
Η Λήδα Σηάκνπ (Ph.D.) είλαη Αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα ζην Τκήκα Μνπζηθήο 

Δπηζηήκεο θαη Τέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, κε γλωζηηθό αληηθείκελν 

«Παηδαγωγηθή ηεο Μνπζηθήο», θαη επηζηεκνληθά ππεύζπλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Baby 

Artist. Δξγάζηεθε επίζεο (1998-2000) ωο Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ζην University of 

Nevada, Department of Music, όπνπ ήηαλ επίζεο θαη δηεπζύληξηα ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Μνπζηθήο Αγωγήο Βξεθώλ θαη Νεπίωλ θαη 

ππεύζπλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπηκόξθωζεο Δθπαηδεπηηθώλ ηεο Νεβάδα ζηε Μέζνδν 

Orff-Schulwerk. Πξαγκαηνπνίεζε δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζην Michigan State 

University ηωλ Η.Π.Α.  ζηνλ ηνκέα ηεο Μνπζηθήο Παηδαγωγηθήο, θαζώο θαη εηδηθέο 

ζπνπδέο ζηε κέζνδν Suzuki γηα ηελ νξγαληθή κνπζηθή δηδαζθαιία, όπωο θαη ζην 

Music Learning Theory ηνπ Edwin Gordon. Έρεη επίζεο δηδάμεη κνπζηθή αγωγή θαη 

βηνιί κε ηε κέζνδν Suzuki ζε Διιάδα θαη Η.Π.Α. Έρεη δεκνζηεύζεη ζε  ειιεληθά θαη 

δηεζλή πεξηνδηθά θαη έρεη παξνπζηάζεη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε εζληθά, δηεζλή, θαη 

παγθόζκηα ζπλέδξηα. Δπί ζεηξά εηώλ ππήξμε πξόεδξνο θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Ελληνικής Ένωζης για ηη Μουζική Εκπαίδευζη (Δ.Δ.Μ.Δ.). Δίλαη 

θξηηήο (reviewer) επί ζεηξά εηώλ ζην International Journal of Music Education: 

Research θαζώο θαη κέινο κεγάινπ αξηζκνύ επηζηεκνληθώλ επηηξνπώλ δηεζλώλ 

ζπλεδξίωλ θαη επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ. Τα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα αθνξνύλ 

ηελ αλάπηπμε ηεο κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο (music aptitude), ηε κειέηε ηεο εκπεηξίαο 

ξνήο (flow experience), ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο, ηε κνπζηθή αλάπηπμε βξεθώλ θαη 

λεπίωλ, ελώ ηα ηειεπηαία ρξόληα ηα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ζε 

δηεπηζηεκνληθέο ζεωξήζεηο ηωλ επηδξάζεωλ ηεο κνπζηθήο ελαζρόιεζεο θαη κάζεζεο. 

Δίλαη επηζηεκνληθά ππεύζπλε έξγνπ Erasmus+ κε ηίηιν «Strategic partnership and 

training on the use of music as an additive treatment modality in the detoxification 

and rehabilitation processes of individuals suffering from drug dependence” (2015-

2018). Δίλαη δηεπζύληξηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ “Μνπζηθή θαη 

Κνηλωλία” ζην Τκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Τέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. Έρεη ππάξμεη ππόηξνθνο ηνπ Ιδξύκαηνο Α. Ωλάζεο, ηνπ Ιδξύκαηνο Λ. 

Βνπδνύξε θαη ηνπ Fulbright Foundation. Πεξηζζόηεξα γηα ην αθαδεκαηθό θαη 

επηζηεκνληθό ηεο έξγν κπνξεί θαλείο λα δεη ζην 
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