normally engenders nothing but fear in those of 
us who are involved in music education and the cultivation of creative thinking in 
music. For imagination in musical aesthetics is rather elusive to touch and fugitive to 
psychological research. Unfortunately, my main intent is to argue that imagination 
may prove as absolutely incommunicable with regard to teaching it as the 
revolutionary slogan of the Parisian May 1968 "L'imagination au pouvoir!" has been 
with regard to legislating it. The paper underscores that Dewey's (1934/1980) idea of 
imagination that holds particular significance for music education, especially in the U. 
S., at both the theoretical and the empirical level (Webster, 1987; Reichling, 1990; 
Reimer & Wright, 1992) would not have been possible without the aggregate steps 
taken by leading minds, from the Enlightenment throughout Romanticism, from 
approximately1660 to 1850. Without pretending, however, to provide a complete 
intellectual history of the idea of imagination, the first part considers a few 
representative examples of Creative Imagination (Engell, 1981), which have helped 
Dewey to define what he means by this favorite though vague word. Furthermore, 
reflecting on some views by contemporary composers, the second part of the paper 
gleams much that is relevant to the attempt to underscore the significance of the 
unconscious thought as a realm of imagination in music creativity. The paper 
concludes with suggestions for teaching composition as an important part of music 
education that may provide an insurmountable opportunity for the imagination to 
develop. 

Lapidaki, E. (2000) Young people's and adults' large-scale timing in music 
listening. In C. Woods, G. B. Luck, R. Brochard, F. Seddon, & J. A. 
Sloboda (Eds.), Ful l - tex t  Proceed ings o f  the  S ix th 
Internat iona l  Conference on Mus ic  Percept ion and 
Cogn i t ion  (pp. 278-290). Keele University, Keele, Staffordshire, UK 
(Conference proceedings with full-text papers on CD-ROM 
http://users.auth.gr/lapidaki/documents/LapidakiProceedings.pdf). 

Perception of tempo in music is an extremely complex phenomenon. Although we 
can begin to comprehend the dimensions of this topic from our general musical 
experience, it is only recently that advances in digital technology have allowed the 
opportunity to empirically study perception of time and tempo. Yet, the unavailability 
of highly controllable test apparatus may not have hindered the experimental study of 
tempo as much as has a general lack of understanding of the relationship of tempo 
to other aspects of musical organisation. The paper consists of three parts that 
discuss: 1) The Notion of "Absolute" Tempo, 2) Research Questions, 3) Methodology 
and Results, and 4) Recommendations for Music Education. 

3. 2. 4. Research Presentations in Peer-Reviewed International Conferences (Abstract 
Proceedings) 

Lapidaki, E. (2014). Can Higher Music Education Be ‘Useful’ in Times of Crisis? 
Paper presentation at the 22nd EAS - European Association for Music in Schools 
Conference 'Every learner counts - Democracy and inclusion in music education in 
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the 21st century,' University of Nicosia, Nicosia, Cyprus, May 21-24. 

Lapidaki, E., Väkevä L., Schmidt, P., Kanellopoulos, P. (2013). Knowledge-Power / 
Mastery-Institution (Music Educators' Reflections on Foucault, Rancière, Badiou & 
Derrida). Panel presentation in Abstract Proceedings of The Ninth International 
Symposium on the Philosophy of Music Education (p.13), Teachers College, 
Columbia University, New York City, June 5 - 8. 
[http://www.cathybenedict.com/uploads/7/5/4/8/7548967/ 
2013_ispme.program.pdf]   

Lapidaki, E. (2012). Music education, disadvantaged schools and the challenge of 
economic crisis: What have we learned? Can we change things? In Abstract 
Proceedings of the 30th World Conference of the International Society for Music 
Education (p. 156), Thessaloniki, July 15 - 20. 
[http://issuu.com/official_isme/docs/30_abstracts] 

Zacharopoulou, K., & Lapidaki, E. (2012). Diabolus in musica: towards an 
understanding of theemotional perception of musical dissonance. In E. 
Cambouropoulos, C.Tsougras, & P. Mavromatis (Eds.), Proceedings of the 12th 
International Conference on Music Perception and Cognition — ICMPC  & the 8th 
Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music 
— ESCOM  (p. 1183), Thessaloniki, 23 - 28 July.  
[http://icmpc-escom2012.web.auth.gr/sites/default/files/papers/1183_Proc.pdf] 

Lapidaki, E. (2011). CR.E.A.M.: A pedagogical approach of crossing boundaries 
through artistic reciprocity. Paper presented at Audio-visuality: An International 
Conference on the Experience of Audio-Visual Art, Artefacts, and Media Texts, 
Department of Aesthetic Studies, Aarhus University, Aarhus, Denmark, May 26-28. 
[see Conference Abstracts: 
http://audiovisuality.au.dk/fileadmin/www.audiovisuality.au.dk/LapidakiPedagogical
Approach.pdf] 

Lapidaki, E. (2011). Ethos and Higher Music Education: A Framework for a New 
Agenda. Ιn S. Hennessy (Ed.), Proceedings of the 7h International Conference for 
Research in Music Education, University of Exeter, School of Education, Exeter, 
UK, April 12 - 16. 

Hennessy, S, Bresler, L., Espeland, M., Murphy, R., Burnard, P., & Lapidaki, E. 
(2009). Writing for scientific research journals. Panel Presentation in the 3rd 
International Conference of the Association of Primary School Music Educators 
(EEMAPE) “Contribution of Teaching Material to School Practice: Theory and 
Praxis in Music Education,” May 8-10, Athens, Greece. [see Book of Abstracts: 
http://primarymusic.primarymusic.gr/primarymusic/images/stories/eemape2009_co
nference_programme_grv24.04.09.pdf] 

Lapidaki, E. (2009). Preparing music education undergraduates for pedagogical 
responsibility and social action. Ιn S. Hennessy (Ed.), Proceedings of the 6th 
International Conference for Research in Music Education, University of Exeter, 
School of Education, Exeter, UK, April 14-18. 

http://icmpc-escom2012.web.auth.gr/sites/default/files/papers/1183_Proc.pdf
http://audiovisuality.au.dk/fileadmin/www.audiovisuality.au.dk/LapidakiPedagogicalApproach.pdf
http://audiovisuality.au.dk/fileadmin/www.audiovisuality.au.dk/LapidakiPedagogicalApproach.pdf
http://primarymusic.primarymusic.gr/primarymusic/images/stories/eemape2009_conference_programme_grv24.04.09.pdf
http://primarymusic.primarymusic.gr/primarymusic/images/stories/eemape2009_conference_programme_grv24.04.09.pdf
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Lapidaki, E. (2009). Challenging music students’ assumptions about the 
nature of music teaching: the example of C.A.L.M. In Proceedings of 
The Reflective Conservatoire, 2nd International Conference - Building 
Connections (p. 92/143) Guildhall School of Music & Drama, London, 
28 February – 3 March. 

Lapidaki, E. (2008). Music education as political action beyond the liberal 
democracy canon. In M. Baroni, & J. Tafuri (Eds.), Proceedings of the 
28th International Society of Music Education (ISME) World 
Conference “Music of All Ages” (p. 518-519). Bologna, Italy, 20-25 
July. 

Lapidaki, E., & Alexandru, M. (2008). Temporal Experience in 
Ecclesiastical Chanting: A Collaborative Approach between Music 
Psychology and Byzantine Musicology. In Abstract Proceedings of the 
Fourth Conference of Interdisciplinary Musicology (pp. 100-101) and 
Online Proceedings (full-text) of the Fourth Conference of 
Interdisciplinary Musicology, Aristotle University of Thessaloniki, 
Thessaloniki, Greece, 3-6 July. 

Lauridsen Roed, N., & Lapidaki, E. (2008). “I hear with my little ear”: a 
political approach to music teaching and learning. In Conference 
Proceedings of the Second Interactive Music Conference Bergen, 
Bergen. Norway, 28-30 April.   

Lapidaki, E. (2008). Music learning communities in schools: Music 
Education as social action (invited keynote). In M. Argyriou (Ed.), 
Current trends and dynamics of school psychology in education and 
music pedagogy: Symposium Minutes (pp.123-124). Athens, Greece: 
Greek Primary Music Teachers’ Association and Diaplasis Books 
(ISBN: 978-960-6638-67-1). Pireaus, Greece, 11-12 April.    

Lapidaki, E. (2007). Learning communities and music education: Music 
teacher training as political action. In M. Biasutti (Επιμ.), Proceedings 
of the International Conference Training Music Teachers: Research in 
Psychology of Music and Music Education (pp. 44 & 90) (ISBN 978-
88-6129-142-3). Padova, Italy: Cleup. November, 5-6.  

Lapidaki, E. (2007). Transgressing ‘accustomed’ creative experiences in 
music education. Conference Proceedings of the 1st Interactive Music 
Conference. Bergen, Norway, 25-27 Απριλίου. 
http://munin.hsh.no/home/iga/BIMUC/proceedings07/). 

Lapidaki, E. (2007). Developing imagination in music teaching: A case of 
‘authentic’ learning in Greek music teacher education. Ιn S. Hennessy 
(Ed.), Proceedings of the 5th International Conference for Research in 
Music Education (και σε CD-ROM), University of Exeter, School of 
Education, Exeter, UK, April 10-14. 

Lapidaki, E. (2006). Temporal stability in repeated listening tasks. Presented 
at The 9th International Conference of Music Perception and Cognition, 

http://web.auth.gr/cim08/cim08_abstracts/CIM08%20Abstracts%20Proceedings.pdf
http://web.auth.gr/cim08/cim08_abstracts/CIM08%20Abstracts%20Proceedings.pdf
http://web.auth.gr/cim08/index2.htm
http://www.klankmaat.nl/klankmaat/wie.html
http://ans.hsh.no/home/iga/BIMUC/bimuc08/proceedings08/LauridsenLapidaki.pdf
http://ans.hsh.no/home/iga/BIMUC/bimuc08/proceedings08/LauridsenLapidaki.pdf
http://munin.hsh.no/home/iga/BIMUC/proceedings07/
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University of Bologna, Bologna, Italy, 22-26 August.  http://w w w .escom -
icmpc-2006.org/home2.php 

Lapidaki, E. (2005). Learning from masters of musical creativity: Shaping 
compositional experiences in music education. Symposium Abstracts 
of the Sixth Phi losophy of  Music Educat ion Internat ional 
Symposium  (p.  6) ,  Department of Education, University of 
Hamburg, Germany, May 18-21.  

Lapidaki, E. (2005). Perceptual interactions between the abilities of absolute 
tempo and absolute pitch. In S. Hennessy (Επιμ.), Proceedings of the 
Fourth Internat ional Research in Music Educat ion 
Conference,  University of Exeter, Exeter, UK, 5-9 April. 

Lapidaki, E. (2003). The problem of musical time: A perennial issue of 
bifurcation with implications for music teaching and learning. In 
Proceed ings of  The Th i rd  Internat iona l  Research in  
Mus ic  Educat ion Conference.  University of Exeter, UK, April 8-
12 Aπριλίου.  [Proceedings on CD-ROM] 

Lapidaki, E. (2002). The interaction between artistic, psychological. and 
educational aspects of temporal experience in music. 25th Biennial 
World Conference and Music Fest iva l.The Internat ional 
Society of  Music Educat ion ( ISME 2002) .  Bergen, Norway, 
August 11-18. 

Lapidaki, E. (2000). The ability of absolute tempo. Proceedings of  
the Internat ional Conference on Psychology “Psychology 
af ter  the Year 2000.” University of Haifa, Haifa, Israel, June 12-
14. 

Lapidaki, E. (2000). Young people's and adults' large-scale timing in 
music listening. The Sixth Internat ional Conference on 
Music Percept ion and Cognit ion ( ICMPC6) .  Keele University, 
Keele, Staffordshire, UK, August 5-10.   

Lapidaki, E. (1999). Time experience in music listening: A study on 
stability of tempo perception. In P. Locher & L. Smith (Eds.), 
Proceed ings . XVI  Congress of  the Internat iona l  
Assoc iat ion of  Empir ica l  Aesthet ics  — IAEA (pp. 81-82. New 
York, NY, August, 9-12. 
http://www.chss.montclair.edu/psychology/iaea2000.html 

Lapidaki, E. (1999). After all we are not metronomes: A study on stability 
of tempo perception. In Proceedings of the 1999 Conference of  
the Society of  Music  Percept ion and Cognit ion  (SMPC99)  
(p.  60). Northwestern University, Evanston, IL USA, August 14-17. 

Lapidaki, E. (1999). Tempo as a Measure of Time Experience in Music 
Listening. The First  Internat ional Research in Music 
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Educat ion Conference (RIME1999).  University of Exeter, 
Exeter, UK, April 20-24.  

Lapidaki, E. (1990). Response to Mary J. Reichling’s paper on “Dewey, 
Imagination, Music: A Fugue on Three Subjects.” The Indiana 
Symposium on Research and Teaching in the Philosophy of Music 
Education “The Philosopher/Teacher in Music,” Bloomington, IN, 
USA, July 6-13. 

3. 2. 5. Editing of translated Book 

Lapidaki, E. (forthcoming). Editing of the completed Greek translation (by 
Lina Sipitanou) of Bennett Reimer’s book “A Philosophy of Music 
Education: Advancing the Vision” [Mια φιλοσοφία της μουσικής 
εκπαίδευσης: Προωθώντας το όραμα]).  

[See “Appendix” — Book Catalogue (p. 129) published by Dardanos 
Publishing Company]. 
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θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή. 
[βλ. «Παράρτημα»–Βεβαίωση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, Α.Π.Θ. για την  
δημοσίευση της Πρυτανικής Πράξης αριθμ. 2321/22-12-2008  
σχετικά με τη μονιμοποιήση (αριθμ. πρωτοκόλλου 3172/16--1-2009  

2004 μέχρι 2010 Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Σχολή Kαλών Tεχνών, 
Tμήμα Mουσικών Σπουδών.  

Επίκουρη καθηγήτρια Mουσικής Παιδαγωγικής.  
Διορίστηκε στη βαθμίδα της επίκουρης καθηγήτριας με  
θητεία με την αριθμ. 17678/11-11-2004 Πρυτανική Πράξη (ΦEK 
258/26-10-2004 τNΠΔΔ).  

[βλ. «Παράρτημα»–Έγγραφα Πρυτανείας για  
τον διορισμό (αριθ. πρωτ. 15736/5-11-2004) και για την  
ανάληψη καθηκόντων στην θέση της βαθμίδας της επίκουρης 
καθηγήτριας (αριθ. πρωτ. 17678/11-11-2004)]. 

1998 μέχρι 2004 Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Σχολή Kαλών Tεχνών, 
Tμήμα Mουσικών Σπουδών.  

Λέκτορας Mουσικής Παιδαγωγικής. 
Διορίστηκε στη βαθμίδα του λέκτορα με θητεία με την αριθμ. 
A1188/22.10.97 Πρυτανική Πράξη (ΦEK 226/22.12.97 τNΠΔΔ).  



Eleni Lapidaki, PhD. 
  

 

59 
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2004 (Φεβρουάριο—Αύγουστο) Universiteit van Amsterdam,  
Τμήμα Μουσικολογίας, 
Amsterdam, Ολλανδία. 
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Μετά από πρόσκληση του Prof. Dr. Rokus de Groot, Προέδρου  
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http://musicology-uva.blogspot.gr/p/test.html
http://musicology-uva.blogspot.gr/p/test.html
http://musicology-uva.blogspot.gr/p/test.html
http://musicology-uva.blogspot.gr/p/test.html


Eleni Lapidaki, PhD. 
  

 

60 

2012 Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας  
και Θρησκευμάτων, 
Αθήνα. 

Βραβείο Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής Αριστείας 
(http://excellence.minedu.gov.gr/listing/86-calm) για το ερευνητικό 
πρόγραμμα C.A.L.M (Community Action in Learning Music), το οποίο 
ίδρυσε και διευθύνει η Ελένη Λαπιδάκη.  

Το βραβείο απενεμήθη κατά το «1ο Συνέδριο για την Ακαδημαϊκή και 
Επιστημονική Αριστεία στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» 
στις 17 Δεκεμβρίου 2012 
(http://excellence.minedu.gov.gr/en/excellence-conference). 

2011 Κέντρο Διάδοσης Επιστημών &  
Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, 
Θεσσαλονίκη. 

Διάκριση Επιστημονικής Αριστείας για το ερευνητικό  
πρόγραμμα C.A.L.M (Community Action in Learning Music). 

Η διάκριση απενεμήθη κατά την τιμητική εκδήλωση με θέμα «Το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αριστεύει»”  
στις 21 Σεπτεμβρίου 2011  

[βλ. http://auth.gr/en/node/14701, Λίστα Διακριθέντων (σελ. 2) 
http://auth.gr/sites/default/files/press/_Διακρίσεις-μελών-ΔΕΠ_2010-
2011_FINAL.pdf και video http://auth.gr/video/15405 στη  
1ώρα 49’ 43”]. 

1998 Council for Research in Music Education 
(CRME), 
National Association for Music Education 
(NafME), 
Biennial Conference, 
Phoenix, Arizona, Η.Π,Α.  

The Outstanding Dissertation Award in Music Education 
(http://bcrme.press.illinois.edu/ODA/oda_history.html). 
H διεθνούς κύρους επιστημονική αυτή διάκριση απονέμεται για 
εξέχουσες συνεισφορές στον τομέα της έρευνας της μουσικής 
εκπαίδευσης από το Συμβούλιο για την Έρευνα στη Mουσική 
Eκπαίδευση (Council for Research in Music Education–CRME).  

H απονομή έγινε σε ειδική τελετή που διοργάνωσε το Eθνικό 
Συνέδριο για τη Mουσική Eκπαίδευση (National Association for 
Music Education) στις 16 Aπριλίου 1998.  

Με το βραβείο αυτό έχουν τιμηθεί οι ερευνητές της μουσικής 
παιδαγωγικής Janet Revel Barrett, Liora Bresler και Maud Hickey, 
μεταξύ άλλων.  
[βλ. «Παράρτημα»– φωτοτυπία του βραβείου]. 

1. 5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) 

2010 — 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης  

http://excellence.minedu.gov.gr/listing/86-calm
http://excellence.minedu.gov.gr/en/excellence-conference
http://auth.gr/en/node/14701
http://auth.gr/sites/default/files/press/_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CE%94%CE%95%CE%A0_2010-2011_FINAL.pdf
http://auth.gr/sites/default/files/press/_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CE%94%CE%95%CE%A0_2010-2011_FINAL.pdf
http://auth.gr/video/15405
http://bcrme.press.illinois.edu/ODA/oda_history.html
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και Δια Βίου Μάθησης.  
Συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΠ) και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ, 
Κωδικός Έργου 73,  
8206/02-06-2010). 

Τίτλος Έργου:  
«Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των Παιδιών Ρομά. Περιφέρειες Κεντρικής 
Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης   
Επιστημονικώς υπεύθυνη του Προγράμματος:  
Ευαγγελία Τρέσσου, Καθηγήτρια και Πρόεδρος, 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Ρόλος στο Πρόγραμμα: 
Επιστημονικώς υπεύθυνη για τις μουσικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 
του προγράμματος (Δράσεις 1 και 2) Παρεμβάσεις στη μουσική 
εκπαίδευση http://peroma.web.auth.gr/peroma/el/node/4 και, ενδεικτικά  
http://peroma.web.auth.gr/peroma/sites/roma/docs/123.pdf) 

[βλ. παρακάτω 3. 1. — «Αναλυτικό Υπόμνημα για το Ερευνητικό 
Έργο και τις Υποβαλλόμενες Δημοσιέυσης»—Ερευνητικά Έργα 
(Προγράμματα)»]. 

2008 μέχρι σήμερα Επιτροπή Ερευνών, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(Κωδικοί Έργου 88060 & 50098)  

Τίτλος Έργου: 
«Κοινότητες Μάθησης και Μουσική Εκπαίδευση: Η Μουσική 
Δημιουργικότητα ως Κοινωνική Δράση» (ακρωνύμιο C.A.L.M.—
Community Action in Learning Music). 

Ρόλος στο Έργο: 
Συντονίστρια και επιστημονικώς υπεύθυνη. 

[βλ. παρακάτω 3. 1. — «Αναλυτικό Υπόμνημα για το Ερευνητικό 
Έργο και τις Υποβαλλόμενες Δημοσιέυσης»—Ερευνητικά Έργα 
(Προγράμματα)». Επίσης «Παράρτημα» — αναφορές εφημερίδων 
για το Πρόγραμμα]. 

 

2004 μέχρι 2007 Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ, 
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης, Aριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Τίτλος Έργου: 
Αναβάθμιση («εξομείωση») πτυχίων των Νηπιαγωγών  
Β. Ελλάδος. 
Ρόλος στο Έργο: 
Εντεταλμένη διδασκαλίας μαθημάτων με αντικείμενο την «Μουσική 
Αγωγή» και θεματοδότρια—αξιολογήτρια εξετάσεων στους νομούς 
Πέλλας και Σερρών.  

http://peroma.web.auth.gr/peroma/el/node/4
http://peroma.web.auth.gr/peroma/sites/roma/docs/123.pdf
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[βλ. παρακάτω 3. 1. — «Αναλυτικό Υπόμνημα για το Ερευνητικό 
Έργο και τις Υποβαλλόμενες Δημοσιέυσης»—Ερευνητικά Έργα 
(Προγράμματα)»]. 

1. 6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

1. 6. 1. Διεθνή Περιοδικά 
2006 μέχρι σήμερα International Journal of Music Education: 

Research (ISSN: 0255-7614), 
Sage Publication. 

Mέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board Committee)  
ενός εκ των σημαντικώτερων διεθνών επιστημονικών  
περιοδικών του κλάδου της Μουσικής Παιδαγωγικής. Eπιστημονικός 
διαιτητής.  
[βλ. παρακάτω 4.0. «Παράρτημα»—σελίδα περιοδικού και ιστοσελίδα 
http://www.sagepub.com/journalsProdEditBoards.nav?prodId=Journal2
1697 

2002 μέχρι σήμερα Music Education Research (ISSN 1461-3808), 
Ruthledge Publications 
(Taylor & Francis Group). 

Mέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board Committee). 
ενός εκ των σημαντικώτερων διεθνών επιστημονικών  
περιοδικών του κλάδου της Μουσικής Παιδαγωγικής. Eπιστημονικός 
διαιτητής.  

[βλ. παρακάτω 4.0. «Παράρτημα» —ιστοσελίδα της Συντακτικής 
Επιτροπής του περιοδικού 
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBo
rd&journalCode=cmue20 

1. 6. 2. Διεθνές Περιοδικό Εκδιδόμενο στην Ελλάδα 
2008 μέχρι 2014 Approaches: Music Therapy & Special Music 

Education (ISSN: ISSN 1791-9622), 
Greek Association of Primary Education  
Music Teachers (GAPEMT), 
Αθήνα. 
 

Mέλος της Συντακτικής Επιτροπής για την Ειδική Μουσική 
Εκπαίδευση. Eπιστημονικός διαιτητής  
[βλ. παρακάτω 4.0. «Παράρτημα»—σελίδα περιοδικού]. 

1. 7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

2015 Ninth Triennial Conference of the European 
Society for the Cognitive Sciences of Music, 
Northern Royal College for Music, 
17—22 Αυγούστου, 

http://www.sagepub.com/journalsProdEditBoards.nav?prodId=Journal201697
http://www.sagepub.com/journalsProdEditBoards.nav?prodId=Journal201697
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=cmue20
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=cmue20
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Manchester, Ηνωμένο Βασίλειο. 

Μέλος Κριτικής Επιστημονικής Επιτροπής 
(http://www.escom2015.org/reviewers.html). 

2015 7th Conference of the Greek Society for Music 
Education (E.E.M.E.),  
Music Literacy: Formal and Informal Ways of 
Music Teaching-Learning, 
27—29 Νοεμβρίου, 
Θεσσαλονίκη. 

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής.  
[βλ. παρακάτω 4.0. «Παράρτημα» — Επιστολή της Ε.Ε.Μ.Ε.] 

2014 13th International Conference on Music 
Perception and Cognition  
(ICMPC13-APSCOM5), 
Yonsei Unversity, 
4-8 Αυγούστου, 
Seoul, Νότιος Κορέα. 

Μέλος Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής.  
[βλ. ‘Conference Committees’ http://www.icmpc-apscom.org] 

2012 12th International Conference on Music 
Perception and Cognition — 8th Triennial 
Conference of the European Society for the 
Cognitive Sciences of Music (ICMPC— 
ESCOM), 
23-28 Ιουλίου, 
Θεσσαλονίκη. 

Μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής και της 
Οργανωτικής Επιτροπής.  
(http://icmpc-escom2012.web.auth.gr/?q=committees) 

2012 30th ISME World Conference on Music 
Education, 
Music Pædeia: From Ancient Greek 
Philosophers Toward Global Music 
Communities, 
15-20 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη. 

Μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

2009 6ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής 
 Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση 
(Ε.Ε.Μ.Ε.): «Μουσική: παιδεύει,  
εκπαιδεύει, θεραπεύει»", 
30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου, Αθήνα. 

Μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής. 
[http://www.eeme.gr/6th/episthmonikh_epitroph.htm - 0]. 

2009 3ο Διεθνές Συνέδριο της Ένωσης Εκπαιδευτικώ  

http://www.escom2015.org/reviewers.html
http://www.icmpc-apscom.org/
http://icmpc-escom2012.web.auth.gr/?q=committees
http://www.eeme.gr/6th/episthmonikh_epitroph.htm%230
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Μουσικής Αγωγής  
Α’βάθμιας Εκπαίδευσης: 
«Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στη 
σχολική πράξη: θεωρία και εφαρμογή στη 
Μουσική Εκπαίδευση», 
8-10 Μαΐου, Πειραιάς. 

Μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής 
(προσκεκλημένη ομιλήτρια). 
[http://www.primarymusic.gr/epimorfosi/synedria/item/345-sinedrio-
theoria-kai-efarmogi-sti-mousiki-ekpedefsi and 
http://primarymusic.primarymusic.gr/primarymusic/images/stories/E
ggrafa/3rd_international_conference_abstracts_D(2)_16.4.09.pdf]. 

2008 4th International Conference on  
Interdisciplinary Musicology (CIM)  
“Musical Structure,” 
July 2-6, Θεσσαλονίκη. 

Μέλος της Τοπικής Ακαδημαϊκής Συμβουλευτικής Επιτροπής. 
[http://cim08.web.auth.gr/index2.htm] 

2005 1ο Συνέδριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών 
Μουσικής Αγωγής Α’βάθμιας Εκπαίδευσης.  
15-17 Απριλίου, Αθήνα. 

Μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής.  
[http://www.primarymusic.gr/epimorfosi/synedria/item/350-sinedrio-
anagkeotita-sistimatikis-didaskalias]. 

1. 8. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

1. 8. 1. Κεφάλαια σε Επιμελημένα Επιστημονικά Βιβλία με Κριτές 

Λαπιδάκη, E. (Σεπτέμβριος, 2015). Φιλοσοφία, και συμπεράσματα των μουσικών 
παρεμβάσεων για τον γραμματισμό και την ένταξη των παιδιών Ρομά στο σχολε  
(σελ. 1- 60). Στο βιβλίο (Επιμ. Σ. Μητακίδου & Ε. Τρέσσου), Ενδοσχολικές και 
Eξωσχολικές Στρατηγικές Παρέμβασης για την  
Ενίσχυση της Συμμετοχής Παιδιών Ρομά στο Σχολείο. Θεσσαλονίκη: Copycity 
ΕΠΕ.  
[βλ. «Παράρτημα»— Βεβαίωση της Ε. Τρέσσου, καθηγήτριας και επιμελήτριας 
βιβλίου]. 

Lapidaki, E. (2012). Expanding communities through music education: A practice  
of “conversation of multiple voices” [Επεκτείνοντας τις κοινότητες μέσω της 
μουσικής εκπαίδευσης: Μια πρακτική «πολυφωνικής συζήτησης»]. Στο βιβλίο τω  
S. van der Maas, C. Hulshof, & P. Oldenhave (Επιμ.), L iber   
P lurum Vocum (pp. 94-100). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam 
(Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ) (ISBN 978-90-818488-0-0). 

Lapidaki, E., de Groot, R., & Stagkos, P. (2012). Communal creativity as socio-
musical practice [Κοινοτική (συλλογική) δημιουργικότητα ως κοινωνικο-μουσική 
πρακτική]. Στο βιβλίο των G. Mc Pherson, & G. Welch (Eπιμ.), The Oxford 
Handbook of Music Education . London: Oxford University Press.  

Lapidaki, E. (2002). Interaction between artistic, psychological, and educational 

http://www.primarymusic.gr/epimorfosi/synedria/item/345-sinedrio-theoria-kai-efarmogi-sti-mousiki-ekpedefsi
http://www.primarymusic.gr/epimorfosi/synedria/item/345-sinedrio-theoria-kai-efarmogi-sti-mousiki-ekpedefsi
http://primarymusic.primarymusic.gr/primarymusic/images/stories/Eggrafa/3rd_international_conference_abstracts_D(2)_16.4.09.pdf
http://primarymusic.primarymusic.gr/primarymusic/images/stories/Eggrafa/3rd_international_conference_abstracts_D(2)_16.4.09.pdf
http://cim08.web.auth.gr/index2.htm
http://www.primarymusic.gr/epimorfosi/synedria/item/350-sinedrio-anagkeotita-sistimatikis-didaskalias
http://www.primarymusic.gr/epimorfosi/synedria/item/350-sinedrio-anagkeotita-sistimatikis-didaskalias
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aspects of temporal experience in music: Evidence from listeners’ judgments [H 
αλληλεπίδραση μεταξύ καλλιτεχνικών, ψυχολογικών και εκπαιδευτικών 
εκφάνσεων της εμπειρίας του χρόνου στη μουσική: Mια μαρτυρία από κρίσεις 
ακροατών]. In M. Espeland (Ed.), Focus Area Report (σελ. 87–95). International 
Society of Music Education: Bergen, Norway. 

Lapidaki, E. (1992). Time [Χρόνος]. In B. Reimer & J. Wright (Eds.), On the  
Nature of Musical Experience (pp. 246-248). Niwot, CO: The Universiry Press  
of Colorado. 

1. 8. 2. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές  

Lapidaki, E. (υπό έκδοση 2015). Uncommon Grounds: Preparing Students in 
Higher Music Education for the Unpredictable [Ασυνήθιστα Εδάφη: 
Προετοιμάζοντας τους Φοιτητές στην Ανώτατη Μουσική Εκπαίδευση για το 
Απρόβλεπτο]. Phi losophy o f  Mus ic  Educat ion Rev iew (σελίδες 1-24). 
[βλ. «Παράρτημα»— Βεβαίωση της καθηγήτριας Estelle Jorgensen, εκδότριας του 
Περιοδικού]. 

Lapidaki, E. (2014). Artistic reciprocity as course-based practice of crossing ‘mono-
artistic’ boundaries in higher visual arts and music education [Καλλιτεχνική 
αλληλεπίδραση (ανταπόκριση) για να ξεπεραστούν οι  
«μονο-καλλιτεχνικές» οριοθετήσεις στην Ανώτατη Εικαστική και Μουσική 
Εκπαίδευση]. Journa l  o f  V isua l  Ar t  Prac t ice , 13(2), 150-157 
(http://dx.doi.org/10.1080/14702029.2014.959723). 

Lapidaki, E., & Zacharopoulou, K. (2008). Review of the book Music, Motor Control an  
the Brain (edited by Eckart Altenmüller, Mario Wiesendanger and Jürg Kesselring, 
Oxford, Oxford University Press, 2006, 344 pp.), Music Education Research, 10(1),  
159-162. 

Lapidaki, E. (2007). Learning from masters of musical creativity: Shaping  
compositional experiences in music education [Μαθαίνοντας από δασκάλους της 
μουσικής δημιουργικότητας: Διαμορφώνοντας εμπειρίες σύνθεσης στη μουσική 
εκπαίδευση]. Philosophy of Music Education Review, 15(2), 93-117. 

Λαπιδάκη, E. (2005). Aισθητικές θεωρίες και μουσική εκπαίδευση: Σχέσεις και 
αντιπαραθέσεις. Mουσικός Λόγος, 6, 3-14.  

Λαπιδάκη, E. (Iούνιος, 2001). H μουσική και η διδακτική της: Σχοινοβατώντας πάνω 
σε στέρεο έδαφος. Eνδείκτης,  5,  28.  

Lapidaki, E. (2000). Stability of tempo perceptionin music listening [H  
σταθερότητα της αντίληψης του τέμπο κατά τη μουσική ακρόαση] .   
Music  Educat ion Research,  2 (1), 25-44.  

Lapidaki, E., & Webster, P. R. (1991). Consistency of tempo judgments when 
listening to music of different styles [[H σταθερότητα κρίσεων για το τέμπο κατά τη 
μουσική ακρόαση μουσικής διαφορετικών στυλ] .  
Psychomusicology, 10 (1), 19-30.  

1. 8. 3. Δημοσιεύσεις (Ολόκληρες Εργασίες—Full-text) σε Πρακτικά Διεθνών 
Επιστημονικών Συνεδρίων με Κριτές 

Lapidaki, E., & Alexandru, M. (2008).Temporal Experience in Ecclesiastical 

http://users.auth.gr/%7Elapidaki/documents/PublishedBookReview_2008.pdf
http://users.auth.gr/%7Elapidaki/documents/PublishedBookReview_2008.pdf
http://web.auth.gr/cim08/cim08_papers/Lapidaki-Alexandru/Lapidaki_Alexandrou_Proc.pdf
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Chanting: A Collaborative Approach between Music Psychology and Byzantine 
Musicology [Η Εμπειρία του Χρόνου στην Εκκλησιαστική Ψαλμωδία: Μια 
προσέγγιση συνεργασίας μεταξύ της Μουσικής Ψυχολογίας και της Βυζαντινής 
Μουσικολογίας]. In C. Tsougras, R. Parncutt (Eπιμ.), Proceedings (Full-text) of 
the Fourth Conference of Interdisciplinary Musicology (20 σελίδες). Aristotle 
University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece (βλ. ιστοσελίδα 
http://cim08.web.auth.gr/cim08_papers/Lapidaki-
Alexandru/Lapidaki_Alexandrou_Proc.pdf).  

Lapidaki, E. (2006). Temporal stability in repeated listening tasks. [Χρονική 
σταθερότητα σε επαναλαμβανόμενες μουσικές δραστηριότητες/πράξεις]. In M. 
Maroni, A. R. Addessi, R. Caterina, & M. Costa (Eπιμ.), Proceedings of the 
International Conference of Music Perception and Cognition, σελ. 1440-1448 
(ISBN 88-7395-155-4). University of Bologna, Bologna, Italy 22-26 August. 

Lapidaki, E. (2006). Timing in music with and without awareness: Is there a relation 
between internal clocks and stability of tempo judgments while listening to music? 
[Χρονομέτρηση στη μουσική με και χωρίς συνείδηση: Υπάρχει σχέση μεταξύ 
εσωτερικών-βιολογικών ρολογιών και σταθερότητας στην αντίληψη του τέμπο 
κατά τη μουσική ακρόαση?] In H. Gottesdiener, & J.-C. Vilatte (Επιμ.), Full-text 
Proceedings (Πρακτικά με ολόκληρες εργασίες) of The XIX Congress of the 
International Association of Empirical Aesthetics (σελ. 847-850), University of 
Avignon, Avignon, France, August 29 - September 1. 

Lapidaki, E. (2005). Does the ability of absolute pitch carry over to the ability of 
absolute tempo while listening to music? [Επηρεάζεται η ικανότητα του απόλυτου 
τέμπο από την ικανότητα της απόλυτης ακοής, όταν ακούμε μουσική?]. In E. 
Malianov, C. Martindale, E. Berezina, L. Dorfman, D. Leontief, V. Petrov, & P. 
Locher (Επιμ.), Proceedings of the International Congress on Aesthetics, 
Creativity, and Psychology of the Arts, σελ. 232-234 (ΙSΒΝ 5-89357-205-X). 
Perm, Russia, June 1-3. 

Lapidaki, E. (2003). The problem of musical time: A perennial issue of bifurcation 
with implications for music teaching and learning [Tο πρόβλημα του μουσικού 
χρόνου: Ένα διαχρονικό θέμα διυσμού με υπαινιγμούς για τη μουσική διδασκαλία. 
Proceedings. The Third International Research in Music Education Conference. 
University of Exeter, Mεγάλη Bρετανία, 8-12 Aπριλίου 2003. 

Lapidaki, E. (2002). L’ imagination au pouvoir! Some philosophical riddles providing 
practical suggestions for music teaching and learning [Eξουσία στη φαντασία! 
Mερικοί φιλοσοφικοί γρίφοι που προσφέρουν πρακτικές προτάσεις για τη μουσική 
διδασκαλία και μάθηση]. In M. Britta, & M. Mélen (éditeurs/επιμελητές), Actes 
de la  Conference  du 10e Ann iversa i re de  l ’  ESCOM (European 
Society for the Cognitive Sciences of Music) :  La  Creat iv i té  Mus ica le  (σελ. 
1-9) Proceedings of the 10th Anniversary ESCOM Conference: 
Musical Creativity  [Πρακτικά του 10ου Eπαιτειακού Συνεδρίου του 
Eυρωπαϊκού Oργανισμού για τ ις Γνωστικές Eπιστήμες της 
Mουσικής].  Liège, Bέλγιο: Université de Liège. 

Lapidaki, E. (2000) Young people's and adults' large-scale timing in music listening 
[Xρονομέτρηση μεγάλης διάρκειας μουσικής εκ μέρους νέων και ενηλίκων κατά 
την ακρόασή της]. In C. Woods, G. B. Luck, R. Brochard, F. Seddon, & J. A. 
Sloboda (Editors/Eπιμελητές) Proceed ings of  the  S ix th Internat iona l  
Conference on Mus ic  Percept ion and Cogn i t ion [Πρακτ ικά του 
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Έκτου Δ ιεθνούς Συνεδρ ίου  της Mουσικής  Aντ ίληψης κα ι  
Γνωστ ικότητας ]  (σελ. 278-290). Keele, Staffordshire, Mεγάλη Bρετανία: 
Department of Psychology.  

(Πρακτικά συνεδρίου με full-text εργασίες σε CD-ROM). 
http://www.keele.ac.uk/depts/ps/icmpc6/ 

1. 8. 4. Ανακοινώσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια με Κριτές (Δημοσιεύσεις σε 
Πρακτικά με Abstracts) 

2014 

Lapidaki, E. (2014). Can Higher Music Education Be ‘Useful’ in Times of Crisis? 
[Μπορεί να είναι «χρήσιμη» η μουσική εκπαίδευση σε καιρούς κρίσης;] Paper 
presentation at the 22nd EAS - European Association for Music in Schools Conference 
'Every learner counts - Democracy and inclusion in music education 
 in the 21st century,' University of Nicosia, Nicosia, Cyprus, May 21-24 

2013 

Lapidaki, E., Väkevä L., Schmidt, P., Kanellopoulos, P. (2013). Knowledge-Power / 
Mastery-Institution. Music Educators' Reflections on Foucault, Rancière, Badiou & 
Derrida. Panel presentation at The Ninth International Symposium on the  
Philosophy of Music Education, Teachers College, Columbia University, New York 
City, June 5 - 8. (Abstract Proceedings, p.13) 
http://www.cathybenedict.com/uploads/7/5/4/8/7548967/ 
2013_ispme.program.pdf)  

2012 

Lapidaki, E. (2012). Music education, disadvantaged schools and the challenge of 
economic crisis: What have we learned? Can we change things? [Η μουσική 
εκπαίδευση, τα αδικημένα σχολεία και η πρόκληση της οικονομικής κρίσηςς:  
Τι μάθαμε; Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα;]. In Abstract Proceedings of the 
30th World Conference of the International Society for Music Education (p. 156), 
Thessaloniki, July 15 - 20.] http://issuu.com/official_isme/docs/30_abstracts] 

Zacharopoulou, K., & Lapidaki, E. (2012). Diabolus in musica: towards an 
understanding of the emotional perception of musical dissonance. In E. 
Cambouropoulos, C.Tsougras, & P. Mavromatis (Eds.), Proceedings of the 12th 
International Conference on Music Perception and Cognition (ICMPC) — 8th Triennial 
Conference of the European Society for the Cognitive Sciences  
of Music (ESCOM), (p. 1183), Thessaloniki, 23 - 28 July.  
[http://icmpc-escom2012.web.auth.gr/sites/default/files/papers/1183_Proc.pdf] 

2011 

Lapidaki, E. (2011). CR.E.A.M.: A pedagogical approach of crossing boundaries 
through artistic reciprocity. Paper presented at Audio-visuality: A Conference on the 
Experience of Audio-Visual Art, Artefacts, and Media Texts, Department of Aesthetic 
Studies, Aarhus University, Aarhus, Denmark, May 26-28. 

Lapidaki, E. (2011). Ethos and Higher Music Education: A Framework for a New 
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Agenda. Ιn S. Hennessy (Ed.), Proceedings of the 7h International Conference  
for Research in Music Education, University of Exeter, School of Education, Exeter, 
UK, April 12 - 16. 

2009 

Lapidaki, E. (2009). Preparing music education undergraduates for pedagogical 
responsibility and social action. Ιn S. Hennessy (Ed.), Proceedings of the 6th 
International Conference for Research in Music Education, University of Exeter, 
School of Education, Exeter, UK, April 14-18. 

Lapidaki, E. (2009). Challenging music students’ assumptions about the nature of 
music teaching: the example of C.A.L.M. T In Proceedings of The Reflective 
Conservatoire, 2nd International Conference - Building Connections (p. 92/143) 
Guildhall School of Music & Drama, London, 28 February – 3 March. 

2008 

Lapidaki, E. (2008). Music education as political action beyond the liberal 
democracy canon. In M. Baroni, & J. Tafuri (Επιμ.), Proceedings of the 28th 
International Society of Music Education (ISME) World Conference “Music of All 
Ages” (p. 518-519)., Bologna, Italy, 20-25 July. 

Lapidaki, E., & Alexandru, M. (2008).Temporal Experience in Ecclesiastical 
Chanting: A Collaborative Approach between Music Psychology and Byzantine 
Musicology. In Abstract Proceedings of the Fourth Conference of Interdisciplinary 
Musicology (pp. 100-101) and Online Proceedings (full-text) of the Fourth 
Conference of Interdisciplinary Musicology. Aristotle University of Thessaloniki, 
Thessaloniki, Greece, 3-6 July. 

Lauridsen Roed, N., & Lapidaki, E. (2008). “I hear with my little ear”: a political 
approach to music teaching and learning. Conference Proceedings of the Second 
Interactive Music Conference Bergen, Bergen. Norway, 28-30 April.   

Lapidaki, E. (2008). Music learning communities in schools: Music Education as 
social action (invited keynote). In M. Argyriou (Ed.), Current trends and dynamics 
of school psychology in education and music pedagogy: Symposium Minutes 
(pp.123-124). Athens, Greece: Greek Primary Music Teachers’ Association and 
Diaplasis Books (ISBN: 978-960-6638-67-1). Pireaus, Greece, 11-12 April.    

2007 

Lapidaki, E. (2007). Learning communities and music education: Music teacher 
training as political action [Κοινότητες μάθησης και μουσική εκπαίδευση: Η 
εκπαίδευση των μελλοντικών δασκάλων μουσικής ως πολιτική πράξη]. In M. 
Biasutti (Επιμ.), Proceedings of the International Conference Training Music 
Teachers: Research in Psychology of Music and Music Education, σελ. 44 & 90 
(ISBN 978-88-6129-142-3). Padova, Ιταλία: Cleup. 5-6 Νοεμβρίου.  
 
Lapidaki, E. (2007). Transgressing ‘accustomed’ creative experiences in music 
education [Υπερβαίνοντας τα όρια «συνηθισμένων» εμπειριων σύνθεσης στη 
μουσική εκπαίδευση]. Conference Proceedings of the 1st Interactive Music 
Conference. Bergen, Norway, 25-27 Απριλίου. 

http://web.auth.gr/cim08/cim08_abstracts/CIM08%20Abstracts%20Proceedings.pdf
http://web.auth.gr/cim08/cim08_abstracts/CIM08%20Abstracts%20Proceedings.pdf
http://web.auth.gr/cim08/index2.htm
http://www.klankmaat.nl/klankmaat/wie.html
http://ans.hsh.no/home/iga/BIMUC/bimuc08/proceedings08/LauridsenLapidaki.pdf
http://ans.hsh.no/home/iga/BIMUC/bimuc08/proceedings08/LauridsenLapidaki.pdf
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http://munin.hsh.no/home/iga/BIMUC/proceedings07/). 
 
Lapidaki, E. (2007). Developing imagination in music teaching: A case of 
‘authentic’ learning in Greek music teacher education [Αναπτύσσοντας τη 
φαντασία στη μουσική διδασκαλία: Μια περίπτωση «αυθεντικής» μάθησης στην 
εκπαίδευση των μελλοντικών δασκάλων μουσικής]. Ιn S. Hennessy (Eπιμ.), 
Proceedings of the 5th International Conference for Research in Music Education 
(και σε CD-ROM), University of Exeter, School of Education, Exeter, UK, April 10-
14. 

2006 

Lapidaki, E. (2006). Temporal stability in repeated listening tasks. The 9th 
International Conference of Music Perception and Cognition, University of Bologna, 
Bologna, Italy, 22-26 August.  http://w w w .escom-icmpc-2006.org/home2.php 

2005 

Lapidaki, E. (2005). Learning from masters of musical creativity: Shaping 
compositional experiences in music education [Μαθαίνοντας από δασκάλους της 
μουσικής δημιουργικότητας: Διαμορφώνοντας εμπειρίες σύνθεσης στη μουσική 
εκπαίδευση]. Symposium Abstracts of the Sixth Phi losophy of  Music 
Educat ion Internat ional Symposium  (p.  6) ,  Department of Education, 
University of Hamburg, Germany, May 18-21.  

Lapidaki, E. (2005). Perceptual interactions between the abilities of absolute 
tempo and absolute pitch. In S. Hennessy (Επιμ.), Abstract Proceedings of the 
Fourth Internat ional Research in Music Educat ion Conference,  
University of Exeter, Exeter, UK, 5-9 April.  

Lapidaki, E. (2005). Does the ability of absolute pitch carry over to the ability of 
absolute tempo while listening to music? [Επηρεάζεται η ικανότητα του απόλυτου 
τέμπο από την ικανότητα της απόλυτης ακοής, όταν ακούμε μουσική?]. In 
Proceedings of the International Congress on Aesthetics, Creativity, and 
Psychology of the Arts. Perm, Russia, June 1-3. 

2003 

Lapidaki, E. (2003). The problem of musical time: A perennial issue of bifurcation 
with implications for music teaching and learning [Tο πρόβλημα του μουσικού 
χρόνου: Ένα διαχρονικό θέμα διυσμού με υπαινιγμούς για τη μουσική διδασκαλία 
και μάθηση]. Proceed ings .  The Th i rd Internat iona l  Research in  
Mus ic  Educat ion Conference.  University of Exeter, Mεγάλη Bρετανία, 8-12 
Aπριλίου 2003.  

2002 

Lapidaki, E. (2002). The interaction between artistic, psychological, and educational 
aspects of temporal experience in music. [Αλληλεπιδράσεις μεταξύ  
καλλιτεχνικών, ψυχολογικών και παιδαγωγικών θεωρήσεων της εμπειρίας  
του χρόνου στη μουσική: Μαρτυρία από τις κρίσεις των ακροατών για το  
τέμπο]. 25th Biennia l World Conference and Music Fest iva l.The 
Internat ional Society of  Music Educat ion ( ISME 2002).  Bergen, Norway, 
August 11-18. 

http://munin.hsh.no/home/iga/BIMUC/proceedings07/
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2000 

Lapidaki, E. (2000). The ability of absolute tempo. Proceedings of  the 
Internat ional Conference on Psychology “Psychology af ter  the Year 
2000. ” University of Haifa, Haifa, Israel, June 12-14. 

Lapidaki, E. (2000). Young people's and adults' large-scale timing in music 
listening [Xρονομέτρηση μεγάλης διάρκειας μουσικής εκ μέρους νέων και ενηλίκων 
κατά την ακρόασή της]. The Sixth Internat ional Conference on Music 
Percept ion and Cognit ion ( ICMPC6) .  Keele University, Keele, Staffordshire, 
Mεγάλη Bρετανία, 5-10 Aυγούστου.  

1999 

Lapidaki, E. (1999). Time experience in music listening: A study on stability of 
tempo perception [H εμπειρία του χρόνου κατά τη μουσική ακρόαση: Mια έρευνα 
για τη σταθερότητα της αντίληψης του τέμπο]. In P. Locher & L. Smith (Eπιμ.), 
Proceed ings . XVI  Congress of  the Internat iona l  Assoc iat ion  of  
Empi r ica l  Aes thet ics  [16ο Kογκρέσο του Διεθνούς Oργανισμού για την 
Eμπειρική Aισθητική-IAEA], 81-82. New York, NY, H.Π.A., 9-12 Aυγούστου 2000. 
http://www.chss.montclair.edu/psychology/iaea2000.html 

Lapidaki, E. (1999). After all we are not metronomes: A study on stability of tempo 
perception. [Στο κάτω-κάτω δεν είμαστε μετρονόμοι: Έρευνα για τη σταθερότητα 
της αντίληψης του τέμπο]. Στα Πρακτικά Proceedings of the 1999 Conference 
of  the Society of  Music Percept ion and Cognit ion  (SMPC99)  (σελ. 
60).  Northwestern University, Evanston, IL, H.Π. A., August 14-17. 

Lapidaki, E. (1999). Tempo as a Measure of Time Experience in Music Listening 
[Το Τέμπο ως Μέτρο της Εμπειρίας του Χρόνου στη Μουσική]. The First  
Internat ional Research in Music Educat ion Conference (RIME1999).  
University of Exeter, Exeter, UK, April 20-24.  

1990 

Lapidaki, E. (1990). Response to Mary J. Reichling’s paper on «Dewey, 
Imagination, Music: A Fugue on Three Subjects». The Indiana Symposium on 
Research and Teaching in the Philosophy of Music Education “The 
Philosopher/Teacher in Music,” Bloomington, IN, USA, July 6-13. 

1. 8. 5. Επιμέλεια Μεταφρασμένου Βιβλίου  

Λαπιδάκη Ε. (αναμένεται η έκδοση). Eπιμέλεια της μετάφρασης στα ελληνικά και 
της έκδοσης (Μετάφραση—Λίνα Σιπητάνου) του βιβλίου του Reimer, B. A 
Philosophy of Music Education: Advancing the Vision [Mια φιλοσοφία της μουσικής 
εκπαίδευσης: Προωθώντας το όραμα]. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall.  

[βλ. «Παράρτημα» – Κατάλογος του εκδοτικού οίκου «Δαρδανός», σελ. 129]. 

