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====================================================
==
4 .1. ΣYMMETOXH ΣΕ EYPΩΠAΪKA ΠPOΓPAMMATA
2017 - 2019 : Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα EUROPE IN C (Εrasmus+)
https://www.europeinc.eu
Πρόγραµµα συνεργασίας µεταξύ 6 χωρών σε θέµατα network Performance στη
σύγχρονη µουσική. Οργανώθηκαν 5 διαδικτυακές συναυλίες σε διαφορετικές
Ευρωπαϊκές πόλεις µε 30 µουσικούς από 5 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης
(Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα) για την εκτέλεση του έργου In C
του Μ ινιµαλιστή Αµερικανού συνθέτη Terry Riley στο πλαίσιο του Ευρωπα ϊκού
προγράµµατος Erasmus+ “ Europe in C”. Στη συναυλία συµµετείχαν 15
φοιτητές του ΤΜ Σ µε κλασσικά, παραδοσιακά και ηλεκτρονικά όργανα.
2016 - 2018 : Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα IM uscica ως scientific
advisor
( http://www.imuscica.eu ). Συντονιστής έργου ΙΕΛ (Ινστιτούτο
ΑΘΗΝΑ).
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και πρακτικών
στην εκπαίδευση για τη δηµιουργική µάθηση και τη διδασκαλία των
Μ αθηµατικών και τη Φυσικής µέσω της Μ ουσικής στο πλαίσ ιο της STEM
education.
2012 - 2014 : Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Leonardo: Do.RE.M at.
Η διδασκαλία των Μ αθηµατικών µέσω της Μ ουσικής σε συνεργασία µε το
University of Bologna and M inistry of Education Latvia.
2007 - 2010 : Συµµετοχή στο πρόγραµµα Δια Βίου Μ άθηση: Empowerment of
teachers/trainers via online collaborative LM S ( www.primarymusic.gr )

2006 - 2007 : Μ έλος της επιστηµονικής επιτροπής του ευρω - καναδικού
προγράµµατος Canada Exchanges with the M editerranean (Y ork University,
University of Prince Edward Island, Trent University, University of Bologna,
University of M alta, University of Athens).
2006 - 2007 : Μ έλος της επιστηµονικής επιτροπής του γαλλο - ελληνικού
προγράµµατος (ΓΓΕΤ) «Φυσική µοντελοποίηση παραδοσιακ ών µουσικών
οργάνων» σε συνεργασία µε το γαλλικό ερευνητικό κέντρο ACROE και το
Τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Στο πρόγραµµα Φυσική µοντελοποίηση παραδοσιακών µουσικών οργάνων
ασχοληθήκαµε µε την ανάπτυξη εικονικών µουσικών οργάνων µε φυσική
µοντελοποίηση όχι µόνο ως προσοµοίωση των πραγµατικών µουσικών οργάνων,
αλλά και τον έλεγχο από το χρήστη µε φυσικό και άµεσο τρόπο, τόσο κατά τη
διαδικασία της σύνθεσης του ήχου, όσο και κατά την εκτέλεση ενός µουσικού
έργου.
2005 - 2008 : Μ έλος του δικτύο υ ‘Η µουσική δραµατουργία στην Ευρώπη για την
ηλεκτρονική όπερα’ µε τη συµµετοχή της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Αγγλίας,
της Ιταλίας και της Ελλάδας.
Ο στόχος του Ευρωπαϊκού αυτού προγράµµατος, όπου συµµετείχα σαν
εκπρόσωπος της Ελλάδας και συντονίστρια τω ν Ελλήνων ερευνητών, είναι να
αναπτυχθεί η µουσική και µουσικολογική έρευνα στη σύγχρονη µουσική
δραµατουργία µε την διευρυµένη της έννοια: η σύγχρονη όπερα και το
µουσικό θέατρο µε την χρήση νέων τεχνολογιών (ηλεκτρακουστική µουσική,
διαδραστικά συστήµα τα και video). Υπεύθυνος: Καθηγητής Giordano Ferrari,
Université Paris 8
2000 - 2002 : Συνεργάτης του IEΛ (Iνστιτούτο Eπεξεργασίας Λόγου) και
επιστηµονική σύµβουλος στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα IST W EDELM USIC
( www.wedelmu sic.org ).
Οι βασικοί στόχοι αυτού του Ευρωπαϊκού προγράµµατος W EDELM USIC ήταν:
α) η διανοµή µουσικής µέσω διαδικτύου σε ενοποιηµένη µορφή ήχου και
παρτιτούρας (συµβολική η εικονική µορφή) για την προφύλαξη των
πνευµατικών δικαιωµάτων µε διάφορους µηχανισµούς προστασίας ψηφιακών
µουσικών αρχείων, β) η ανάπτυξη ενός µοντέλου που επιτρέπει την ανάκτηση
µουσικής πληροφορίας (παρτιτούρα σε ψηφιακή µορφή, αρχεία ήχου, σχόλια
γύρω από τα έργα και τους συνθέτες, video, κ.α.) και επεξεργασίας αυτής γ) η
ανά πτυξη ειδικού περιβάλλοντος για ηλεκτρονική επεξεργασία της παρτιτούρας
για τυφλούς µουσικούς µε την βοήθεια συνθετικής φωνής. Εργάστηκα ιδιαίτερα
στο τρίτο σκέλος του W ΕDEL M USIC όπου ανέπτυξα τα : Use cases, Test cases
and System specification, δηλαδή σχ εδίασα το περιβάλλον χρήσης του
Λογισµικού.

4 .2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2020 - 2022 : Συµµετοχή στο πρόγραµµα «200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση (EΛΙΔΕΚ) , στο έργο Theo.Doc.M emo, Τα αποµνηµονεύµατα του
Θ. Κολοκοτρώνη: Ένα θεατρικό Ντοκιµαντέρ
2019 - 2022 : Επιστηµονική υπεύθυνη του Προγράµµατος ΑΣΜ Α (ΕΛΙΔΕΚ)
(Συντονισµός Εργαστήριο LabM AT, ΤΜ Σ, ΕΚΠΑ)
Αντικείµενο της προγράµµατος ΑΣΜ Α είναι µια πρωτογενής και καινοτόµος
έρευνα για την κοινωνικοαισθητική σηµασία της καλλιέργειας της
τραγουδιστικής φωνής των µαθητών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και
η ανάπτυξη µιας σύγχρονης πλατφόρµας διαδραστικών εφαρµογών για την
υποστήριξη του διδακτικού έργου των δασκάλων µουσικής. Η µεθοδολογία µε
την
οποία
θα
αναπτυχθεί
η
πλατφόρµα
θα
έχει
χαρακτηριστικά
“παιχνιδοποίησης” (gamification), βιωµατικής µάθησης (experiential learning)
και “οπτικοποίησης” (visualization), τα οποία οδηγούν στα επιθυµητά
αποτελέσµατα µέσα από ψυχαγωγικές, πλην όµως µαθησιακές ενέργειες και
διαδικασίες, µέσω οµαδοσυνεργατικής προσέ γγισης. Φιλοδοξούµε ότι η
πλατφόρµα διαδραστικών εργαλείων θα µπορέσει, µετά την ολοκλήρωσή της, να
ενταχθεί στο πρόγραµµα σπουδών των ελληνικών δηµοτικών σχολείων.
2018 - 2021 : Συµµετοχή στο πρόγραµµα «Ερευνώ - Καινοτοµώ - Δηµιουργώ»
TRACEE – travelogue (Συντονι σµός Πανεπιστήµιο Αιγαίου)
Στόχος του έργου TRACCE είναι ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη µιας καινοτόµου
διάχυτης πλατφόρµας πολιτισµικών διαδροµών, για διαφορετικές υπολογιστικές
συσκευές (κινητές, σταθερές κλπ.), αξιοποιώντας το πολιτισµικό απόθεµα της
περιηγητικής γραµµατείας, το ψηφ ιακό υλικό των σύγχρονων ταξιδιωτών και
σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας. Η πλατφόρµα που θα
δηµιουργηθεί θα προσφέρει υπηρεσίες πολιτισµικής ερµηνείας οι οποίες θα
συνδυάζουν την επίσκεψη µιας περιοχής µε τη γνωριµία της ιστορικά
καταγε γραµµένης και της σύγχρονης περιηγητικής εµπειρίας.

2018 - 2021 : Συµµετοχή στο Πρόγραµµα Μ ΝΗΣΙΑΣ (Ερευνώ - Καινοτοµώ Δηµιουργώ), ΓΓΕΤ/ΕΠΕΑΕΚ, Τµήµα Πληροφορικής, ΕΚΠΑ.
Στόχος του προγράµµατος είναι η επαύξηση και ο εµπλουτισµός Πολιτιστικών
τεκµηρίων µέσω δι αδραστικής ανασύνθεσης του ήχου των αρχαιοελληνικών
µουσικών οργάνων στα µουσεία.
2016 - 2018 :
Συµµετοχή
στο
Πρόγραµµα
ΕΡΜ ΗΣ :
Πειραµατική
Αρχαιοµουσικολογία: Εκπαίδευση στην ανακατασκευή και χρήση Αρχαίων
Ελληνικών Μ ουσικών οργάνων. Τµήµα Πληροφορικής/εργαστ ήριο Μ ουσικής
Ακουστικής, ΕΚΠΑ
Αποστολή του έργου ΕΡΜ ΗΣ είναι η ανάδειξη της µουσικής και των µουσικών
οργάνων της ελληνικής αρχαιότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η
αξιοποίησή τους τόσο στην έρευνα και την εκπαίδευση, όσο και στην

ανασύνθεση του αρχ αίου
πολιτιστική δηµιουργία.

