
Μουσική παραγωγή σε 
περιβάλλον εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης.
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου

Καθηγητής Μουσικής & Μουσικής Τεχνολογίας 
Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου



Εισαγωγή

• Νέες συνθήκες και προκλήσεις λόγω του covid19
✓Σε περιόδους γενικού εγκλεισμού

✓Σε περιόδους μέτρων αποστασιοποίησης

• στην Εκπαίδευση

• στην Μουσική Παραγωγή

• Δυο Τηλε-ηχογραφήσεις εν καιρώ κορονοϊού
• στα πλαίσια του μαθήματος «Μουσική Τεχνολογία» στο 

Μουσικό Σχολείο Λεμεσού.



Δυο παραγωγές του 
(Τηλε)Στούντιο Ηχογραφήσεων 
του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού 

ΥΤ linkΥΤ link

https://www.youtube.com/watch?v=GWNhcE47TI4
https://www.youtube.com/watch?v=uq_jswqjqfs
https://www.youtube.com/watch?v=uq_jswqjqfs
https://www.youtube.com/watch?v=GWNhcE47TI4


Μουσική - Στίχοι: Γιάννης Μηλιώκας

Ηχογράφηση στα πλαίσια του μαθήματος "Μουσική Τεχνολογία". 

Εκτέλεση και ηχογράφηση από μαθητές του Μουσικού Λυκείου Λεμεσού. 

(Τηλε)Στούντιο Ηχογραφήσεων Μουσικού Σχολείου Λεμεσού 

Σχολική Χρονιά: 2019-2020 

(Τηλε)Διδασκαλία: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου

Βόλτα σ' ένα παπούτσι 
(εν καιρώ κορονοϊού)
Τηλε-ηχογράφηση 
Μουσικού Σχολείου 
Λεμεσού

https://www.youtube.com/watch?v=GWNhcE47TI4
https://www.youtube.com/watch?v=GWNhcE47TI4


Ο ανθρωπάκος 
(εν καιρώ κορονοϊού)
Τηλε-ηχογράφηση 
Μουσικού Σχολείου 
Λεμεσού

Μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος - Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος 

Ηχογράφηση στα πλαίσια του μαθήματος 

"Μουσική Τεχνολογία". 

Εκτέλεση και ηχογράφηση από μαθητές 

του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού.

(Τηλε)Στούντιο Ηχογραφήσεων 

Μουσικού Σχολείου Λεμεσού 

Σχολική Χρονιά: 2019-2020

(Τηλε)Διδασκαλία: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου

https://www.youtube.com/watch?v=uq_jswqjqfs
https://www.youtube.com/watch?v=uq_jswqjqfs


Προετοιμασία Μουσικής 
Παραγωγής
• Επιλογή κατάλληλου λογισμικού πολυκάναλης

ηχογράφησης
• Δημιουργία playback

• Πολύ σημαντικό για τον συγχρονισμό 
• Διαφορετικές μίξεις για κάθε μέρος αν είναι δυνατόν

• Παρτιτούρες – Οδηγοί
• Πρόβες με τηλεδιάσκεψη
• Αναλυτικές οδηγίες

• Επιλογή playback και παρτιτούρας
• Τρόπος ηχογράφησης
• Κατανομή μερών / ρόλων
• Τρόπος αποστολής από τους μαθητές



Playback & παρτιτούρες

Ο Ανθρωπάκος
Playbacks Παρτιτούρες

02-Κύρια Μελωδία (εξάσκηση) 03-Κύρια Μελωδία (ηχογράφηση)





Playback & παρτιτούρες

Βόλτα σ’ ένα παπούτσι
Playbacks Παρτιτούρες

03-Melody for playback



• Κάνω αρκετές πρόβες και ακούω την 
ηχογράφηση με ακουστικά ώστε να δω αν ο ήχος 
και το video μου είναι τεχνικά στην μέγιστη δυνατή 
ποιότητα. Μετά ξεκινώ τις απόπειρές μου για να 
ηχογραφήσω και με το σωστό μουσικό 
αποτέλεσμα.

Οδηγίες Προς Μαθητές
Πώς θα κάνω την ηχογράφηση της φωνής μου ή του οργάνου μου

Επιλογή playback και παρτιτούρας

• Πρέπει να επιλέξω την κατάλληλη παρτιτούρα και το κατάλληλο playback που με βολεύει. Η παρτιτούρα και 
το playback που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να έχουν το ίδιο όνομα μεταξύ τους και με το όνομα του ρόλου 

που θα σας δοθεί στον πίνακα (βλ. πιο κάτω)

Τρόπος ηχογράφησης

• Πρέπει να ακούω το playback από μια συσκευή (πχ laptop) με ακουστικά (για να μην γράφει το μικρόφωνό 
μου το playback ).

• Πρέπει να ηχογραφήσω την φωνή μου μαζί με το video με την selfie camera του κινητού μου σε θέση 
landscape (όχι όρθιο το τηλέφωνο). Η ποιότητα του βίντεο στο κινητό να ρυθμιστεί στα 1080p / 16:9 
(1920×1080), 30fps. Αυτό γίνεται συνήθως από το application της κάμερας του κινητού όταν είναι 
επιλεγμένη η Selfie κάμερα σε λειτουργία Video.

• Προσοχή: Να μην ρίξω το κινητό στο έδαφος! 
• Προσοχή: Το μικρόφωνο του κινητού να μην είναι τοποθετημένο κοντά σε κάποια επιφάνια. Για τον λόγο 

αυτό, αν το κινητό βρίσκεται σε αναλόγιο το μικρόφωνο να είναι ελαφρώς έξω από την επιφάνια του 
αναλογίου (τουλάχιστον 2 cm).

Ανθρωπάκος - Οδηγίες hidden.pdf


Βόλτα σ’ ένα παπούτσι



Ο Ανθρωπάκος



Τρόποι αποστολής



Εισαγωγή Υλικού - Επεξεργασία -
Μίξη - Εξαγωγή

• Ενδεχομένως να χρειαστεί πρόγραμμα μετατροπής 
ανάλογα με τον τύπο αρχείων που θα στείλουν οι 
μαθητές 

• Αντικατάσταση των μερών του playback με αυτά 
των μαθητών

• Προσοχή στον συγχρονισμό

• Ανάλογα με το επιλεγμένο λογισμικό και οι 
προσφερόμενες δυνατότητες



Ερωτήσεις