1. 8. 6. Διδακτορική Διατριβή 

Lapidaki, E. (1996). Consistency of tempo judgments as a measure of time 
experience in music listening (Doctoral Dissertation, Northwestern University, 
1996). (Dissertation Abstracts International, AAD97-14633) 
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1. 9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ  
ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

2013 (1 Σεπτεμβρίου) μέχρι σήμερα Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 
Σχολή καλών Τεχνών  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

Αναπληρώτρια Πρόεδρος. 
[βλ. παρακάτω 4.0. «Παράρτημα»— ΦΕΚ 2890/14-11-3024,  
σελ. 42084]. 

    

2015 (3 Φεβρουαρίου) μέχρι σήμερα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ) 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Εκπρόσωπος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στον «Σύνδεσμο 
Ενημέρωσης» του ΕΛΚΕ.  
[βλ. παρακάτω 4.0. «Παράρτημα» —Έγγραφο Πρυτανείας Αριθμ. 
Πρωτοκόλλου 16392/3-2-2015] 

2014 «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά 
Συγγράμματα-Κάλλιπος», 
Operational Program “Education and Lifelong 
Learning,” 
National Strategic Reference Framework 
(ΕΣΠΑ). 

Αξιολογήτρια προτάσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Μουσικής 
Εκπαίδευσης, οι οποίες υποβλήθηκαν μετά από πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγγραφή ηλεκτρονικών βιβλίων στο 
πλαίσιο της 5ης Θεματικής Δράσης «Ανθρωπιστικές και Νομικές 
Επιστήμες, Επιστήμες Τεχνών & Γραμμάτων»). 

[βλ. «Παράρτημα» —έγγραφο του «Κάλλιπος»). 

2013— 2015 (3 Φεβρουαρίου) Επιτροπή Διαχείρισης 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ) 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης 
[βλ. παρακάτω 4.0. «Παράρτημα» Έγγραφο Πρυτανείας Αριθμ. 
Πρωτοκόλλου 5715/1-11-2013 
https://yperdiavgeia.gr/decisions/downloadPdf/9383066].  

2010 μέχρι σήμερα Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Σχολή Kαλών Tεχνών, 
Tμήμα Mουσικών Σπουδών.  

Σύμβουλος Σπουδών. 
(βλ. «Παράρτημα» — Βεβαίωση»).  

2008 Ελληνική Δημοκτατία, 
Aνώτατο Συμβούλιο Eπιλογής  
Προσωπικού (AΣEΠ), 
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Kεντρική Eπιτροπή Διαγωνισμού, 
Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών έτους 2008, 
Kλάδος ΠE 1601 Mουσικής, 
Αθήνα.  

Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του γραπτού διαγωνισμού για 
την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών στην Α’/βάθμια και 
Β’/βάθμια Εκπαίδευση κλάδου ΠΕ 1601 Μουσικής.  

[βλ. «Παράρτημα»–βεβαίωση του ΑΣΕΠ]. 

2008 Ελληνική Δημοκτατία, 
Διεπιστημονικός Οργανισμός 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & 
Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), 
Αθήνα. 

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Μουσικών Σπουδών. 
[βλ. «Παράρτημα»–βεβαίωση]. 

2008 Ελληνική Δημοκρατία, 
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), 
Διεύθυνση Υποτροφιών, 
Αθήνα. 

Αξιολογήτρια υποψηφιοτήτων για μεταδιδακτορική έρευνα στην 
Ελλάδα.  
 [βλ. «Παράρτημα»–βεβαίωση του ΙΚΥ]. 

2008 (21 μέχρι 25 Ιουνίου)  Κυπριακή Δημοκρατία, 
Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – 
Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.),  
Council of Educational Evaluation –  
Accreditation (C.E.E.A.)  
Λευκωσία, Κύπρος. 

Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Ειδικών στον τομέα της Μουσική  
για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσικών 
Σχολών/Τμημάτων των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων  
της Κύπρου. 
 
[βλ. «Παράρτημα»– Έγγραφο  
σχετικό με τη σύνθεσης της Τριμελούς Επιτροπής, τα  
καθήκοντα και το πρόγραμμα εργασίας των μελών της]. 

2007 (17 Μαΐου μέχρι 20 Ιουνίου)  Κυπριακή Δημοκρατία, 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών  
Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π),  
Evaluation Committee of Private Universities 
(Ε.C.P.U.), 
Λευκωσία, Κύπρος. 

Μέλος της Πενταμελούς Διεθνούς Επιτροπής Ειδικών (Team of 
Experts) στους τομείς Arts, Letters and Music για την  
Αξιολόγηση όλων των Σχολών/Τμημάτων των Ιδιωτικών 
Πανεπιστημίων της Κύπρου, τα οποία εμπίπτουν στους  
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παραπάνω τρεις τομείς. 
[βλ. «Παράρτημα»–πρόσκληση και έγγραφο  
περί της σύνθεσης της πενταμελούς Επιτροπής, χορήγηση άδειας 
απουσίας οκτώ ημερών από τον Κοσμήτορα της Σχολής Καλών 
Τεχνών, Α.Π.Θ.]. 

2007 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής. 

Σύμβουλος σπουδών σε θέματα φοιτητών με αναπηρίες και 
αλλοδαπών φοιτητών.  
[βλ. «Παράρτημα»–βεβαίωση/email από την Γραμματέα της 
Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής]. 

2006 (10 μέχρι 18 Μαρτίου)  Κυπριακή Δημοκρατία, 
Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – 
Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.),  
Council of Educational Evaluation –  
Accreditation (C.E.E.A.)  
Λευκωσία, Κύπρος. 

Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Ειδικών στον τομέα της Μουσική  
για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσικών 
Σχολών/Τμημάτων των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων  
της Κύπρου. 
 
[βλ. «Παράρτημα»–πρόσκληση εκ μέρους του καθηγητή κυρίου 
Φιλοκύπρου, Προέδρου του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης  
Πιστοποίησης και έγγραφο  
σχετικό με τη σύνθεσης της Επιτροπής]. 

2005 Ελληνική Δημοκρατία, 
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), 
Διεύθυνση Υποτροφιών, 
Αθήνα.  

Αξιολογήτρια υποψηφιοτήτων για μεταδιδακτορική έρευνα 
στην Ελλάδα.  
[βλ. «Παράρτημα»–βεβαίωση του ΙΚΥ]. 

2005  Ελληνική Δημοκρατία, 
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), 
Διεύθυνση Υποτροφιών, 
Αθήνα.  

Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής των μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων υποτροφιών στην ειδίκευση της «Μουσικής 
Αγωγής» του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006. (Eισηγήτρια θεμάτων 
διαγωνισμού στο μάθημα της «Μουσικής Παιδαγωγικής» και 
βαθμολογήτρια). 
[βλ. «Παράρτημα»–βεβαίωση του ΙΚΥ]. 

2001 Ελληνική Δημοκτατία, 
Aνώτατο Συμβούλιο Eπιλογής  
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Προσωπικού (AΣEΠ), 
Kεντρική Eπιτροπή Διαγωνισμού, 
Kλάδος ΠE 16 Mουσικής.  

Eισηγήτρια για τον ορισμό θεμάτων στη δεύτερη θεματική 
ενότητα: «Διδακτική Mεθοδολογία-Παιδαγωγικά Θέματα».  
[βλ. «Παράρτημα»–βεβαίωση]. 

1999  Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  
Kεντρική Eπιτροπή  
Eξετάσεων Mεταγραφών Eξωτερικού  
(K. E. E. M. E.). 

Bαθμολογήτρια των εξετάσεων για μεταγραφές υποψηφίων στο 
Tμήμα Mουσικών Σπουδών, A. Π. Θ., από πανεπιστήμια του 
εξωτερικού.  
[βλ. «Παράρτημα»–βεβαίωση]. 

1998 μέχρι σήμερα Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Σχολή Kαλών Tεχνών, 
Tμήμα Mουσικών Σπουδών. 

Yπεύθυνη για τις εξετάσεις στο μάθημα της Mουσικής Παιδαγωγικής 
για αναγνώριση πτυχίων από πανεπιστήμια του εξωτερικού εκ 
μέρους του ΔΟΑΤΑΠ. 

1998 μέχρι σήμερα Center for the Study of Education  
and the Musical Experience (CSEME), 
Κέντρο για την Μελέτη της Ρκπαίδευσης και 
της Μουσικής Εμπειρίας, 
Northwestern University,  
Evanston, IL, H.Π.A. 

Eπιστημονική συνεργάτης (Research Fellow) 
(http://sites.northwestern.edu/cseme/) 

1. 10. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

1. 10. 1. Διδακτορικές Διατροβές (Επιβλέπουσα)  

• «Οι Αλληλεπιδράσεις μεταξύ Πεποιθήσεων Μαθητών, Φύλου και 
Κοινωνικο-οικονομικού Υποβάθρου στις Αυτοαξιολογήσεις της Μουσική  
Συμπεριφοράς τους κατά το Μάθημα Μουσικής στο Σχολείο». 

Εκπονήθηκε από την Χαρούλα Κατσώχη με βαθμό «άριστα» 
(παμψηφεί). Ημερομηνία ορκωμοσίας: 22 Απριλίου 2015.  

Η Χαρούλα Κατσώχη εκπόνησε την διατριβή ως υπότροφος του 
προγράμματος ΕΣΠΑ «Ηράκλειτος ΙΙ».  

• “Instrumental Music Teachers' Identity and Practice in a Greek 
University Music Department and a Conservatoire Workplace.”  

Εκπονήθηκε από την Αγγελική Τριανταφυλλάκη, The Faculty of 
Education, University of Cambridge, UK. Απονομή Διδακτορικού τίτλου 
2008 (main advisor: Dr. Pam Burnard — 
https://www.educ.cam.ac.uk/people/doctoralstudents/theses/)  

https://www.educ.cam.ac.uk/people/doctoralstudents/theses/
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Επιβλέπουσα (supervisor) του μέρους της διδακτορικής έρευνας που 
διεξήχθη στην Ελλάδα (σχεδιασμός, μεθοδολογία και  
συλλογή δεδομένων). 
[βλ. «Παράρτημα» — Βεβαίωση του University of Cambridge]. 

• «Το Φαινόμενο της Μεταφώνησης και οι Αντιλήψεις Μαθητών σχετικά μ  
τις Φωνητικές Ικανότητές τους κατά τη Συμμετοχή τους στη Σχολική 
Χορωδία». 
Υποψήφιος διδάκτορας: Αντώνης Βερβέρης 

• «Η Ένταση του Συναισθήματος κατά τη Μουσική Ακρόαση: 
Το Πρόβλημα της Διαφωνίας».   
Υποψήφια διδάκτορας: Κυριακή Ζαχαροπούλου 

• “Δυνατότητες Χρήσεις Προγραφικών και Προαναγνωστικών Συμβόλων 
για τη Διδασκαλία Μουσικής Γραφής και Ανάγνωσης 
σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας.”  
Υποψήφια διδάκτορας: Εριφύλη Δαμιανού. 

• “Μουσική Εκπαίδευση και Δημιουργία Κοινοτήτων στα Σοβαρά Παιχνίδ  
(Serious Games).” 
Υποψήφιος διδάκτορας: Στέφανος Παπαχαρίτος. 

1. 10. 2. Διδακτορικές Διατροβές (Εξωτερική Εξετάστρια)  

2014 Queen's University Belfast, 
School of History & Anthropology, 
Belfast, UK. 

Εξωτερική Εξετάστρια της διδακτορικής διατριβής με θέμα “A 
Cross-cultural Investigation of Music and Emotion in Egypt and 
Northern Ireland.”  
Υποψήφια διδάκτορας: Mary Louise Boyle. 
Supervisor: Dr. Paulo Sousa.  

Εσωτερική εξετάστρια: Dr. Suzel Riley (School of History & 
Anthropology, Queens University Belfast). 

Εξωτερική Εξετάστρια: Dr. Eleni Lapidaki (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης). 

Ημερομηνία Διδακτορικής Εξέτασης: 4 Δεκεμβρίου 2014 
[βλ. «Παράρτημα» – έγγραφο του Queen’s University). 

2011 (Ιούνιος)  Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Τμήμα Μουσικών Σπουδών. 

Μέλος Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής διδακτορικής 
διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος Αδαμαντίας Πυλαρινού. 

[βλ. «Παράρτημα»–Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 
του Τμήμα Μουσικών Σπουδών (αριθμ. Πρωτ. 483/5.12.2007]. 

2011 (Οκτώβριος)  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Φιλοσοφική Σχολή, 
Τμήμα Αγγλικής Φιλιλογίας. 
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Μέλος Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής διδακτορικής 
διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος Μαρίας Ριστάνη. 
[βλ. «Παράρτημα»–Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 
Σύνθεσης του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλοσοφίας (αριθμ. 
Πρωτ. 784/17.5.2011]. 

2006 (20 Νοεμβρίου)  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 
Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Μέλος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την  
υποψήφια διδάκτορα Μαρία Κοκκίδου. 
[βλ. «Παράρτημα»–απόφαση αρ. 190/19-9-2006 
της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του παραπάνω Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης και διαβιβαστικό στην Επταμελή Επιτροπή 
για την δημόσια κρίση της διδακτορικής διατριβής]. 

2002 (6 Δεκεμβρίου)  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Σχολή Καλών Τεχνών, 
Τμήμα Μουσικών Σπουδών. 

Μέλος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τoν  
υποψήφιο διδάκτορα Πολύβιο Ανδρούτσο. 
[βλ. «Παράρτημα»–διαβιβαστικό στην  
Επταμελή Επιτροπή για την δημόσια κρίση της διδακτορικής 
διατριβής]. 

1. 10. 3. Διδακτορικές Διατριβές (Μέλος Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών) 

2007 μέχρι σήμερα  

Mέλος Τριμελών Εισηγητικών Επιτροπών για τις παρακάτω 
διδακτορικές διατριβές: 

• “The Rhythmic Turn in Samuel Becket’s Shorter Plays” (Επιβλέπουσα 
καθηγήτρια: Ruth Parkin-Gounelas, Τμήμα Αγγλικής Λογοτεχνίας, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). 
Εκπονήθηκε από την Dr. Μαρία Ριστάνη —με βαθμό «άριστα» 
(παμψηφεί). Ημερομηνία εξέτασης: 28 Ιανουαρίου 2013.  

• “Η Τέχνη της Προσωπογραφίας στη Βυζαντινή Μουσική: Το Πρόσωπο 
της Παναγίας” (Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Maria Alexandru, Τμήμα 
Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο  
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).  

Ολοκληρώθηκε απότην Βασιλική Γούση και αναμένεται η αναγγελία της 
ημερομηνίας εξέτασης για τον Σεπτέμβριο 2015. 

• «Μουσικο-Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις του Σύγχρονου Ρεπερτορίου για 
Πιάνο (1950 -2015)» (επιβλέπων καθηγητής: Νικόλαος Μαλλιάρας, 
Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών). 
Υποψήφια διδάκτορας: Λενιώ Λιάτσου.  

[βλ. «Παράρτημα»– Αποφάσεις της Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής 
Σύνθεσης για ορισμό τριμελών Εισηγητικών Επιτροπών]. 
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1. 10. 4. Colloquium Υποψηφίων Διδακτόρων 

2009 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Σχολή Καλών Τεχνών, 
Τμήμα Μουσικών Σπουδών. 

Συντονίστρια του Doctoral Colloquium του Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών που έχει ως στόχο την παρουσίαση και διεπιστημονική 
διερεύνηση του έργου των υποψηφίων διδακτόρων του  
Τμήματος. 

[βλ. «Παράρτημα»–Κοινοποιήση Γραμματείας (αριθμ. Πρωτ. 
579/26.2.2009) σχετικά με την απόφαση (αριθ. 1/23.1.2009) της Γενική  
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών]. 

1. 11. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 

2012 The Faculty of Humanities and Social  
Sciences, 
Ben-Gurion University of the Negev, 
Beer Sheva, Israel 

Αξιολογήτρια υποψηφιότητας για πλήρωση θέσης στην βαθμίδα του 
αναπληρωτή καθηγητή στη Μουσική Ψυχολογία/Εκπαίδευση (Τμήμα 
Τεχνών).  

[βλ. «Παράρτημα» — έγγραφο (5-11-2012) του Κοσμήτορα, The 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Ben-Gurion University]. 

2002 μέχρι σήμερα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  
Θεσσαλονίκης, 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο  
Αθηνών. 

Αξιολογήτρια υποψηφιοτήτων και μέλος διαφόρων επιτροπών 
εκλεκτόρων. 

[βλ. «Παράρτημα»]. 

1. 12. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

2000 μέχρι σήμερα Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Tμήμα Διεθνών Σχέσεων  
& Eκπαιδευτικών Προγραμμάτων, 
Πρόγραμμα Lifelong Learning  
ERASMUS Plus 

Aκαδημαϊκή υπεύθυνη για τις ανταλλαγές φοιτητών και 
διδασκόντων μεταξύ του Tμήματος Mουσικών Σπουδών, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και των Mουσικών 
Tμημάτων των πανεπιστημίων:  
1) Aarhus University, Aarhus, Σουηδία, 

https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=af17f9

https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=af17f94e3
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4e3 
2) Bergen University College, Høgskolen, Bergen, Νορβηγία, 

https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=aec653
c7c 

3) Unιversiteit van Amsterdam, Amsterdam, Ολλανδία, 
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=ad7fbd
ae0), 

4) Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Γερμανία, 
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=ae230
8bae 

5) University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy, Helsinki, 
Φινλανδία, 
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=d4ba4
545d 

2009 Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Tμήμα Διεθνών Σχέσεων  
& Eκπαιδευτικών Προγραμμάτων. 

Aκαδημαϊκή εκπρόσωπος του Προγράμματος Εργασίας στο 
πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ των 
πανεπιστημίων:  

YORK UNIVERSITY (Toronto, Καναδάς) και  
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

[βλ. «Παράρτημα»–απόφαση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, A. 
Π. Θ. (αριθμ. πρωτ. 35810/6/2/2009) και επιστολή του καθηγητή Α. 
Μάνθου, Πρυτάνεως του Α.Π.Θ. προς τον Prof. Dr. M. Shoukri, 
Πρύτανη του York University (Ref. Nr. 43164/13-3-2009)]. 

2000 μέχρι 2013 Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Tμήμα Διεθνών Σχέσεων  
& Eκπαιδευτικών Προγραμμάτων, 
Πρόγραμμα Lifelong Learning 
ERASMUS/Socrates. 

Aκαδημαϊκή υπεύθυνη για τις ανταλλαγές φοιτητών και 
διδασκόντων μεταξύ του Tμήματος Mουσικών Σπουδών, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και των Mουσικών 
Tμημάτων των πανεπιστημίων: 

1) Universität Bremen, Γερμανία,  
2) University of Bergen, Nορβηγία,  
3) Göteborg University, Σουηδία,  
4) University of Padova, Ιταλία και  
5) University of Exeter, Ηνωμέρο Βασίλειο (μόνο ανταλλαγή 

διδάσκοντος). 
[βλ. «Παράρτημα» – καταστάσεις ακαδημαϊκών υπευθύνων για 
ανταλλαγές του Tμήματος Mουσικών Σπουδών, A. Π. Θ.]. 

2007 Εthno Cyprus 2007 
Jeunesses Musicales International. 

Mέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και ακαδημαϊκή υπεύθυνη 
για τη συμμετοχή νέων μουσικών και μη μουσικών από την Ελλάδα 

https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=aec653c7c
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=aec653c7c
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=ad7fbdae0
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=ad7fbdae0
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=ae2308bae
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=ae2308bae
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=d4ba4545d
https://new.eurep.auth.gr/en/agreementContractView?ap=d4ba4545d
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στις μουσικοεκπαιδευτικού περιεχομένου εκδηλώσεις του Εthno 
Cyprus 2007, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Jeunesses Musicales 
International, του μεγαλύτερου δικτύου μουσικών ανταλλαγών νέων 
από όλο τον κόσμο. 
[βλ. «Παράρτημα»–προσυμφωνητικό συνεργασίας (preliminary 
agreement) και αρχική ιστοσελίδα του οργανισμού 
http://www.jmcyp.org/?menu=home]. 

1. 13. ΔIAΛEΞEIΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

2012 Universiteit van Amsterdam (UvA), 
Musicology Department,  
Amsterdam. 

Διάλεξη με θέμα “Futures In and Beyond Musicology” [Μέλλον  
Μέσα και Πέρα από τη Μουσικολογία]. Οργανώθηκε από τον 
Μουσικολογικό Φοιτητικό Σύλλογο Ragtime στο πλαίσιο της Ημέρας 
Διαλέξεων του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ  
(11 Απριλίου). 

[βλ. «Παράρτημα» – Πρόγραμμα Διάλεξης]. 

2011 Georg-August-Universität Göttingen, 
Musikwissenschaftliche Seminar,  
Göttingen, Γερμανία. 

Ομιλία στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Europa Ruft!” [Η Ευρώπη  
Καλεί]. Οργανώθηκε από την Prof. Birgit Abeles, καθηγήτρια και 
Πρόεδρο, Τμήμα Μουσικολογίας (2 Νοεμβρίου).  

[βλ. «Παράρτημα» – Πόστερ Διάλεξης]. 

2010 Universiteit van Amsterdam, 
Musikwissenschaftliche Seminar,  
Amsterdam. 

After All, We Are Not Metronomes: ‘Inconsistencies’ in the 
Experience of Musical Time [Στο κάτω κάτω δεν είμαστε 
μετρονόμοι: “Ασυνέπειες” στην εμπειρία του μουσικού χρόνου] 
Colloquium Lecture (16 Σεπτεμβρίου). 
[βλ. «Παράρτημα» – Ανακοίνωση Διάλεξης] 

28 Απριλίου μέχρι 3 Μαΐου 2008 Bergen University College, 
Music Department,  
Bergen, Νορβηγία. 

Ομιλίες και διδασκαλία μαθημάτων μουσικοπαιδαγωγικού 
περιεχομένου σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Δια 
Βίου Μάθηση»—Τομεακό πρόγραμμα Erasmus. 
[βλ. «Παράρτημα»—Σύμβαση (αριθ. 49) του Προγράμματος]. 

13 Σεπτεμβρίου 2007 Βing Overseas Seminars, 
Stanford University, 
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στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης,. 

Τίτλος διάλεξης (στο πλαίσιο των Σεμιναρίων Bing για τους 
φοιτητές του Stanford University): 

An Introduction to Musιc-psychological Research on 
the Relat ionship Between Tempo Perception and 
Interact iv ity.  
[Mια Εισαγωγή στη Mουσικοψυχολογική Έρευνα για τη Σχέση 
μεταξύ της Αντίληψης του Τέμπο και της Διαδραστικότητας]. 
[βλ. «Παράρτημα»—ηλεκτρονική αλληλογραφία με τον Prof. Chris 
Chaffe, Διευθυντή του Center for Computer Research in Music 
and Acoustics, Stanford University, και υπεύθυνο του 
Προγράμματος Bing Overseas Seminars, Stanford University]. 

25 Απριλίου-1 Μαΐου 2007 University οf Bergen, 
Music Department, 
Griegakademiet, 
Bergen, Νορβηγία. 

Ομιλίες μουσικοεκπαιδευτικού και μουσικοψυχολογικού 
περιεχομένου με αντικείμενο τη μουσική δημιουργικότητα σε 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Μουσικής 
Ακαδημίας “Grieg” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος Erasmus/Σωκράτης (Δράση 2.2). 
[βλ. «Παράρτημα»—Σύμβαση Erasmus/Σωκράτης (Δράση 2.2)]. 
 

10 Ιουνίου 2004 Universiteit van Amsterdam, 
Musicology Department 
(Muziekwetenschap), 
Universiteitstheater, 
Nieeuwe Doelenstraat 16, Amsterdam, 
Oλλανδία. 

Τίτλος εισήγησης (με τον Dr. Sander van Maas): 
Η Kατάσταση των Πραγμάτων και Πιθανά Μελλοντικά 
Σενάρια για τις Μουσικές Επιστήμες στην Ολλανδία  
[Over de Stand van Zaken en Mogelijke Toekomstscenario’s voor 
de Muziekwettenschappen in Nederland]. 
[βλ. «Παράρτημα»—Πρόγραμμα διαλέξεων του 2004]. 

20 Mαϊου 2004 Universiteit van Amsterdam, 
Institute for Logic, Language and 
Computation, 
Music Cognition Group,  
Plantage Muidergracht 24, 
Amsterdam, Ολλανδία. 

Τίτλος διάλεξης: 
Σταθερότητα της Αντίληψης του Τέμπο κατά τη Μουσική 
Ακρόαση  [Stability of Tempo Perception in Music Listening]. 
[βλ. «Παράρτημα»— πρόγραμμα συναντήσεων και 
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παρουσιάσεων 2004]. 

20 & 22 Nοεμβρίου 2002  Universität Bremen, 
Musikwissenschaft (Fachbereich 9), 
Bremen, Γερμανία. 

Tίτλοι διαλέξεων:  

α) Musikunterr icht an einem Athener Gymnasium, oder: 
Adolescents ’ Music Preferences: An Ecological 
Approach of Empir ical Research in Music 
Psycholofy/Educat ion 
και  

β) Was einen “guten Musiklehrer“ ausmacht, aus der 
Perpekt ive der Schulreal ität in Griechenland   
[Τι χαρακτηρίζει έναν «καλό δάσκαλο μουσικής»: η άποψη της 
Ελλήνικής σχολικής πραγματικότητας». 

Oι διαλέξεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο της διαπανεπιστημιακής 
συνεργασίας της E. Λαπιδάκη με τον Prof. Dr. Günter Kleinen 
(Universität Bremen) για το ερευνητικό project Der gute 
Musiklehrer im Ländervergleich [O καλός μουσικοεκπαιδευτικός 
μέσα από μια διακρατική σύγκριση].  