ελληνικού

ήχου

και

ασφαλώς

στη

σύγχρονη

2011 - 2013 : Συµµετοχή στο πρόγραµµα «Ιόνιο Μ ουσικό Αρχείο: Διάσωση
Μ ουσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς µέσω ενός πλαισίου ψηφιακής
αξιοποίησης» , Τµήµα Μ ουσικής Τεχνολογίας και οργανοποιί ας, ΤΕΙ Ιονίων
Νήσων (http://www.teiion.gr/index.php/el/anaouncements/922 -- 142014.html)
2009 - 2011 : Επιστηµονική υπεύθυνη του προγράµµατος: « H µουσικότητα
του
τραγικού Λόγου: η περίπτωση της Κατίνας Παξινού», πρόγραµµα
Καποδίστριας.
2005 - 2006 : Μ έλος
της επιστηµονικής
επιτροπής
του
προγράµµατος
ΔΑΜ ΑΣΚΗΝΟΣ (ΓΓΕΤ) σε συνεργασία µε το Τµήµα Πληροφορικής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών. (Επιστηµονικό υπ. Καθηγητής. Γ. Κουρουπέτρογλου).
Το αντικείµενο του προτεινόµενου ερευνητικού έργου είναι διττό και
περιλαµβάνει: α) σχεδίαση και υλοποίηση µιας πρότυπης συλλογής Βυζαντινής
Εκκλησιαστικής Ψαλµωδίας (ΒΕΨ) και β) ψηφιακή ακουστική ανάλυση και
συγκριτική µελέτη των κύριων χαρακτηριστικών της πρότυπης συλλογής ΒΕΨ.
2005 - 2007 : Μ έλος της επιστηµονικής επιτροπής του προγράµ µατος «Ποιοτική
ανάλυση και σύνθεση γυναικείας οπερατικής φωνής για την διερεύνηση του
ηχοχρώµατος των κολορατούρα, δραµατική και λυρική» σε συνεργασία µε το
ΤΕΙ Κρήτης στο πλαίσιο του προγράµµατος Αρχιµήδης.(Επ. Υπεύθυνος Σ.
Κουζούπης)
Το ενδιαφέρον της έρευνας επικεντρώνεται γύρω από την ακουστική ανάλυση
και σύνθεση της χροιάς της γυναικείας λυρικής φωνής, ειδικότερα της σοπράνο,
µε σκοπό την κατανόηση και την ταξινόµησή της σε κατηγορίες (δραµατική,
λυρική, ελαφριά), λαµβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τους καν όνες ακουστικής
αντίληψης
2004 - 2005 : Επιστηµονική υπεύθυνος του προγράµµατος ΦΩΝΟΝΤΕΟΝ στο
πλαίσιο του προγράµµατος Καποδίστριας (ΕΛΚΕ, ΕΚΠΑ).
Στο έργο αυτό επιχειρείται µια συστηµατική µελέτη για τον έλεγχο συνθετικών
φωνών (δειγµατοληψία και σύνθεση) µε ειδικούς M IDI ελεγκτές κατά την
διάρκεια µίας Μ ουσικής παράστασης µε διαδραστικά µέσα και ειδικά µε την
χρήση του M IDI ακκορντέον που εµπεριέχει τον παράγοντα αναπνοή.
2005 - 2007 : Μ έλος της επιστηµονικής επιτροπής του προγράµµατος ΑΟΙΔΟΣ
(ανάλυση Βυζαντινής τραγουδιστικής φωνής) στο πλαίσιο του προγράµµατος
Πυθαγόρας (ΕΠΕΑΕΚ). (Επ. Υπεύθυνος, Γ. Κουρουπέτρογλου).
Το ερευνητικό αυτό πρόγραµµα έχει σαν αντικείµενο την ανάλυση και σύνθεση
της Ελληνικής τραγουδιστής φωνής σε ιδιώµατα της. Σε µια πρώτη φάση
επιλέξαµε την οπερατική και Βυζαντινή φωνή.
2004 - 2006 : Συµµετοχή στην επιστηµονική επιτροπή του προγράµµατος ΗΡΩΝ
«Εικονικά Παραδοσιακά Μ ουσικά όργανα» της ΓΓΕΤ σε συνεργασία µε το

Τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Επ. Υπεύθυνος καθηγητής
Σ. Θ εοδωρίδης)
Αντικείµενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη ενός πλαισίου νέων µεθοδολογιών
και προσεγγίσεων που θα επιτρέπουν την υλοποίηση εικονικών µουσικών
οργάνων µε τη µέθοδο της φυσικής µοντελοποίησης (physical modeling), που
δεν θα αποτελούν µια προσοµοί ωση µόνο των πραγµατικών, αλλά θα
επιτρέπουν να ελέγχονται από το χρήστη µε φυσικό και άµεσο τρόπο, τόσο
κατά τη διαδικασία της σύνθεσης του ήχου, όσο και κατά την εκτέλεση ενός
µουσικού έργου.
2000 - 2001 : Επιστηµονική υπεύθυνος του προγράµµατος Ανθρώπινα δ ίκτυα της
E+T γνώσης (EΠET II) της ΓΓET µε θέµα «Εφαρµογές της Πληροφορικής στην
E+T: Έρευνα, εκτέλεση και σύνθεση».
Το δίκτυο εφαρµογών της Πληροφορικής στο τοµέα της Μ ουσικής πέτυχε: α)
την συσπείρωση των πανεπιστηµιακών και ερευνητικών φορέων που
ασχολούνται ήδη µε τον ιδιόµορφο αυτό τοµέα στο πλαίσιο συναντήσεων,
σεµιναρίων και συµποσίων β) την αλληλοενηµέρωση των ερευνητών µελών του
δικτύου για τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και προγράµµατα γ) την
ενηµέρωση νέων φοιτητών και συνθετών που επιθυµο ύσαν να συνδυάσουν τις
επιστηµονικές και µουσικές τους γνώσεις για την εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών πάνω σε τρέχοντα θέµατα του συνεχώς αναπτυσσόµενου τοµέα της
Μ ουσικής Πληροφορικής και την χρήση αναπτυγµένων περιβαλλόντων
µουσικού προγραµµατισµού (όπω ς είναι το πρόγραµµα Μ ΑΧ) δ) την
συνεργασία των Μ ουσικών και τεχνολογικών Πανεπιστηµιακών τµηµάτων της
χώρας για την ανάπτυξη εξειδικευµένων λογισµικών ε) την ανάπτυξη ενός
ισχυρού δικτύου συνεργασίας και επικοινωνίας µε στόχο την παρουσία και
συµµετοχή τ ων Ελλήνων ερευνητών σε Ερευνητικά Ινστιτούτα η συνέδρια
Μ ουσικής Πληροφορικής στο εξωτερικό.

4 .3. OPΓANΩΣH ΔΙΕΘΝΩΝ ΣYNEΔPIΩN – ΗΜΕΡΙΔΩΝ
Σεπτέµβρης
2019 :
Συνδιοργανώτρια
στο
Διεθνές
Ιm protech2019,
Στέγη
Γραµµάτων
και
( https://www.onassis.org/whats - on/improtech - 2019 )

W orkshop/Festival,
Τεχνών/IRCAM

IM PROTECH'19 will combine, around the central theme of improvisation, a
great diversity of aesthetic approaches while convening artists and experts
covering many knowledge fields, including computer music, artificial
intelligence,
robotics,
musicology
/
ethno - musicology,
philosophy
/anthropology, critical studies, acoustics and signal processing. (40
participants)
Μ άης 2019 : Πρόεδρος της Ηµερίδας “ Eπιστηµονικές
προσεγγίσεις της άδουσας φωνής ”, Θέατρο Ολύµπια

και

αναλυτικές

Στο πλαίσιο αυτής της ηµερίδας συζητήθηκαν τρέχοντα ζητήµατα που αφορούν
επιστηµονικές εξελίξεις στην κατανόηση της λειτουργίας της τραγουδιστικής
φωνής µε τη χρήση νέων τεχ νολογιών. (10 συµµετέχοντες).
Ιούνιος 2018 : Συνδιοργανώτρια και paper - chair του Sound and M usic
Com puting Conference, SM C2018 , Cyprus University of Technology, Cyprus
( http://cyprusconferences.org/smc2 018/ )
Sound and M usic Conference is one of the most established conferencs in
M usic technology research. (250 participants from 25 countries)
Ιούνης 2017: Συντονίστρια της Διεπιστηµονικής διηµερίδας «Τεχνικές της
άδουσας
φωνής: ακουστικές και φωνιατρικές προσεγγίσεις» , Εργαστήριο
Μ ουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας, ΕΚΠΑ
Στο πλαίσιο αυτής της ηµερίδας συζητήθηκαν τρέχοντα ζητήµατα που αφορούν
επιστηµονικές εξελίξεις στην κατανόηση της ανατοµοφυσιολογίας της
τραγουδιστικής φωνής καθώς µε φωνιατρικές διαστ άσεις.
Iούλης 2016 : Μ έλος της οργανωτικής επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου 9th
M OISA για την Αρχαία Ελληνική και Ρωµαϊκή Μ ουσική µε θέµα: “ M usic and
the anim al world in ancient Greek and Rom an antiquity”
( https://www.moisasociety.org/sites/default/files/meeting - 2016 athens/program.pdf )
Διεθνές Συνέδριο της Παγκόσµιας Εταιρίας για την Αρχαία και Ρωµαϊκή
Μ ουσική µε ιδιαίτερο θέµα την Μ ουσικών των Ζώων στην Αρχαιό τητα (70
Συµµετέχοντες)
Iούλης 2015 : Πρόεδρος της επιστηµονικής ηµερίδας “Ιαµβικά ηχήµατα: από
την Αρχιλόχεια µετρική στη σύγχρονη Μ ουσική πραγµατικότητα” , Πάρος
2015 (http://parospress.blogspot.com/2015/07/187.html)
Σεπτέµβρης 2014 : Πρόεδρος της οργάνωσ ης του Διπλού Επετειακού
Παγκόσµιου
συνεδρίου
Μ ουσικής
Πληροφορικής
ICM C|SM C2014
(Πανεπιστήµιο Αθηνών και Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών). ( http://icmc14 smc14.eu/ )
Το διπλό επετειακό συνέδριο "ICM C2014 | SM C2014" δ ιεξήχθη στην Αθήνα
από τις 14 έως τις 20 Σεπτεµβρίου 2014 και, για πρώτη φορά, έφερε µαζί δύο
καθιερωµένα συνέδρια και τα πιο σηµαντικά διεθνώς στο χώρο της µουσικής µε
υπολογιστές: το 40 ο Διεθνές Συνέδριο Μ ουσικής Πληροφορικής (40 ο ICM C) και
το 11 ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πληροφορικής στη Μ ουσική και τον Ή χο (11 ο
SM C).Το συνέδριο ICM C πραγµατοποιείται κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα
(προηγούµενες διοργανώσεις: Αυστραλία, Σλοβενία, Αγγλία, ΗΠΑ). Η επιλογή
της Αθήνας για το επετειακό των 40 χρόνων, έγινε ύσ τερα από την κατάθεση
φακέλου διεκδίκησης µε την υποστήριξη του ΥΠΠΟ. Το σκεπτικό είναι ότι, η
Αθήνα είναι µια πόλη µε βαθιές πολιτισµικές ρίζες που κρατά την ανάµνηση
της γέννησης της µουσικής επιστήµης και Φιλοσοφίας. Επιπλέον, ως ελληνική

