Ανακοίνωση
εμινάριο «Μαθαίνονηας και κάνονηας μοσζική με ήτοσς με ηην πλαηθόρμα EARS 2»
Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020 στις 11.00-13.30
Σο Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Μοσζική Παιδαγωγική ηοσ Σμήμαηος Μοσζικών
ποσδών ηοσ Ιονίοσ Πανεπιζηημίοσ ζε ζσνεργαζία με ηην Δλληνική Ένωζη για ηη Μοσζική
Δκπαίδεσζη (Δ.Δ.Μ.Δ.) διοργανώνοσν ηο διαδικησακό ζεμινάριο με ηίηλο: «Μαθαίνονηας και
κάνονηας μοσζική με ήτοσς με ηην πλαηθόρμα EARS 2» ηο άββαηο 21 Νοεμβρίοσ 2020 ζηις
11.00-13.30.
Η διαδικησακή πλαηθόρμα EARS 2 (http://ears2.dmu.ac.uk/el) και ηο λογιζμικό Compose with
Sounds έτοσν ως ζηότο να ειζάγοσν ανθρώποσς όλων ηων ηλικιών, αλλά κσρίως εκείνοσς ποσ
θοιηούν ζηη δεσηεροβάθμια εκπαίδεσζη και ηοσς δαζκάλοσς ηοσς, ζηον κόζμο ηης παραγωγής
μοσζικής με ήτοσς, πολύ εύκολα και απλά! Παρέτονηαι δωρεάν και, αν και δημιοσργήθηκαν ειδικά
για παιδιά ηλικίας 11-14 εηών, έτοσν καηά καιρούς τρηζιμοποιηθεί με επιηστία από άηομα ηλικίας
από 8-99 εηών! Δπίζης, πρόζθαηα μεηαθράζηηκαν και διαηίθενηαι και ζηα ελληνικά και είναι ήδη
ζηη λίζηα με ηα προηεινόμενα ηετνολογικά μέζα για ηο μάθημα ηης μοσζικής ζηο Κσπριακό
Αναλσηικό Πρόγραμμα ποσδών. Δίναι δημιοσργίες ηοσ προγράμμαηος Music, Technology and
Innovation ηοσ Institute for Sonic Creativity ζηο De Montfort University, ΗΒ.
Σο διαδικησακό ζεμινάριο απεσθύνεηαι ζε έλληνες εκπαιδεσηικούς, μοσζικής αλλά και άλλων
ειδικοηήηων, καθώς και ζε διεσθσνηές μοσζικών εργαζηηρίων ποσ επιθσμούν να μοιραζηούν ηη
ταρά ηης δημιοσργίας με ήτοσς με ηοσς μαθηηές ηοσς. Έτει ως ζηότο να παροσζιάζει ηην
πλαηθόρμα EARS 2 και ηο λογιζμικό Compose with Sounds, ηις δσναηόηηηές ηοσς, ηη θιλικόηηηά
ηοσς για ηον τρήζηη καθώς και ηα εργαλεία ποσ προζθέρονηαι για εκπαιδεσηική τρήζη.
Γιοργάνωζη:
* Δλληνική Ένωζη για ηη Μοσζική Δκπαίδεσζη
* ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ
Σμήμα Μοσζικών ποσδών, Ιόνιο Πανεπιζηήμιο
σμμεηοτή: Δλεύθερη. Προηγούνηαι οι θοιηηηές ηοσ ΠΜ Μοσζική Παιδαγωγική ηοσ ΣΜ ηοσ
Ιονίοσ Πανεπιζηημίοσ και ηα μέλη ηης Δ.Δ.Μ.Δ. (2020).
Γηλώζεις ζσμμεηοτής: https://forms.gle/omgFGsK9XmvnRHBs8
*********
Ο Leigh Landy είναι διεσθσνηής ηοσ προγράμμαηος Music, Technology and Innovation ηοσ Institute
for Sonic Creativity ζηο De Montfort University, ΗΒ.
Η Νάζια Θεράπονηος αζτολήθηκε ζηο διδακηορικό ηης με ηην ειζαγωγή μοσζικής βαζιζμένης
ζηοσς ήτοσς ζε μαθηηές και ηγήθηκε ηης εθαρμογής ηοσς ζηην κσπριακή μοσζική εκπαίδεσζη,
καθώς και ηην μεηάθραζης ηοσ EARS 2 / CwS ζηα Δλληνικά.
Γιαδικησακή πλαηθόρμα EARS 2: http://ears2.dmu.ac.uk/el

