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Πρόγραµµα Σπουδών Μουσικής 
Παράρτηµα  

 

Μουσική Τεχνολογία και Τ.Π.Ε. 
 

 
Κατηγοριοποίηση των Νέων Τεχνολογιών που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο µάθηµα της 
Μουσικής 
 

Η τεχνολογία γενικά και κατ’ επέκταση η µουσική τεχνολογία εξελίσσονται πολύ γρήγορα. Για 
το λόγο αυτό, µια καταγραφή των τεχνολογικών µέσων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
στο µάθηµα της µουσικής πρέπει  να αναθεωρείται µε βάση αυτή την εξέλιξη.  Τα 
τεχνολογικά µέσα και διαδικασίες που µπορούν σήµερα να εφαρµοστούν στη µουσική 
εκπαίδευση εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες όχι αυστηρά, αλλά µε 
αλληλοεπικαλύψεις. Η παρακάτω κατηγοριοποίηση έγινε µε βάση τo διαχωρισµό που 
περιλαµβάνεται στο Mash, D. (2005). Section 2: Areas of Competency in Music Technology. 
In Richmond, F. (Ed.), Technology Strategies for Music Education. (pp. 3-4). Wyncote, PA: 
The Technology Institute for Music Educators. 

 

1. Ηλεκτρονικά µουσικά όργανα  

1.1. Ηλεκτρονικά κλαβιέ (πιάνα, αρµόνια). 

1.2. Συνθετητές (synthesizer) και δειγµατολήπτες (samplers) 

1.3. Προσοµοιωτές µουσικών οργάνων (κλαβιέ, ντραµς, ξυλοφώνων, κιθάρας,   
εγχόρδων, ξύλινων και χάλκινων πνευστών) µε ή χωρίς ενσωµατωµένα  στοιχεία 
παραγωγής ήχου. Στην τελευταία περίπτωση oι προσοµοιωτές  λειτουργούν ως 
στοιχεία ελέγχου (MIDI controllers) τα οποία συνδέονται µέσω πρωτόκολλου MIDI 
µε Η/Υ εφοδιασµένο µε κατάλληλες συσκευές και λογισµικό ή άλλες συσκευές που 
λειτουργούν ως στοιχεία παραγωγής ήχου (συνθετητές, δειγµατολήπτες κλπ). Τα 
στοιχεία ελέγχου πολλές φορές ονοµάζονται όργανα MIDI. 

1.4.  Εικονικά µουσικά όργανα υπό µορφή λογισµικού (VST instruments) 

 

2. Λογισµικό και συσκευές  µουσικής δηµιουργίας:   

2.1. Πολυκάναλης  ηχογράφησης  ακολουθιών Audio και MIDI  

2.2. Επεξεργασίας ηχητικού κύµατος και ηχογράφησης (π.χ. Audacity) 

2.3. Μουσικής παραγωγής βασισµένη σε λούπες (looping) 

2.4. Ηχητικού σχεδιασµού (sound design) 
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2.5. Εκπαιδευτικό λογισµικό µουσικής δηµιουργίας. 

 

3. Λογισµικό µουσικής σηµειογραφίας  
 

4. Τεχνολογικά υποβοηθούµενη µάθηση (e-learning) 

4.1.  Εξειδικευµένο διδακτικό λογισµικό 

4.2.  Λογισµικό συνοδείας / µελέτης 

4.3.  ∆ιαδικτυακή µάθηση, τηλεπικοινωνίες (π.χ. τηλεδιάσκεψη)  

4.4.  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

4.5.  Εκπαιδευτικά παιχνίδια για µικρές ηλικίες 

 

5. Πολυµέσα 

5.1.  Χρήση εφαρµογών πολυµέσων: CD-ROM, DVD, ∆ιαδίκτυο 

5.2. ∆ηµιουργία εφαρµογών πολυµέσων: Ιστοσελίδων, Παρουσιάσεων (PowerPoint, 
Keynote),  ηλεκτρονικά πορτφόλιο.  

5.3. Ψηφιακή Εικόνα: Aποτύπωση, σάρωση και επεξεργασία ψηφιακής εικόνας, λήψη κι 
επεξεργασία βίντεο. 

 

6. Συσκευές:  

6.1.  Η/Υ 

6.1.1. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας, συσκευές αποθήκευσης, συσκευές εισόδου,  
και εξόδου κλπ. 

6.1.2.  ∆ιαδραστικός πίνακας, προβολέας DLP (projector) 

6.1.3.  Κάρτα ήχου, συνδέτης MIDI (MIDI Interface) 

6.2. Κονσόλες ήχου, µικρόφωνα, ηχεία, ακουστικά, ψηφιακές συσκευές ηχογράφησης, 
συσκευές live looping κ.α. 