επιτροπή διοργ άνωσης, καταφέραµε να συνδυάσουµε το ICM C µε ένα επίσης
σηµαντικό συνέδριο: το 11 ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πληροφορικής στη Μ ουσική
και τον Ή χο (SM C). Το κεντρικό θέµα του συνεδρίου είναι «Η µουσική
τεχνολογία συναντά την φιλοσοφία: από τον ψηφιακό ήχο στο εικο νικό ήθος»
έχει σαν κύριο στόχο να προσκαλέσει σε διάλογο επιστήµονες από το χώρο της
τεχνολογίας ήχου και της µουσικής πληροφορικής, συνθέτες, µουσικολόγους
και φιλοσόφους για έναν εποικοδοµητικό διάλογο γύρω από το παρελθόν, το
παρόν και το µέλλον της µο υσικής τεχνολογίας και της µουσικής
πληροφορικής. (500 Συµµετέχοντες)
Σεπτέµβρης 2014: Ηµερίδα : Platonic Rizhom es in Contem porary m usic
creation, Academy of Plato (16/9/2014)
(http://www.plato - academy.gr/web/guest/mo_platonic_rhizomes)
Απρίλης 2013 : Μ έλος της οργανωτικής επιτροπής της ηµερίδας “Ηχητική
Τέχνη: Διεπιστηµονικές και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις” , Πνευµατικό
Κέντρο
Ιωαννίνων,
Γιάννενα
(http://www.pkdi.gr/content/ηχητική - τέχνη διεπιστηµονικές - προσεγγίσεις)
Μ άρτης 2013 : Μ έλος της οργανωτικής επιτρ οπής της ηµερίδας «Τέχνη και
Τεχνολογία στην Εκπαίδευση» (ΤΕΑΠΗ
και Πρωτοβάθµια Διεύθυνση
Λευκάδας),
Λευκάδα(https://www.mylefkada.gr/alles eidiseis/education/imerida - ekpaideysi - 12660/)
Ιούνιος 2012 : Μ έλος της οργανωτικής επιτροπής της Διηµερίδας “sound
im ages, painted sounds: a tribute to Anestis Logothetis” , σε συνεργασία µε
τη
Στέγη
Γραµµάτων
και
Τεχνών,
την
ΑΣΚΤ
και
τo
IEM A
(http://logothetis.musicportal.gr/home/?lang=en)
Iανουάριος - Μ αϊος 2011 : Μ έλος της οργανωτικής επιτροπής του κύκλου
διαλέξεων ¨Μ ου σικοί Διάλογοι¨ ,
µε προσκεκληµένους τον Γ.Απέργη,
F.B.M ache, Μ . Αδάµη.
Ioύλιος 2009 : Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής της Διεθνούς Διηµερίδας
“Pythagorean views on m usic: m athem atics and philosophy” , Τµήµα
Μ ουσικών Σπουδών , ΕΚΠΑ, Τµήµα Μ αθηµατικών, Πα νεπιστήµιο Αιγαίου,
Πυθαγόρειο Σάµου ( http://www.pythagoriosacademy.gr )
Μ άρτιος 2008 : Συντονίστρια της οργανωτικής επιτροπής της ηµερίδας
«µουσική
και
κινούµενο
σχέδιο»,
κινηµατογράφος
ΤΡΙΑΝΟΝ
(http://www.an imationcenter.gr/modules/news/article.php?storyid=239)
Ιούλιος 2007 : Συντονίστρια της διατµηµατικής και διαπανεπιστηµιακής
επιτροπής του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Μ ουσικής Πληροφορικής, SM C ’07
(Sound and Μ usic Computing ’07). Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιόνιο Πανεπ ιστήµιο,
Λευκάδα 11 - 13 Ιουλίου (http://smc07.uoa.gr/).

Αύγουστος 2005 : Μ έλος της οργανωτικής επιτροπής του συµποσίου Φολκλόρ
και παράδοση σήµερα, Τµήµα Μ ουσικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Πνευµατικό Κέντρο Δήµου Λευκάδας.
Μ άιος 2005 : Μ έλος της οργανωτικ ής επιτροπής του Διεθνούς συνεδρίου Ιάνης
Ξενάκης . Πανεπιστήµιο Αθηνών, Υπουργείο Πολιτισµού, Institut Universitaire
de France, Αθήνα, 18 - 20 Μ αΐου 2005.
Νοέµβριος 2000 : Συντονίστρια της ηµερίδας «Μ ουσική Πληροφορική:
Έρευνα, εφαρµογές και προοπτικές» . TEΔK Λευκάδας, Τµήµα Μ ουσικών
Σπουδών Ιονίου Πανεπιστηµίου, Λευκάδα, 25 Νοεµβρίου 2001, στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Ανθρώπινα Δίκτυα Μ ουσικής Πληροφορικής στην Ελλάδα» της
ΓΓΕΤ.
Δεκέµβριος 2000 : Συντονίστρια του 2ου Συµποσίου M ουσικής Πληροφορικής
«Σχέσεις µ εταξύ επιστήµης, τεχνολογίας και µουσικής στον ελληνικό χώρο»,
ΓΓΕΤ, Τµήµα Μ ουσικών Σπουδών Iονίου Πανεπιστηµίου, Κέρκυρα, 9 - 10
Δεκεµβρίου 2000.
Οκτώβριος
1998 :
Συντονίστρια
του
«1 ου
Συµποσίου
Μ ουσικής
Πληροφορικής» Τµήµα Μ ουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστηµ ίου, Κέρκυρα,
23 - 25 Οκτωβρίου 1998.

4 .4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΔΙΚΤΥΑ

ΣΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΚΑΙ

Μ έλος της Κεντρικής επιτροπής του Sound And M usic Computing Conference
(2007 - 2020)
Μ έλος της Κεντρικής Επιτροπής του Collegium M usicae (Universite Paris
Sorbonnes/)
M έλος του IM PROTECH W orkshop (IRCAM )
Reviewer σε πολλα επιστηµονικά συνέδρια όπως SM C, ICM C, NIM E, κτλ.
Μ έλος Επιστηµονικών επιτροπών σε πολλά Διεθνή Συνέδρια
M έλος του Διεθνούς Δικτύου Xenakis Association

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ Κ Ο ΕΡΓΟ
5.1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.3 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
5.4. ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟ EΞΩΤΕΡΙΚΟ ( ERASMUS+)
5.5.ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – WORKSHOP ( οργάνωση - συµµετοχή)
5.6. E - LEARNING – E Ξ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

===============================================
5. 1. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

5. 1.1.Διδασκαλία Mαθηµάτων στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του
Ιονίου Πανεπιστηµίου (1995 - 2002)

Διδασκαλία : H Α.Γεωργάκη δίδαξε επί έξι συναπτά έτη (1995 - 2001) σαν
συµβασιούχος Π.Δ. 407/80 (µε σύµβαση πλήρους απασχόλησης) και µετέπειτα
σαν Λέκτορας (2001 - 2002) Συστηµατικής Μ ουσικολογίας στο Tµήµα M ουσικών
Σπουδών του Iονίου Πανεπιστηµίου 1 τα παρακάτω µαθήµατα:
•

Eισαγωγή στην Πληροφορική ( Y)

•

Eισαγωγή στην M ουσική Aκουστική (Y) (σηµειώσεις)

•

M αθηµατικά για µουσικές εφαρµογές I και II ( σηµειώσεις)

•

Tεχνολογία και M ουσική Δηµιουργία (σηµειώσεις)

•

Eιδικά θέµατα Aκουστικής (σηµειώσεις)

•

Σύγχρονες τάσεις M ουσικής Πληροφορικής (σηµειώσεις)

•
Eιδικά προγράµµατα σύνθεσης και επεξεργασίας ήχου µε την βοήθεια του
υπολογιστή
•

Eιδικό µάθηµα ακκορντέον (Eισαγωγή στο ρεπερτόριο του 20ου αιώνα)

Διδακτικά συγγράµατα
1

Bλέπε την σχετική βεβαίωση από την Γραµµατεία του Iονίου Πανεπιστηµίου στον φάκελο των βεβαιώσεων

Στην διάρκεια της διδασκαλίας της ανέπτυξε βοηθήµατα διασκαλίας για τους
φοιτητές, τα εξής:
1. Σηµειώσεις στο µάθηµα M ουσική Aκουστική , 100 σελ, Iόνιο Πανεπιστήµιο,
Kέρκυρα, 1996.
2. Σηµειώσεις στο µάθηµα Eιδικά θέµατα M ουσικής Aκουστικής , 120 σελ, Iόνιο
Πανεπιστήµιο, Kέρκυρα, 1997.
3 . Σηµειώσεις στο µάθηµα M αθηµατικά για µουσικές εφαρµογές I κα ι II , 120
σελ., Iόνιο Πανεπιστήµιο , 1996.
4. Σηµειώσεις στο µάθηµα Tεχνολογία και µουσική δηµιουργία, 100 σελ., Iόνιο
Πανεπιστήµιο , Kέρκυρα, 1997.
5. Σηµειώσεις στο µάθηµα Σύγχρονες τάσεις M ουσικής Πληροφορικής , 100 σελ.
Iόνιο Πανεπιστήµιο 1998.

