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Πιλοτικά προγράμματα Διδασκαλίας (2009-2016) 
 

Labmat.music.uoa.gr 

– στο Προπτυχιακό/Mεταπτυχιακό ΤΜΣ /EKΠΑ 

– Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νέες Τεχνολογίες 
Επικοινωνίας και Πληροφορίας στην Εκπαίδευση 
(ΤΕΑΠΗ/ΜΜΕ-ΕΚΠΑ, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) 

– Στην Ακαδημία Πλάτωνος –Δρόμοι της γνώσης 

 

– METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Μουσική Τεχνολογία: 

Έρευνα, εφαρμογές, ερμηνεία και δημιουργία (skills) 

  -Moου 

 

 



ΤΟΜΕΙΣ 

• ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 

• ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ /ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ 
ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

• ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΠΕ 



Eξελίξεις στην Μουσική Ακουστικής και 
Πληροφορική και Τεχνολογία 

 

• Αudio to Midi Recognition (singing voice recognition) 

• Pattern recognition 

• Physical modeling of  music Instruments 

• Deep Learning in Jazz performance 

• Machine Learning (birds/shazam) 

• Αugmented reality 

• Atificial intelligence (Nευρωνικά δίκτυα και εξελικτικοί 
αλγόριθμοι) 



ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
  στο Εργαστήριο LabMAT 

1. ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ: 
PedagoGy, Polyagogy and Cyberagogy 

 
2. ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ: Περιβάλλοντα για την εξάσκηση της   τραγουδιστής 

φωνής (ΦΩΝΑΣΚΕΙΝ). Πρόγραμμα ΑΟΙΔΟΣ (audio to midi recognition) 
 

• 3. OΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ-Ψυχοακουστική :Διαδραστικό Εικονικό μουσείο για την 
εξάσκηση στα αρχαία μουσικά όργανα (ΣΕΙΚΙΛΟΣ).  Πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ 

(virtual to augmented reality) 
 

• 4. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ:Διαδραστικό περιβάλλον για την κατανόηση της 
ακουστικής της χορωδίας των τζιτζικιών (ΤΕΤΤΙΧ). Πρόγραμμα CICADA 

(στοχαστικά μοντέλα στη Μουσική) 
 

• 5. OΡΝΙΘΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ:Ανάπτυξη  περιβάλλοντος για την μετάφραση του 
καλέσματος των πουλιών σε ρυθμικά η μελωδικά  μοτίβα (Αrchilochus). 

Μachine Learning 



Διαδραστικά εργαλεία στην μουσική Εκπαίδευση 

• Εξοπλισμός 
• -Διαδραστικός πίνακας 
• -ΗΜΙ (διάδραση μέσω Kinect, γραφίδας, signal,κ.α.) 
• Λογισμικά, εφαρμογές 
• -Τablets, Smartphones 
• -Περιβάλλοντα μουσικού προγραμματισμού Max/Msp και PD 

 
• Μεθολογία Διδασκαλίας με νέες τεχνολογίες 
• Διαθεματική (Αρχαία γραμματεία, Ιστορία, Λογοτεχνία/Φυσική, Βιολογία, 

Μαθηματικά/ Μουσική) 
• Διαδραστική 
• Συνεργατική 
• Δημιουργική 
• Εξευρευνητική 

 
 
 



1.Hχητικός εγγραμματισμός 
Α.Aκρόαση, αντίληψη, αποτύπωση, κατανόηση, ταξινόμηση, ανάλυση, αναπαραγωγή 
των  ηχητικών προτύπων της πανίδος και ιδίαιτερα των πουλιών και εντόμων με τη 
χρήση νέων τεχνολογιών  
 
 Αντικειμενικά vs υποκειμενικά χαρακτηριστικά 
 (συχνοτικό έυρος, ένταση, διάρκεια, ηχόχρωμα, ηχοεντοπισμός) 
 
Β.Εντοπισμός (ατιολογική ακρόαση) 
   Ηχογράφηση- 
   Ανάλυση- 
   Κατανόηση 
   Αναπαραγωγή 
   Επεξεργασία 
   Καταγραφή( ηχο-γράφημα) 
 
Γ.Δημιουργία ηχοτοπίου με ήχους των φύσης και της πανίδος (Δημιουργική μάθηση) 
σε περιεβάλλοντα επεξεργασίας ήχους ( AUDACITY). 
 



2. Moυσικός εγγραμματισμός 

 

• Κατανόηση της μαθηματικής δομή ενός έργου μέσω 
οπτικοποίησης 

• Κατανόηση των μελωδικών μοτίβων και των παραλλαγών 
τους 

 

• Κατανόηση, ανάλυση, αναπαραγωγή των ρυθμικών μοτίβων. 

 

• Σύνθεση βάσει μελωδικών και ρυθμικών προτύπων.  