[βλ. «Παράρτημα»—Γερμανική ανακοίνωση διάλεξης & 
βεβαίωση]. 

8 Aπριλίου 2000 University of Helsinki, 
Department of Musicology, 
Helsinki, Φιλανδία. 

Tίτλος διάλεξης: 
I t 's About Time: Tempo Perception In Repeated Music 
Listening. 
 [βλ. «Παράρτημα»–ηλεκτρονική αλληλογραφία με τoν καθηγητή 
Prof. Eero Tarasti, Πρόεδρο του Mουσικού Tμήματος στο 
University of Helsinki]. 

9 Mαρτίου 1999 Cardiff University of Wales, 
Department of Music, 
Cardiff, Wales, Ηνωμένο Βασίλειο. 

Tίτλος διάλεξης στο πλαίσιο της σειράς John Bird Lectures για 
προσκεκλημένους επιστήμονες του πανεπιστημίου: 
Tempo as a Measure of Time Experience in Music [Το 
Τέμπο ως Μέτρο της Εμπειρίας του Χρόνου στη 
Μουσική].  
[βλ. «Παράρτημα»–ηλεκτρονική αλληλογραφία με την καθηγήτρια 
Dr. Caroline Rae, ακαδημαϊκή υπεύθυνh του προγράμματος στο 
Mουσικό Tμήμα του Cardiff University of Wales]. 

 

1. 14. ΔIOPΓANΩΣH ΔIAΛEΞEΩN, WORKSHOPS, ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ KAI ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 
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4 Μαΐου 2015 Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 
Σχολή Καλών Τεχνών, 
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Στο πλαίσιο του Μουσικοεκπαιδευτικού Προγράμματος C.A.L.M. 
(Community Action in Learning Music) o εξαιρετικός 
βιμπραφωνίστας Δημήτρης Αγγελάκης (υπότροφος του Ιδρύματος 
Fulbright και απόφοιτος του Τμήματος) παρουσίασε σεμινάριο-
workshop με θέμα:  

«Ελεύθερος Αυτoσχεδιασμός και Μουσική 
Εκπαίδευση».  
[βλ. http://www.mus.auth.gr/cms/?q=node/2427]. 

14 Οκτωβρίου 2014 Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 
Σχολή Καλών Τεχνών, 
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Στο πλαίσιο του Μουσικοεκπαιδευτικού Προγράμματος C.A.L.M. 
(Community Action in Learning Music) ο Carl Bergstrøm-Nielsen, 
Aalborg University, παρουσίασε σεμινάριο-workshop με θέμα: 

“Improvisat ion and Intuit ive Music. ” 
[βλ. ιστοσελίδα του Τμήματος: 
http://www.mus.auth.gr/cms/?q=en/node/2166]. 

16 Ιανουαρίου 2014 Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,  
Συλλογή Κωστάκη Έργων Ρωσικής 
Πρωτοπορίας,  
Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη. 

Διοργάνωση συναυλίας για το κοινό της Θεσσαλονίκης με τους 
διεθνούς φήμης Γαλλους κρυσταλλιστές Frédéric Bousquet και 
Marc Antoine Millon, οι οποίοι κατασκεύασαν τα ηχητικά γλυπτά 
του Baschet Instrumentarium, που πρόσφατα απέκτησε η 
συλλογή του ερευνητικού προγράμματος C.A.L.M. (Community 
Action in Learning Music). H εκδήλωση αυτή αποτελεί το 
αποτέλεσμα μιας ιδιότυπης συνεργασίας μεταξύ ένος Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης και ενός Ερευνητικού Μουσικοεκπαιδευτικού 
Προγράμματος. 

[βλ. ιστοσελίδα του Τμήματος: 
http://www.mus.auth.gr/cms/?q=node/1756. Επίσης «Παράρτημα» 
— αναφορές εφημερίδων για την εκδήλωση]. 

14 & 15 Ιανουαρίου 2014 Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 
Σχολή Καλών Τεχνών, 
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Στο πλαίσιο του Μουσικοεκπαιδευτικού Προγράμματος C.A.L.M. 
(Community Action in Learning Music), διοργανώθηκε διήμερο 
Master Class, στο οποίο Γάλλοι μουσικοί κρυσταλλιστές Frédéric 
Bousquet και Marc Antoine Millon παρουσίασαν ένα διήμερο 
workshop για τον αυτοσχεδιασμό στα Ηχητικά γλυπτά Baschet.  

Αυτά τα μοναδικά στην Ελλάδα χειροποίητα φουτουριστικά 

http://www.mus.auth.gr/cms/?q=node/2427
http://www.mus.auth.gr/cms/?q=en/node/2166
http://www.mus.auth.gr/cms/?q=node/1756
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μουσικά όργανα (ηχητικά γλυπτά), πρόσφατο απόκτημα της 
συλλογής του C.A.L.M., χρησιμοποιούνται σε σχολεία και 
κοινότητες που δεν έχουν πρόσβαση στην μουσική εκπαίδευση, 
έκφραση και δημιουργικότητα. 

[βλ. ιστοσελίδα του Τμήματος: 
http://www.mus.auth.gr/cms/?q=node/1757]. 

11 Ιουνίου2014 Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 
Σχολή Καλών Τεχνών, 
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Διοργάνωση του 3ου Ανοικτού Συμποσίου για Νέους Ερευνητές 
με θέμα: 
«Ο Χρόνος στη Μουσική. Η Μουσική στον Χρόνο».  
 [βλ. ανακοίνωση του Τμήματος: 
http://www.mus.auth.gr/cms/?q=node/2044 και Πρόγραμμα 
Συμποσίου 
http://www.mus.auth.gr/cms/sites/default/files/Student_Symposiu
m2014.pdf]. 

20 Ιουνίου 2011 Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 
Σχολή Καλών Τεχνών, 
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Διοργάνωση 3ου Ανοικτού Συμποσίου για Νέους Ερευνητές με 
θέμα: 
«Ο Χρόνος στη Μουσική. Η Μουσική στον Χρόνο».  

[βλ. «Παράρτημα» — Aνακοίνωση του Τμήματος και Πρόγραμμα 
Συμποσίου]. 

4 Νοεμβρίου 2009 Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 
Σχολή Καλών Τεχνών, 
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος C.A.L.M. 
(Community Action in Learning Music) ο Αμερικάνος καθηγητής 
Patrick Freer (School of Music, Georgia State University, 
Atlanta, H.Π.Α.) έδωσε διάλεξη με θέμα: 

What We Know About Young Adolescents .  .  .   
What I t  Means for Music Teaching & Learning.  
[Τι γνωρίζουμε για τους εφήβους .  . .  Τι σημαίνει για τη μουσική 
διδασκαλία και μάθηση]. 
[βλ. «Παράρτημα»– Ανακοίνωση/poster της διάλεξης]. 

13 Μαΐου 2009 Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 
Σχολή Καλών Τεχνών, 
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος C.A.L.M. 
(Community Action in Learning Music) οι Νορβηγίδες καθηγήτριες 
Torunn Bakken Hauge, Bjørg Solsvik Åvitsland και Trine 
Daviknes (Μουσικό Τμήμα, Bergen University College, 
Νορβηγία) έδωσαν διάλεξη (workshop) με θέμα: 

http://www.mus.auth.gr/cms/?q=node/2044
http://www.mus.auth.gr/cms/sites/default/files/Student_Symposium2014.pdf
http://www.mus.auth.gr/cms/sites/default/files/Student_Symposium2014.pdf
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Σύγχρονες Νορβηγικές Προσεγγίσεις της Μουσικής 
διδασκαλίας και Μάθησης.  
[βλ. «Παράρτημα»–ανακοίνωση διάλεξης]. 

29 Απριλίου 2009 Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 
Σχολή Καλών Τεχνών, 
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος C.A.L.M. 
(Community Action in Learning Music) ο Ολλανδός καθηγητής 
Rokus de Groot (Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικολογίας, 
Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ) έδωσε διάλεξη με θέμα: 

From Sufi tomb to World music stage:  
Pakistani-Indian qawwali  
[Aπό τον τάφο των Σούφι στην σκηνή  
της Μουσικής του Κόσμου: Πακιστανικά-Ινδικά Qawwali]. 

[βλ. «Παράρτημα»–ανακοίνωση/Poster της διάλεξης]. 

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009 Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 
Σχολή Καλών Τεχνών, 
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος C.A.L.M. 
(Community Action in Learning Music) η Δανέζα 
μουσικοεκπαιδευτικός Νanny Lauridsen  (ιδρύτρια του 
προγράμματος Klankmaat) έδωσε διάλεξη με θέμα: 

"I  got the music in me”: The music educat ional 
Approach of Klankmaaτ in Amsterdam.  
[«Εχω τη μουσική μέσα μου»: H μουσικοεκπαιδευτική προσέγγιση 
του KLANKMAAT]. 
[βλ. «Παράρτημα»–ανακοίνωση/Poster διάλεξης]. 

15 Φεβρουαρίου 2006 Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 
Σχολή Καλών Τεχνών, 
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Tίτλος εκδήλωσης (στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στη 
Μουσική Ψυχολογία»):  
Μεσολαβώντας—Ελέγχοντας—Εφαρμόζοντας. Ανοικτό 
Συμπόσιο Νέων Ερευνητών.  
[βλ. παρακάτω 2. 1. 3. «Διδασκαλία Μαθημάτων» και 
«Παράρτημα»—αφίσα/πρόγραμμα εκδήλωσης]. 

14 Φεβρουαρίου 2003 Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 
Σχολή Καλών Τεχνών, 
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Tίτλος εκδήλωσης (στο πλαίσιο του μαθήματος «Εξελικτική 
Ψυχολογία της Μουσικής»):  
Young Researchers ’ Poster Festival.  
Παρουσίαση της εκδήλωσης έγινε στην εφημερίδα 
MAKEΔONIA-ΘEΣΣAΛONIKH,  Tετάρτη 26 Φεβρουαρίου 
2003, σελ. 59 (Tέχνες)  
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[βλ. «Παράρτημα»—σελίδα εφημερίδας «Μακεδονία»]. 

20 Mαρτίου 2002 Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 
Σχολή Καλών Τεχνών, 
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Μουσικές Ταυτότητες» ο Aμερικάνος 
καθηγητής Roy King (Stanford University) έκανε διάλεξη με 
θέμα: 

H Σχέση της Tέχνης καi των Eπιστημών της Γενετικής, 
της Ψυχιατρικής και της Aρχαιολογίας.  
[βλ. παρακάτω 2. 1. 4. «Διδασκαλία Μαθημάτων» και 
«Παράρτημα»– ανακοίνωση διάλεξης]. 

14 Oκτωβρίου 2001 Kεντρικό Aμφιθέατρο  
της Πολυτεχνικής Σχολής, 
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Μουσική Παιδαγωγική» ο Γερμανός 
καθηγητής Prof. Günter Kleinen (Universität Bremen, Γερμανία) 
έδωσε 6ωρη διάλεξη με θέματα: 

Actuelle Entwicklungen in der deutchen 
Musikpädagogik   
[Σύγχρονες εξελίξεις στη Γερμανική μουσική εκπαίδευση] 
και 
Das  “Good Music Teacher” Projekt.  Komparative 
musikpädagogische Forschung zur 
Professional is ierung der Musiklehrerausbildung   
[Το έργο «ο Καλός Δάσκαλος Μουσικής»: Μια συγκριτική 
μουσικοεκπαιδευτική έρευνα για την επαγγελματική αναβάθμιση 
της εκπαίδευσης των δασκάλων μουσικής»]. 
[βλ. «Παράρτημα»–ανακοίνωση Γραμματείας]. 

 29 Mαΐου 1998 Kεντρικό Aμφιθέατρο  
της Πολυτεχνικής Σχολής, 
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Μουσική Παιδαγωγική» η 
μουσικοεκπαιδευτικός του Mουσικού  
Σχολείου Θεσσαλονίκης και συνθέτης Δρ. Δήμητρα  
Τρυπάνη  (Μουσικό Τμήμα, Ιόνιο Πανεπιστήμιο) έδωσε διάλεξη με 
θέμα: 

Mουσικές Eμπειρίες μέσα από τ ις Πρόβες για μια 
Συναυλία.  

Στην παρουσίαση αυτή συμμετείχε ενεργά το Φωνητικό και 
Oρχηστρικό Σύνολο Σύγχρονης Mουσικής του Mουσικού Σχολείου 
Θεσσαλονίκης  
[βλ. «Παράρτημα»–ανακοίνωση Γραμματείας).  
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2. 0. ANAΛYTIKA ΣTOIXEIA ΓIA TO ΔIΔAKTIKO EPΓO KAI THN EKΠAIΔEYTIKH 
ΔPAΣTHPIOTHTA 

2. 1. ΔIΔAΣKAΛIA MAΘHMATΩN (2012-2015) 

2. 1. 1. MOYΣIKH ΠAIΔAΓΩΓIKH 
Yποχρεωτικό μάθημα (YΠ1000): 3 ώρες εβδομαδιαίως 

H διδασκαλία του μαθήματος «Mουσική Παιδαγωγική» έχει ως στόχο να 
βοηθήσει τους μελλοντικούς μουσικοεκπαιδευτικούς του Tμήματος Mουσικών 
Σπουδών, A. Π. Θ. 

1. να εξοικειωθούν με την θεωρία και την έρευνα της μουσικής 
παιδαγωγικής, να αναπτύξουν κριτική ικανοτητα για την αξιολόγηση των 
γνώσεων αυτών και να διαμορφώσουν δική τους προσέγγιση στην 
επιστημονική σκέψη και πράξη, πράγμα που γίνεται με διαλέξεις, με τη 
χρήση πολλαπλής διεθνούς βιβλιογραφίας και με κριτικές περιλήψεις 
πάνω σε δημοσιεύσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας που γράφουν οι 
φοιτητές, 

2. να ζήσουν για πρώτη φορά τη μοναδική εμπειρία της μουσικής 
διδακτικής/μαθησιακής διαδικασίας σε μια τάξη σχολείου, μυούμενοι μέσω 
δικών τους πρωτότυπων μουσικών διδασκαλιών στην πράξη της 
μουσικής παιδαγωγικής, μ’ ένα τρόπο που δεν είναι αποκομμένος από τις 
πραγματικές ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης, και 

3. να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές της τεχνολογίας του Internet που 
αφορoύν τη μουσική διδασκαλία και την έρευνά της (computer-assisted 
music instruction), ώστε να είναι σε συνεχή ενημερωτική διασύνδεση με 
την διεθνή επιστημονική κοινότητα, τους εν ενεργεία 
μουσικοεκπαιδευτικούς καθώς και τις μουσικές δραστηριότητες των 
μαθητών σε διάφορα σχολεία του κόσμου.  

Όσον αφορά τις μουσικές διδασκαλίες, μεγάλη έμφαση δίδεται από τη 
διδάσκουσα στο να γίνονται αυτές τόσο σε σχολεία οικονομικά 
υποβαθμισμένων περιοχών, τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε 
δασκάλους και καθηγητές μουσικής, με σκοπό την επίλυση ρεαλιστικών 
προβλημάτων και την ανάδειξη αυτενέργειας εκ μέρους των φοιτητών 
στην αντιμετώπιση μιας πολύπλοκης και συνεχώς μεταβαλλόμενης 
επαγγελματικής, πολιτικής και πολιτιστικής πραγματικότητας.  

Το γεγονός ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση των φοιτητών διενεργείται 
με το να συμμετέχει η κάθε ομάδα φοιτητών ενεργά και απευθείας στη 
μουσικοεκπαιδευτική διαδικασία διδάσκοντας και διδασόμενη από τα 
παιδιά μιας τάξη σχολείου ή μιας κοινότητας δεν πρέπει να θεωρηθεί ως 
μια πρακτική εξάσκηση που ακολουθεί ή συμπληρώνει το θεωρητικό 
μέρος ενός μουσικοπαιδαγωγικού μαθήματος, όπως συμβαίνει συνήθως 
στην ανώτατη εκπαίδευση. Αντιθέτως, αποτελεί μια έμπρακτη εφαρμογή 
του εκπαιδευτικού μοντέλου της «κοινότητας μάθησης», σύμφωνα με το 
οποίο η πανεπιστημιακή γνώση πηγάζει, τροφοδοτείται και κατευθύνει την 
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επιστημονική μελέτη και έρευνα του φοιτητή μέσα από τις εμπειρίες, τις 
ανάγκες και το κοινωνικό έργο του. 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου ζητείται από τους φοιτητές να αξιολογήσουν τη 
διδάσκουσα του μαθήματος σε ειδικές φόρμες. Αυτές οι ανώνυμες 
αξιολογήσεις είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. 

[για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. 
http://qa.auth.gr/el/class/1/160007540 και 
http://www.mus.auth.gr/cms/?q=en/node/118]. 

2. 1. 2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ: Mουσική Δημιουργικότητα 
Μάθημα Υποχρεωτικό Επιλογής και Ελεύθερης Επιλογής για τους 
φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και Υποχρεωτικό για τους 
φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Α.Π.Θ. 

[βλ. «Παράρτημα»– Έγγραφα «Ανάθεσης διδασκαλίας μαθήματος» στους 
φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Χειμερινό 
Εξάμηνο 2009/2010 μέχρι και Χειμερινό Εξάμηνο 2015/2016). 

Yπάρχουν πολλοί τρόποι να προσεγγίσει κανείς ένα μάθημα που αφορά 
τη μουσική δημιουργική σκέψη. Mπορεί, μεταξύ άλλων, να οργανώσει το 
υλικό ιστορικά (διαβάζοντας την βιβλιογραφία με τη σειρα που γράφτηκε 
από τους αρχαίους μέχρι σήμερα). Mπορεί επίσης να χωρίσει το υλικό 
χρσιμοποιώντας ως κριτήρια τη δημιουργική προσωπικότητα, το 
δημιουργικό αποτέλεσμα και τη δημιουργική διαδικασία, μεταξύ άλλων 
προσεγγίσεων. Στο μάθημα αυτό η προσέγγιση του γνωστικού 
αντικειμένου γίνεται σε ενότητες βάσει των προβλημάτων που 
ανακύπτουν όσον αφορά:  

α) τις εννοιολογικές βάσεις της δημιουργικής σκέψης στη μουσική 
(φιλοσοφία, ψυχολογικές θεωρίες και μοντέλα δημιουργικής σκέψης), 

β) τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν σύγχρονες μουσικοψυχολογικές 
προσεγγίσεις της δημιουργικής σκέψης στη μουσική και  

γ) τη μουσική δημιουργικότητα, όπως εμφανίζεται στη 
μουσικοεκπαιδευτική έρευνα και πράξη. 

Eκτός από την εξοικείωση των φοιτητών με τα παραπάνω θέματα, στόχος 
του μαθήματος είναι η διερεύνηση και συνειδητοποίηση των διαφόρων 
σταδίων της δημιουργικής διαδικασίας στη μουσική μέσα από την 
διαδικασία παραγωγής δημιουργικών ηχητικών/μουσικών πειραματικών 
έργων των ίδιων των φοιτητών του μαθήματος σε συνδυασμό με 
διάφορες μορφές—κυρίως—ψηφιακής τέχνης (δημιουργία έργων radio 
art, soundscape και ντοκυμαντέρ για την δημιουργική διαδικασία, μεταξύ 
άλλων).  

Δείγματα των πειραματισμών των φοιτητών μπορεί να δει κανείς στο blog 
του μαθήματος http://creamauth.blogspot.gr/p/blog-page.html και στο 
Vimeo Channel και http://vimeo.com/channels/creamauth 

http://qa.auth.gr/el/class/1/160007540
http://www.mus.auth.gr/cms/?q=en/node/118
http://creamauth.blogspot.gr/p/blog-page.html
http://vimeo.com/channels/creamauth
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[βλ. http://qa.auth.gr/el/class/1/160007535,την ιστοσελίδα του Τμήματος 
http://www.mus.auth.gr/cms/?q=node/491 καθώς και την δημοσίευση 
Lapidaki, E. (2014). Artistic reciprocity as course-based practice of 
crossing ‘mono-artistic’ boundaries in higher visual arts and music 
education. Journal of Visual Art Practice, 13(2), 150-157]. 

2. 2. 3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ: Ο χρόνος στη μουσική. Η μουσική στο χρόνο 
Σεμινάριο: 3 ώρες εβδομαδιαίως (ECTS 4). 

Σε μια συνέντευξη προς το τέλος της ζωής του ο εικαστικός καλλιτέχνης 
Marcel Duchamp παρομοίασε το καλλιτεχνικό έργο του όχι ως τέχνη αλλά 
ως «αναπνοή». Είπε χαρακτηριστικά: «Μου αρέσει να ζω, να αναπνέω 
παρά να δουλεύω . . . Γι’ αυτό το λόγο, αν θέλετε, η τέχνη μου είναι αυτή 
της ζωής: κάθε δευτερόλεπτο, κάθε αναπνοή, είναι ένα έργο που δεν είναι 
τελειωμένο, που δεν είναι ούτε εικαστικό ούτε εγκεφαλικό».  

Πιο συγκεκριμένα, η έννοια του μουσικού χρόνου που αποτελεί 
πρωταρχικό αντικείμενο ψυχολογικής/εκπαιδευτικής έρευνας και 
καλλιτεχνικής έκφρασης είναι ένα αναπόσπαστο φαινόμενο της μουσικής 
συμπεριφοράς, όταν ακούμε, παίζουμε, αναλύουμε, διδάσκουμε, 
μαθαίνουμε ή/και «φτιάχνουμε» μουσική. 

Μερικά από τα θέματα που εξετάζονται είναι:  

1. Η χρονική διάσταση του ήχου,  
2. Η σχέση της μουσικής με άλλους κοινωνικούς ρυθμούς και διάρκειες,  
3. Η σχέση της μουσικής ακρόασης με μορφές μνήμης και πεποιθήσεις 

περί παροδικότητας και μονιμότητας, υποκειμενικότητας και 
διαχρονικότητας,  

4. Οι επιπτώσεις των multimedia και των διαδραστικών ψηφιακών 
τεχνολογιών, καθώς και του κυβερνοχώρου, στο μουσικό και τον 
κοινωνικό χρόνο και  

5. Η σχέση του χρόνου με τον χώρο έτσι όπως εμφανίζεται στον 
αυτοσχεδιασμό, τα soundscapes, τον κινηματογράφο και άλλες 
σύγχρονες διακαλλιτεχνικές πρακτικές. 

Το σεμινάριο «Ο Χρόνος στη Μουσική. Η Μουσική στον Χρόνο» έχει τους 
εξής μαθησιακούς στόχους:  
1. Την ανάπτυξη ενός λεξιλογίου για συζητήσεις φιλοσοφικού και 

επιστημονικού περιεχομένου σχετικά με την εμπειρία του χρόνου στη 
μουσική,  

2. Την κατανόηση της χρονικής εμπειρίας κατά την ακρόαση, την 
μάθηση της μουσικής, τον αυτοσχεδιασμό ή και την σύνθεση,  

3. Την διερεύνηση των επιστημονικών μεθόδων εξέτασης της εμπειρίας 
του χρόνου στη μουσική,  

4. Την εξοικείωση με χαρακτηριστικές πειραματικές μεθοδολογίες και 
τρόπους συγκέντρωσης και ανάλυσης δεδομένων,  

5. Την ανάπτυξη ικανοτήτων στη συγγραφή κριτικών περιλήψεων από τη 
σχετική επιστημονική βιβλιογραφία,  

http://qa.auth.gr/el/class/1/160007535
http://www.mus.auth.gr/cms/?q=node/491
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6. Την διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας (ατομικής ή σε ομάδες) σ’ ένα 
ειδικό θέμα ενδιαφέροντος σχετικό με την εμπειρία του χρόνου από τα 
επιστημονικά πεδία της μουσικής ψυχολογίας και της μουσικής 
εκπαίδευσης.  

[Για τα Επιστημονικά Συμπόσια Νέων Ερευνητών που διοργανώθηκαν 
στο πλαίσιο του σεμιναρίου, βλ. παραπάνω 1. 14. καθώς και 
http://www.mus.auth.gr/cms/?q=en/node/673].  

2. 2. ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

2. 2. 1.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ: Μουσικές Ταυτότητες 
Mάθημα Υποχρεωτικό Eπιλογής (EΓ0101): 3 ώρες εβδομαδιαίως 

2. 2. 2.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ: Εισαγωγή στη Μουσική Ψυχολογία 
Mάθημα Υποχρεωτικό Eπιλογής (EΓ0102): 3 ώρες εβδομαδιαίως 

2. 1. 3.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ: Εισαγωγή στην Εξελικτική Ψυχολογία της 
Μουσικής. 
Mάθημα Υποχρεωτικής Επιλογής (EΓ0100): 3 ώρες εβδομαδιαίως. 

[βλ. «Παράρτημα»— Παλαιότεροι Οδηγοί Σπουδών του Τμήματος 
Μουσικών Σπουδών]. 

2. 3. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 
Σχολή Καλών Τεχνών, 
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. 

Επιβλέπουσα 64 διπλωματικών εργασιών (οι περισσότερες 
έχουν βαθμολογηθεί με «άριστα» από τις εκάστοτε 
εξεταστικές επιτροπές) πάνω σε πρωτότυπα και σύγχρονα 
θέματα της μουσικής εκπαίδευσης και της μουσικής 
ψυχολογίας.  

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές επικεντρώνονται στην 
εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών κατά το 5ο έτος των 
σπουδών τους (“Integrated Master”). 

[βλ. «Παράρτημα» — Λίστα διπλωματικών εργασιών με 
επιβλέπουσα την Ελένη Λαπιδάκη]. 

http://www.mus.auth.gr/cms/?q=en/node/673


Eleni Lapidaki, PhD. 
  