Επίβλεψη πτυχιακών
Στην διάρκεια της εκπαιδευτικής της εµπειρίας στο Iόνιο Πανεπιστήµιο, η
υποφαινόµενη επόπτευσε τις παρακάτω πτυχιακές εργασίες:
Δρακοπούλου Pωξάνη (2000 ) : M ουσική ερµηνεία µε ακκορντέον τύπου Bayan
Λουφόπουλος Aπόστολος (1999): Aρχειοθ έτηση και περιγραφική ανάλυση των
ηλεκτροακουστικών έργων του συνθέτη M ιχάλη Aδάµη
Δήµου Tόνια (1999) : Παρουσίαση µε πολυµέσα (multimedia) της Eλληνικής
ηλεκτροακουστικής M ουσικής
Παπαδά Aικατερίνη (1999) : Aρχειοθέτηση και ψηφιακή επεξεργασία των
ηλεκτ ροακουστικών έργων του Στέφανου Bασιλειάδη
Δηµητροπούλου Eλένη (1999) : Aναφορά στη χρήση ηλεκτροακουστικών µέσων
για µουσική επένδυση στην αρχαία τραγωδία των συνθετών Γιάννη Xρήστου και
M ιχάλη Aδάµη και αρχειοθέτηση των έργων τους.
Παππάς Γεώργιος (1998) : Συγκριτική προσέγγιση των ψηφιακών συνθετητών της
δεκαετίας του '90.

5. 1.2. Διδασκαλία Mαθηµάτων στο Τµήµα µουσικών σπουδών, Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, (2002 - 2020)

Διδασκαλία
H υποφαινόµενη δίδαξε επί 18 συναπτά έτη (2002 - 2020) σαν Λέκτορας (5 έτη) /
Επίκουρος Καθηγήτρια (5 έτη) / Μ όνιµη Επίκουρη Καθηγήτρια (2 έτη) /
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (6 έτη) Μ ουσικής Τεχνολογίας στο Tµήµα
M ουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών τα παρα κάτω µαθήµατα :

•

Eισαγωγή στην Μ ουσική τεχνολογία (σηµειώσεις, Αθήνα 2004)

•

Eισαγωγή στην M ουσική Πληροφορική (σηµειώσεις, Αθήνα 2004)

•

Εισαγωγή στην Ηλεκτρακουστική Μ ουσική (σηµειώσεις, Αθήνα 2004)

•

Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Ενορχήστρωση (Σηµειώσεις, Αθήνα 20 04)

•

Ανάλυση και σύνθεση ήχων (Σηµειώσεις Αθήνα 2004)

•

Τεχνικές και µορφές της Ηλεκτρακουστικής µουσικής

•

Τεχνολογίες της Τραγουδιστικής φωνής (σεµινάριο)

•
Εισαγωγή στη Φυσική
(σηµειώσεις, Αθήνα 2004)
•

και

Μ ουσική

Ακουστική

(Υποχρεωτικό)

Παραγωγή Ραδιοφωνικής Μ ουσικής Εκποµπής

Συνδιδασκαλία Μ αθηµάτων ( µε τον Κύριο Πε ϊ κίδη)
•

Εισαγωγή στην Ηχοληψία Ι

•

Εισαγωγή στην ηχοληψία ΙΙ

•

Μ ουσική για media

•

Μ ουσική Βιοµηχανία

Τα µαθήµατα καλύπτουν τα εξής πεδία :
α) το χώρο της Μ ουσικής Ακουστικής, Ακουστικής των µουσικών οργάνων και
Ψυχοακουστικής
β) το χώρο της Μ ουσικής Τεχνολογίας µε τα µαθήµατα Μ ουσική Τεχνολογία,
Ανάλυση σύνθεση ήχων και Τεχνολογίες της Τραγουδιστικής φωνής
γ) το χώρο της δηµιουργικής µουσικής τεχνολογίας µε τα µαθήµατα εισαγωγή
στην Μ ουσική τεχνολογί α και εισαγωγή στην Ηλεκτρονική ενορχήστρωση και
Παραγωγή Ραδιοφωνικής Μ ουσικής Εκποµπής
δ) το χώρο της µουσικολογίας της ηλεκτρακουστικής µουσικής µε τα µαθήµατα
Εισαγωγή στην Ηλεκτρακουστική Μ ουσική,
τεχνικές και µορφές της
ηλεκτρακουστικής µουσικής και Εισαγωγή στην Μ ουσική Πληροφορική

Eπίβλεψη πτυχιακών εργασιών στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ
(2014 - 2020)
Xριστίνα Καρποδίνη (2015): Aκουστική οικολογία και σύνθεση ηχοτοπίων:
τεχνική και αισθητική προσέγγιση

Λιάνα Γκιόζου (2015): Aκουστική οικολογία και δηµιουργική µάθηση: η
ορνιθοπανίδα σαν µέσο αντίληψης της µουσικής
Βρεζ Χατσατουριάν (2015): Aνασυνθέτοντας τα ηχοτοπία της µνήµης: Εκατό
χρόνια από τη γενοκτονία των Αρµενίων
Κωνσταντίνος Σαιβανίδης (2016): C icada whisperer: µια διαδραστική εφαρµογή
για τη ρυθµολογία των τζιτζικιών
Κότσης Τηλέµαχος (2016): δηµιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης δειγµάτων Αρχ.
Ελλ. Λύρας (Επίβλ. Α. Γεωργάκη/Σ. Ψαρουδάκης)
Kλεονίκη Χρυσανθακοπούλου (2016): Tα φωνητικά
τεχνικές, ακουστική ανάλυση και αισθητική προσέγγιση

στυλ

στο

τραγούδ ι:

Ειρήνη Μ ακρή (2016): Η επίδραση των συναισθηµάτων στην τραγουδιστική
φωνή: ακουστική ανάλυση και αξιολόγηση
Ανθούλα Νικολάκη (2016): Ακουστική µελέτη της κατευθυντικότητας της
φωνής στο αρχαίο θέατρ ο του Άργους (επίβλεψη: A. Γεωργάκη και Γ.
Καµπουράκης/ΕΜ Π)
Πέτρος Παπούλιας (2016): Φωνητική εξάσκηση µε χρήση νέων τεχνολογιών στη
Ωδειακή εκπαίδευση για τη βελτίωση της τονικής ακρίβειας
Ελίνα Γεωργίου (2017) : H τραγουδιστική δεξιότητα στα κωφά παιδιά µε
κοχλιακό εµφύτευµα: ακουστική Ανάλυση και αντίληψη
Γιάννης Μ πιλίρης (2017): H φωνητική έκφραση στο ρεµπέτικο τραγούδι
¨συγκριτική προσέγγιση µέσω ακουστικής ανάλυσης
Βασιλική Γιώτη (2018): Σχεδιασµός µε ψηφιακά µέσα στα Βιντεοπαιγνίδια:
τεχνικά και ψυ χοακουστικά ζητήµατα
Aννα Σαρτζίδου (2018): Διαδραστικά συστήµατα Μουσικής και Κίνησης
διαδραστικής performance και χορού
Kαραδήµας Απόστολος
ορνιθοπανίδος

(2018)

:

Ανάλυση

µελωδικών

- Δηµιουργία

προτύπων

της

Κατερίνα Βλάχου (2018) : Σύνθεση Ηλεκτροακουστικής Μ ουσικής µε µεικτά
µέσα Οι Δέσµιοι του Φουκώ. Τεχνικές και Αισθητική
Μ ανώλης Παπαγεωργίου (2018): Chess M usic: ανάπτυξη εφαρµογής για τη
διερεύνηση των πιθανοτήτων στην µουσική δηµιουργία
Μ ανώλης Ψαρράς ( 2018): Η διερεύνηση του Ηχοτοπίου της Λήµνου µε τη
χρήση των µέσων επικοινωνίας δι΄εντοπισµού
Γιώργος Δεδούσης (2018): Βιβλιοθήκες Ορχηστρικών Ήχων σε Υπερρεαλιστικά
Soundtracks: αισθητική και ακουστική Θεώρηση
Ελευθερία Νερούτσου (2018) : Ο ηχητικός σχ εδιασµός
επιστηµονικής φαντασίας (Ιστορία, Τεχνικές, Αισθητική)

σε

ταινίες

Bασίλης Νικολόπουλος (2019) : Στοχαστικά µοντέλα στο έργο του Ι. Ξενάκη

Βίκτωρ Μ αστέλα (2019) : T εχνικές
µουσικολογικά και τεχνικά ζητήµατα

ηχογράφησης

κουρτέτου

εγχόρδων :

Σοφία Γιανν ίτσου Παπαευαγγέλου (2019) : Z ητήµατα προφοράς στο οπερατικό
τραγούδι : ακουστική και φωνολογική προσέγγιση
Nίκη Μ ικέδη (2019) : O ηχητικός σχεδιασµός στο κινούµενο σχέδιο: µια
συγκριτική µελέτη
Χαρά Γεώργιζα (2019) : Διαδικτυακή Μ ουσική εκτέλεση : τεχνικά και µουσικά
ζητήµατα στη συναυλία του Ε urope InC

5. 2. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ
ΣΠΟΥΔΩΝ (2008 - 2020)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

5. 2.1.
Διατµηµατικό
πρόγραµµα
Μουσική
Επικοινωνία (ΤΜΣ/ΕΜΜΕ) (2008 - 2015)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
Κουλτούρα

και

Διδασκαλία (Χειµερινό εξάµηνο).
Στο πλαίσιο του Διατµηµατικού προγράµµατος Μ ουσική Κουλτούρα και
Επικοινωνία (ΤΜ Σ, ΕΜ Μ Ε/ΕΚΠΑ) για 7 ακαδηµαϊκά εξάµηνα (2008 - 2015)
δίδαξα το µάθηµα σε συνδιδασκαλία µε τον Αν. Καθηγητή Δηµήτρη Χαρίτο
«Μ ουσική και Νέα Μ έσα».