6.3. Συσκευές αναπαραγωγής mp3, CD, DVD (µερικές από αυτές παρέχουν δυνατότητες 
όπως αλλαγή τονικού ύψους και tempo ανεξάρτητα, και αφαίρεση κύριας φωνής). 

6.4. Για τις µικρότερες ηλικίες είναι καλό να χρησιµοποιούνται κατάλληλες συσκευές π.χ. 
µεγάλα ποντίκια ή υποκατάστατα (trackballs, touchpad, µοχλός), συσκευές 
αναπαραγωγής ήχου ειδικά σχεδιασµένα για παιδιά. Τέτοιες συσκευές διατίθενται σε 
καταστήµατα µε εκπαιδευτικά παιχνίδια. 

6.5. Ψηφιακές συσκευές παρουσιάσεων π.χ. digital visual presenters 

 

7. Εργαλεία παραγωγικότητας  

7.1. Εργαλεία παραγωγικότητας: επεξεργαστής κειµένου, ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας, 
βάσεις δεδοµένων, διαχείριση πληροφοριών κ.α.) 

 

8. Μουσική τεχνολογία για άτοµα µε αναπηρίες:  

8.1. SoundBeam  (αισθητήρας συνδεδεµένος µε ένα συνθεσάιζερ που συλλαµβάνει      
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ακόµα και ανεπαίσθητες κινήσεις και τις αποδίδει µε ήχο)  

8.2. Άλλες τεχνολογίες που βασίζονται σε αισθητήρες (π.χ. κίνησης, πίεσης, φωτός) οι  
οποίοι αποδίδουν µουσικά τα ανθρώπινα ερεθίσµατα. 
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Προτάσεις ενσωµάτωσης της τεχνολογίας σε σχέση 
µε τους στόχους και τους δείκτες επιτυχίας (ανά 
βαθµίδα) του αναλυτικού προγράµµατος. 
 

Πιο κάτω παρατίθενται προτάσεις ενσωµάτωσης της τεχνολογίας στο µάθηµα της Μουσικής 

σε σχέση µε τους στόχους τεχνολογίας που τέθηκαν στο µέρος 3.13. «Χρήση Μουσικής 

Τεχνολογίας και Τ.Π.Ε» του αναλυτικού. Οι προτάσεις παρουσιάζονται ανά βαθµίδα και σε 

συσχετισµό µε τους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος. Όπου είναι εφικτό γίνεται άµεσα 

συσχετισµός και µε τον αντίστοιχο δείκτη επιτυχίας των στόχων του αναλυτικού 

προγράµµατος, ο οποίος παρουσιάζεται πρώτος µε πλάγια γράµµατα.  

Βαθµίδα 1: Νηπιαγωγείο – Β΄ ∆ηµοτικού 

Ακρόαση  

1.1. Να αναγνωρίζουν ήχους από το περιβάλλον, να τους περιγράφουν και να τους 

κατηγοριοποιούν ως προς τα χαρακτηριστικά τους: Να αναγνωρίζουν, εκτός από τους 

φυσικούς ήχους δηλ. ήχους του φυσικού περιβάλλοντος (βροντή κ.α.) και ήχους που 

παράγονται µε φυσικό τρόπο (τράβηγµα, τρίψιµο, κούνηµα κ.α.), τεχνητούς ήχους 

δηλ. ήχους του κοινωνικού περιβάλλοντος που είναι αποτέλεσµα της ανθρώπινης 

δραστηριότητας όπως ήχους µηχανικών µέσων (π.χ. αυτοκινήτων, αεροπλάνων), 

ηλεκτρικών συσκευών (π.χ. ηλεκτρικό τρυπάνι, στεγνωτήρας µαλλιών, σειρήνα), και 

ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. τηλέφωνο, ηλεκτρονικά παιχνίδια). 

1.2. Να ακούν συγκεντρωµένα ένα ευρύ ρεπερτόριο µουσικών ακροάσεων µε τη χρήση 

οδηγού ακρόασης: Να παρακολουθούν χάρτη ακρόασης σε  ηλεκτρονική µορφή  ο 

οποίος µπορεί να δηµιουργηθεί µε εξειδικευµένο λογισµικό  ή λογισµικό πολυµέσων 

π.χ. Windows movie maker. 

1.3. Να χρησιµοποιούν εκπαιδευτικά παιχνίδια αναπαραγωγής ήχου (π.χ. MP3 players, CD 

players, συσκευές µε ενσωµατωµένα τραγούδια) ειδικά σχεδιασµένα για παιδιά 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.  

