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• Διαθέσιμο online βίντεο με οδηγίες για τα Μουσικά Εργαστήρια 

• Πώς να συμμετάσχετε στις δράσεις του MaMuMi 

Διαθέσιμο στην επίσημη 
ιστοσελίδα του MaMuMi και 
στο κανάλι του έργου στο 
YouTube είναι πλέον το βίντεο 
με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
σχετικά με τη λειτουργία των 
Μουσικών Εργαστηρίων 
MaMuMi. Το βίντεο, το οποίο 
δημιούργησε το Πανεπιστήμιο 
του Gloucestershire λαμβά-
νοντας υπ’ όψιν τη γνώμη και 
τις ιδέες όλων των 
συμμετεχόντων εταίρων στο 
έργο, είναι διαθέσιμο ΕΔΩ! 

Το βίντεο αποτελεί έναν 
χρήσιμο οπτικό οδηγό για τον 
τρόπο με τον οποίο θα 
λειτουργήσουν τα Μουσικά 

Εργαστήρια MaMuMi. 
Στόχος είναι να 
αξιοποιηθούν η μουσική 
και το τραγούδι ως 
εργαλεία αφήγησης των 
προσωπικών ιστοριών των 
μεταναστών/ριών, συμβάλ-
λοντας στην προώθηση 
της διαπολιτισμικότητας 
και της κοινωνικής τους 
ενσωμάτωσης. 

Πέραν του βίντεο, στην 
ενότητα «Αποτελέσματα» 
της ιστοσελίδας του 
MaMuMi είναι διαθέσιμη 
και η βιβλιογραφική 
ανασκόπηση των χωρών 

που συμμετέχουν στο έργο. 

Το MaMuMi είναι ένα διετές 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Erasmus+, που εστιάζει στη 
μουσική και το τραγούδι ως 
εργαλεία προώθησης της 
διαπολιτισμικότητας. Υλο-
ποιείται  από επτά 
συνεργαζόμενους φορείς από 
τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την 
Ελλάδα, την Ιταλία, τη 
Νορβηγία, την Ισπανία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο και 
περιλαμβάνει τη συλλογή, την 
επεξεργασία και το 
«ανέβασμα» “Song Stories”, 
δηλαδή ιστοριών για τη 
μουσική, σε μία διαδραστική 
εφαρμογή (app). Οι ιστορίες 
αυτές επικεντρώνονται σε 
τραγούδια και μουσική που 
αποτελούν την πολιτιστική 
κληρονομιά των μετα-
ναστών/ριών.  

Η συζήτηση γύρω από αυτές 
τις ιστορίες θα λειτουργήσει 
ως ένα μέσο ευαισθη-
τοποίησης ως προς την 
πολιτισμική ποικιλομορφία 
στα Μουσικά Εργαστήρια 
MaMuMi "Song Worlds".
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Ποιες είναι οι δράσεις του έργου 
 

• Μουσικά εργαστήρια MaMuMi, στα οποία οι συμμετέχοντες/ουσες θα εκπαιδευτούν 
στη μέθοδο “Song Stories” (Ιστορίες Τραγουδιών).  

• Ακουστική Συλλογή MaMuMi, όπου οι συμμετέχοντες/ουσες θα «ανεβάζουν» 

ιστορίες στο διαδικτυακό αρχείο της ιστοσελίδας MaMuMi. 

• Μουσικός Μεταναστευτικός Χάρτης MaMuMi, δηλαδή ένας εικονικός χάρτης στον 

οποίο θα προστεθούν μεμονωμένες ιστορίες τραγουδιών (ήχος και κλιπ μουσικής).  

 
Τι θα πετύχει το έργο 
 

1. Καλύτερη κατανόηση των ιστοριών και της πολιτιστικής κληρονομιάς των 

μεταναστών/ριών. 

2. Καλύτερη κατανόηση από τους μετανάστες/τριες της ιστορίας των ΜΚΟ αλλά και 

του προσωπικού τους (καθώς οι εκπαιδευτές/τριες θα προσκληθούν να 

συμμετάσχουν στα εργαστήρια καταθέτοντας τις προσωπικές τους ιστορίες 

τραγουδιών - αν και αυτές δεν θα χαρτογραφηθούν στην εφαρμογή). 

3. Προβολή συγκεκριμένων μεταναστευτικών ταξιδιών των μεταναστών/ριών που 

διηγούνται την ιστορία του τραγουδιού ή της μουσικής που επέλεξαν μέσω της 

μεθόδου MaMuMi. 

 

Πώς να συμμετάσχετε στο MaMuMi 

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook! 

Ακολουθήστε μας στο Twitter και μοιραστείτε τις εμπειρίες και τις ιδέες σας σχετικά με τη 

μουσική και τη μετανάστευση! 

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του MaMuMi!  

https://www.facebook.com/MamumiErasmus
https://twitter.com/MaMuMiErasmus
https://mamumi.eu/


 

Ποιοι φορείς συμμετέχουν στο έργο 

 

 
University of Gloucestershire 
www.glos.ac.uk 
Coordinator 
 
 
Asociación Caminos 
https://www.asoccaminos.org/ 

  
Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” 
www.danilodolci.org 
 
 
CSI CENTER FOR SOCIAL 
INNOVATION LTD 
https://csicy.com/ 
 
 
Know and Can 
http://knowandcan.org/ 
 
 
 
 
KMOP 
https://www.kmop.gr/ 
 
 
 
HOGSKOLEN I INNLANDET 
https://eng.inn.no/ 
 
 

 

http://www.glos.ac.uk/
http://www.rogersalapitvany.hu/