Επίβλεψη Διπλωµατικών εργασιών (2008 - 2015)
Σο φία Σταυροπούλου (2009) : H φωνή στο Ραδιοφωνική όπερα
Γιώργος Πετράς (2009) Η Φωνή στη σύγχρονη ηλεκτρακουστική µουσική
Γεωργία Τριανταφύλλoυ (2010) : Φωνή και διαδραστικές τεχνολογίες στην
εκπαίδευση.
Βασιλική
Παπακωνσταντίνου
εθνοµουσικολογία

(2011) :

Ανάλυση

της

φωνής

στη ν

Ελένη Αναστασιάδη (2012): Η διαθεµατικότητα του έργου του Ι.Ξενάκη: µια
πρόταση διδασκαλίας στην πρωτοβάθµια µε νέα µέσα
Ανδρέας Πετράκης (2013) : Βυζαντινή Μ ουσική και Νέα Μ έσα
Τζένη Γιαµάλογλου (2014) : Δηµιουργική τεχνολογία και Ακουστι κή οικολογία
στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση
Τσούρτη Δέσποινα (2014) : Δηµιουργική Μ άθηση και Κινούµενο σχέδιο στη
Διαθεµατική
Ειρήνη Πιζάνια (2015) : Χαρτογράφηση
ψηφιακά µέσα

των ηχοτοπίων της Kαλύµνου µε

5. 2.2.
Διαπανεπιστηµιακό/Διατµηµατικό
πρόγραµµα
«Νέες
Τεχνολογίες και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση», ΤΕΑΠΗ/ΕΜΜΕ
(2008 - 2020)
Μάθηµα (εαρινό εξάµηνο)
H µουσική και ο ήχος σαν µέσο για τη διαθεµατική εκπαίδευση µε νέα µέσα

Επίβλεψη Διπλωµατικών εργασιών
Μ αρία Σκουρλά (2009) : Ηχος και µουσική επένδυση µε νέα µέσα στην
Σχολική αναπαράσταση κειµένων Αρ. Τραγωδίας
Στέλλα Σαριδάκη (2009) : Ηχοµυθολογία και δηµιουργική τεχνολογία στη
Πρωτοβάθµια.
Χαρά Λεοντάρη (2011) : Νίκανδρος: Διαδικτυακή προσέγγιση στην διδασκαλία
της
Αρχαίας Ελληνικής Μ ουσικής στην πρωτο βάθµια εκπαίδευση µε την
πλατφόρµα M OODLE
Πολυξένη Γιάχου (2012): Δηµιουργική τεχνολογία και φωνητική έκφραση για
τα συναισθήµατα µέσω τραγουδιού στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
Αριάννα Παπαβασιλείου (2012): Διαδικτυακή πλατφόρµα για την Ακουστική
της φωνής σε περιβάλλον web 2.0
Δανάη Μ αρίνου (2013): Διαδικτυακή πλατφόρµα για την ειδική διδασκαλία
µέσω των τεχνολογιών ήχου.
Σίµος Ζουρελίδης (2014): Διαπολιτισµική εκπαίδευση - δηµιουργική µάθηση διδασκαλία της προσωδίας της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά: τραγουδά µε την
ειρήνη
Νικολέτα Βάρδα – Κουτσουράκη (2014) : Aπο τον ήχο στο γράφηµα :
εξερευνώντας τη δηµιουργική µάθηση στον προσχολική ηλικία
Παναγιώτα Κωνσταντάκου (2015): Δηµιουργώντας ηχητικό θεάτρο µε µαθητές
της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
Αναστασία Ασυλλογίστ ου (2016). Ακρόαση και δηµιουργία ηχοτοπίων στο
Νηπιαγωγείο µε Νέες τεχνολογίες: από τη θεωρία στη Πράξη
Κωνσταντίνος
Κατσαντώνης
(2018)
:‘’Seikilos:
Ανάπτυξη
ψηφιακού
περιβάλλοντος για την εκµάθηση της Αρχαίας Ελληνικής οργανολογίας’’
Μ αρία Τσακνή (2018) : ‘Hχητικοί χάρτες στη προσχολική εκπαίδευση»
αισθητική εκπαίδευση και δηµιουργική µάθηση»
Δέσποινα Μ ενεγάκη (2018) : Zητήµατα ανάγνωσης αφηγηµατικού λόγου από
µαθητές Β’Δηµοτικού : αφηγηµατικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις
Σταυρούλα Μ πότη (2019) Ο µουσικός και ηχητικός σχεδιασµός στο κινούµενο
σχέδιο (animation) ως µέσο για τη µουσική δηµιουργικότητα σε µαθητές
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Κλεονίκη Χρυσανθακοπούλου (2019) : Μ ουσικά καλώδια: Ένα σύστηµα
αξιοποίησης απτών διεπαφών στην Ωδειακή Εκπαίδευ ση για την ανάπτυξη
µουσικών δεξιοτήτων σε παιδιά ηλικίας 8 - 11 ετών

5. 2.3. ΠΜΣ Εικαστικές Τέχνες, ΑΣΚΤ (2008 - 2011)
Διδασκαλία:
O E ικαστικός ήχος στη Τέχνη του 20 ου αιώνα

5. 2.4. ΠΜΣ Μουσική Παιδαγωγική,
Κύπρου (Summer course, 2014)

Eυρωπαϊκό

Πανεπιστήµιο

Διδασκαλία
H Δηµιουργική Μ ουσική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση

5. 2.5.
ΠΜΣ «ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ» ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (2015 - 18)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Δηµιουργία και διεύθυνση της κατεύθυνσης Μουσική Τεχνολογία στο
ΠΜΣ Μουσικολογία (2015)
Διδασκαλία :
T εχνικές ανάλυσης, σύνθεσης και επεξεργασίας του ήχου
Oργάνωση Workshop: Οργάνωση Workshop µε επισκέπτες Καθηγητές
(J. Bokowiec/UK, B. Merlier/France, G. Hajdu/Germany, P. Polotti/Italy,
M. Queiroz/Bresil, F. Pecquet/France, M. Solomos/France, A.
Bonardi/France, S. Savage, USA)
Επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών
Δηµήτρης Κινόπουλος (2017) : Παραµετροποίηση της πιανιστικής
ερµηνείας: τεχνικές, τεχνολογικά µέσα και µελέτη περίπτωσης
Αλέξανδρος Σκέντος (2017) : Χ - ΝΟΙΑ: Διερεύνηση της χρήσης
ανθρώπινων εγκεφαλικών κυµάτων ως δηµιουργι κό µέσο (A. Γεωργάκη Ι.Ζάννος)
Δηµήτρης Παπαλέξης (2017) : e - Eλικών: Mια ψηφιακή εφαρµογή για τη
διαθεµατική Διδασκαλία Μουσικής και Μαθηµατικών
Aλέξανδρος Κατσάνης (2017) : Η προσοµοίωση της Ακουστικής του
Αρχαίου Ωδείου του Αγρίππα µε τη χρήση του ΟDEON( Γ εωργάκη - Γ.
Καµπουράκης)

Γεράσιµος Διονάτος (2018) : Η επίδραση της µουσικής στην αναγνώριση
συναισθηµατικών εκφράσεως του προσώπου: Επιστηµονικές και
µουσικολογικές προσεγγίσεις (Γεωργάκη/Κωστελέτος)
Παναγιώτης Τσίγκος (2018) : Temp.Tu.S. Σύστηµα
Χορδίσµατος και Συγκερασµού του Πιάνου (Γεωργάκη)

Προσοµοίωσης

Γιώργος Κουτσογιάννης(2019) : Birdmelos: Δηµιουργία εφαρµογής για
την αυτόµατη αναγνώριση των φωνηµάτων των πτηνών
Γεώργιος Μιζήθρας (2019): «Aρχαιολογία
Δηµιουργικές και Αισθητικές Προεκτάσεις»

των

Ηχητικών

Μέσων:

Σάµι Αµίρης
(2019) : Πολυχρονικός µετρονόµος και εφαρµογές.
Λογισµικό ρυθµικής για την εκτέλεση πολυχρονικής µουσικής.

2.6. ΠΜΣ Μουσική Ερµηνεία και Εκτέλεση
οργανικώ ν συνόλων (ΤΜΣ, ΕΚΠΑ 2017 - 19)

φωνητικών

και

Δηµιουργία
και διεύθυνση της κατεύθυνσης J azz εκτέλεση και
ερµηνεία µε νέες Τεχνολογίες στο ΠΜΣ
Ερµηνεία και Εκτέλεση
φωνητικών και οργανικών συνόλων.
Διδασκαλία του µαθήµατος
Ανάλυση, σύνθεση και Επεξεργασία του ηχητικού σήµατος
Οργάνωση Workshop
Οργάνωση Workshop µε επισκέπτες Καθηγητές ( G. Assayag, J. Nika, G.
Tzanetakis, F. Pecquet, D. Brown, etc)
Επίβλεψη Διπλωµατικών εργασιών
Tηλέµαχος Μούσας (2019): Συµµετοχική επιτέλεση µε διαδραστικά
συστήµατα στο σύγχρονο µουσικό δράµα
Χριστίνα Ψύχα
µέσω Praat

(2020) : Aνάλυση του φωνητικού αυτοσχεδιασµού scat

2.7. ΠΜΣ Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες πρακτικές (ίδρυση και
διεύθυνση) (ΤΜΣ , ΕΚΠΑ 2018 - 2020)
Δηµιουργία

και

διεύθυνση

του

ΠΜΣ

Σύγχρονες πρακτικές
Διδασκαλία των µαθηµάτων
- E ιδικά Θέµατα Μουσικής Τεχνολογίας

Μουσική

Τεχνολογία

και

- Τεχνικές Ηχογράφησης στο Στούντιο και σε συναυλίες (Συνδιδασκαλία
µε το κύριο Γ.Μαλαφή)
Οργάνωση workshop
Οργάνωση workshop µε πρόσκληση Διακεκριµένων ερευνητών ( G. Assayag, J.
Nika, G. Tzanetakis, F. Pecquet, D. Brown, etc)