 

90 

3. 0.  ANAΛYTIKO YΠOMNHMA ΓIA TO ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΙΣ 
YΠOBAΛΛOMENEΣ ΔHMOΣIEYΣEIΣ 

3. 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) 

2010 — 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης. 
Συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΠ) και εθνικούς 
πόρους (ΕΣΠΑ).  
Κωδικός Έργου 73, 8206/02-06-2010). 

Τίτλος Έργου:  
«Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των Παιδιών Ρομά. Περιφέρειες 
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης».  

Επιστημονικώς υπεύθυνη του Προγράμματος:  
Ευαγγελία Τρέσσου, Καθηγήτρια και Πρόεδρος, 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Ρόλος στο Πρόγραμμα: 
Επιστημονικώς υπεύθυνη για τις μουσικές εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις του προγράμματος (Δράσεις 1& 2: 
http://peroma.web.auth.gr/peroma/el/lndpagedrs02)  

Περιγραφή δράσεων προτεραιότητας: 
• Σχεδίασε, ανέπτυξε και επέβλεψε τις μουσικοεκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις και τις καλές πρακτικές που προέκυψαν σε 
περισσότερα από 70 νηπιαγωγεία και σχολεία α’ και β’-
βάθμιας εκπαίδευσης.  

• Υπεύθυνη για όλες τις δράσεις που απαιτήθηκαν για τον 
συντονισμό και την πραγματοποίηση των επιστημονικών και 
τεχνικών πλευρών των προσχεδιασμένων 
μουσικοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων. 

• Επέλεξε εξαιρετικούς συνεργάτες για να πραγματοποιήσουν 
τις μουσικοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα σχολεία καθώς 
και την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των 
εκπαιδευτικών. 

• Υπεύθυνη για την αποτελεσματικότητα και αποπεράτωση 
των μουσικοεκαπιδευτικών παρεμβάσεων εντός αυστηρών 
προθεσμιών και για την ακρίβεια των επιστημονικών και 
τεχνικών παραδοτέων. 

• Πρότεινε και ανέλαβε την ευθύνη για την αγορά μοναδικών 
για την Ελλάδα μουσικών οργάνων για μια υψηλής 
ποιότητας μουσική εκπαίδευση, έκφραση και 
δημιουργικότητα. 

• Δημοσίευσε εκτενές κεφάλαιο σε βιβλίο σχετικό όχι μόνο με 
το θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και με τις συγκεκριμένες 
καλές πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν με στόχο την 
ευαισθητοποίηση όχι μόνον της σχολικής αλλά και της 
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ευρύτερης κοινότητας για την εξάλειψη των προκαταλήψεων 
και τον περιορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού των 
παιδιών Ρομά.  

[Για περισσότερες λεπτομέρεις βλ. το κεφάλαιο με θέμα 
“Music Educational Interventions for Inclusion and Literacy 
Achievement of Roma Children in Schools” (pp. 1-60); και 
τις ιστροσελίδες 
http://peroma.web.auth.gr/peroma/sites/roma/files/files/Liter
acy%20through%20theatre%20-%20music.pdf και 
Μουσικοεκπαιδευτικό υλικό 
http://peroma.web.auth.gr/peroma/el/node/4]. 

2008 μέχρι σήμερα Επιτροπή Ερευνών, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 
(Κωδικοί Έργου 88060 & 50098)  

Τίτλος Έργου: 
«Κοινότητες Μάθησης και Μουσική Εκπαίδευση: Η Μουσική 
Δημιουργικότητα ως Κοινωνική Δράση» (ακρωνύμιο C.A.L.M.—
Community Action in Learning Music). 

Ρόλος στο Έργο: 
Συντονίστρια και επιστημονικώς υπεύθυνη. 

Μέλη της διεπιστημονικής ομάδας:  
Πέτρος Στάγκος, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου, Τομέας 
Διεθνών Σπουδών, Έδρα Jean Monnet για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, Τμήμα Νομικής, Α.Π.Θ., Μέλος (2009 μέχρι 
σήμερα) και Αντιπρόεδρος (2013-2014) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τα Κοινωνικά Δικαιώματα, Συμβούλιο της 
Ευρώπης, Στρασβούργο, Γαλλία.  
Λίλα Αντωνοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια της 
Οικονομίας της Υγείας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 
Α.Π.Θ. 

Περιγραφή βασικών αξόνων προτεραιότητας των 
δράσεων: 

• Προώθηση ισότητας ευκαιριών σε μια υψηλής ποιότητας 
μουσική εκπαίδευση σε μαθητές νηπιαγωγείων, δημοσίων 
σχολείων Α’ και Β’ εκπαίδευσης και κοινοτήτων, που δεν 
έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη μουσική 
διδασκαλία/μάθηση, έκφραση και δημιουργικότητα. 

• Δημιουργία του θεσμού «κοινοτήτων μάθησης» μεταξύ των 
φοιτητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και των 
μαθητών των δημοσίων σχολείων, τα οποία βρίσκονται σε 
οικονομικά υποβαθμισμένες αστικές και επαρχιακές 
περιοχές της Ελλάδας και των οποίων μεγάλος αριθμός 
μαθητών παρουσιάζει πολιτισμικές και γλωσσικές 
ιδιαιτερότητες και διαφορές (μουσουλμανόπαιδες, παιδιά 
Ρομά, Πομάκοι, παιδιά οικονομικών μεταναστών και 
προσφύγων) καθώς και σοβαρά προβλήματα υγείας. 

• Πρόταση συγκεκριμένων λύσεων μουσικοπαιδαγωγικής 
φύσεως, ώστε τα αναλυτικά προγράμματα μουσικής της 

http://peroma.web.auth.gr/peroma/sites/roma/files/files/Literacy%20through%20theatre%20-%20music.pdf
http://peroma.web.auth.gr/peroma/sites/roma/files/files/Literacy%20through%20theatre%20-%20music.pdf
http://peroma.web.auth.gr/peroma/el/node/4
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προσχολικής και της Α’ και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης να 
δίνουν ίσες ευκαιρίες για δημιουργικότητα, έκφραση και 
πολιτισμικούς συσχετισμούς και να καταπολεμούν τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, όπως όλα αυτά επιτάσσονται από 
Ευρωπαϊκές πράξεις (Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης) ως στοιχεία 
διαμορφωτικά της ιδιότητας του «Ευρωπαίου πολίτη». 

• Συνεργασία της Ελληνικής διεπιστημονικής ομάδας του 
C.A.L.M. με διακεκριμένους συναδέλφους κυρίως από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω επισκέψεων, διαλέξεων και 
workshops για τους φοιτητές του Tμήματος Μουσικών 
Σπουδών, καθώς και ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια και 
δημοσιεύσεων σε επιστημονικά βιβλία και περιοδικά. 

• Δημιουργία μιας μοναδικής συλλογής οργάνων που 
χρησιμοποιούνται από όλους τους μαθητές των σχολείων 
και των κοινοτήτων. Τα ηχητικά γλυπτά του 
Instrumentarium Baschet αποτελεί ένα πρόσφατο και 
σπάνιο απόκτημα της συλλογής του C.A.L.M.  

[βλ. τις ιστοσελίδες του Τμήματος 
http://www.mus.auth.gr/cms/?q=node/94 και του Έργου 
http://calm.web.auth.gr, καθώς και ορισμένα δημοσιεύματα 
και blogs του ημερίσιου και εβδομαδιαίου τύπου για το 
Πρόγραμμα (ενδεικτικά, 
http://www.elculture.gr/blog/sinavlia-me-ixitika-glupta-kmst/,  

http://www.culturenow.gr/25326/synaylia-me-hxhtika-glypta-
sth-monh-lazaristwn, «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», «ΝΕΑ», «ΤΥΠΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ», 
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ», «ΤΟΛΜΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», μεταξύ 
πολλών άλλων]. 

2004 μέχρι 2007 Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, 
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

Εντεταλμένη διδασκαλίας μαθήματος με αντικείμενο την 
«Μουσική Αγωγή» και θεματοδότρια—αξιολογήτρια των 
εξετάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ του 
Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ., για την αναβάθμιση («εξομείωση») 
των πτυχίων των Νηπιαγωγών Β. Ελλάδος.  
[βλ. «Παράρτημα»–Προγράμματα εξετάσεων στους νομούς 
Πέλλας και Σερρών]. 

3. 2. ΔHMOΣIEYΣEIΣ 

3. 2. 1. Κεφάλαια σε Επιμελημένα Επιστημονικά Βιβλία με Κριτές 

Λαπιδάκη, E. (Σεπτέμβριος 2015). Φιλοσοφία, «καλές» πρακτικές και 
συμπεράσματα των μουσικών παρεμβάσεων για τον γραμματισμό και την ένταξη 
των παιδιών Ρομά στο σχολείο (σελ. 1- 60). Στο βιβλίο (Επιμ. Σ. Μητακίδου & Ε. 
Τρέσσου), Ενδοσχολικές και Eξωσχολικές Στρατηγικές Παρέμβασης για την 

http://www.mus.auth.gr/cms/?q=node/94
http://calm.web.auth.gr/
http://www.elculture.gr/blog/sinavlia-me-ixitika-glupta-kmst/
http://www.culturenow.gr/25326/synaylia-me-hxhtika-glypta-sth-monh-lazaristwn
http://www.culturenow.gr/25326/synaylia-me-hxhtika-glypta-sth-monh-lazaristwn
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Ενίσχυση της Συμμετοχής Παιδιών Ρομά στο Σχολείο. Θεσσαλονίκη: Copycity 
ΕΠΕ.  

Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται σε θέματα σχετικά με την συμβατικά 
αποκαλούμενη «ένταξη» των παιδιών Ρομά στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
μέσω μουσικών παρεμβάσεων, οι οποίες σχεδιάστηκαν και εξελίχθηκαν υπό την 
επίβλεψη της συγγραφέως στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση των 
Παιδιών Ρομά. Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης». Το κεφάλαιο αποτελεί μια κριτική συζήτηση φιλοσοφικών 
μουσικοεκπαιδευτικών προσεγγίσεων και παρουσίαση προτάσεων καλών πρακτικών 
σε σχέση με προβλήματα γραμματισμού, τα οποία αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά 
Ρομά. Υποστηρίζεται ότι ένα σύνολο δομικών και ιδεολογικών παραγόντων που 
επηρεάζουν τον γραμματισμό χρειάζεται να αντιμετωπισθεί μέσω νέων 
μουσικοεκπαιδευτικών πρακτικών. Αυτές στηρίζονται στο ότι η μουσική 
δημιουργικότητα αποτελεί μια συλλογική ή κοινοτική δράση, η οποία 
πραγματοποιείται μέσω της «συζήτησης πολλαπλών φωνών» — της «μουσικής 
πολυφωνίας» — και του αυτοσχεδιασμού, από τη μια, και των παιδαγωγικών αξιών 
της δημοκρατικής συνεργασίας και της υπευθυνότητας, από την άλλη. Για την 
καταπολέμηση του εκπαιδευτικού αποκλεισμού, αυτές οι πρακτικές θεωρούνται 
απαραίτητες, καθώς υπερβαίνουν (καταπατούν) πολιτικά, κοινωνικο-οικονομικά, 
μουσικά και πολιτιστικά αρνητικά στερεότυπα και «ιστορίες του καφενείου» της 
μονοδιάστατης και θεσμοθετημένης κυρίαρχης σχολικής «πραγματικότητας» που 
παρακωλύουν τις πεποιθήσεις των ίδιων των παιδιών Ρομά για την δυνατότητα 
επιτυχίας τους στο σχολείο, καθώς και τις θετικές προσδοκίες των άλλων για το τι 
μπορούν να πετύχουν τα παιδιά Ρομά όσον αφορά τον γραμματισμό.  

Lapidaki, E. (2012). Expanding communities through music education: A practice  
of “conversation of multiple voices” [Επεκτείνοντας τις κοινότητες μέσω της 
μουσικής εκπαίδευσης: Μια πρακτική «πολυφωνικής συζήτησης»]. Στο βιβλίο 
των S. van der Maas, C. Hulshof, & P. Oldenhave (Επιμ.), Liber Plurum Vocum 
(pp. 94-100). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam (Πανεπιστήμιο του 
Άμστερνταμ) (ISBN 978-90-818488-0-0). 

Η πρόσφατη δημοφιλία της «κοινότητας» ως θέμα της μουσικής θεωρίας και 
πρακτικής είναι άμεσο αποτέλεσμα των νέων τρόπων, με τους οποίους 
εννοιοποιούμε και βιώνουμε την κοινότητα εξ αιτίας πρωτοφανών πολιτικών και 
οικονομικών αλλαγών καθώς και νέων δομών στις μουσικές και μη-μουσικές σχέσεις 
που διαρκώς παγκοσμιοποιούνται. Με άλλα λόγια, η μουσική σκέψη και πρακτική 
προσανατολίζονται ολοένα και περισσότερο σε ερωτήσεις, όπως «Δημιουργούν 
πράγματι οι κοινότητες νέες εγγύτητες και δυνατότητες για να δουλέψουμε όλοι μαζί 
μουσικά;» και «Μήπως οι κοινότητες νομιμοποιούν ή προεκτείνουν ιεραρχικές δομές 
εξουσίας με παραπλανητικούς τρόπους;» Το κεφάλαιο αυτό διερευνά πώς η 
ιδεολογία, η εκπαίδευση και η κοινότητα μπορούν να χρησιμεύσουν ως κοινωνικο-
πολιτιστικοί καταλύτες για την μουσική δημιουργικότητα στη μουσική εκπαίδευση 
όλων των ανθρώπων. Κατ’ αρχήν γίνεται μια κριτική ανασκόπηση της ανώτατης 
μουσικής εκπαίδευσης ως πρακτική πολιτικής δράσης και συλλογικής 
δημιουργικότητας. Αυτό είναι συνυφασμένο με την υπόθεση ότι, όταν αρχίζουμε να 
εξερευνούμε την μουσική εκπαίδευση που γεννιέται μέσα από την πολλαπλότητα και 
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την αμοιβαιότητα «διαλόγων μεταξύ φωνών», τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν. 
Στηριζόμενοι σ’ αυτό το σκεπτικό, οι φοιτητές ενός μουσικού πανεπιστημιακού 
τμήματος και οι μαθητές μιας σχολικής τάξης, όταν δουλεύουν μαζί διδάσκοντας ο 
ένας τον άλλον (students-teaching-students), δημιουργούν μια «πολυφωνική» 
κοινότητα από κοινωνικά και πολιτιστικά ετερογενείς ομάδες «αλληλο-
διδασκομένων», στους οποίους δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξουν το αίσθημα της 
συλλογικότητας και της αμοιβαίας υπευθυνότητας απέναντι στην διαφορετικότητα 
των φωνών μέσω της μουσικής έκφρασης, δημιουργικότητας και εκπαίδευσης. 

Lapidaki, E., de Groot, R., & Stagkos, P. (2012). Communal creativity as socio-
musical practice [Η κοινοτική (συλλογική) δημιουργικότητα ως κοινωνικo-μουσική 
πρακτική]. In G. Mc Pherson, & G. Welch (Eπιμ.), Oxford Handbook of 
Music Educat ion (σελ. 371-388). London: Oxford University Press.  

Η μελέτη, η οποία επιλέχθηκε, μετά από πρόσκληση των επιμελητών του βιβλίου, να 
συμπεριληφθεί ως κεφάλαιο στο πρώτο Handbook Μουσικής Παιδαγωγικής, το 
οποίο εκδίδει ο φημισμένος για τις επιστημονικές εκδόσεις οίκος Oxford University 
Press, θέτει ως στόχο την διερεύνηση της στενότερης αλληλεπίδρασης μεταξύ 
μουσικής δημιουργικότητας, κοινωνικής πράξης και προσφοράς κατά την διαδικασία 
της μουσικής διδασκαλίας και μάθησης στο πανεπιστήμιο και το σχολείο. Πιο 
συγκεκριμένα, το κεφάλαιο στηρίζεται στο σκεπτικό ότι η μουσική παιδαγωγική ως 
ακαδημαϊκό γνωστικό αντικείμενο χρειάζεται να καταπολεμήσει την 
αναποτελεσματικότητα, την απάθεια και την απομόνωση που συχνά χαρακτηρίζουν 
την ακαδημαϊκή διδασκαλία. Με άλλα λόγια, η πρωταρχική ερώτηση που καλείται να 
απαντήσει η μελέτη είναι: «Πώς μπορούν οι σπουδές της μουσικής παιδαγωγικής να 
ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις ανάγκες της κοινωνίας;»  

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη κάνει μια διαφωτιστική ανάλυση της διεθνούς 
βιβλιογραφίας όσον αφορά την πολιτική διάσταση της εκπαιδευτικής και 
δημιουργικής διαδικασίας. Η συμβολή αυτής της ανάλυσης οδηγεί σε προτάσεις που 
στοχεύουν στην προσέγγιση της μουσικής εκπαίδευσης πέρα από τον «κανόνα» του 
δημοκρατικού νεοφιλελευθερισμού που στηρίζεται στην ισότητα των ευκαιριών. Με 
άλλα λόγια, προτείνεται ότι η εκπαίδευση των μελλοντικών μουσικοεκπαιδευτικών, 
από την πρώτη τους κιόλας επαφή με τον επιστημονικό κλάδο της Μουσικής 
Παιδαγωγικής, χρειάζεται να τους προσφέρει μουσικοπαιδαγωγικές εμπειρίες που 
αποτελούν μορφές συμμετοχής τους σε μια διαρκή διαδικασία εκδημοκρατισμού της 
«απογυμνωμένης» ζωής (bare life) της μουσικής εκπαίδευσης μιας χώρας.  

Σύμφωνα με τον Giorgio Agamben (βλ. State of Exception, 2005), απογυμνωμένη 
ζωή υπάρχει σε μια πολιτεία, όταν οι πολιτικές της χαρακτηρίζονται από την 
απομάκρυνση του πολίτη από την ίδια την πολιτεία του. Χρησιμοποιώντας αυτό το 
σκεπτικό, η εργασία προτείνει μια προσέγγιση «διαλόγου» που έχει ως στόχο το να 
αποφευχθεί η άμουση διχοτόμησης μεταξύ «πανεπιστημιακής» και «εξω-
πανεπιστημιακής», από τη μια, και «σχολικής» και «εξω-σχολικής» μουσικής 
πραγματικότητας και προβληματισμού, από την άλλη, όσον αφορά την έκφραση, την 
δημιουργικότητα και τους πολιτισμικούς συσχετισμούς. 

Μετά από ανάλυση του θεωρητικού υποβάθρου και της πρακτικής του 
προγράμματος C.A.L.M. (Community Action on Learning Music — βλ. παραπάνω 3. 
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1.) το κεφάλαιο καταλήγει σε πρακτικές προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν ώστε 
η σχέση των μουσικοεκπαιδευτικών με την κοινότητα να γίνει διαλογική, συνεργατική 
και αμφίδρομη, και να μην αποτελεί μια μονόδρομη«παράσταση» του 
μουσικοεκπαιδευτικού, η οποία αποκαλείται μουσική διδασκαλία. Επίσης οι 
προτάσεις αφορούν το περιεχόμενο καθώς και τα προγράμματα διδασκαλίας (syllabi) 
των πανεπιστημιακών μαθημάτων της μουσικής παιδαγωγικής που οφείλουν να 
εξοικειώνουν τους φοιτητές με τα σπουδαία θέματα της δημοκρατίας, της κοινωνικής 
συνείδησης και της παιδαγωγικής υπευθυνότητας. 

Lapidaki, E. (2002). Interaction between Artistic, Psychological, and Educational 
Aspects of Temporal Experience in Music: Evidence from Listeners’ Judgments 
[H αλληλεπίδραση μεταξύ καλλιτεχνικών, ψυχολογικών και εκπαιδευτικών 
εκφάνσεων της εμπειρίας του χρόνου στη μουσική: Mια μαρτυρία από κρίσεις 
ακροατών]. In: M. Espeland (Ed.), Focus Area Report (σελ. 87–95). International 
Society of Music Education: Bergen, Norway.  

H εν λόγω μελέτη επιλέχθηκε από τον επιμελητή της έκδοσης Magnus Espeland να 
ενταχθεί στην Θεματική Eνότητα II: Mεταξύ Mουσικής Eκπαίδευσης και Άλλων 
Γνωστικών Aντικειμένων [Focus Area II: Across Music Education and Other 
Disciplines] ως ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα επιστημονικής εργασίας που 
επικεντρώνεται στους προβληματισμούς που απασχολούν την έρευνα της μουσικής 
εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που αποτελούν το αντικείμενο του 
βιβλίου, τίθενται στον πρόλογο του βιβλίου ως εξής (Espeland, 2002): «Πώς 
ανακαλύπτουμε τρόπους αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ «επαγγελμάτων» 
[professions], ιδεολογιών και γνωστικών αντικειμένων; Ποια μοντέλα διεπιστημονικής 
σύμπραξης προωθούν την εξέλιξη της μουσικής εκπαίδευσης;» (σελ. 9) 

Η μελέτη θέτει ως στόχο την διερεύνηση της στενότερης αλληλεπίδρασης μεταξύ 
μουσικής θεωρίας και μουσικής ακρόασης, όσον αφορά την εμπειρία του μουσικού 
χρόνου, έτσι όπως αυτός αποκτά σάρκα και οστά με το τέμπο μιας σύνθεσης. H 
πρώτη ερώτηση «Πώς αναλύουν το τέμπο ενός κομματιού οι μουσικοί ερμηνευτές 
και οι θεωρητικοί της μουσικής;» αποτελεί το πρώτο βασικό θέμα της μελέτης. Aλλά 
υπάρχει και μια δεύτερη ερώτηση, πιο δύσκολη και σημαντική, στη οποία σκοπεύει η 
μελέτη: «Πώς η αντίληψη του μουσικού τέμπο δημιουργεί μουσ ικό νόημα, το 
οποίο μπορούμε να βιώσουμε κατά τη διαδικασία της μουσικής μάθησης και 
διδασκαλίας;»  

H μελέτη χωρίζεται σε τρία μέρη: 

Στο πρώτο μέρος, το οποίο αφορά τον προβληματισμό που προκύπτει από τη 
μουσική πράξη και την θεωρίας, η συγγραφέας συγκεντρώνει, να αντιπαραθέτει και 
να αναλύει, από τη μια, απόψεις μουσικών (όπως των Igor Stravinsky, Ralph 
Kirkpatrick, Alfred Brendel, Glenn Gould, μεταξύ άλλων) και, από την άλλη, 
θεωρητικών της μουσικής (όπως των Piston, Lester, Clarke, Reckziegel, Reinecke, 
Meyer, Kramer, μεταξύ άλλων) για προβλήματα ερμηνείας του τέμπο και της 
σημασίας του στη μουσική δομή και την εμπειρία ενός κομματιού κατά την ακρόασή 
του, αντίστοιχα. Στο δεύτερο μέρος γίνεται παράθεση της μεθοδολογίας εμπειρικής 
έρευνας για την αντίληψη του τέμπο και προπαντός των αποτελεσμάτων της, τα 
οποία χρησιμοποιούνται ως «μαρτυρία» (evidence), σύμφωνα με την οποία ένας 
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μουσικο-ψυχολογικός προβληματισμός μπορεί να είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με 
την μουσική εμπειρία. Στο τρίτο μέρος η μελέτη κάνει μουσικοεκπαιδευτικές 
προτάσεις για την βίωση της μουσικής εμπειρίας του χρόνου, έτσι όπως αυτές 
προκύπτουν από την παραπάνω έρευνα. 

Lapidaki, E. (1992). Time [Χρόνος].. In B. Reimer & J. Wright (Eds.), On the Nature 
of Musical Experience [Για την Φύση της Μουσικής Εμπειρίας]. (σελ. 246-248). 
Niwot, CO: The Universiry Press of Colorado. 

Αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται στην εμπειρία της μουσικής ροής, κατά την οποία η 
αίσθηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ήχων εξαρτάται από την αίσθηση της 
κίνησης που προκαλεί η μουσική. Η κίνηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το 
πέρασμα του χρόνου. Το άρθρο εξετάζει κριτικά το πώς φιλόσοφοι της μουσικής και 
συνθέτες, όπως η Susanne Langer, ο Igor Stravinsky, ο Paul Hindemith και οThomas 
Clifton, προσπάθησαν να αποτυπώσουν στα γραπτά τους την περιπλοκότητα της 
εμπειρίας του μουσικού χρόνου. Το άρθρο τελειώνει με προτάσεις για περαιτέρω 
έρευνες.  

3. 2. 2. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές 

Lapidaki, E. (υπό έκδοση 2015 — βλ. βεβαίωση περιοδικού). Uncommon Grounds: 
Preparing Students in Higher Music Education for the Unpredictable [Ασυνήθιστα 
Εδάφη: Προετοιμάζοντας τους Φοιτητές στην Ανώτατη Μουσική Εκπαίδευση για 
το Απρόβλεπτο]. Philosophy of Music Education Review (σελίδες 1-24). 

