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Θεσσαλονίκη, Χαριλάου, Πανελλαδικά μέσω Skype

Οι τεχνικές διδασκαλίας που εφαρμόζω έχουν αποδειχτεί οι κατάλληλες για την
εξέλιξη των μαθητών. Διδάσκω Πιάνο, Φλάουτο, Θεωρία της Μουσικής, Σύνθεση με
Χρήση Μουσικού Προγραμματισμού. Η ύλη προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες
του εκάστοτε μαθητή παίρνοντας ως γνώμονα πάντα τις ιδιαιτερότητες και τις
ανάγκες του. Η Διδασκαλία κατ‘ αυτόν τον τρόπο γίνεται μία ευχάριστη διαδικασία
στην οποία ο μαθητής συμμετέχει με όλη του την διάθεση, γεγονός που τον βοηθά
στην καλύτερη εμπέδωση της διδακτέας ύλης. Εάν και η εμπειρία δεν είναι πολυετής,
οι σπουδές και η κατάρτιση εγγυούνται ένα σίγουρο αποτέλεσμα. Πάντα φιλική,
ευέλικτη και υπομονετική με τους μαθητές μιλώντας μόνο την γλώσσα της αλήθειας.
Το πρώτο μάθημα με τον μαθητή είναι αναγνωριστικό. Σε περίπτωση που υπάρχουν
μαθησιακές δυσκολίες καλό θα ήταν αυτές να αναφερθούν πριν το μάθημα, έτσι ώστε
να υπάρχει ένα πιο εμπεριστατωμένο σχέδιο αντιμετώπισης των προκλήσεων του
μαθήματος.

Εκπαίδευση
2023 Μεταπτυχιακό στις «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» με

ειδίκευση στην Ηλεκτροακουστική Καλλιτεχνική Δημιουργία,
Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Iόνιο
Πανεπιστήμιο.

2022 Πιστοποίηση στην «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»,
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

2022 Πιστοποίηση στην «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

2022 Δίπλωμα στο Φλάουτο, Ωδείο Άνω Πόλης.

2020 Πτυχίο Μουσικολογίας και Μουσικοπαιδαγωγικής (Ιntegrated
Μaster), Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

2016 Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας, Νέο Ωδείο Έδεσσας.

Επαγγελματική Εμπειρία
- Ζω και εργάζομαι στην Θεσσαλονίκη ως μουσικός, συνθέτης και εκτελεστής.
- Επί του παρόντος, επικεντρώνομαι σε ηλεκτροακουστικές συνθέσεις και σε
συνθέσεις με χρήση μουσικού προγραμματισμού, καθώς και σε multimedia συνθέσεις
με συνδυασμό ακουστικών οργάνων, tapes, βίντεο και μουσικού προγραμματισμού.
- Επιπλέον, τα τελευταία 5 χρόνια εργάζομαι επίσης ως μουσικοπαιδαγωγός σε
κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), Μουσικές Σχολές (Ωδεία) και Δημόσια
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Εκπόνηση Εργασιών

 Προσωπικές Σημειώσεις

 Φροντιστηριακές Σημειώσεις

 Χρήση Εξωσχολικών Βιβλίων

 Συχνά Διαγωνίσματα

 Διδασκαλία σε Γκρουπ

 Δωρεάν το 1ο Μάθημα

 Μαθητές Δημοτικού

 Μαθητές Γυμνασίου / Λυκείου

 Μαθησιακές Δυσκολίες

 Υποστήριξη Φοιτητών

 Προετοιμασία Πανελλαδικών

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 Προσωπική Σελίδα

 Facebook Σελίδα

 Linkedin Σελίδα

 Υoutube Κανάλι

Μουσική  Έως 20 ευρώ

 https://linktr.ee/Sophia.Emmanouilidou 
 https://www.facebook.com/sophie.emmionel/ 
 https://www.linkedin.com/in/sofia-emmanouilidou/ 
 https://www.youtube.com/channel/UCLTn2THTAXLVHBk0UzuRfUw 