Επίβλεψη Διπλωµατικών εργασιών
Δηµήτρης Σµαϊλης (2020) : Exploring music improvisation in Omax:a
performer’s view
Mάνος Πισσαράκης (2020): Μουσική δηµιουργία και σύνθεση ηχοτοπίων για µουσειακούς
χώρους µε διαδραστικά µέσα: To ναυάγιο των αντικυθήρων
Kατερίνα Πιπιλή (2020): Visualisation of vocal Improvisation: a performer’s view
Γιώργος Γαργάλας (2020): Mουσική σύνθεση για διαδραστική εγκατάσταση µε τίτλo «the riot”

5. 3. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

5. 3.1.Περάτωση
επιβλέπουσα)

Διδακτορικών

Διατριβών

(ως

Σοφία Σταυροπούλου (2019) : H καλλιέργεια της φωνής στο τραγούδι στην νέο
ψηφιακό Σχολείο µε τεχνολογίες ανατροφοδότησης
Γιώργος Πετράς (2018) : Φωνή και διαδραστικά µέσα στο πλαίσιο της Αρχαίας
τραγωδίας (Τεχνικές και προτάσεις)

5. 3.2. Επιβλέπουσα Διδακτορικών Διατριβών
Σπύρος Καλοζάκης (2012 - ) Tο κρητικό φωνητικό ιδίωµα στο ριζίτικο τραγούδι:
ακουστική ανάλυση και συγκριτική µελέτη
Ευάγγελος Αγγελάκης (2017 - ) Ανάπτυξη Εργαλείων για τον Ακουστική και
Σωµατοαισθητική Κατανόηση και Έλεγχο της Λυρικής φωνής
Kουτσογιάννης Γιώργος (2019 - ) Ανάπτυξη εφαρµογής για την αυτόµατη
µουσική καταγραφή των ωδικών πτηνών
Γιώργος Δεδούσης ( 2019 - ) Συνθετική τραγουδιστή φωνή και νευρωνικά δίκτυα:
αισθητικές και πραγµατολογικές διαστάσεις (Γιώργος Δεδούσης)
M άρω Μ παβελή (2018 - ) Το Hörspiel στο έργο του Ανέστη Λογοθέτη: τεχνολογικές και
ερµηνευτικές προσεγγίσεις

5. 3.3. Μέλος Τριµελούς Συµβ ουλευτικής Επιτροπής
Μ έλος Τριµελούς επιτροπής σε 12 Διδακτορικές διατριβές
Περατωµένες Διδακτορικές Διατριβές (ως συνεπιβλέπουσα)
Εσθήρ Λέµη Πετροπούλου (2012):“Επαναπροσδιορισµός του καθολικού έργου
τέχνης µε διαδραστικά µέσα”,Tµήµα Μ ουσικών Σπουδών, ΕΚ ΠΑ
Γιώργος Κωστελέτος (2012): “Ένα µουσικό πείραµα Turing: Φιλοσοφικές
διαστάσεις της τεχνητής νοηµοσύνης στη µουσική δηµιουργία», Τµήµα
ΦΠΨ,ΕΚΠΑ
Andreas Bergsland (2010): "Experiencing Voices in Electroacoustic M usic" at
Suhmhuset at the Unversity of Trondheim(Μ usic Department), Νορβηγία

5. 4. ΕΠΙΣΚEΠTΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS
+/ SOCRATES

2019: Διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus/Socrates στο Τµήµα
Μ ουσικών Σπουδών του Universite, Paris VIII - St Denis
2018: Διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus/Socrates στο Τµήµα
Μ ουσικών Σπουδών του Universite, Pantheon - Sorbonne Paris Ι
2016: Διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus/Socrates στο Τµήµα
Μ ουσικών Σπουδών του Universite Paris VIII
2015 : Διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus/Socrates στο
Conservatorio Giusepe Tartin i , Trieste
2014: Διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράµµατος
Τµήµα Μ ουσικών Σπουδών του Universite Paris VIII

Erasmus/Socrates στο

2013: Διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus/Socrates στο Τµήµα
Μ ουσικών Σπουδών του European Unι ve rsity of Cyprus
2012: Διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus/Socrates στο Τµήµα
Μ ουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Paris VIII, Γαλλία
2010: Διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus/Socrates στ ο Τµήµα
Μ ουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου M ontpellier 3, Γαλλία
2008: Διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus /Socrate στο Τµήµα
Μ ουσικών Σπουδών M asarysk University, BRNO, Τσεχία
2006: Διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράµµατος ERASM US/SOCRATES στο
Tµήµα Μ ουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Lyon - Lumieres II, Lyon.

5. 5. WORKSHOP/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Διδασκαλία και οργάνωση)

2012 - 2020: Διδασκαλία στη θερινή Ακαδηµία Animart (Μ ονοδένδρι, Δελφοί,
Καλάβρυτα, Υδρα) µε κύριο θέµα τα ηχοτοπία και την Τεττιγγολογία
2015 - 19: Oργάνωση 8 (οκτώ) διαφορετικών workshop σε θέµατα «interactive
music» and “AΙ and music” στο πλαίσιο του εργαστηρίου LabM AT µε
προσκεκληµένους από το εξωτερικό (G.Assayag, G. Hajdu, P. Polotti, F.
Pecquet, M . Solomos , A. Bonardi, etc… )
2017 - 19 : Eπισκέπτρια Καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή, στο Προπτυχιακό και
Μ εταπτυχιακό πρόγραµµα της κλινικής ΩΡΛ σε πλαίσιο των µαθηµάτων
«Ιατρική των Παραστικών Τεχνών» και «Η φωνή ως σήµα» (υπ. Καθηγητής Θ.
Μ πίµπας)
2016 - 18 : Σεµινάρια “Ακουστικής των Μ ουσικών Οργά νων” στο Πρόγραµµα
ΕΡΜ ΗΣ (για την ανακατασκευή των Αρχαίων Μ ουσικών Οργάνων)
2017 - 19: Διαλέξεις στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου για τη συνθετική
φωνή
2012 - 2014: Ανελλιπής διδασκαλία στην Ακαδηµία Πλάτωνος – Δρόµοι της
Γνώσης στο κύκλο σεµιναρίων ΤΕΧΝΗ. Εργαστήρια για τη χρήση της
δηµιουργικής τεχνολογίας σε συνδυασµό µε την ποίηση και λογοτεχνία
( http://www.plato - academy.gr/ )
Ιανουάριος 2009: Συµµετοχή σε διεθνές σεµινάριο στο Ιnstitute of Education
(pr imarymusic.gr)
Oκτώβρης 2008: Συµµετοχή στο συνέδριο Prelude, ΙCT στην µουσική
εκπαίδευση
Ελληνογερµανική
Αγωγή
( http://www.ea.gr/ep/prelude_ICT/speakers.swf )
Σεπτέµβρης 2010: Διδασκαλία στο σεµι νάριο Νέες τεχνολογίες στην µουσική
εκπαίδευση, ΕΕΜ ΑΠΕ, Ωδείο Νάκα
Απρίλης - Μ άης
2008:
Συνδιδασκαλία
µε
τον
Επισκέπτη
Καθηγητή
Αλγοριθµικής σύνθεσης του Buffalo University (ΗΠΑ), Cort Lippe, γύρω απο
θέµατα εφαρµογής της πλατφόρµας M ax/M SP στην σύνθεση, στο πλαίσιο του
προγράµµατος Fulbright. Διδασκαλία σε προπτυχιακούς φοιτητές.
Φ λεβάρης - Απρίλης 2007 : Διδασκαλία στο σεµινάριο «O εικαστικός ήχος στις
ηλεκτρακουστικά έργα του 20ού αιώνα», Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2007,
Μ ουσείο Φρυσσίρα, Αθήνα.
Δεκέµβρης 2005 : Οργάνωση τριήµερου σεµιναρίου «Εισαγωγή στο περιβάλλον
M AX/M SP», σε συνεργασία µε τον λέκτορα του Bufallo University K.
Kαραθανάση. Τµήµα Μ ουσικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Iούλιος 2001 : Συντονίστρια του 2 ου Σεµιναρίου M ουσικής Πληροφορικής
«M ουσική σύ νθεση µε την βοήθεια του υπολογιστή». TEΔK Λευκάδας, Tµήµα
M ουσικών Σπουδών Iονίου Πανεπιστηµίου, Λευκάδα, 2 - 7 Iουλίου 2001, στο

πλαίσιο του προγράµµατος «Aνθρώπινα Δίκτυα M ουσικής Πληροφορικής στην
Eλλάδα» της ΓΓET.
Aπρίλιος 2001 : Συντονίστρια του 1 ου Σεµ ιναρίου M ουσικής Πληροφορικής
«M ουσική ακουστική και ψυχοακουστική: Μ έθοδοι και εργαλεία». Tµήµα
M ουσικών Σπουδών Iονίου Πανεπιστηµίου, Κέρκυρα, 30 - 31 M αρτίου και 1
Aπριλίου 2001, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Aνθρώπινα Δίκτυα M ουσικής
Πληροφορικής στην Eλ λάδα» της ΓΓET.
2001 : Διδασκαλία στο 1 ο Σεµινάριο Mουσικής Πληροφορικής (ΓΓET, Aνθρώπινα
Δίκτυα ) «M ουσική ακουστική και ψυχοακουστική: Μ έθοδοι και εργαλεία».
Θέµα: «Aκουστική της τραγουδιστής φωνής».
2000 : Διδασκαλία στα επιµορφωτικά σεµινάρια των οργανοπ οιών λαϊκών
οργάνων Eλλάδας σε θέµατα M ουσικής Aκουστικής, OAEΔ.
1999 : Διδασκαλία στο M ουσικό Γυµνάσιο Λευκάδας
προγράµµατος κινητικότητας του Yπουργείου Παιδείας.

στο

πλαίσιο

του

1999 : Διδασκαλία στο M ουσικό Λύκειο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του
προγράµµατο ς κινητικότητας του Υπουργείου Παιδείας.
1998 : Διδασκαλία στο M ουσικό Γυµνάσιο Λήµνου
προγράµµατος κινητικότητας του Yπουργείου Παιδείας.