1.4. Να χρησιµοποιούν εφαρµογές  πολυµέσων (CD-Rom και διαδίκτυο) που περιέχουν 

υλικό ακρόασης κατάλληλο για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Τα 

παιδιά κάνουν χρήση των εφαρµογών πολυµέσων µέσα από το χειρισµό του ποντικιού 

ή χρησιµοποιώντας το δάκτυλο τους ως ποντίκι στο διαδραστικό πίνακα. Συστήνεται η 

χρήση ποντικού ή υποκατάστατων (trackballs, touchpad, joystick) ειδικά σχεδιασµένων 

για παιδιά. 
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Φωνητικές ∆εξιότητες 

1.5. Nα διαχωρίζουν τη φωνή που «µιλά» από τη φωνή που «τραγουδά» και να 

πειραµατίζονται µε τη φωνή τους (ψίθυροι, γλιστρήµατα κτλ): Να χρησιµοποιούν 

κατάλληλα παιχνίδια για µικρά παιδιά  π.χ. συσκευές µε µικρόφωνα και ενισχυτή για 

πειραµατισµό µε την φωνή τους ή παιχνίδια που µετατρέπουν τη φυσική φωνή σε 

φωνή ροµπότ, εξωγήινου κτλ. 

1.6. Να τραγουδούν ατοµικά και σε οµάδες µε µελωδική ακρίβεια, ορθό ρυθµό και σταθερή 

ταχύτητα, χρησιµοποιώντας το εύρος της φωνής που προβλέπεται για τη βαθµίδα τους, 

τραγούδια µε βαθµό δυσκολίας 1.:  Να  τραγουδούν στο σπίτι ή και στο σχολείο µε τη 

χρήση συνοδείας (playback) το οποίο αναπαράγουν σε συσκευές κατάλληλες για τη 

βαθµίδα τους  µε σκοπό την καλύτερη απόδοση του ρυθµού και της µελωδίας. 

1.7. Να  ηχογραφούν τις εκτελέσεις τους µε τη χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών κι εύκολων 

στη χρήση συσκευών ηχογράφησης για σκοπούς αυτοαξιολόγησης,  ετεροαξιολόγησης 

κ.α. 

1.8. Να οπτικογραφούν τις εκτελέσεις τους κάνοντας χρήση βασικών λειτουργιών 

βιντεοκάµερας (σταθεροποιηµένης σε τριπόδι) µε σκοπό την αξιολόγησή τους.  

1.9. Να χρησιµοποιούν ψηφιακή φωτογραφική για παιδιά π.χ. µε µεγάλα κουµπιά, 

χρώµατα, εύκολη στη χρήση για αποτύπωση  της στάσης του σώµατος, της έκφρασης 

κ.α. κατά την ατοµική ή οµαδική εκτέλεση. 

Χρήση Οργάνων 

1.10. Να πειραµατίζονται  και να εξερευνούν ελεύθερα µέσα από πολυαισθητηριακές 

εµπειρίες, διάφορους τρόπους παραγωγής ήχου µε το σώµα, ηχογόνα αντικείµενα, 

µουσικά όργανα:  Να πειραµατίζονται και να εξερευνούν ήχους και µε ηλεκτρονικά 

όργανα κατάλληλα για την ηλικία αυτή π.χ. MIDI κλαβιέ, MIDI drums.  

1.11. Να  αποκωδικοποιούν από µη συµβατική και συµβατική σηµειογραφία και να εκτελούν 

σε µουσικά όργανα απλά ρυθµικά και µελωδικά σχήµατα: Να εκτελούν σε µουσικά 

όργανα απλά ρυθµικά και µελωδικά σχήµατα συνοδεύοντας τραγούδια ή ορχηστρική 

µουσική την οποία αναπαράγουν σε συσκευές κατάλληλες για τη βαθµίδα τους. 

1.12. Να ηχογραφούν, οπτικογραφούν ή να αποτυπώνουν ψηφιακά τις εκτελέσεις τους για 

σκοπούς αξιολόγησης  των επί µέρους χαρακτηριστικών τους (ρυθµός, τονικό ύψος, 

τεχνική, στάση σώµατος) όπως περιγράφεται αναλυτικά πιο πάνω στα σηµεία 7,8,9 

των φωνητικών δεξιοτήτων. 
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Αυτοσχεδιασµός-Σύνθεση 

1.13. Να πειραµατίζονται, να επιλέγουν και να οργανώνουν ήχους για να αποδώσουν µε 

µουσική ή/και ηχητικά εφφέ συναισθήµατα, εικόνες, χαρακτήρες, ιστορίες και γραφικές 