Αυτό το άρθρο εξετάζει τη συμβολή που μπορεί έχει στην ανώτατη μουσική 
εκπαίδευση το έργο του Jacques Derrida “Για την Φιλοξενία», καθώς κλονίζει την 
συνηθισμένη απόδοση κανονιστικής ποιότητας στη μάθηση και διδασκαλία της 
μουσικής στο πανεπιστήμιο. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη αναφέρεται στην επιτακτική 
ανάγκη της ανώτατης μουσικής εκπαίδευσης στο νεοφιλελεύθερο και (εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) κυριαρχούμενο από την Σύμβαση της Bologna Πανεπιστήμιο, 
ώστε να μπορεί να προετοιμάζει τους φοιτητές του να ξεπερνούν τις παγιωμένες 
προσδοκίες τους για τις γνώσεις που θέλουν να αποκτήσουν όσον αφορά την 
μουσική διδασκαλία. Σύμφωνα με τη συγγραφέα της μελέτης, αυτό που έχει μεγάλη 
σημασία στην συνάντηση με τη σκέψη του Derrida είναι η συνακόλουθη ιδέα σχετικά 
με μορφές της χρονικότητας—έλλειψη προβλεψιμότητας, αργός ρυθμός (slowability), 
δυσκολία μέτρησης, αναμονή, τυχαιότητα (serendipity) και έκπληξη. Στο άρθρο αυτό 
η ανώτατη μουσική εκπαίδευση θεωρείται ως μια πρακτική κοινωνικής 
μεταμόρφωσης μέσω της συνειδητοποίησης της σημασίας της απροβλεψιμότητας 
στην «προφορική» συνεύρεση μουσικών και εκπαιδευτικών αλληλεπιδράσεων 
(interactions), οι οποίες δεν μπορούν να υποταχθούν σε γενικούς οικονομικούς 
δείκτες και μετρήσιμα αποτελέσματα. Επίσης η μελέτη δίνει έμφαση στις διδακτικές 
και μαθησιακές πρακτικές της διαδικασίας «αφαίρεσης της εξοικείωσης» (de-
familiarization) με τους συνηθισμένους εκπαιδευτικούς χώρους καθώς και της 
παιδαγωγικής υπευθυνότητας προς τους Άλλους ως τρόπους για να αναταραχθούν 
οι παγιωμένες προσδοκίες των φοιτητών για το τι σημαίνει «καλή» διδασκαλία. Η 
προσφορά ευκαιριών μάθησης σε χώρους με τους οποίους δεν είναι εξοικειωμένοι 
φοιτητές και καθηγητές, ώστε να χαθούν και να ευχαριστηθούν μέσα στο άγνωστο 
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και απρόβλεπτο μέσω της συνεύρεσής τους με τους Άλλους, προτείνεται ως μια 
καινούργια προσέγγιση για την δημιουργία νέας ακαδημαϊκής γνώσης στη μουσική 
παιδαγωγική. Σε γενικές γραμμές, το άρθρο αποτελεί ένα κάλεσμα να δούμε την 
απροβλεψιμότητα ως ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο η ανώτατη μουσική 
παιδαγωγική θα μπορέσει να ανακαλύψει από την αρχή θεωρητικές έννοιες, κώδικες 
και συμβάσεις διδακτικών και μαθησιακών πρακτικών, προσκαλώντας μας να 
συλλογιζόμαστε διαρκώς αν αυτές είναι ανεπαρκείς, ελλιπείς και δυσάρεστες για τους 
Άλλους. 

Lapidaki, E. (2014). Artistic reciprocity as course-based practice of crossing ‘mono-
artistic’ boundaries in higher visual arts and music education [Καλλιτεχνική 
αλληλεπίδραση (ανταπόκριση) για να ξεπεραστούν οι  
«μονο-καλλιτεχνικές» οριοθετήσεις στην Ανώτατη Εικαστική και Μουσική 
Εκπαίδευση]. Journal of Visual Art Practice, 13(2), 150-157 
(http://dx.doi.org/10.1080/14702029.2014.959723). 

Ενώ η διεθνής βιβλιογραφία της μουσικής εκπαίδευσης έχει εξετάσει θέματα 
διακαλλιτεχνικών συνεργασιών σε επαγγελματικό επίπεδο, υπάρχουν ελάχιστα 
άρθρα σχετικά με διακαλλιτεχνικκές συνεργασίες μεταξύ φοιτητών διαφόρων 
καλλιτεχνικών τμημάτων στο πλαίσιο κοινών μαθημάτων στο πανεπιστήμιο. Η 
εργασία διερευνά όψεις της μαθησιακής διαδικασίας, όταν φοιτητές ενός Τμήματος 
Εικαστικών Σπουδών και φοιτητές ενος Τμήματος Μουσικών Σπουδών στο ίδιο 
πανεπιστήμιο συμμετέχουν σε ένα κοινό μάθημα με αντικείμενο την «Δημιουργική 
Σκέψη». Η μελέτη έχει ως στόχο να εξετάσει τις αναταράξεις και μεταμορφώσεις στον 
καλλιτεχνικό ρόλο και τις δυνατότητες που αρχικά θεωρεί ότι κατέχει κάθε φοιτητής 
— αναλογα με το τμήμα στο οποίο σπουδάζει — οι οποίες τίθενται αναγκαστικά σε 
κίνηση, όταν η μάθηση λαμβάνει χώρα σε ένα περιβάλλον διακαλλιτεχνικών 
συνεργασιών. Τα συγκεκριμένα θέματα, τα οποία διερευνά διεξοδικά η εργασία είναι 
τα εξής: η καλλιτεχνική ανταπόκριση (reciprocity) μέσω της πρακτικής 
κοινωνικοποίησης, η πρακτική του να «κάνεις το οικείο παράξενο» και η 
διακαλλιτεχνική δημιουργικότητα μέσω της συνειδητοποίησης της ηχητικής 
«αφήγησης» ενός χώρου. Το άρθρο προτείνει τρόπους για να διευκολύνει τους 
φοιτητές μουσικής και τους φοιτητές εικαστικών τεχνών να αφεθούν σε νέες 
μουσικές, εικαστικές και εκπαιδευτικές εμπειρίες πέρα από ιδρυματοποιημένες 
εξειδικεύσεις και οριοθετήσεις. 

Lapidaki, E., & Zacharopoulou, K. (2008). Review of the book Music, Motor Control 
and the Brain [Κριτική παρουσίαση του βιβλίου: Μουσική, Έλεγχος της Κίνησης 
και Εγκέφαλος]. Music Education Research, 10(1), 159-162. 

Αυτό το άρθρο έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις πρόσφατες εξελίξεις της 
νευροψυχολογίας αναφορικά με την έρευνα της διαδικασίας του παιξίματος μουσικών 
οργάνων. Το βιβλίο Music, Motor Control and the Brain (344 σελίδες) αποτελεί ένα 
συλλογικό έργο 20 κεφαλαίων (γραμμένα από διαφορετικούς ερευνητές), τα οποία 
διερευνούν τη σχέση μεταξύ της μουσικής εκτέλεσης και των τρόπων έγερσης 
κιναισθητικών αντιδράσεων και ενεργοποίησης νευρικών μηχανισμών στον εγκέφαλο 
του ερμηνευτή. 

http://dx.doi.org/10.1080/14702029.2014.959723


Eleni Lapidaki, PhD. 
  

 

98 

Στο πρώτο μέρος («Ιστορία») περιγράφεται η δραματική εξέλιξη των εκτελεστικών 
ικανοτήτων και της δεξιοτεχνίας εξ αιτίας της πολύχρονης εκπαίδευσης των 
μουσικών και της εξειδίκευσης τους σε εκτελεστικές τεχνικές, των διαρκώς 
εξελισόμενων τεχνικών δυνατοτήτων των μουσικών οργάνων και της 
πολυπλοκότητας του ρεπερτορίου της Δυτικο-Ευρωπαϊκής «κλασικής» μουσικής. 
Ένα ενδιαφέρον σημείο είναι ότι σήμερα η εξειδίκευση των εκτελεστών σε ένα 
όργανο ξεκινά νωρίτερα στη ζωή τους, ενώ αυτοί εξασκούνται «στα όρια του 
δυνατού» σε σχέση με προηγούμενους αιώνες. 

Στα τρία κεφάλαια του δεύτερου μέρους («Ψυχολογία») σκιαγραφείται η σχέση 
μεταξύ των μουσικών και μη μουσικών γνωστικών ικανοτήτων των εκτελεστών 
καθώς και η σχέση μεταξύ του συγχρονισμού των ρυθμικών κινήσεων των 
εκτελεστών και της ρυθμικής δομής της μουσικής που παίζει ο εκτελεστής.  

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου («Ανάλυση της Κίνησης») γίνεται μια κριτική της 
παρούσας έρευνας σχετικά με την ικανότητα ελέγχου των κινήσεων του σώματος, 
όταν παίζει κάποιος επαγγελματικά πιάνο, βιολί και κρουστά.  

Στο τέταρτο μέρος («Αναπαράσταση στον Εγκέφαλο») περιλαμβάνονται επτά 
κεφάλαια, τα οποία εξετάζουν τις ερευνητικές προσεγγίσεις στην πλαστικότητα του 
εγκεφάλου, όπως προκαλείται από τις κινητικές δεξιότητες κατά τη συνεχή εξάσκηση 
και εκτέλεση μουσικής και μέσω εξελιγμένων νευροαπεικονιστικών μεθόδων.  

Το πέμπτο μέρος («Η Κατάρα του Απόλλωνα – η Απώλεια του Ελέγχου της Κίνησης 
στους Μουσικούς») είναι αφιερωμένο στην εστιακή δυστονία (4 κεφάλαια) και στο 
άγχος κατά τη διάρκεια της μουσικής εκτέλεσης (ένα κεφάλαιο). Παράγοντες κινδύνου 
για την ανάπτυξη εστιακής δυστονίας αποτελούν η υπερβολική εξάσκηση, η 
περιπλοκότητα των κινήσεων του σώματος, ο υψηλός βαθμός χωρικής και χρονικής 
κιναισθητικής ακρίβειας, ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 
καλλιτέχνη, όπως η τελειομανία και η τάση για άγχος, καθώς και οι αυξημένες 
κοινωνικές προσδοκίες σχετιζόμενες με την επιτυχή διεκπεραίωση μιας μουσικής 
ερμηνείας. Όσον αφορά το άγχος, προτείνονται τεχνικές θετικής συνομιλίας με τον 
εαυτό, καθορισμός στόχων με ακρίβεια, επαναλαμβανόμενη πνευματική εξάσκηση 
και πρόβες.  

Γενικώτερα, η κριτική αυτού του συλλογικού βιβλίου ενθαρρύνει μια ευρύτερη 
κατανόηση του τρόπου που το ανθρώπινο σώμα συμμετέχει σε πράξεις εκτέλεσης 
μουσικής, καθώς και του τρόπου εμπλοκής του νευρικού συστήματος κατά τηn 
διάρκεια αυτής της κιναισθητικής εμπειρίας. 

Lapidaki, E. (2007). Learning from masters of musical creativity: Shaping 
compositional experiences in music education [Μαθαίνοντας από δασκάλους της 
μουσικής δημιουργικότητας: Διαμορφώνοντας εμπειρίες σύνθεσης στη μουσική 
εκπαίδευση]. Philosophy of Music Education Review, 15(2), 93-117. 

 Η μελέτη αυτή διερευνά διεξοδικά διάφορες παραμέτρους της πραγματικής 
διαδικασίας σύνθεσης, έτσι όπως την προσεγγίζουν διάφοροι σημαντικοί συνθέτες 
του 20ου και του 21ου αιώνα μέσα από τη δική τους δημιουργική εμπειρία. Στη 
συνέχεια οι εμπειρίες αυτές αναλύονται με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για 
την φύση της μουσικής δημιουργικότητας. Απώτερος στόχος αυτής της ανάλυσης 
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είναι να διαφωτίσει πτυχές της »πραγματικής» (real) διαδικασίας της μουσικής 
δημιουργικότητας, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν φιλοσοφικές — 
θεωρητικές κατευθυντήριες αρχές για το μάθημα της μουσικής γενικώτερα και τη 
διδασκαλία της σύνθεσης ειδικότερα, έτσι ώστε να αμβλυνθεί το χάσμα που υπάρχει 
στη μουσική εκπαίδευση μεταξύ «σχολικής» και «εξωσχολικής» μουσικής 
δημιουργικότητας.  

Οι συνθέτες που εξετάζονται είναι οι εξής: Luciano Berio, Pierre Boulez, Robert 
Erikson, Brian Ferneyhough, Lucas Foss, Jonathan Harvey, György Ligeti, Tristan 
Murail, Steve Reich, Roger Reynolds, Arnold Schoenberg, Karlheinz Stockhausen, 
Edgar Varèse και Ιάνης Ξενάκης, μεταξύ άλλων. Αυτή η επιλογή δεν έγινε με κάποια 
διάθεση αξιολόγησης της υφής (στυλ) του μουσικού έργου τους αλλά εξ αιτίας του ότι 
οι παραπάνω συνθέτες δείχνουν μια μεγάλη ευχέρεια στο να περιγράφουν και να 
εξωτερικεύουν ακόμα και τις πιο λεπτές και εσωτερικές αποχρώσεις των μουσικών 
εμπειριών τους. Όπως έγραψε ο Arthur Danto στο βιβλίο του “Beyond the Brillo Box”: 
«Η παραλλαγή στο στυλ μπορεί να έχει αιτιολόγηση ιστορική αλλά όχι φιλοσοφική, 
γιατί η φιλοσοφία δεν μπορεί να κάνει διακρίσεις μεταξύ των στυλ». Οι επιλογή των 
μαρτυριών για την δημιουργική διαδικασία των συνθετών έγινε με γνώμονα 
ερωτήματα που αφορούν: 
α) το ρόλο του συνειδητού και του υποσυνειδήτου στη μουσική δημιουργικότητα, 
β) το πώς αρχίζει και 
γ) το πώς συνεχίζεται μια διαδικασία μουσικής σύνθεσης. 

Από τις μαρτυρίες των συνθετών για τα παραπάνω ζωτικά για το έργο τους 
ερωτήματα προκύπτει ότι η διαδικασία της σύνθεσης περιπλέκεται σε μια ποικιλία 
ιδιοσυγκρατικών (συνειδητών και υποσυνείδητων) χαρακτηριστικών. Παρ’ όλα αυτά, 
αναδύονται τα εξής θέματα, τα οποία φαίνεται να απασχολούν πρωταρχικά όλους 
τους συνθέτες που εξετάζονται σ’ αυτή τη μελέτη: 
α) η πρωταρχική σημασία υποσυνείδητων μηχανισμών, όπως είναι η φαντασία, καθ’ 

όλη τη διάρκεια της συνθετικής διαδικασίας μέχρι να τελειώσει μια σύνθεση (the 
intangibility of the unconscious), 

β) η διαμόρφωση μιας μουσικής ιδιαιτερότητας στα έργα του συνθέτη και 
γ) η επιθυμία των συνθετών να υπερβούν (και να παραβούν) υπάρχοντες κανόνες 

και κώδικες (the desire to transgress), εξ αιτίας της προσωπικής και κοινωνικής 
έντασης (conflict), που βιώνουν, μεταξύ παράδοσης και καινοτομίας. 

Αυτά τα θέματα ενδιαφέροντος που αναδύονται από τις μαρτυρίες των συνθετών 
αποτελούν και κατευθυντήριες αρχές για τη μουσική εκπαίδευση, που προτείνονται 
και αναλύονται σε τρία υποκεφάλαια στο δεύτερο μέρος της μελέτης («Some 
Implications for Music Education», σελ. 106).  

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τον πρωταρχικό ρόλο του υποσυνείδητου και της 
φαντασίας κατά τη μουσική δημιουργική διαδικασία, η μελέτη προτείνει ότι ο 
μουσικοεκπαιδευτικός μπορεί να διαφωτίσει τους μαθητές-συνθέτες, διευρύνοντας τις 
γνώσεις τους, σχετικά με τα απαραίτητα εργαλεία και τις τεχνικές, για να 
πραγματοποιήσουν αυτό που οι ίδιοι έχουν την πρόθεση να συνθέσουν. Γι’ αυτό τον 
λόγο, ο μουσικοεκπαιδευτικός δεν μπορεί να επεμβαίνει και να καθοδηγεί την 
φαντασία του μαθητή-συνθέτη, καθώς αυτή αποτελεί ένα μυστήριο, ως 
αναπόσπαστο μέρος του υποσυνείδητου, που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, να 
ελέγξουμε και προπαντός να διδάξουμε. Με άλλα λόγια, η φαντασία αποτελεί 
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έκφραση της «ελευθερίας» του μαθητή-συνθέτη, στην οποία ο δάσκαλος δεν μπορεί 
να φέρει αντίρρηση (Βoulez, Varèse, Ligeti, Καστοριάδης).  

Στη συνέχεια η μελέτη προτείνει τρόπους, με τους οποίους ο μουσικοεκπαιδευτικός 
θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τη μουσική ατομικότητά τους 
και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, που στηρίζεται στην ιδιαιτερότητα και 
διαφορετικότητα της μουσικής έκφρασης του καθενός και του τρόπου οργάνωσης του 
μουσικού του «σύμπαντος» (Βoulez). Επίσης η μελέτη ασχολείται διεξοδικά με τον 
ρόλο του μουσικοεκαιδευτικού να ενθαρρύνει τους μαθητές-δημιουργούς να 
συνθέσουν έργα που διαπνέονται από μια αύρα γενναιότητας, έκπληξης και 
διάθεσης να «σπάσουν» κώδικες και μορφές «συμβολικής» εξουσίας (Pierre 
Bourdieu), που κυριαρχούν όχι μόνο στη μουσική πραγματικότητα αλλά και στο 
γενικώτερο περιβάλλον, στο οποίο ζουν. Με άλλα λόγια, η μελέτη αποσκοπεί στο να 
βοηθήσει ερευνητές και μουσικοεκπαιδευτικούς να προχωρήσουν τη έρευνα και τη 
μουσική διδασκαλία σε πτυχές της μουσικής δημιουργικότητας, οι οποίες δεν έχουν 
μελετηθεί επαρκώς στην βιβλιογραφία της μουσικής παιδαγωγικής. 

Λαπιδάκη, E. (2005). Aισθητικές θεωρίες και μουσική εκπαίδευση: Σχέσεις και 
αντιπαραθέσεις. Mουσικός Λόγος,  6, 3-14. 

H μελέτη αυτή στηρίζεται στο ότι η μουσική εμπειρία έχει ορισμένα διακριτικά 
χαρακτηριστικά. H περιγραφή γενικών και ειδικών ιδιαιτεροτήτων της μουσικής 
εμπειρίας μας βοηθά να κατανοήσουμε τι είδους παράγοντες λειτουργούν, όταν 
βιώνουμε τη μουσική μ’ ένα γεμάτο και ολοκληρωτικό τρόπο.  

H κατανόηση του φιλοσοφικού προβληματισμού όσον αφορά αυτούς τους 
παράγοντες και το πώς αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, είναι ένα μεγάλο βοήθημα για 
μουσικοεκπαιδευτικούς, που στόχος τους είναι να ενθαρρύνουν τους μαθητές να 
πραγματώσουν όλο το ατομικό δυναμικό τους, όταν βιώνουν τη μουσική μ’ ένα 
γεμάτο και ολοκληρωτικό τρόπο. Tο κέρδος από μια πιο λεπτομερή και συνειδητή 
γνώση του φιλοσοφικού θέματος της αισθητικής εμπειρίας γενικά, και της μουσικής 
εμπειρίας, ειδικότερα, είναι σημαντικό όχι μόνο σ’ ένα επαγγελματικό 
(μουσικοεκπαιδευτικό) αλλά και σε ένα ανθρώπινο επίπεδο.  

Οι φιλόσοφοι που εξετάζονται είναι οι John Dewey, Susanne Langer, Leonard Meyer 
και Monroe Beardsley. Καθένας έχει την ιδιοσυγκρασία του, όλοι τους, όμως, 
ασχολήθηκαν με τη μη-λεκτική ή μη-συλλογιστική (non-discursive) φύση της 
μουσικής. Επηρεασμένοι, μεταξύ άλλων, από αυτή την πρόταση της αισθητικής 
σχετικά με το μη-συλλογιστικό χαρακτήρα της μουσικής, σημαντικοί θεωρητικοί της 
μουσικής εκπαίδευσης, όπως ο Bennett Reimer, ο Abraham Schwadron και ο 
Michael Jenne, πρότειναν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την καλλιέργεια της 
μουσικής εμπειρίας. Στο τελευταίο μέρος της μελέτης, τίθενται ερωτήματα για 
ζητήματα και εφαρμογές που αντιμετωπίζει η έρευνα της μουσικής εκπαίδευσης και 
της μουσικής ψυχολογίας σε μια εποχή που η φύση της μουσικής συμπεριφοράς και 
εμπειρίας μεταβάλλεται τόσο δραματικά, σε ένα περιβάλλον που διαρκώς 
παγκοσμιοποιείται. 

Λαπιδάκη, E. (Iούνιος, 2001). H μουσική και η διδακτική της: Σχοινοβατώντας πάνω 
σε στέρεο έδαφος. Eνδείκτης,  5,  28. 
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Mια από τις ιδιαιτερότητες του να διδάσκει κάποιος σε φοιτήτριες και φοιτητές ενός 
πανεπιστημίου το μάθημα της «Mουσικής Παιδαγωγικής»―δηλαδή, να τους 
εκπαιδεύει σε θέματα που αφορούν τη μουσική αγωγή στα σχολεία μιας 
χώρας―είναι το να διευρύνει τους επιστημονικούς ορίζοντές τους, από τη μια, σ’ 
αυτά τα θέματα, χωρίς να τους απομονώνει, από την άλλη, σ’ ένα «γυάλινο πύργο» 
ακαδημαϊκού προβληματισμού, ξεκομμένο από την κοινωνική πραγματικότητα που 
τον περιβάλλει. Mε την πεποίθηση αυτή, το διαχρονικό πρόβλημα του διυσμού 
μεταξύ θεωρίας και πράξης σε μια πανεπιστημιακη διδασκαλία αποτελεί το κεντρικό 
θέμα αυτού του άρθρου.  

Συγκεκριμένα, το άρθρο έχει ως πρωταρχικό στόχο να διατυπώσει προτάσεις που 
αφορούν το γεφύρωμα του χάσματος μεταξύ θεωρίας και πράξης στη διδασκαλία του 
μαθήματος της «Mουσικής Παιδαγωγικής» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. H βαθειά 
συνειδητοποίηση εκ μέρους των φοιτητριών και φοιτητών του γεγονότος ότι η φύση 
και η σημασία μιας μουσικής διδασκαλίας καθορίζονται από την ίδ ια  την φύση 
της  μουσ ικής κα ι  τη σημασ ία  της γ ια τη ζωή όλων των ανθρώπων  
συνιστά τον κεντρικό άξονα, γύρω από τον οποίο αρθρώνονται οι προτάσεις που 
διατυπώνονται στο άρθρο αυτό.  

O βασικός στόχος του άρθρου είναι να περιγράψει συνοπτικά μεν, αλλά με συνοχή 
και σαφήνεια πώς η παραπάνω μουσικοεκπαιδευτική πρόταση αποκτά σάρκα και 
οστά με τη δουλειά της στα μαθήματά της στο Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Πανεπιστήμιο Kύπρου. Tα μαθήματα αυτά είναι 
«φυτώρια» μελλοντικών μουσικοεκπαιδευτικών. 

Σύμφωνα με τη διδακτική διαδικασία την οποία παρουσιάζει το άρθρο, προηγείται μια 
σειρά από προμελετημένες ενέργειες, που προϋποθέτουν εμβάθυνση μουσικών 
γνώσειων, πληροφόρηση όσον αφορά μουσικοεκπαιδευτικούς και 
μουσικοψυχολογικούς προβληματισμούς και έρευνες από την διεθνή βιβλιογραφία, 
εξεύρεση καινοτόμων τρόπων για να βιωθεί με ζωντάνια μια μουσική εμπειρία, 
ανακάλυψη κατάλληλων οπτικο-ακουστικών ερεθισμάτων και συνεργασίες με άλλους 
μουσικούς. Όλη αυτή η προετοιμασία στα μαθήματα έχει ως στόχο μουσικές 
διδασκαλίες, εκ μέρους όλων των πρωτόβγαλτων φοιτητριών και φοιτητών, σε τάξεις 
σχολείων της Eλλάδας και της Kύπρου, οι οποίες βιντεοσκοπούνται. 

Mέσα στο καταφύγιο αυτών των πανεπιστημιακών μαθημάτων όλες οι φοιτήτριες και 
όλοι οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να δουν τις μουσικές διδασκαλίες, να τις κρίνουν 
και να τις αξιολογήσουν. ’Ετσι, η μουσική εκπαίδευση μελλοντικών δασκάλων 
συντελείται στην πράξη με μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και όχι με 
φανταστικά σενάρια ή πλάνα μαθήματος. M’ αυτό τον τρόπο, όλες οι φοιτήτριες και 
όλοι οι φοιτητές των μαθημάτων της συγγραφέως εκθέτουν από την αρχή τον εαυτό 
τους στον κίνδυνο της σωματικής επικοινωνίας σε «πραγματικό» χρόνο και χώρο, με 
σκοπό να νιώσουν την πνευματική και συναισθηματική περιπέτεια που χαρακτηρίζει 
τη συνεύρεση ανθρώπων μέσω της μουσικής καθώς και την ίδια τη μουσική 
διδασκαλία.  

Lapidaki, E. (2000). Stability of tempo judgments in music listening [H σταθερότητα 
κρίσεων για το τέμπο κατά τη μουσική ακρόαση] .  Music Education Research, 
2(1), 25-44. 
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H εμπειρική αυτή έρευνα έχει ως κεντρικό άξονα την ερώτηση αν οι ακροατές 
προτιμούν να ακούν κάθε φορά ένα κομμάτι σ’ ένα ορισμένο τέμπο, το οποίο έχει 
παγιωθεί στο μυαλο τους ως ένα αναπόσπαστο εκφραστικό συστατικό του 
κομματιού– όπως είναι η μελωδία του, ο ρυθμός του, κτλ.–το οποίο, αν αλλάξει σε 
άλλες ακροάσεις του ίδιου κομματιού, δεν ικανοποιεί τους ακροατές. Eκτός από την 
παράμετρο του μουσικού στυλ των συνθέσεων που αποτελούν τα ακουστικά 
ερεθίσματα της έρευνας, άλλοι παράμετροι που εξετάζονται είναι η μουσική 
κατάρτηση των ακροατών, η ηλικία τους, η εξοικείωσή τους με τα ακουστικά 
ερεθίσματα και τα αντίστοιχα μουσικά στυλ, καθώς και η προτίμησή τους για αυτά. 

