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Τίτλος Μαθήµατος
Νέες Τεχνολογίες στη Μουσική
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Γλώσσα ∆ιδασκαλίας
Ελληνική
∆ιδάσκων
Γιώργος Χόπλαρος

Πρακτική Άσκηση
Ν/Α

Συν-απαιτούµενα
Κανένα

Στόχοι του µαθήµατος
Μέσα από το µάθηµα επιδιώκεται ο φοιτητής:

•
•

•

Να έρθει σε επαφή µε τις σύγχρονες πρακτικές χρήσης της τεχνολογίας στο µάθηµα της
Μουσικής, και να τις εξετάσει κριτικά µε βάση την τρέχουσα έρευνα.
Να πειραµατιστεί µε τη χρήση ποικίλων µέσων που χρησιµοποιούνται στο µάθηµα της
Μουσικής (ηλεκτρονικός υπολογιστής, ηλεκτρονικό πιάνο, συσκευές ηχογράφησης,
διαδραστικός πίνακας) καθώς και µε πληθώρα τίτλων λογισµικού (προγράµµατα
επεξεργασίας ήχου, µουσικής παραγωγής και σηµειογραφίας, σχεδιαστικές και
εκπαιδευτικές εφαρµογές).
Να εµπλακεί στο σχεδιασµό δραστηριοτήτων που να κάνουν χρήση της τεχνολογίας και να
προτείνουν τρόπους ενσωµάτωσής τους στη διδασκαλία του µαθήµατος της Μουσικής,
ακολουθώντας τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις και εµφάσεις του Αναλυτικού
Προγράµµατος.

Μαθησιακά αποτελέσµατα
Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι φοιτητές αναµένεται:

• Να ονοµάζουν, να περιγράφουν και να αξιολογούν τις σύγχρονες πρακτικές χρήσης της
τεχνολογίας στο µάθηµα της Μουσικής µε βάση την τρέχουσα έρευνα.
• Να πειραµατίζονται µε διάφορα εκπαιδευτικά λογισµικά και να τα ενσωµατώσουν σε
δραστηριότητες διδασκαλίας της σύνθεσης, της θεωρίας, των ακουστικών και της ιστορίας
της µουσικής στην τάξη.
• Να επεξεργάζονται αρχεία ψηφιακού ήχου, να τα χρησιµοποιούν για να δηµιουργήσουν
µουσική συνοδείας (backing track), και να προτείνουν δραστηριότητες αξιοποίησής της στη
διδασκαλία του αυτοσχεδιασµού.
• Να χρησιµοποιούν λογισµικό µουσικής σηµειογραφίας και να εκτυπώνουν µουσικά κείµενα
για χρήση στην τάξη.
• Να σχεδιάζουν χάρτη µουσικής ακρόασης και να προτείνουν τρόπους αξιοποίησής του στο

µάθηµα της Μουσικής.
• Να αναλύουν βιντεοσκοπηµένα αποσπάσµατα διδασκαλιών τους στο µάθηµα της µουσικής
χρησιµοποιώντας σχετικό λογισµικό, και να προτείνουν τρόπους βελτίωσης της διδασκαλίας
τους µε βάση την τρέχουσα έρευνα.
• Να αξιολογούν και να τροποποιούν τις εφαρµογές της χρήσης της τεχνολογίας στο µάθηµα
της Μουσικής ώστε να εξυπηρετούν τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις και εµφάσεις του
Αναλυτικού Προγράµµατος της Μουσικής.
Περιεχόµενο του µαθήµατος

• Εισαγωγή - τρέχουσα έρευνα στις παιδαγωγικές διαστάσεις στη χρήση της τεχνολογίας στο
µάθηµα της Μουσικής πριν και τώρα.
• Η διδασκαλία µε τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Computer-Assisted Instruction CAI). Κριτική ανάλυση των παλαιότερων και σύγχρονων πρακτικών στο µάθηµα της
µουσικής, µε βάση τη σχετική βιβλιογραφία.
• Το πρωτόκολλο MIDI (Musical Instrument Digital Interface) και οι εκπαιδευτικές του
δυνατότητες.
• Συσκευές ηχογράφησης και λογισµικά επεξεργασίας ψηφιακού ήχου. Εφαρµογές σε
δραστηριότητες µουσικής εκτέλεσης στο µάθηµα της µουσικής.
• Παραγωγή µουσικής συνοδείας (backing track) και η χρήση της σε δραστηριότητες
αυτοσχεδιασµού.
• Οργάνωση δραστηριοτήτων σύνθεσης µε τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού.
• Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού µε το Adobe Illustrator. Σχεδιασµός χάρτη µουσικής
ακρόασης, αξιοποίηση και αξιολόγησή του στην τάξη.
• Η χρήση προγραµµάτων µουσικής σηµειογραφίας από εκπαιδευτικούς και µαθητές.
∆ηµιουργικές δραστηριότητες στην τάξη.
• Σύγχρονες τάσεις στην αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου ως εκπαιδευτικού εργαλείου στο µάθηµα
της µουσικής.
• Η αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα (smart board) στο µάθηµα της µουσικής. Τρέχουσα
έρευνα και πρακτική.
• Μουσικά εκπαιδευτικά λογισµικά και η χρήση τους στη διδασκαλία θεωρίας, ακουστικών
και ιστορίας της Μουσικής στην τάξη.
• Η αξιολόγηση του µαθήµατος της µουσικής µε τη χρήση βιντεοκάµερας και του λογισµικού
Scribe.
• Στρατηγικές ενσωµάτωσης της τεχνολογίας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα του µαθήµατος της
Μουσικής.
Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές µέθοδοι
Ατοµική εργασία, ατοµική καθοδήγηση, πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο ΗΥ.
Μέθοδοι Αξιολόγησης
∆ιαµορφωτική αξιολόγηση, ατοµική εργασία, τελική εξέταση.
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