
 

 

 

Διαδικτυακι Ημερίδα 
Ψηφιακά εργαλεία ςτο μάθημα τησ Μουςικήσ  

 
 
Σο Εργαςτιριο Μουςικισ Παιδαγωγικισ του Σμιματοσ Μουςικϊν πουδϊν του Εκνικοφ και 

Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςε ςυνεργαςία με τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ μζςω των ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ 

διοργανϊνουν διαδικτυακι Ημερίδα με κζμα:   

 

«Ψηφιακά εργαλεία ςτο μάθημα τησ Μουςικήσ: f lat. io,  διαδραςτικό βίντεο 

(Η5P)  καιBandlab for  education» ,  

 

θ οποία κα πραγματοποιθκεί το άββατο 14 Μαΐου 2022 και ϊρεσ 09:30-14:30. 

 

Στόχοσ τθσ θμερίδασ είναι θ παρουςίαςθ τριϊν (3) εφαρμοςμζνων ψθφιακϊν εργαλείων (flat.io, 

διαδραςτικό βίντεο ςτθν e-me content και Bandlab for Education) που ενςωματϊνονται ςτθ 

διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Μουςικισ από εκπαιδευτικοφσ για τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ. Η 

Ημερίδα κα ζχει εργαςτθριακό χαρακτιρα και ςε όλθ τθ διάρκειά τθσ οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κα 

μποροφν να πειραματίηονται και αλλθλεπιδροφν. 

 

Η διαδικτυακι επιμορφωτικι ςυνάντθςθ απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ Μουςικισ  κάκε 
βακμίδασ Εκπαίδευςθσ και ςε κάκε ενδιαφερόμενο/θ και απαιτείται εγγραφι: 
https://forms.gle/tVH7ZHjskg4VX8Xv7 

Θα δοκεί βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν θμερίδα μπορείτε να δείτε: 
 http://musicedulab.music.uoa.gr/draseis/synedria-hmerides.html 
  
Η ςυμμετοχι είναι προαιρετικι. 

 
 
 
Ακολουκεί το Πρόγραμμα και θ αφίςα τθσ εκδιλωςθσ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 

Ψηθιακά εργαλεία ζηο μάθημα ηης Μοσζικής: flat.io, διαδραζηικό βίνηεο (Η5P) και Bandlab 

for education 

 

Εκπαιδευτικοί Μουςικισ (ΠΕ79) παρουςιάηουν ψθφιακά εργαλεία διδακτικζσ εφαρμογζσ   

το Σάββατο, 14 Μαΐου 2022 (09.30 – 14.30)  

 
09.15 - 09.30 

 
Είςοδοσ ςτθν πλατφόρμα 

09.30 - 10.00 Ζναρξθ - Χαιρετιςμοί 

Γεϊργιοσ  Κόςυβασ   
Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ 
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ 
 
Μαριάννα Αγγελάκθ  
Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ79 
Μουςικισ του 1ου ΠΕΚΕΣ Αττικισ με 
επιςτθμονικι ευκφνθ και ςτα 2ο και 5ο 
Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικισ 
 
Ζλενα Ανδρζου  
Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ79 
Μουςικισ του 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικισ  με 
επιςτθμονικι ευκφνθ και ςτα 4ο και 6ο 
Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικισ 
 
μαράγδα Χρυςοςτόμου  
Κακθγιτρια ΤΜΣ ΕΚΠΑ, Διευκφντρια 
Εργαςτθρίου Μουςικισ Παιδαγωγικισ  
 

10.00 - 11.15 Γρθγόρθσ Αϊβαηόπουλοσ 
Η αξιοποίθςθ του προγράμματοσ flat.io ςτο 
μάκθμα τθσ Μουςικισ 

11.15 - 12.30 Ματίνα Μιχαθλίδου 
Δθμιουργϊντασ ζνα διαδραςτικό βίντεο 
(H5P) μζςω τθσ e-me content του ΠΣΔ 

12.30 - 13.45 Οδυςςζασ αγρζδοσ 

Η ψθφιακι τεχνολογία ςτθ μουςικι 
εκπαίδευςθ: ενςωματϊνοντασ το Bandlab 
for Education ςε καινοτόμεσ διδακτικζσ 
προτάςεισ 

13.45 - 14.30 υηιτθςθ - Κλείςιμο Ημερίδασ 

 

 



Περιλιψεισ παρουςιάςεων 

 

Γρθγόρθσ Αϊβαηόπουλοσ 

Η αξιοποίηςη του προγράμματοσ flat.io ςτο μάθημα τησ Μουςικήσ 
 
To flat.io αποτελεί ζναν απλό, προςιτό και διαςκεδαςτικό τρόπο δθμιουργίασ παρτιτοφρασ και όχι 
μόνον. Τα εργαλεία που περιλαμβάνει το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, όπωσ θ χριςθ βίντεο, θ 
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ εκπαιδευτικϊν ι μακθτϊν/τριϊν, θ μεγάλθ ποικιλία μουςικϊν οργάνων 
και θ επιλογι του τρόπου γραφισ κάκε νότασ για εκπαιδευτικοφσ λόγουσ,  μποροφμε να τα 
χρθςιμοποιιςουμε ςτθ διδακτικι μασ πράξθ. Το πρόγραμμα είναι online, ζχει δωρεάν ζκδοςθ και 
δεν χρειάηεται εγκατάςταςθ ςε ςυςκευι. 
 