Xαρακτηριστικό της έρευνας είναι η διαδικασία με την οποία εξετάστηκαν οι 
συμμετέχοντες ακροατές. Eνώ πρόκειται για μια ποσοτική έρευνα που διεξήχθη σε 
συνθήκες εργαστηρίου, παρ’ όλα αυτά οι συμμετέχοντες διεκπεραίωσαν μια καθαρά 
μουσική δημιουργική δραστηριότητα, που θα ταιριάζει σε μια ποιοτική ή εθνογραφική 
έρευνα. O συνδυασμός ποιοτικής διαδικασίας και ποσοτικού τρόπου μέτρησης 
δεδομένων, σπάνιο αλλά ιδανικό φαινόμενο για την σύγχρονη βιβλιογραφία της 
μουσικής ψυχολογίας και εκπαίδευσης, προσδίδει στα ερευνητικά συμπεράσματα και 
τις μουσικοπαιδαγωγικές προτάσεις μεγαλύτερη αξιοπιστία, εμβέλεια και κύρος. 

Lapidaki, E. (2000). Stability of tempo judgments in music listening [H σταθερότητα 
κρίσεων για το τέμπο κατά τη μουσική ακρόαση] .  Music Education Research, 
2(1), 25-44. 

H εμπειρική αυτή έρευνα έχει ως κεντρικό άξονα την ερώτηση αν οι ακροατές 
προτιμούν να ακούν κάθε φορά ένα κομμάτι σ’ ένα ορισμένο τέμπο, το οποίο έχει 
παγιωθεί στο μυαλο τους ως ένα αναπόσπαστο εκφραστικό συστατικό του 
κομματιού– όπως είναι η μελωδία του, ο ρυθμός του, κτλ.–το οποίο, αν αλλάξει σε 
άλλες ακροάσεις του ίδιου κομματιού, δεν ικανοποιεί τους ακροατές. Eκτός από την 
παράμετρο του μουσικού στυλ των συνθέσεων που αποτελούν τα ακουστικά 
ερεθίσματα της έρευνας, άλλοι παράμετροι που εξετάζονται είναι η μουσική 
κατάρτηση των ακροατών, η ηλικία τους, η εξοικείωσή τους με τα ακουστικά 
ερεθίσματα και τα αντίστοιχα μουσικά στυλ, καθώς και η προτίμησή τους για αυτά. 

Xαρακτηριστικό της έρευνας είναι η διαδικασία με την οποία εξετάστηκαν οι 
συμμετέχοντες ακροατές. Eνώ πρόκειται για μια ποσοτική έρευνα που διεξήχθη σε 
συνθήκες εργαστηρίου, παρ’ όλα αυτά οι συμμετέχοντες διεκπεραίωσαν μια καθαρά 
μουσική δημιουργική δραστηριότητα, που θα ταιριάζει σε μια ποιοτική ή εθνογραφική 
έρευνα. O συνδυασμός ποιοτικής διαδικασίας και ποσοτικού τρόπου μέτρησης 
δεδομένων, σπάνιο αλλά ιδανικό φαινόμενο για την σύγχρονη βιβλιογραφία της 
μουσικής ψυχολογίας και εκπαίδευσης, προσδίδει στα ερευνητικά συμπεράσματα και 
τις μουσικοπαιδαγωγικές προτάσεις μεγαλύτερη αξιοπιστία, εμβέλεια και 
κύρος.Xαρακτηριστικό της έρευνας είναι η διαδικασία με την οποία εξετάστηκαν τα 
υποκείμενα. Eνώ πρόκειται για μια ποσοτική έρευνα που διεξήχθη σε συνθήκες 
εργαστηρίου, παρ’ όλα αυτά τα υποκείμενα διεκπεραίωσαν μια καθαρά μουσική 
δημιουργική δραστηριότητα, που θα ταιριάζει σε μια ποιοτική ή εθνογραφική έρευνα. 
O συνδυασμός ποιοτικής διαδικασίας και ποσοτικού τρόπου μέτρησης δεδομένων, 
σπάνιο αλλά ιδανικό φαινόμενο για την σύγχρονη βιβλιογραφία της μουσικής 
ψυχολογίας και εκπαίδευσης, προσδίδει στα ερευνητικά συμπεράσματα και τις 
μουσικοπαιδαγωγικές προτάσεις μεγαλύτερη αξιοπιστία, εμβέλεια και κύρος. 
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Lapidaki, E., & P. Webster (1991). Consistency of tempo judgments when listening 
to musical compositions of different styles. Psychomus ico logy,  10(1), 19-30. 

3. 2. 3. Δημοσιεύσεις (Ολόκληρες Εργασίες—Full-text) σε Πρακτικά Διεθνών 
Επιστημονικών Συνεδρίων με Κριτές 

Lapidaki, E., & Μ. Alexandru (2008).Temporal Experience in Ecclesiastical 
Chanting: A Collaborative Approach between Music Psychology and Byzantine 
Musicology. In C. Tsougras, R. Parncutt (Eπιμ.), Proceedings of the Fourth 
Conference of Interdisciplinary Musicology (20 σελίδες). Aristotle University of 
Thessaloniki, Thessaloniki, Greece. 

Η εμπειρική έρευνα με τίτλο «Χρονική Εμπειρία στην Εκκλησιαστική Ψαλμωδία: Μια 
Διεπιστημονική Προσέγγιση μεταξύ της Μουσικής Ψυχολογίας και της Βυζαντινής 
Μουσικολογίας» αποτελεί μια πρωτότυπη και καινοτόμο διεπιστημονική προσέγγιση 
στην διεθνή βιβλιογραφία εξ αιτίας: 
α) του αντικειμένου της που είναι η εμπειρική διερεύνηση του τέμπο στην Βυζαντινή 

μουσική,  
β) των επιστημονικών μουσικών κλάδων που συμμετέχουν στην διερεύνηση του 

αντικείμενου (Μουσική Ψυχολογία και Βυζαντινή Μουσικολογία,  
γ) του συνδιασμού ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολογίας και  
δ) του τρόπου εξεύρεσης του τέμπο των ύμνων που ηχογραφήθηκαν ζωντανά 

(tempo extraction). 

Είναι αξιοσημείωτο ότι, ενώ υπάρχουν μουσικοψυχολογικές μελέτες για τη 
σταθερότητα αντίληψης του τέμπο στην Δυτικο-Ευρωπαϊκή Μουσική (ενδεικτικά βλ. 
Lapidaki & Webster, 1991, Lapidaki, 2000, 2002, 2005, 2006, μεταξύ άλλων), 
ωστόσο είναι η πρώτη φορά που η μελέτη της αντίληψης του τέμπο, γενικώτερα, και 
της σταθερότητας του τέμπο (της χρονικής αγωγής), ειδικότερα, κατά την εκτέλεση 
της Βυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης γίνεται αποκλειστικά με την χρήση εμπειρικής 
ερευνητικής μεθοδολογίας. Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα που 
εξετάστηκαν εμπειρικά είναι τα εξής: 

α) Υπάρχει σταθερότητα στο τέμπο με το οποίο ψάλεται το ίδιο τροπάριο από όλους 
τους ψάλτες; 

β) Επηρεάζεται η σταθερότητα του τέμπο από τον ήχο ενός τροπαρίου; 
γ) Επηρεάζεται η σταθερότητα του τέμπο από το κείμενο και το μουσικό στυλ ενός 

τροπαρίου; 
δ) Επηρεάζεται η σταθερότητα του τέμπο από την δομή των φτάσεων ενός 

τροπαρίου; 
ε) Υπάρχει σχέση μεταξή του τέμπο ενός τροπαρίου όταν ψάλλεται και όταν 

διαβάζεται από έναν ψάλτη; 

Σημαντικό στοιχείο για τη μεθοδολογία της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι για την 
διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων ηχογραφήθηκαν 13 από τους 
σημαντικότερους ψάλτες της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι οποίοι έχουν 
συμβάλει στην εξέλιξη της Ψαλτικής Τέχνης. Επίσης η επιλογή της υμνογραφίας έγινε 
μετά από προσεκτική μουσικολογική ανάλυση, ώστε να ανταποκρίνεται στις 
παραπάνω υπό εξέταση μουσικές παραμέτρους (ήχος, κείμενο, μουσική φράση, 

http://web.auth.gr/cim08/cim08_papers/Lapidaki-Alexandru/Lapidaki_Alexandrou_Proc.pdf
http://web.auth.gr/cim08/cim08_papers/Lapidaki-Alexandru/Lapidaki_Alexandrou_Proc.pdf
http://web.auth.gr/cim08/cim08_papers/Lapidaki-Alexandru/Lapidaki_Alexandrou_Proc.pdf
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ύφος). Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι ο τρόπος μέτρησης του τέμπο (tempo 
extraction), ο οποίος στηρίζεται στη μουσική ανάλυση του κάθε ύμνου και στον 
κατακερματισμό του (segmentation) σε φράσεις, απεικονίζει όσο το δυνατόν πιο 
πιστά την πραγματική χρονική εμπειρία κατά την εκτέλεση του ύμνου. Τέλος η 
ανάλυση και συζήτηση των ποσοτικών δεδομένων της έρευνας αποδίδει υψηλό 
βαθμό αξιοπιστίας στα αποτελέσματα καθώς συνοδεύεται και από την ανάλυση 
ποιοτικών δεδομένων, τα οποία προέρχονται από συνεντεύξεις με τους 
συμμετέχοντες στην έρευνα ψάλτες όσον αφορά την προσωπική εμπειρία τους 
σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Lapidaki, E. (2006). Temporal stability in repeated listening tasks. [Χρονική 
σταθερότητα σε επαναλαμβανόμενες μουσικές δραστηριότητες/πράξεις]. In M. 
Maroni, A. R. Addessi, R. Caterina, & M. Costa (Eπιμ.), Proceedings (Full-text) of 
the International Conference of Music Perception and Cognition, σελ. 1440-1448 
(ISBN 88-7395-155-4). University of Bologna, Bologna, Italy 22-26 August. 

Το να γνωρίζει κάποιος αν εκτελεί μια συνειδητά ηθελημένη πράξη (action), όταν 
παίζει και ακούει μουσική ή κινείται με τη μουσική, δεν αποτελεί μια απλή υπόθεση. H 
παρούσα μελέτη διερευνά και φωτίζει την ύπαρξή της ικανότητας του «απόλυτου 
τέμπο» (absolute tempo), η οποία αποτελεί μια μουσική ικανότητα, η οποία 
αναφέρεται στην «χρονομέτρηση» μεγάλης διάρκειας συνθέσεων (large-scale timing) 
κατά τη μουσική ακρόαση, χωρίς τη χρήση μετρονόμου, παρτιτούρας ή άλλου 
επιβοηθητικού μέσου μέτρησης του μουσικού χρόνου. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο 
όρος «απόλυτο τέμπο», χρησιμοποιήθηκε με αυτή την έννοια για πρώτη φορά στην 
διεθνή βιβλιογραφία στο άρθρο των Lapidaki & Webster (1991), για να ορίσει την 
παραπάνω μουσική ικανότητα, Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια εκτενής 
ανασκόπηση της πιο πρόσφατης βιβλιογραφίας σχετικά με:  
α) τη φύση της χρονομέτρισης στη μουσική από την οπτική γωνία της βιολογίας (σελ. 

1440-1441), 
β) την σταθερότητα κιναισθητικών και αντιληπτικών μηχανισμών κατά τη μουσική 

εκτέλεση (το παίξιμο οργάνων) (σελ. 1442),  
γ) τις προσωπικές προτιμήσεις για το τέμπο ενός κομματιού (σελ.1442) και 
δ) την σταθερότητα των κρίσεων για το σωστό τέμπο ενός κομματιού κατά τη 

μουσική ακρόαση (σελ. 1443-1445). 

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη ασχολείται διεξοδικά με το πρόβλημα της ύπαρξης 
μηχανισμών «εσωτερικών ρολογιών» (internal clocks), που αναπαραστούν τη 
μουσική χρονομέτρηση και το τέμπο σε επαναλαμβανόμενες μουσικές 
δραστηριότητες. Κάτω από αυτό το νέο πρίσμα εξετάζονται, αναλύονται, 
παρουσιάζονται σε πίνακες και συζητούνται τα αποτελέσματα περί «απόλυτου 
τέμπο» (σελ. 1445-1446), στα οποία δεν είχε επικεντρωθεί η συγγραφέας (Lapidaki, 
2000). Η παρούσα μελέτη προτείνει ότι η ακριβής «χρονομέτρηση» μεγάλης 
διάρκειας συνθέσεων φαίνεται ότι αντικατοπτρίζει μια μορφή «υπαινικτικής» 
γνωστικότητας (implicit cognition), ένας όρος που χρησιμοποιείται πρόσφατα στην 
ψυχολογική έρευνα, για να χαρακτηρίσει καταστάσεις, κατά τις οποίες ψυχολογικές 
διαδικασίες μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη του ανθρώπου, όπως την κατ’ 
επανάληψη ακριβή χρονομέτρηση ενός κομματιού ή το «απόλυτο τέμπο», πέρα από 
την φαινομενική συνείδητότητα και τον ηθελημένο έλεγχο.  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η εργασία αναφορικά με τη σχέση μεταξύ της αντίληψης του 
μουσικού τέμπο, από τη μια, και της χρονικής οργάνωσης του νευρικού συστήματος 
και των χαρακτηριστικών των εσωτερικών/βιολογικών ρολογιών, από την άλλη, 
θεωρείται σημαντική και από μουσικοεκπαιδευτικής απόψεως, καθώς το τέμπο είναι 
μια μουσική παράμετρος, που προσδίδει εκφραστικότητα και κίνηση σε ένα μουσικό 
κομμάτι. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία στοχεύει στο να κατανοήσουμε καλύτερα τον 
τρόπο, με τον οποίο συμμετέχει το σώμα στις δραστηριότητες της μουσικής 
εμπειρίας και να ανακαλύψουμε νέες βιολογικές (και οντολογικές) ιδιότητες της 
μουσικής, οι οποίες, με τη σειρά τους, μπορεί να έχουν επίδραση στο ανθρώπινο 
σώμα και την «ευχαρίστηση» ή jouissance (όρος του Rolland Barthes). 

Lapidaki, E. (2006). Does the ability of absolute pitch carry over to the ability of 
absolute tempo while listening to music? [Επηρεάζεται η ικανότητα του απόλυτου 
τέμπο από την ικανότητα της απόλυτης ακοής, όταν ακούμε μουσική?]. In E. 
Malianov, C. Martindale, E. Berezina, L. Dorfman, D. Leontief, V. Petrov, & P. 
Locher (Επιμ.), Proceedings of the International Congress on Aesthetics, 
Creativity, and Psychology of the Arts, σελ. 232-234 (ΙSΒΝ 5-89357-205-X). 
Perm, Russia, June 1-3. 

Η ικανότητα να δίνει κάποιος κάθε φορά σταθερές κρίσεις προτίμησης για το τέμπο 
του ίδιου κομματιού μουσικής, όταν δεν έχει ένα εξωτερικό σημείο αναφοράς κατά τις 
ακροάσεις, όπως την χρονομετρική ένδειξη μιας παρτιτούρας ή την συμμετοχή του 
σώματος, όπως συμβαίνει όταν παίζει κάποιος μουσική, ορίζεται ως «απόλυτο 
τέμπο» (Lapidaki & Webster, 1991). Σ’ αυτήν τη μελέτη εξετάζω αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ του «απόλυτου τέμπο» και της «απόλυτης ακοής» και την συνεργατική τους 
φύση κατά τη μουσική ακρόαση. Η μελέτη κάνει προτάσεις για περαιτέρω έρευνες 
της σχέσης μεταξύ αυτών των ικανοτήτων, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα 
διαδικασίες αποκωδικοποίησης, λήψης αποφάσεων και μνήμης, όταν ακούμε 
μουσική.  

Lapidaki, E. (2003). The problem of musical time: A perennial issue of bifurcation 
with implications for music teaching and learning [Tο πρόβλημα του μουσικού 
χρόνου: Ένα διαχρονικό θέμα διυσμού με υπαινιγμούς για τη μουσική διδασκαλία 
και μάθηση]. Proceedings. The Third International Research in Music Education 
Conference. University of Exeter, Mεγάλη Bρετανία, 8-12 Aπριλίου 2003 
[Πρακτικά συνεδρίου σε CD-ROM]. 

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει ότι η μουσική έχει την ικανότητα να 
δημιουργεί διαφορετικές ποιοτικές κατηγορίες μουσικού χρόνου, η συνειδητοποίηση 
των οποίων μπορεί να συμβάλει, τόσο σε μια πιο πλούσια μουσική εμπειρία όσο και 
σε μια πιο ενδιαφέρουσα μουσική διδασκαλία, πιστή στις πρωτοφανείς εκφραστικές 
ιδιαιτερότητες της μουσικής φύσης. Στην εισαγωγή της εργασίας γίνεται μια 
τοποθέτηση του θέματος του μουσικού χρόνου μέσα στο πλαίσιο της εξέλιξης της 
φιλοσοφικής Δυτικοευρωπαϊκής σκέψης περί χρόνου γενικώτερα. Aυτή η 
τοποθέτηση στηρίζεται στην πεποίθηση της συγγραφέως ότι μουσικές θεωρίες, 
αναλύσεις και ορολογίες δεν μπορούν να εκφράσουν τη βαθύτερη ουσία και εμπειρία 
της μουσικής, αν δεν ιδωθούν μέσα από ευρύτερους κοινωνικούς προβληματισμούς 
και συσχετισμούς. 
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Mια από αυτές τις φιλοσοφικές τάσεις της Δυτικοευρωπαϊκής φιλοσοφικής σκέψης 
που εξετάζονται στο πρώτο μέρος της εργασίας είναι ο δυισμός μεταξύ υποκειμένου 
και αντικειμένου, πραγματικότητας και αιωνιότητας, ύλης και πνεύματος, σώματος και 
πνεύματος, χώρου και χρόνου. Όσον αφορά το χρόνο, ο δυισμός αυτός εμφανίζεται 
στη διάκριση μεταξύ απόλυτου και σχετικού χρόνου, την οποία οι διάφορες 
φιλοσοφικές θεωρήσεις είτε ασπάζονται είτε αποπειρώνται να ανατρέψουν, κυρίως 
με την φαινομενολογία, τη θεωρία της σχετικότητας και τη θεωρία του χάους. 

Στο δεύτερο μέρος αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι παραπάνω απόψεις 
επηρέασαν τόσο τη φιλοσοφική σκέψη περί μουσικού χρόνου όσο και τη μουσική 
δημιουργικότητα των συνθετών. Oι επιρροές αυτές συγκεκριμενοποιούνται και 
κατηγοριοποιούνται από τη συγγραφέα σε ένα πίνακα ποιοτικών διχοτομιών του 
μουσικού χρόνου που εμφανίζεται για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία μ’ ένα τόσο 
συστηματικό και περιεκτικό τρόπο. 

H μελέτη κλείνει με προτάσεις για την έρευνα της μουσικής ψυχολογίας, της μουσικής 
τεχνολογίας αλλά και της μουσικής παιδαγωγικής. Aυτές οι προτάσεις εκφράζουν την 
επιθυμία της συγγραφέως να δοθεί μια ιδιαίτερη προσοχή στην πολυδέδαλη εμπειρία 
του μουσικού χρόνου, με σκοπό την απελευθέρωσή του από τα παραδοσιακά αλλά 
καθιερωμένα, ιεραρχικής φύσεως, στεγανά που τον περιορίζουν. Eρευνώντας, 
συνειδητοποιώντας και διδάσκοντας ότι μουσικός χρόνος δεν είναι μόνο ο ρυθμός, το 
μέτρο ή η τελεολογική ροή ή κίνηση ενός κομματιού προς ένα τέλος, αλλά ότι ο 
μουσικός χρόνος μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, ακανόνιστος, άμορφος, χωρίς 
κατεύθυνση ή να δηλώνει στάση ή χώρο, μπορούμε να εμπλουτίσουμε με μια 
καινούργια διάσταση τον τρόπο με τον οποίο ακούμε, ερμηνεύουμε, δημιουργούμε 
και διδάσκουμε τη μουσική σήμερα. 

Lapidaki, E. (2002). L’ imagination au pouvoir! Some philosophical riddles providing 
practical suggestions for music teaching and learning [Eξουσία στη φαντασία! 
Mερικοί φιλοσοφικοί γρίφοι που προσφέρουν πρακτικές προτάσεις για τη μουσική 
διδασκαλία και μάθηση]. In M. Britta, & M. Mélen (Επιμελητές), Proceedings of 
the10th Anniversary ESCOM Conference (European Society for the Cognitive 
Sciences of Music): Musical Creativity (σελ. 1-9) [Πρακτικά του 10ου Eπετειακού 
Συνεδρίου του Eυρωπαϊκού Oργανισμού για τις Γνωστικές Eπιστήμες της 
Mουσικής]. Liège, Bέλγιο: Université de Liège (Πρακτικά συνεδρίου με full-text 
εργασίες σε CD-ROM).  

H μελέτη αυτή έχει σαν κεντρικό άξονα την πρόταση ότι η φαντασία δεν μπορεί (και 
δεν πρέπει) να θεωρείται αντικείμενο διδασκαλίας (Un-unterrichtbarkeit der 
Imagination) σε ένα μάθημα μουσικής δημιουργικότητας, γενικώτερα, και μουσικής 
σύνθεσης, ειδικότερα, στα σχολεία. Aφορμή γι’ αυτή τη μελέτη αποτέλεσε μια 
προηγούμενη αδημοσίευτη απάντηση (response) της συγγραφέως στην ανακοίνωση 
της Reichling με θέμα «Dewey, Imagination, Music: A Fugue on Three Subjects» στο 
στο συμπόσιο «The Philosopher/Teacher in Music», Bloomington, Indiana, H.Π.A., 
Iούλιος 1990).  

Στην εισαγωγή, εκτός από τη συνολική τοποθέτηση του θέματος, εξετάζεται μια σειρά 
σύγχρονων γνωστικών μοντέλων αλλά και μουσικοεκπαιδευτικών ερευνών για τη 
διαδικασία της σύνθεσης στο μάθημα της μουσικής, που είτε θεωρούν την φαντασία 
ως μια κατ’ εξοχήν συνειδητή και «χειροπιαστή» διαδικασία που μπορεί να 
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παρατηρηθεί, να εξηγηθεί, και, επομένως, να διδαχθεί, είτε την αγνοούν παντελώς 
και δίνουν έμφαση μόνο στις τεχνικές πλευρές της μουσικής δημιουργικής σκέψης και 
διαδικασίας.  

Στη συνέχεια, η μελέτη εξετάζει αναλυτικά το θεωρητικό πλαίσιο των παραπάνω 
ερευνών, οι οποίες αποδίδουν μια «τεχνοκρατική» χροιά στο φαινόμενο της 
φαντασίας. Aυτό το πλαίσιο έχει επηρεαστεί κυρίως από τις φιλοσοφικές απόψεις του 
John Dewey, ο οποίος με τη σειρά του αποτελεί συνέχεια της φιλοσοφικής σκέψης 
περί «Δημιουργικής Φαντασίας», από τον Διαφωτισμό μέχρι τον Pομαντισμό (1660-
1850). Όπως προκύπτει από την ανασκόπηση και κριτική ανάλυση της παραπάνω 
φιλοσοφικής τάσης, η φαντασία περιορίζεται σε μια πολύπλοκη διαδικασία κατά την 
οποία λαμβάνει χώρα μια συνειδητή αναμόχλευση νοημάτων, που έχουν ήδη βιωθεί 
και παγιωθεί στο μυαλό, για να γεννηθεί, να δημιουργηθεί, κάτι καινούργιο. 
Aξιοσημείωτο είναι ότι το υποσυνε ίδητο,  σαν πηγή δημ ιουργ ικότητας,  δεν 
λαμβάνεται καθόλου υπόψη σ’ όλη αυτή τη δημιουργική διαδικασία.  

Για το λόγο αυτό η μελέτη προτείνει να θεωρηθεί η φαντασία κατά τη δημιουργική 
διαδικασία σαν ένα άπιαστο μυστήριο, με την πεποίθηση ότι η αναγνώριση ενός 
πράγματος ως μυστήριο μας βοηθά να εκτιμήσουμε την ύπαρξή του, έστω κι αν δεν 
μπορούμε να το εξηγήσουμε, να το ελέγξουμε, να το καθοδηγήσουμε και να το 
διδάξουμε. H πεποίθηση αυτή στηρίζεται σε μια παράθεση προσωπικών εμπειριών 
από εξέχοντες σύγχρονους συνθέτες που αναφέρονται στην φαντασία ως μια 
μυστηριώδη έκφανση του υποσυνείδητου, την οποία, από τη μια, δεν μπορούν να 
εξηγήσουν, αλλά την θεωρούν αναπόσπαστο και απαραίτητο στοιχείο της μουσικής 
δημιουργηκότητάς τους.  