στο

πλαίσιο

του

1996 : Διδασκαλία στον κύκλο σεµιναρίων «M ουσική Έρευνα» του IEM A µε
θέµα τις εφαρµογές της συνθετικής φωνής στη σύγχρονη µουσική.
1995 : Διδασκαλία σε σεµινάρια µε θέµα «Εφαρµογές της Πληροφορικής» του
K.E.K. Nοµαρχίας Kέρκυρας.

5. 6. ΕLEARNING ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΕΚΠΑ) (Επιστηµονική υπεύθυνη)
Τα προγράµµατα elearning έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει πάνω απο
150 εκπαιδευόµενοι .

5. 6.1. H χοληψία (2017 - 2020) (Επιστηµονική Υπέυθυνη)
Τ o εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Ηχοληψία» περιλαµβάνει µια σειρά µαθηµάτων
γύρω από την θεωρία και πράξη της ηχοληψίας στον επαγγελµατικό χώρο. Το
πρόγραµµα αυτό περιέχει βιντεοσκοπηµένες διαλ έξεις, διδακτική ύλη σε µορφή
αυτόνοµων κεφαλαίων και ασκήσεις εφαρµογής. Οι εκπαιδευόµενοι θα έχουν τη
δυνατότητα να εκπαιδευθούν στην ηχογράφηση και στη µίξη ποικίλλων
µουσικών συνόλων µε διαφορετικά µουσικά ιδιώµατα: χορωδιακή, παραδοσιακή
και ροκ µουσι κή . Το πρόγραµµα ξεκινά µε εισαγωγικά µαθήµατα στη Μ ουσική
Ακουστική και Ψυχοακουστική και στη συνέχεια εξετάζονται αναλυτικά οι
τύποι µικροφώνων καθώς και οι στερεοφωνικές τεχνικές ηχογράφησης µε
παραδείγµατα χρήσης ανάλογα µε την πηγή (φωνές, κρουστά, έγχορδα κ.λπ.).
Επίσης, οι εκπαιδευόµενοι θα εντρυφήσουν στα µεγάφωνα και ηχεία και στο
pre - mastering ήχου για τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Την εκπαιδευτική υποστήριξη αναλαµβάνει ο κ. Ιωάννης Πεϊκίδης, Ηχολήπτης
και Μ ουσικολόγος, ΕΤΕΠ, Υπ /φιος Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α.

5. 6.2. Η φωνή στο τραγούδι (2018 - 2020)
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Η Φωνή στο Τραγούδι» στοχεύει στην
εκπαίδευση και επιµόρφωση των συµµετεχόντων στο τραγούδι, µέσω της
κατανόησης της ανατοµίας, φυσιολογίας και λειτουργίας της φωνής στο
τραγούδι, κάνοντας χρήση α) νέων τεχνολογιών, β) σύγχρονων διεπιστηµονικών
προσεγγίσεων, αλλά και γ) παραδοσιακών εµπειρικών τεχνικών της
εκπαίδευσης της φωνής. Ο κορµός των Μ αθηµάτων - Ενοτήτων έχει σχεδιαστεί
έτσι ώστε να βοηθάει: 1) στη βελτίωση όλων των παραµέτρων του τραγουδιού
(τονική ακρίβεια, έκταση, ηχοχρώµατα, ένταση, έκφραση, αντιληπτότητα λόγου
κ.λπ.), 2) στην εµβάθυνση των γνώσεων του φωνητικού µηχανισµού, καθώς και
3) στη διατήρηση της υγείας της φωνής. Την εκπαιδευτική υποστήριξη
αναλαµβάνε ι ο κ. Ευάγγελος Αγγελάκης, Λυρικός Τραγουδιστής, Καθηγητής
Μ ονωδίας, Καθηγητής Φωνητικής Αγωγής (Θέατρο των Αλλαγών), M Sc (M usic
Technology), Υπ/φιος Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α.

5. 6.3. Τ ζάζ και Μπλούζ την εποχή της πληροφορίας (2020)
Το πρόγραµµα επιδιώκει την εξέτ αση και ανάλυση των κυριότερων στυλ της
Τζαζ και της Μ πλουζ µουσικής από τις απαρχές τους έως τη σύγχρονη
εποχή µέσα από ένα µουσικό αλλά και κοινωνικό πρίσµα. Χρησιµοποιώντας
διαδικτυακές πλατφόρµες όπως το “Spotify”, παρουσιάζονται µέσω µουσικών
παραδειγ µάτων τα σηµαντικότερα ρεύµατα στην Τζαζ και Μ πλουζ παράδοση
από τον περασµένο αιώνα έως σήµερα. Επίσης, διερευνάται η προέλευση των
βασικών κοινωνικών και καλλιτεχνικών δυνάµεων που έχουν αναγάγει αυτά τα
µουσικά ιδιώµατα σε διεθνές πολιτιστικό φαινόµενο. Βασικός σκοπός του
προγράµµατος είναι η µέσω νέων τεχνολογιών εµβάθυνση της µουσικής
εµπειρίας, η επιµόρφωση, η εξοικείωση, η απόκτηση γνώσεων γύρω από την
ιστορία και τα στυλ της Τζαζ και Μ πλουζ, καθώς και η καλλιέργεια νέων
ικανοτήτων σε επαγγελµατίες µο υσικούς και εκπαιδευτικούς στην αγορά
εργασίας.Την εκπαιδευτική υποστήριξη αναλαµβάνουν οι κ.Λαδόπουλος
Αντώνης, Jazz µουσικός Υπ/φιος Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α και Σάµι Αµίρης, Μ ουσικός
Jazz και Μ αθηµατικός, υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ.
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6.7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ Μ ΝΗΜ Ο ΝΙΑ
ΙΔΡΥΜ ΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ

======================================================

6. 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2018 - 2020 . Διοίκηση Τµήµατος Μουσικών Σπουδών
- Υποψηφιότητα για Πρόεδρος Τµήµατος Μουσικών Σπουδών (2020)
- Προεδρεύουσα του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ (Ιούλης –
Δεκέµβρης 2019)
- Εκλογή στη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου, ΤΜΣ, ΕΚΠΑ (Ιούλης
2018)
2015 - 2020. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μουσικής Ακουστικής και
Τεχνολογίας, LabMAT (labmat.music.uoa.gr)
2018 - 2 020 . Συντονίστρια της Κατεύθυνσης Μουσική Τεχνολογία, TMΣ,
ΕΚΠΑ
2015 - 2018. Συντονίστρια της Κατεύθυνσης «Μουσική τεχνολογία» των
ΠΜΣ «Μουσικολογία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερµηνεία»
2018 - 2020 . Διευθύντρια του ΠΜΣ «Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες
Πρακτικ ές»
2018 - 2020 . Συντονίστρια του σχεδιασµού Ιστοσελίδας του ΤΜΣ/ΕΚΠΑ
6. 2. OPΓANΩΣH ΔΙΕΘΝΩΝ ΣYNEΔPIΩN – ΗΜΕΡΙΔΩΝ
(βλέπε Υπόµν ηµα Ερευνητικής Δραστηριότητας 4 .3.)

Σεπτέµβρης 2019 : Συντονίστρια και συνδιοργανώτρια στο Διεθνές
Workshop/Festival,
Ιmprotech2019,
Στέγη
Γραµµάτων
και
Τεχνών/IRCAM.
Μάης 2019 : Οργάνωση της Ηµερίδας “Eπιστηµονικές και αναλυτικές
προσεγγίσεις της άδουσας φωνής”, Θέατρο Ολύµπια
Ιούνιος 2018: Συνδιοργανώτρια και paper - chair του SMC2018, Cyprus
University of Technology, Cyprus.
Ιούνης 2017: Συντονίστρια της Διεπιστηµονικής διηµερίδας “Τεχνικές
της άδουσας
φωνής: ακουστικές και φωνιατρικές προσεγγίσεις»,
Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας, ΕΚΠΑ
Ιούλης 2015:
Συντονίστρια της επιστηµονικής ηµερίδας “Ιαµβικά
ηχήµατα: από την Αρχιλόχεια µετρική στη σύγχρονη Μουσική
πραγµατικότητα”, Πάρος 2015
Σεπτέµβρης 2014: Πρόεδρος της οργάνωσης του Διπλού Επετειακού
Παγκόσµιου συνεδρίου Μουσικής Πληροφορικής ICMC|SMC2014
(Πανεπιστήµιο
Αθηνών
και
Στέγη
Γραµµάτων
και
Τεχνών).
( http://www.icmc14 - smc14.net/ )
Απρίλης 2013 : Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της ηµερίδας
“Ηχητική Τέχνη: Διεπιστηµονικές και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις”,
Πνευµατικό Κέντρο Ιωαννίνων, Γιάννενα.
Μάρτης 2013: Μέλος της οργανωτικ ής επιτροπής της ηµερίδας Τέχνη
και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση (ΤΕΑΠΗ και Πρωτοβάθµια Διεύθυνση
Λευκάδας), Λευκάδα.
Ιούνιος 2012: Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της Διηµερίδας “sound
images, painted sounds: a tribute to Anestis Logothetis”, σε συνεργασ ία
µε τη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών, την ΑΣΚΤ και τo IEMA.
Iανουάριος - Μαϊος 2011: Μέλος της οργανωτικής επτιροπής του κύκλου
διαλέξεων¨Μουσικοί Διάλογοι¨, µε προσκεκληµένους τον Γ.Απέργη,
F.B.Mache, Μ. Αδάµη.
Ioύλιος 2009: Συντονιστικό µέλος της οργανωτικ ής επιτροπής της
Διηµερίδας “Pythagorean views on music: mathematics and philosophy”
( http://www.pythagoriosacademy.gr )
Μάρτιος 2008: Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της
«µουσική και κινούµενο σχέ διο»,κινηµατογράφος ΤΡΙΑΝΟΝ

ηµερίδας

(http://www.animationcenter.gr/modules/news/article.php?storyid=239)