 

• Ηχοχρωματική υφή. Διακύμανση των δυναμικών 

 



Target groups 

• ΠΡΩΤΟβΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

• Εξερεύνηση της αντιστοιχίας ήχου και οπτικού χώρου 

• Eξερεύνηση της τονικής ακρίβειας της φωνής στο τραγούδι 

• Εξερεύνηση της μουσικής της βιοπανίδος 

• Δημιουργική μάθηση μέσω δημιουργίας ηχοτοπίων και μουσικών συνθέσεων 

• -εξερέυνηση την αντιστοιχίας μεταξύ χρωμάτων και συχνοτήτων 

• -εξερεύνηση του μουσικού χώρου 

 

 

• ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

• -Εξερέυνηση της σχέσης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ μέσω περιβαλλόντων (Wolfram 
Music) οσον αφορά τη δομή του έργου, τη ρυθμική δομή και τη μελωδική δομή. 

• Bασικές αρχές  μουσικού καi ηχητικού προγραμματισμού (processing.org, Max/Μsp) 

• -Εξερεύνηση της σχέσης Αρχιτεκτονικής και Μουσικής 

• Εκερεύνηση της ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ με αnimation 

 



Πιλοτικό πρότζεκτ  Διαθεματικής προσέγγισης του 
ήχου 



Educational strategies and creative 
technology 

• Explorer • Player 

• Director • observer 

Artefact Tool 

Model instrument 



ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
  στο Εργαστήριο LabMAT 

1. ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ: 
PedagoGy, Polyagogy and Cyberagogy 

 

2. ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ: Περιβάλλοντα για την εξάσκηση της   
τραγουδιστής φωνής (ΦΩΝΑΣΚΕΙΝ). Πρόγραμμα ΑΟΙΔΟΣ 

 

• 3. OΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ-Ψυχοακουστική :Διαδραστικό Εικονικό μουσείο για την 
εξάσκηση στα αρχαία μουσικά όργανα (ΣΕΙΚΙΛΟΣ). Πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ 

 

• 4. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ:Διαδραστικό περιβάλλον για την κατανόηση της 
ακουστικής της χορωδίας των τζιτζικιών (ΤΕΤΤΙΧ). Πρόγραμμα CICADA 

 

• 5. OΡΝΙΘΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ:Ανάπτυξη  περιβάλλοντος για την μετάφραση 
του καλέσματος των πουλιών σε ρυθμικά η μελωδικά  μοτίβα 

(Αrchilochus) 



Arc Diagrams 



Time SKetch visualisation 



Music animation 



Visual jazz imporvisations 



Arc Diagrams 



Time SKetch visualisation 



Music animation 



Visual jazz imporvisations 



Sound patterns 



Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας του 
τραγουδιού η περίπτωση του «Φωνασκείν» 



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 



Eξάσκηση με το Φωνασκείν 



TETTIX 

• Σας εχαρισ 



TETTIX 



 
ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ:ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ TOY HXOY TOY 

ΠΟΥΛΙΟΥ ΣΕ MOYΣΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ 
 Messiaen on birds/Mache on Birds 

 



FROM PEDAGOGY to CYBERAGOGY 
(adaptive learning and AI) 

• Their self-concept moves from dependency to independency 
or self-directedness. 

• They accumulate a reservoir of experiences that can be used 
as a basis on which to build learning. 

• Their readiness to learn becomes increasingly associated with 
the developmental tasks of social roles. 

• Their time and curricular perspectives change from postponed 
to immediacy of application and from subject-centeredness to 
performance-centeredness 

 



Michel Serres (Le tiers instruit, 1991) 

 
• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΘΕΤΙΚΩΝ/ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 
• Οπως ο Ερμής ο αγγελιαφόρος θεός της 

Επικοινωνίας 
• Το υπέρτατο αγαθό της τομείς της γνώσης,  να 

κατανοήσουν ότι η Η ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
που είναι η υψηλότερη όψη  της αληθινής 
ευφυίας 
 



• Le mathématicien saura mieux le monde et même son propre langage s'il 
consent à la physique, le physicien connaîtra mieux les choses et même 
son propre outillage s'il en vient à la technique, le technicien s'il apprend 
l'artisanat et l'artisan s'il accède à l'oeuvre d'art.  

• Le philosophe grammairien connaîtra mieux la langue et la connaissance 
et le monde s'il tolère le style et s'ouvre à ses exploits.  

• Inversement on conçoit le progrès de l'artiste quand il se met à 
l'artisanat, celui de l'artisan se faisant technicien, celui du technicien... et 
ainsi jusqu'au bout du chemin, vers les mathématiques et la logique.  
 

• Route double pour le philosophe. Et donc, en complément, le styliste 
n'écrit même pas sans obéissance préalable à la grammaire, sans logique 
ni règles de sens, syntaxe ni sémantique. S'il écrit vraiment, il y consent 
de fait.  (Le Tiers-Instruit, p.123, Folio/essais n°199)    
 



  

• • Content: Should consist of micro units of content 
that augment thinking and cognition; may include a 
wide variety of learner- generated resources 
accruing from students creating, sharing, and 
revising ideas; 

• • Curriculum: Should not be fixed but dynamic, 
open to negotiation and learner input, consisting of 
“bite-sized” modules, inter- disciplinary in focus, and 
blending formal and informal learning; 

• • Communication: Students should be offered 
multiple opportunities for open, social, peer- to-
peer, and multi-faceted forms of visual, verbal, and 
auditory communication, using multiple media types 
to achieve relevance, immediacy, and clarity; 