Eνώ στη σύγχρονη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί ερευνητές που εξετάζουν τη 
δημιουργική διαδικασία μαθητών σε τάξεις και σε τεχνολογικά εργαστήρια (computer 
labs), η συγγραφέας θεωρεί ότι οι απόψεις επαγγελματιών συνθετών σχετικά με τη 
δημιουργική τους διδαδικασία, καθ’ όσον προέρχονται από ένα «φυσικό» (real world) 
περιβάλλον, είναι απαραίτητη για την εξαγωγή μουσικοεκπαιδευτικών προτάσεων για 
το μάθημα της μουσικής στα σχολεία. Oι προτάσεις αυτές μπορούν να βοηθήσουν τη 
μείωση του χάσματος μεταξύ σχολικής και εξωσχολικής μουσικής συμπεριφοράς, 
που απασχολεί τη θεωρία και την πράξη της μουσικής εκπαίδευσης σε πολλές 
χώρες. 

Όσον αφορα τις μουσικοεκπαιδευτικές προτάσεις που προκύπτουν από τη μελέτη, η 
πιο βασική είναι ότι η μουσική δημιουργικότητα των μαθητών μπορεί να καθοδηγηθεί 
από το μουσικοεκπαιδευτικό μέχρι ενός σημείου. Aν ο μουσικοεκπαιδευτικός δεν 
λαμβάνει υπόψη ότι υπάρχει και μια μη προβλέψ ιμη πλευρά στο δημιουργικό 
δυναμικό των μαθητών του, εξ αιτίας της μυστηριώδους λειτουργίας του 
υποσυνείδητου, την οποία οφείλει να αποδεχθεί έτσι όπως εμφανίζεται, τότε η 
μουσική τους δημιουργικότητα μπορεί να καταντήσει μια προβλέψ ιμη ακαδημαϊκή 
άσκηση.  

Lapidaki, E. (2002) Young people's and adults' large-scale timing in music listening 
[Xρονομέτρηση μεγάλης διάρκειας μουσικής εκ μέρους νέων και ενηλίκων κατά 
την ακρόασή της]. In C. Woods, G. B. Luck, R. Brochard, F. Seddon, & J. A. 
Sloboda (Editors/Eπιμελητές) Proceedings of the Sixth International Conference 
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on Music Perception and Cognition [Πρακτικά του Έκτου Διεθνούς Συνεδρίου της 
Mουσικής Aντίληψης και Γνωστικότητας] (σελ. 278-290). Keele, Staffordshire, 
Mεγάλη Bρετανία: Department of Psychology. (Πρακτικά συνεδρίου με full-text 
εργασίες σε CD-ROM). 

H μελέτη αυτή, που αποτελεί επέκταση της εργασίας στο περιοδικό Music Education 
Research, διερευνά και φωτίζει από μια άλλη οπτική γωνία, όσο γίνεται σαφέστερα, 
την ύπαρξή της ικανότητας του «απόλυτου τέμπο» (absolute tempo), μιας μουσικής, 
ψυχοβιολογικής ικανότητας σχετικά με την «χρονομέτρηση» μεγάλης διάρκειας 
συνθέσεων (large-scale timing) κατά τη μουσική δραστηριότητα της ακρόασης, χωρίς 
τη χρήση μετρονόμου ή άλλου επιβοηθητικού μέσου μέτρησης του μουσικού χρόνου. 
Aφορμή για τον προβληματισμό, την έρευνα αλλά και την πρωτοεμφανιζόμενη (1991) 
στη διεθνή βιβλιογραφία ονομασία εκ μέρους της συγγραφέως της παραπάνω 
ικανότητας σχετικά με την αντίληψη του μουσικόυ χρόνου αποτέλεσε η εκτενέστατη 
ενασχόληση της βιβλιογραφίας με την ικανότητα του «απόλυτου αυτιού» (absolute 
pitch), η οποία αφορά το χώρο ή τις νότες/συχνότητες (pitch) της μουσικής.  

H συμβολή της μελέτης στη διεθνή βιβλιογραφία είναι η εξής:  

Πρώτον, κάνει μια περιεκτική και διαφωτιστική κριτική ανάλυση διαφόρων 
ερευνητικών προσεγγίσεων όσον αφορά την ικανότητα του «απόλυτου τέμπο». 
Aυτές οι προσεγγίσεις χωρίζονται από τη συγγραφέα σε τρία μέρη:  

α) σε μελέτες που εξετάζουν αν ένα μουσικό κομμάτι παραμένει το ίδιο, έστω κι αν 
παιχθεί σε διαφορετικά tempi,  

β) σε μελέτες που εξετάζουν αν οι φυσιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου 
σώματος επηρεάζουν την ικανοτήτα του «απόλυτου τέμπο» και  

γ) σε εμπειρικές μελέτες που εξετάζουν, έστω και έμμεσα, την παραπάνω ικανότητα. 

Δεύτερον, η συγγραφέας, από τη μια, παραθέτει επιλεκτικά στοιχεία της εμπειρικής 
της έρευνας σχετικα με την σταθερότητα των κρίσεων ακροατών για το τέμπο, 
αποσκοπώντας να δώσει με σαφήνεια το γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο της δουλειάς 
της, αλλά, από την άλλη, παραθέτει, αναλύει και συζητά διεξοδικά συμπεράσματα 
που σηματοδοτούν αυτή καθαυτή την ικανότητα που η ίδια αποκαλεί «απόλυτο 
τέμπο».  

Η μελέτη καταλήγει στις παρακάτω τρεις προτάσεις για μουσικοεκπαιδευτικούς, ώστε 
να βοηθήσουν τους μαθητές τους: 
α) να αποκτήσουν μια πιο εκλεπτυσμένη και σαφή έννοια (concept) για το τέμπο της 

μουσικής, 
β) να χρησιμοποιήσουν το τέμπο σαν ένα δομικό συστατικό στοιχείο της μουσικής σε 

διαφορές μουσικές δημιουργικές δρστηριότητες, όπως είναι η ακρόαση και η 
σύνθεση της μουσικής, και  

γ) να συνειδητοποιήσουν ότι οι άνθρωποι διαφέρουν ως προς τον τρόπο και τις 
ικανότητες με τις οποίες λειτουργεί η αισθητική τους αντίληψη και εμπειρία.  

Mε άλλα λόγια, το συμπέρασμα της ύπαρξης της ικανότητας του «απόλυτου τέμπο» 
δεν θα πρέπει να επηρεάσει τη διαδασκαλία της μουσικής δημιουργώντας ένα 
επιπλέον κριτήριο αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης των μουσικών, όπως 
συνέβαινε για χρόνια με την ικανότητα του «απόλυτου αυτιού». 



Eleni Lapidaki, PhD. 
  

 

109 

3. 2. 4. Ανακοινώσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια με Κριτές (Δημοσιεύσεις σε 
Πρακτικά με Abstracts) 

Lapidaki, E. (2014). Can Higher Music Education Be ‘Useful’ in Times of Crisis? [Μπορεί να 
είναι «χρήσιμη» η μουσική εκπαίδευση σε καιρούς κρίσης;] Paper presentation at the 22nd EAS - 
European Association for Music in Schools Conference 'Every learner counts - Democracy and 
inclusion in music education 
 in the 21st century,' University of Nicosia, Nicosia, Cyprus, May 21-24 

Lapidaki, E., Väkevä L., Schmidt, P., Kanellopoulos, P. (2013). Knowledge-Power / Mastery-
Institution (Music Educators' Reflections on Foucault, Rancière, Badiou & Derrida). Panel 
presentation in Abstract Proceedings ofThe Ninth International Symposium on the Philosophy of 
Music Education (p.13), Teachers College, Columbia University, New York City, June 5 - 8. 
[http://www.cathybenedict.com/uploads/7/5/4/8/7548967/2013_ispme.program.pdf]   

Lapidaki, E. (2012). Music education, disadvantaged schools and the challenge of economic 
crisis: What have we learned? Can we change things? [Η μουσική εκπαίδευση, τα αδικημένα 
σχολεία και η πρόκληση της οικονομικής κρίσηςς: Τι μάθαμε; Μπορούμε να αλλάξουμε τα 
πράγματα;]. In Abstract Proceedings of the 30th World Conference of the International Society 
for Music Education (p. 156), Thessaloniki, July 15 - 20.] 
http://issuu.com/official_isme/docs/30_abstracts] 

Zacharopoulou, K., & Lapidaki, E. (2012). Diabolus in musica: towards an understanding of the 
emotional perception of musical dissonance. In E. Cambouropoulos, C.Tsougras, & P. 
Mavromatis (Eds.), Proceedings of the 12th International Conference on Music Perception and 
Cognition (ICMPC) — 8th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive 
Sciences  
of Music (ESCOM), (p. 1183), Thessaloniki, 23 - 28 July.  
[http://icmpc-escom2012.web.auth.gr/sites/default/files/papers/1183_Proc.pdf] 

Lapidaki, E. (2011). CR.E.A.M.: A pedagogical approach of crossing boundaries through artistic 
reciprocity. Paper presented at Audio-visuality: A Conference on the Experience of Audio-Visual 
Art, Artefacts, and Media Texts, Department of Aesthetic Studies, Aarhus University, Aarhus, 
Denmark, May 26-28. 

Lapidaki, E. (2011). Ethos and Higher Music Education: A Framework for a New Agenda. Ιn S. 
Hennessy (Ed.), Proceedings of the 7h International Conference  
for Research in Music Education, University of Exeter, School of Education, Exeter, UK, April 12 
- 16. 

Lapidaki, E. (2009). Preparing music education undergraduates for pedagogical responsibility 
and social action. Ιn S. Hennessy (Ed.), Proceedings of the 6th International Conference for 
Research in Music Education, University of Exeter, School of Education, Exeter, UK, April 14-18. 

Lapidaki, E. (2009). Challenging music students’ assumptions about the nature of 
music teaching: the example of C.A.L.M. In Proceedings of The Reflective 
Conservatoire, 2nd International Conference - Building Connections (p. 92/143) 
Guildhall School of Music & Drama, London, 28 February – 3 March. 

Lapidaki, E. (2008). Music education as political action beyond the liberal 
democracy canon. In M. Baroni, & J. Tafuri (Επιμ.), Proceedings of the 28th 
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International Society of Music Education (ISME) World Conference “Music of All 
Ages” (p. 518-519)., Bologna, Italy, 20-25 July. 

Lapidaki, E., & Alexandru, M. (2008).Temporal Experience in Ecclesiastical 
Chanting: A Collaborative Approach between Music Psychology and Byzantine 
Musicology. In Abstract Proceedings of the Fourth Conference of Interdisciplinary 
Musicology (pp. 100-101) and Online Proceedings (full-text) of the Fourth 
Conference of Interdisciplinary Musicology. Aristotle University of Thessaloniki, 
Thessaloniki, Greece, 3-6 July. 

Lauridsen Roed, N., & Lapidaki, E. (2008). “I hear with my little ear”: a political 
approach to music teaching and learning. Conference Proceedings of the Second 
Interactive Music Conference Bergen, Bergen. Norway, 28-30 April.   

Lapidaki, E. (2008). Music learning communities in schools: Music Education as 
social action (invited keynote). In M. Argyriou (Ed.), Current trends and dynamics of 
school psychology in education and music pedagogy: Symposium Minutes (pp.123-
124). Athens, Greece: Greek Primary Music Teachers’ Association and Diaplasis 
Books (ISBN: 978-960-6638-67-1). Pireaus, Greece, 11-12 April.    

Lapidaki, E. (2007). Learning communities and music education: Music teacher 
training as political action [Κοινότητες μάθησης και μουσική εκπαίδευση: Η 
εκπαίδευση των μελλοντικών δασκάλων μουσικής ως πολιτική πράξη]. In M. Biasutti 
(Επιμ.), Proceedings of the International Conference Training Music Teachers: 
Research in Psychology of Music and Music Education, σελ. 44 & 90 (ISBN 978-88-
6129-142-3). Padova, Ιταλία: Cleup. 5-6 Νοεμβρίου.  

Lapidaki, E. (2007). Transgressing ‘accustomed’ creative experiences in music 
education [Υπερβαίνοντας τα όρια «συνηθισμένων» εμπειριων σύνθεσης στη 
μουσική εκπαίδευση]. Conference Proceedings of the 1st Interactive Music 
Conference. Bergen, Norway, 25-27 Απριλίου. 
http://munin.hsh.no/home/iga/BIMUC/proceedings07/). 

Lapidaki, E. (2007). Developing imagination in music teaching: A case of ‘authentic’ 
learning in Greek music teacher education [Αναπτύσσοντας τη φαντασία στη 
μουσική διδασκαλία: Μια περίπτωση «αυθεντικής» μάθησης στην εκπαίδευση των 
μελλοντικών δασκάλων μουσικής]. Ιn S. Hennessy (Eπιμ.), Proceedings of the 5th 
International Conference for Research in Music Education (και σε CD-ROM), 
University of Exeter, School of Education, Exeter, UK, April 10-14. 

Lapidaki, E. (2006). Temporal stability in repeated listening tasks. The 9th 
International Conference of Music Perception and Cognition, University of Bologna, 
Bologna, Italy, 22-26 August.  http://w w w .escom-icmpc-2006.org/home2.php 

Lapidaki, E. (2005). Learning from masters of musical creativity: Shaping 
compositional experiences in music education [Μαθαίνοντας από δασκάλους της 
μουσικής δημιουργικότητας: Διαμορφώνοντας εμπειρίες σύνθεσης στη μουσική 
εκπαίδευση]. Symposium Abstracts of the Sixth Philosophy of Music Education 
International Symposium (p. 6), Department of Education, University of Hamburg, 
Germany, May 18-21.  

http://web.auth.gr/cim08/cim08_abstracts/CIM08%20Abstracts%20Proceedings.pdf
http://web.auth.gr/cim08/cim08_abstracts/CIM08%20Abstracts%20Proceedings.pdf
http://web.auth.gr/cim08/index2.htm
http://www.klankmaat.nl/klankmaat/wie.html
http://ans.hsh.no/home/iga/BIMUC/bimuc08/proceedings08/LauridsenLapidaki.pdf
http://ans.hsh.no/home/iga/BIMUC/bimuc08/proceedings08/LauridsenLapidaki.pdf
http://www.diaplasibooks.gr/
http://www.diaplasibooks.gr/
http://munin.hsh.no/home/iga/BIMUC/proceedings07/
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Lapidaki, E. (2005). Perceptual interactions between the abilities of absolute tempo and 
absolute pitch. In S. Hennessy (Επιμ.), Proceedings of the Fourth International Research 
in Music Education Conference, University of Exeter, Exeter, UK, 5-9 April. 

Lapidaki, E. (2003). The problem of musical time: A perennial issue of bifurcation 
with implications for music teaching and learning [Tο πρόβλημα του μουσικού 
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4. 0.  APPENDIX — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Does a piece of music have one and only one inherent tempo, and if so, does this seemingly 
well-established concept imply an absolute or ‘correct’ time framework that yields consistent 
tempo judgments? The literature is far from uniform on this question. In this lecture Eleni 
Lapidaki will present two research approaches to consistency of correct tempo judgments. 
The first one (e.g., Lapidaki, 2006, 2005, 2000) attempts to determine whether listeners from 
different age groups and levels of formal musical training, are capable of forming consistent 
correct tempo judgments over an extended period of time, especially when they are 
presented with Western-art music compositions chosen because they represent a wide range 
of styles, familiarity, and preference. The second approach (Lapidaki & Alexandru, 2008) 
examines whether there is a consistency of correct tempo judgments for the same chants of 
Byzantine Liturgical music by outstanding chanters (psaltes) with significant professional 
engagement in Greek Orthodox churches. 
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“Outstanding Dissertation Award” by the Council for Research in Music Education (CRME). Her research concerns 
a closer examination of the interaction between the artistic, scientific, and educational aspects of musical tempo. Eleni 
Lapidaki is the founder of the interdisciplinary research project C.A.L.M. (Community Action in Learning Music) 
that aims to a reconfiguration of music creativity, as the music department and socially, economically, culturally, and 
politically “excluded” Greek and Cypriot public schools are transformed into creative spaces for collective engagement.   
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A colloquium presenting current research in music from a variety of perspectives using different 
research methodologies. 
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446 ΑΚΡIΔA ΕΥΓENIA Η αντίληψη του τονικού υψους στην µουσική:Σύγχρονες εµπειρικές προσεγγίσεις της έρευνάς της ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
691 ΑΝΑΓNΩΣTOΠOYΛOY ΦΩΤEINH Μουσική Προτίµηση: Σύγχρονες ερευνητικές τάσεις της κοινωνικής ψυχολογίας της Μουσικής ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
705 ΑΧΙΛΛEΩΣ ΣΕΒAΣTIANH Μουσική Εκπαίδευση και άτοµα µε προβλήµατα όρασης ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1062 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μουσική και παιχνίδι: Σύγχρονες προσεγγίσεις της µουσικής εκπαίδευσης ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
665 ΒΕΛEMH ΛΗTΩ Μουσική µνήµη: Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις της Μουσικής Ψυχολογίας ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1027 ΒΕΤΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ακουστική Οικολογία και Μουσική Εκπαίδευση: Σύγχρονες µουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1012 ΓΕΩΡΓΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σύγχρονες προσεγγίσεις της µουσικής ψυχολογίας στη µουσική εκτέλεση (music performance) από µουσικά σύνολα (ensembles) ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1218 ΓΙΑΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ " Ανεπίσηµες" (Informal) πρακτικές µάθησης στη µουσική εκπαίδευση ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
882 ΓΟΥΔΙΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Συναίσθηµα και κινηµατογραφική µουσική: Σύγχρονες µουσικοψυχολογικές προσεγγίσεις ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1461 ΔΑΔΑΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Μουσική, κίνηση και σώµα κατά την προσχολική ηλικία: Σύγχρονες εκπαιδευτικές και κιναισθητικές προσεγγίσεις ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1237 ΔΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Φωνητική παιδαγωγική και σώµα: Προσεγγίσεις διδασκαλίας και µάθηση του "ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ" τραγουδιού ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
605 ΔΙΑΦAΣ ΠΑΤPOKΛOΣ Μουσική ακρόαση και σχολική/ακαδηµαϊκή µάθηση/πρόοδος: Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις της µουσικής ψυχολογίας και παιδαγωγικής ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
935 ΔΡΟΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Πολυπολιτισµικότητα και συναισθηµατικές αντιδράσεις κατά τη µουσική ακρόαση ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1043 ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μουσική εµπειρία και µουσική εκπαίδευση: Σύγχρονες φιλοσοφικές προσεγγίσεις ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
792 ΚΑΜHΛAΛH ΕΛΕYΘEPIA Προσεγγίσεις της κοινωνικής ψυχολογίας της µουσικής ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
833 ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ρόλος του φύλου και της σεξουαλικότητας στη µουσική δηµιουργικότητα ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1505 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αυτοσχεδιασµός και δυναµικές σχέσεις (interactions) µεταξύ των µουσικών στην τζαζ: Μία ποιοτική έρευνα µε µουσικοεκπαιδευτικές προεκτάσεις ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1216 ΚΑΡΥΩΤAΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κινηµατογραφική µουσική: Η λειτουργία της στον τοµέα του συναισθήµατος και της κωδικοποίησης της µνήµης ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1087 ΚΑΣΚΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Η εκπαίδευση του χορού ως έκφανση της αισθητικής διδασκαλίας της µάθησης. ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
463 ΚΑΤΣΩXH ΧΑΡIKΛEIA Σύγχρονες ερευνητικές πρασεγγίσεις της µουσικής εµπειρίας κατά την µουσική ακρόαση. ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
722 ΚΑΨAΛH ΣΤΥΛIANH Μουσική ευφυία: Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις της µουσικής ψυχολογίας και εκπαίδευσης ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1009 ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Πρακτικές ανεπίσηµης µουσικής µάθησης ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
624 ΚΟΥΠOYPTIAΔOY ΕΛΙΣΣABET Ερευνητικές προσεγγίσεις της δηµιουργικότητας ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
672 ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Έννοια της δηµιουργικότητας στην µουσική αναπτυξιακή ψυχολογική έρευνα και εφαρµογές της στη σύγχρονη µουσική εκπαίδευση. ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
652 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ Η αντίληψη της µελωδίας: Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις της µουσικής αναπτυξιακής ψυχολογίας ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1232 ΚΩΝΣΤΑ ΝΑΣΙΑ Τεχνολογικές απόπειρες εκδηµοκρατισµού της µουσικής εκπαίδευσης ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
873 ΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Μουσική, συναίσθηµα και κινηµατογράφος: Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις της µουσικής ψυχολογίας ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1290 ΜΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Χορός -Μουσική -Ζωγραφική της "Belle Epoque" -Μία διακαλλιτεχνική εκπαιδευτική προσέγγιση ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
993 ΜΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Tο έµφυτο µουσικό ταλέντο. Μία πραγµατικότητα ή ένας µύθος ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
982 ΜΕΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Μουσική -Εικόνα: Μία σύνθετη µορφή αισθητικής εκπαίδευσης ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
763 ΜΙΣXOY ΧΡΥΣOYΛA Μουσικοεκπαιδευτικές προσεγγίσεις της Σχολικής Χορωδίας ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
799 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣTOΣ Πολυπολιτισµικότητα, µουσική και εκπαίδευση ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
699 ΜΠΛETΣA ΒΑΣIΛIKH Μουσικές προτιµήσεις και µουσική εκπαίδευση ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
591 ΜΠΡAXOY ΠΑΡAΣKEYH Μουσική προτίµηση και καταναλωτική συµπεριφορά: Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις της µουσικής ψυχολογίας ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1199 ΝΤΕΡΟΥ-ΣΚΟΡΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Σώµα και µουσική εκτέλεση: Σύγχρονες προσεγγίσεις της κοινωνικής ψυχολογίας της µουσικής ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
831 ΝΤΙΝΑΠΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦANOΣ Μουσική Συµπεριφορά και Εγκέφαλος: Σύγχρονες εµπερικές προσεγγίσεις της νευροµουσικολογίας ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
952 ΟΦΛΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ Ενζύµωση αισθητικών αφετηριών: Διεύρυνση αισθητικών προτιµήσεων ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
635 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙZA H µουσική ικανότητα σαν αντικείµενο µουσικοψυχολογικής έρευνας ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
841 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ Μουσική δηµιουργικότητα στη µουσική εκπαίδευση: Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
604 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΕΛΙΣABET Μουσική εκπαίδευση και άτοµα µε προβλήµατα ακοής ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
541 ΠΑΥΛAKOY ΜΕΤAΞIA Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις πάνω στη σχέση µουσικής ακρόασης και διάθεσης (mood) ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1405 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Η µουσική δηµιουργικότητα ως σωµατοποιηµένη εµπειρία: Σύγχρονες θεωρητικές και µουσικοεκπαιδευτικές προσεγγίσεις ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
174 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙAΣ Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις στο θέµα της µνήµης και του τονικού ύψους ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
689 ΡΑΠTOΠOYΛOΣ ΑΘΑNAΣIOΣ Μουσική δηµιουργική σκέψη και δηµιουργική µουσική εκπαίδευση ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
712 ΡΙΖOY ΜΑΡIA Η αντίληψη του µουσικού τέµπο: Σύγχρονες  προσεγγίσεις της έρευνας στη µουσική ψυχολογία ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
832 ΣΑΝΙΔΑ ΑΝΘΗ Καινοτόµες φιλοσοφικές προσεγγίσεις στη µουσική εκπαίδευση ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
929 ΣΑΡΡΗΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η µουσική στα video games: Μια νέα καλλιτεχνική φόρµα ή µία εµπορική επιταγή; ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1120 ΣΟΥΛΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ Η µουσική συµπεριφορά των βρεφών ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
937 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΗΓΗ-ΖΩΗ Ερευνητικές προσεγγίσεις στη µουσική συµπεριφορά ατόµων µε προβλήµατα όρασης ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
743 ΤΑΜΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Μουσική και Διαφήµιση: Σύγχρονες προσεγγίσεις της κοινωνικής ψυχολογίας της µουσικής ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
480 ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΔΡΟΣOYΛA-MAPIA Εµπειρικές προσεγγίσεις της µουσικής αναπτυξιακής ψυχολογίας. Αντίληψη της µελωδίας, του µελωδικού περιγράµµατος, του τονικού ύψους και των διαστηµάτων ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
762 ΤΙΚΩΦ ΜΥΡTΩ-ΣOΦIA Μουσική Προτίµηση: Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις της µουσικής ψυχολογίας και παιδαγωγικής ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1460 ΤΣΕΛΕΠΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Η επικοινωνιακή µουσικότητα της σχέσης γονιού και παιδιού κατά την βρεφική και πρώιµη νηπιακή ηλικία ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
888 ΤΣΙΜΠΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Μουσικές προτιµήσεις και φύλο: Σύγχρονες µουσικοψυχολογικές προσεγγίσεις ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
747 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΟPITΣA Φύλο και Μουσική: Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις της µουσικής ψυχολογίας και εκπαίδευσης ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
823 ΦΛΩPOΣ ΙΩΑNNHΣ Μηχανισµοί οµαδοποίησης µουσικών τόνων (pitch) ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
958 ΧΑΝΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μουσικοπαιδαγωγικές δραστηριότητες και ανάπτυξη της µουσικής δηµιουργικότητας ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
637 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΑΤAΣA Ερευνητικές Προσεγγίσεις πάνω στο ρόλο της ηλικίας και του κοινωνικού πλαισίου στη µουσική προτίµηση ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
416 ΧΑΡΟΥΠΑ ΜΑΡIA Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις της επίδρασης εξωµουσικών παραγόντων στην µουσική προτίµηση ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
636 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΕΛΕNH Μουσική δηµιουργική σκέψη : Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις της µουσικής ψυχολογίας και εκπαίδευσης ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
459 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣABET Μουσική Ευφυΐα και Μουσική ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
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