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ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Με την πλατφόρμα του έργου ∆ΙΑΜΟΥΣΕΣ, μουσικοί-μέλη
μιας ορχήστρας εκτελούν ταυτόχρονα το ίδιο μουσικό έργο,
ευρισκόμενοι σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες,
ενώ παράλληλα, ακροατές-θεατές βρίσκονται σε διαφορετικό χώρο και παρακολουθούν αυτή τη «δικτυακή συναυλία».
Παρόμοια υποστήριξη μπορεί να προσφερθεί και για την εξ
αποστάσεως διδασκαλία μουσικής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε ημερίδα με θέμα «Μουσική Τεχνολογία και Εκπαίδευση» η οποία θα
λάβει χώρα στα Εκπαιδευτήρια «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
την Παρασκευή 18 Απριλίου 2008 και ώρα 09:30 π.μ.

∆ιευρύνοντας το πλαίσιο της εξ αποστάσεως μουσικής διδασκαλίας θα παρουσιαστεί το έργο VEMUS, ένα περιβάλλον
αυτό-εξάσκησης, με δυνατότητες αυτόματης αξιολόγησης της
απόδοσης του μαθητή, καινοτόμα βοηθήματα και εργαλεία για
τη διδασκαλία στη σχολική τάξη, Το VEMUS οραματίζεται τη
δημιουργία ενός δικτυακού μουσικού σχολείου για δημοφιλή
πνευστά μουσικά όργανα, όπως το φλάουτο, το κλαρινέτο, και
το σαξόφωνο.

∆ιοργάνωση Ημερίδας

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν δύο διαδραστικά περιβάλλοντα συνεργασίας και εξ αποστάσεως μάθησης που προσανατολίζονται στις ανάγκες επικοινωνίας κατά τη μουσική εκτέλεση, τη διδασκαλία και
κατά τη μελέτη στο σπίτι. Η ημερίδα θα συμπεριλάβει ζωντανές παρουσιάσεις των δύο συστημάτων και
δυνατότητα εξοικείωσης των παρευρισκομένων. Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί το απόγευμα με ανοικτή
συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με ειδικούς επιστήμονες και εκπαιδευτικούς του χώρου.

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Οδός ∆ημητρίου Παναγέα, 153 51 Παλλήνη Αττική, Τηλ.: 210 8176700, http://www.ea.gr
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Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνείτε στα 2831021921 Χρυσούλα
Αλεξανδράκη (chrisoula@stef.teicrete.gr) και 210 8176794 Εύη Χρυσαφίδου (evi@ea.gr)
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