Ματίνα Μιχαθλίδου 

Δημιουργϊντασ ζνα διαδραςτικό βίντεο (H5P) μζςω τησ e-me content του ΠΣΔ 
 
Το διαδραςτικό βίντεο (interactive video) αποτελεί μία από τισ πιο δθμοφιλείσ δραςτθριότθτεσ 
ςτο περιβάλλον τθσ e-me content τθσ Ψθφιακισ Εκπαιδευτικισ Πλατφόρμασ e-me του 
Πανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου. Το ςυγκεκριμζνο ψθφιακό εργαλείο μπορεί να κάνει πιο 
αποδοτικι και ενδιαφζρουςα τθ διδαςκαλία μασ και κατά ςυνζπεια οι μακθτζσ/τριζσ μασ, 
κατανοϊντασ καλφτερα τα θχθτικά παραδείγματα που χρθςιμοποιοφμε ςτο μάκθμα, να γίνουν 
πιο ςυμμετοχικοί/ζσ και απαντϊντασ, κατά κφριο λόγο, ςωςτά να αποκτιςουν μεγαλφτερθ 
αυτοπεποίκθςθ. Ο/Η εκπαιδευτικόσ δε χρειάηεται να κατζχει ιδιαίτερεσ τεχνικζσ δεξιότθτεσ ενϊ το 
επεξεργάςιμο υλικό του μπορεί να περιζχει μεταξφ άλλων: κείμενα απλά και ςυρόμενα, πίνακεσ, 
ςυνδζςμουσ, εικόνεσ, ερωτιςεισ τφπου απλισ και πολλαπλισ επιλογισ, ςωςτοφ-λάκουσ, αςκιςεισ 
μεταφοράσ και απόκεςθσ, ςυμπλιρωςθσ κενϊν και επιλογισ λζξεων.  
 

Οδυςςζασ αγρζδοσ  

Η ψηφιακή τεχνολογία ςτη μουςική εκπαίδευςη: ενςωματϊνοντασ το Bandlab for Education ςε 
καινοτόμεσ διδακτικζσ προτάςεισ 
 
Το BandLab for Education είναι ζνα λογιςμικό που με τθ χριςθ του οι μακθτζσ/τριεσ ςυμμετζχουν 
ςτθ διαδικαςία παραγωγισ  τθσ  γνϊςθσ,  κακϊσ  επικοινωνοφν, ςυνεργάηονται, κατανοοφν και 
εφαρμόηουν τθ νζα γνϊςθ, αναδομϊντασ τα ςτοιχεία τθσ. Ταυτόχρονα, οδθγοφνται ςτθν 
ανακάλυψθ, ςτθν καταςκευι μουςικϊν δομϊν, που εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ τουσ, τουσ βοθκά να 
αιςκανκοφν, να εκφραςτοφν και να κατακζςουν τισ δικζσ τουσ προτάςεισ μζςα από τισ 
δθμιουργίεσ τουσ. 
Η χριςθ του BandLab for Education ςυνδζεται με τουσ ςχολικοφσ αλλά και με τουσ ευρφτερουσ 
μουςικοφσ ςκοποφσ, κακϊσ αποτελεί ζνα εργαλείο ανάπτυξθσ και καλλιζργειασ τθσ 
δθμιουργικότθτασ και τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν/τριϊν μζςα από δραςτθριότθτεσ 
ενεργθτικισ ακρόαςθσ, μουςικισ εκτζλεςθσ και δθμιουργίασ. Μζςα ςτο ευρφ φάςμα τθσ 
μουςικισ, με τθν αξιοποίθςι του δίνεται θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουν καινοτόμα 
εκπαιδευτικά εργαλεία, αναπτφςςοντασ  δεξιότθτεσ ςτον γνωςτικό, ςτον ςυναιςκθματικό και ςτον 
ψυχοκινθτικό τομζα. Παράλλθλα, γνωρίηουν κάκε διάςταςθ τθσ μουςικισ, κακϊσ αποκτοφν 
ρόλουσ εκτελεςτι, ενορχθςτρωτι, ςυνκζτθ, κατακτϊντασ τισ τεχνοτροπίεσ μουςικισ παραγωγισ, 
ολοκλθρϊνοντασ τα δικά τουσ ζργα. 