παρτιτούρες και Να αυτοσχεδιάζουν ή συνθέτουν µικρά τραγούδια ή µελωδίες δίνοντας 

έµφαση σε επιλεγµένες µουσικές έννοιες: Nα χρησιµοποιούν ηλεκτρονικούς ήχους από 

ηλεκτρονικό και MIDI κλαβιέ, παιχνίδια που µετατρέπουν τη φυσική φωνή σε φωνή 

ροµπότ, εξωγήινου κτλ., εκπαιδευτικό λογισµικό µουσικής δηµιουργίας κατάλληλο για 

παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας ή / και ιστοσελίδες  που περιέχουν 

εφαρµογές πολυµέσων για να αυτοσχεδιάζουν ή να φτιάχνουν µικρές συνθέσεις. 

1.14. Να ηχογραφούν και να οπτικογραφούν τις δηµιουργίες τους για σκοπούς αξιολόγησης 

και προβολής τους όπως περιγράφεται αναλυτικά πιο πάνω στα σηµεία 1.7 και 1.8 των 

φωνητικών δεξιοτήτων. 

 

Βαθµίδα 2: Γ΄ - Ε΄ ∆ηµοτικού 

Ακρόαση 

2.1. Να αναγνωρίζουν φυσικούς και ηλεκτρονικούς ήχους, να τους περιγράφουν και να τους 

κατηγοριοποιούν ως προς τα χαρακτηριστικά τους: Να αναγνωρίζουν ήχους 

ακουστικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οργάνων. Ο όρος ήχοι ηλεκτρονικών 

οργάνων ή ηλεκτρονικοί ήχοι χρησιµοποιείται για ήχους που έχουν συντεθεί µε 

ηλεκτρονικό τρόπο και µέσα όπως το συνθεσάιζερ, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, 

λογισµικό. Για τους σκοπούς της βαθµίδας 2 ο όρος ηλεκτρονικοί ήχοι δεν 

περιλαµβάνει ήχους που µιµούνται/ προσοµοιώνουν µουσικά όργανα ή ήχους της 

φύσης. 

2.2. Να ακούν συγκεντρωµένα ένα ευρύ ρεπερτόριο µουσικών ακροάσεων µε τη χρήση 

οδηγού ακρόασης: Να παρακολουθούν χάρτη ακρόασης σε  ηλεκτρονική µορφή  ο 

οποίος µπορεί να δηµιουργηθεί µε (α) εξειδικευµένο λογισµικό, (β) λογισµικό 

πολυµέσων π.χ. Windows movie maker (γ) λογισµικό επεξεργασίας ήχου 

(παρακολούθηση ηχητικού κύµατος).  

2.3. Να παρακολουθούν την παρτιτούρα κατά τη διάρκεια της ακρόασης µέσα από 

λογισµικό σηµειογραφίας ή από το φυλλοµετρητή ιστοσελίδων (web browser) µε χρήση 

κατάλληλου ενθέµατος (plug-in).  

2.4. Να αναγνωρίζουν τη χροιά ποικίλων µουσικών οργάνων, ακουστικών, ηλεκτρικών, 

ηλεκτρονικών. 



7 
 
 

2.5. Να αναπτύξουν την ακουστική τους µνήµη, αναγνωρίζοντας … ρυθµικά και µελωδικά 

σχήµατα: Να χρησιµοποιούν εξειδικευµένο  λογισµικό για ακουστικές ασκήσεις 

(αναγνώριση διαστηµάτων,  ρυθµικών σχηµάτων, κλιµάκων  της βαθµίδας τους,  

µουσική υπαγόρευση κ.α.) και παροχή ανατροφοδότησης. 

2.6. Να κάνουν χρήση βασικών λειτουργιών των συσκευών αναπαραγωγής ήχου (MP3/ 

MP4, CD Players) για µουσική ακρόαση.  

2.7. Να χρησιµοποιούν εφαρµογές πολυµέσων που περιέχουν υλικό ακρόασης κατάλληλο 

για τη βαθµίδα τους. 

Φωνητικές ∆εξιότητες 

2.8. Να πειραµατίζονται µε τη φωνή τους …. χειλιών κ.α.: Να χρησιµοποιούν µικρόφωνο 

συνδεδεµένο µε ενισχυτή για να κάνουν beatboxing και εξειδικευµένες συσκευές που 

επεξεργάζονται την φωνή σε πραγµατικό χρόνο (Vocal Processors) για να προσθέτουν 

εφφέ στη φωνή τους. 