Ιούλιος 2007: Συντονίστρια της διατµηµατικής και διαπανεπιστηµιακής
επιτροπής του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Μουσικής Πληροφορικής, SMC
’07 (Sound and Μusic Compu ting ’07). Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιόνιο
Πανεπιστήµιο, Λευκάδα 11 - 13 Ιουλίου (http://smc07.uoa.gr/).
Αύγουστος 2005: Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συµποσίου
«Φολκλόρ και παράδοση σήµερα». Τµήµα Μουσικών Σπουδών
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πνευµατικό Κέντρο Δή µου Λευκάδας.
Μάιος 2005: Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου
Ιάνης Ξενάκης. Πανεπιστήµιο Αθηνών, Υπουργείο Πολιτισµού, Institut
Universitaire de France, Αθήνα, 18 - 20 Μαΐου 2005.
Νοέµβριος 2000: Συντονίστρια της ηµερίδας «Μουσική Πληροφο ρική:
Έρευνα, εφαρµογές και προοπτικές». TEΔK Λευκάδας, Tµήµα Mουσικών
Σπουδών Iονίου Πανεπιστηµίου, Λευκάδα, 25 Νοεµβρίου 2001, στο
πλαίσιο του προγράµµατος «Aνθρώπινα Δίκτυα Mουσικής Πληροφορικής
στην Eλλάδα» της ΓΓΕΤ.
Δεκέµβριος 2000: Συντονίστρια του 2ου Συµποσίου Mουσικής
Πληροφορικής «Σχέσεις µεταξύ επιστήµης, τεχνολογίας και µουσικής
στον ελληνικό χώρο». ΓΓΕΤ, Τµήµα Μουσικών Σπουδών Iονίου
Πανεπιστηµίου, Κέρκυρα, 9 - 10 Δεκεµβρίου 2000.
Οκτώβριος 1998: Συντονίστρια του 1ου Συµποσίου Mουσικής
Πληροφορικής. Τµήµα Μουσικών Σπουδών Iονίου Πανεπιστηµίου,
Κέρκυρα, 23 - 25 Οκτωβρίου 1998.
6. 3. OΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ – WORKSHOP
2015 - 2019 : Οργάνωση 8 (οκτώ) διαφορετικών workshop σε θέµατα
«interactive music» and “AΙ and music” στο πλαίσιο του εργα στηρίου
LabMAT µε προσκεκληµένους από το εξωτερικό (G.Assayag, G. Hajdu,
P. Polotti, F. Pecquet, M. Solomos , A. Bonardi, etc…)
1999 - 2002 : Συντονίστρια του
1ου και 2ου Σεµιναρίου Mουσικής
Πληροφορικής «Mουσική σύνθεση µε την βοήθεια του υπολογιστή».
TEΔK Λευκάδας, Tµήµα Mουσικών Σπουδών Iονίου Πανεπιστηµίου, στο
πλαίσιο του προγράµµατος «Aνθρώπινα Δίκτυα Mουσικής Πληροφορικής
στην Eλλάδα» της ΓΓET.
6. 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ

1. Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Κύκλου Συναυλιών µε
φοιτητές του ΤΜΣ “ Μουσικός Μάης” 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2. Οργάνωση συναυλιών Jazz Μουσικής για το ΠΜΣ
2. Ιούνης - Ιούλης 2010: Διοργάνωση σειράς συναυλιών µε τίτλο “ H
Μουσική Αυλή των Θαυµάτων ” σε συνεργασία µε τον Πολιτιστικό
οργανισµό «Άλλη Όχθη», στο Μουσείο Λαϊκών οργάνων.
4. Ιούνης 2008: Oργάνωση της συναυλίας από Τάγκο και ρεµπέτικο , µε
την συµµετοχή 5 διαφορετικών σχηµάτων του Τµήµατος Μουσικών
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
3. Mάης 2007: Μέλος της οργανωτικής επιτροπής για τη διοργάνωση της
επετειακής συναυλίας για τα 170 χρόνια του Πανεπιστηµίου “ Εν χορδαίς
και οργάνοις ”

6. 5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
2010 - 2020: Yπεύθυνη του Προγράµµατος ERASMUS+
κινητικότητα των φοιτητών σε Πανεπιστήµια τ ου Εξωτερικού

για

τη

2019 - 2020: Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Collegium Musicae
(Universite
Paris
Sorbonnes)
(http://collegium.musicae.sorbonne universites.fr)
2018 - 2020: Mέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του IMPROTECH
Workshop (IRCAM) (http://ikparisathina. ircam.fr/pages/program.html)
2007 - 2020: Μέλος της Κεντρικής επιτροπής του Sound and Music
Computing Conference (http://www.smcnetwork.org)
2014 - 2019 :Μέλος επιτροπής προγράµµατος για Μουσικές Σπουδές για το
Υπουργείο
Παιδείας
και
Πολιτισµού,
Κύπρος
(Εξωτερ ική
Αξιολογηση:European University of Cyprus και το Cyrpus college).
2012 - 2019: Επιστηµονικός
σύµβουλος της
ANIMART (https://animartgreece.eu/2020/gr/)

Θερινής

Ακαδηµίας

2008 - 2019 : Reviewer στο SMC (Sound and Music Computing
Conference) και ΙCMC(Internati onal Computer Music Conference)
2012 - 2019: Συντονίστρια για την Ελλάδα για το WORLD VOICE DAY
2012 - 19
ένα
δίκτυο
50

χωρών(https://www.awarenessdays.com/awareness - days - calendar/world voice - day - 2020/)
2006 - 2011 : Μέλος της επιτροπής αναγνώρισης πτυχίων του ΔΟ ΑΤΑΠ ως
εκπρόσωπος του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου
Αθηνών.
2009 - 2011 : Κριτής Εθνικών Ερευνητικών Προγραµµάτων ΓΓΕΤ
2005: Μέλος της EMF (Electronic Music Foundation), www.emf.org.
2003 - 2009: Μέλος της κεντρικής επιτροπής των Πανελληνίων Εξετ άσεων
του Υπουργείου Παιδείας στα ειδικά µαθήµατα της µουσικής.
2003 - 2009 : Μέλος της επιτροπής Πανελληνίων εξετάσεων για τα
µουσικά µαθήµατα µε αρµοδιότητα την εφαρµογή µετάδοσης του
µουσικού κειµένου µέσω του προγράµµατος Logic Platinum.
2004 - 2011: Υπεύθυνη του προγράµµατος Erasmus/Socrates για τα
Πανεπιστήµια Lyon II, Montpellier και University of Amsterdam ,
University of Trondheim (Νορβηγία), University of Brno (Tσεχία).
2002 - 2004 : Συνεργασία µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την
αξιολόγηση βιβλίω ν των ΤΕΕ (ηλεκτρονική επεξεργασία του ήχου και
ακουστική των µουσικών οργάνων), καθώς και των βιβλίων µουσικής της
Α’ Γυµνασίου.
2001 : Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής προγράµµατος του 2nd
International Conference on Music and Artificial Intelligence,
Ed imburgh, 11 - 14 September 2002.
2000 - 2001: Μέλος της επταµελούς επιτροπής που συγκρότησε το
Yπουργείο Παιδείας για την ανάπτυξη πρότασης µε τίτλο Σύγχρονα µέσα
επικοινωνίας - εξ αποστάσεως εκπαίδευση - µουσική πληροφoρική για τη
δικτύωση και τον εξοπλισµό των µουσικών σχολείων της χώρας,
Oκτώβρης 2000 - Φλεβάρης 2001.
1999: Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής προγράµµατος του 6th
Brasilian Symposium on Computer Music, 23 - 25 July 1999, Rio de
Janeiro, Brasil.
1999: Συνεργασία µε το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο για την αξιολόγηση
εποπτικού υλικού της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
(Cd - Rοm µε τίτλο Τα συστατικά της Mουσικής).
6. 6. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2019 - 2022 : Συντονίστρια και Επιστηµονική υ πεύθυνη του Προγράµµατος
ΑΣΜΑ (ΕΛΙΔΕΚ)
2009 - 2011 : Επιστηµονική υπεύθυνη του προγράµµατος: H µουσικότητα
του τραγικού Λόγου: η περίπτωση της Κατίνας Παξινού”, πρόγραµµα
Καποδίστριας.
2000 - 2001 : Επιστηµονική υπεύθυνος του προγράµµατος Ανθρώπινα
δίκτυα της E +T γνώσης (EΠET II) της ΓΓET µε θέµα «Εφαρµογές της
Πληροφορικής στην E+T: Έρευνα, εκτέλεση και σύνθεση».
6. 7.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΓΙΑ
ΜΝΗΜΟΝΙΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΕΡΤ
ΑΣΚΤ
Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιώ ν Πανεπιστηµίου Αθηνών
ΙΕΛ (Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου)
Kέντρο Φωνής και κατάποσης
Στέγη Γραµµάτων και τεχνών
Eθνική Οπερα
Μεσογειακό Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Μουσικής Ακουστικής
και Τεχνολογίας
Τµήµα Τεχνών Ηχου και εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήµιο
Ε υρωπαϊκό Κέντρο Κινουµένου Σχεδίου
Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας, Παν/µιου Αιγαίο

ΞΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΙRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique)
ΕΣΣΗΜ (Ελληνικός Σύνδεσµος Ηλεκτρακουστικής Μουσικής)
ICMA (Ι NTERNATIONAL COMPUTER MUSIC ASSOCIATION)
Hamburg University of Music and Theater
University of Buffallo (USA)
University of Victoria ( Canada)

ΜΕ

University of Oclahoma (USA)
ΕΜF (Electronic Music Foundation)
University Paris VIII, Music Department
University Paris IV, So rbonne
University Paris I, Sorbonne
University Lyon - Lumieres 2
University Montpellier 3
Masayarsk University, music Deparment, BRNO
University of Trondheim, Music Department, Norway
University of Oslo, Norway
Institute of Speech and hearing,KTH, Stockholm , Sweden
Laboratoire Acoustique et Musique, Universite Paris Jussieu VI
Collegium Musicae (Universites Paris Sorbonnes)
Pompeu Fabra University, Barcelona
Univerity of Sao Paolo, Brezil
University of Huddersfield, UK
Universityof Endiburgh, UK
Aalborg Univ ersity, Denmark
Technical University of Cyprus
European University of Cyprus