2.9.   Να τραγουδούν ατοµικά και σε οµάδες µε µελωδική ακρίβεια, ορθό ρυθµό, και σταθερή 

ταχύτητα … δυσκολίας 2: Να τραγουδούν µε συνοδεία (playback) από λογισµικό 

συνοδείας / µελέτης, λογισµικό σηµειογραφίας, φυλλοµετρητή ιστοσελίδων µε 

κατάλληλο ένθεµα (plug-in)  για αλλαγή της ταχύτητας,  ή / και της τονικότητας µε 

σκοπό τη διευκόλυνση της εκµάθησης των έργων. 

2.10. Να αποκτήσουν δεξιότητες χορωδού ή τραγουδιστή και να συµµετέχουν σε φωνητικά 

σύνολα που να εµφανίζονται σε ποικίλες  συνθήκες εντός και εκτός σχολείου π.χ. 

συνθήκες ηχογράφησης. 

2.11. Να ηχογραφούν, να οπτικογραφούν ή να αποτυπώνουν σε εικόνα τις εκτελέσεις τους 

για σκοπούς αξιολόγησης και προβολής τους. Η ηχογράφηση οµαδικής ή ατοµικής 

εκτέλεσης µπορεί να γίνει σε πραγµατικό και µη πραγµατικό χρόνο µε τη χρήση 

λογισµικού επεξεργασίας κύµατος και ηχογράφησης, λογισµικού σηµειογραφίας, καθώς 

και συσκευών ηχογράφησης. Η οπτικογράφηση µπορεί να γίνει µε βιντεοκάµερα, 

ψηφιακή φωτογραφική, κινητό τηλέφωνο κ.α. 

 

Χρήση Οργάνων 

2.12. Να εξερευνούν ελεύθερα διάφορους τρόπους παραγωγής ήχου … µουσικά όργανα. Να 

πειραµατίζονται και να εξερευνούν ήχους  µε ηλεκτρονικά όργανα όπως ηλεκτρονικά 

κλαβιέ (πιάνα, αρµόνια), συνθετητές (synthesizers),  δειγµατολήπτες (samplers), 

προσοµοιωτές µουσικών οργάνων (όργανα MIDI) και Η/Υ. 

2.13. Να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες εκτέλεσης τουλάχιστον ενός µελωδικού οργάνου… 

Να εκτελούν ταυτόχρονα 2 ή περισσότερα απλά στρώµατα (layers) ρυθµού ή µελωδίας:  
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Να µελετούν µουσικά έργα  µε τη χρήση συνοδείας (playback) από λογισµικό 

συνοδείας / µελέτης, λογισµικό σηµειογραφίας, ή µέσα από φυλλοµετρητή ιστοσελίδων 

(web browser) µε κατάλληλο ένθεµα (plug-in)  για αλλαγή της ταχύτητας ή / και της 

τονικότητας. Να εκµεταλλεύονται τις δυνατότητες αλλαγής  της ταχύτητας ή/και της 

τονικότητας της συνοδείας που παρέχουν τα παραπάνω λογισµικά, για βελτίωση της 

ρυθµικής και µελωδικής ακρίβειας στην εκτέλεση. 

2.14. Να ηχογραφούν, να οπτικογραφούν ή να αποτυπώνουν σε εικόνα τις εκτελέσεις τους  

για σκοπούς αξιολόγησης και προβολής τους όπως περιγράφεται αναλυτικά πιο πάνω 

στο σηµείο 2.11. των φωνητικών δεξιοτήτων. 

2.15. Nα αποθηκεύουν τις εκτελέσεις τους σε κατάλληλη µορφή, να τις αντιγράφουν σε CD-R 

ή USB Memory Stick και να τις προβάλλουν σε ακροατήρια εκτός τάξης. 

Αυτοσχεδιασµός-Σύνθεση 

2.16. Να πειραµατίζονται, να επιλέγουν και να οργανώνουν ήχους συµπεριλαµβανοµένων 

και ηλεκτρονικών  για να αποδώσουν  µε µουσική  ή/και ηχητικά εφφέ συναισθήµατα, 

εικόνες, χαρακτήρες, ιστορίες και γραφικές παρτιτούρες: Να χρησιµοποιούν 

ηλεκτρονικούς ήχους από σύνθεσάιζερ, MIDI keyboards, ή λογισµικό. Να φτιάχνουν 

συνθέσεις µέσα από λογισµικό σηµειογραφίας που να επιτρέπει σύνθεση µε έτοιµα 

επαναλαµβανόµενα µοτίβα, εκπαιδευτικό λογισµικό µουσικής δηµιουργίας κατάλληλο 

για τη βαθµίδα αυτή και λογισµικό επεξεργασίας κύµατος  π.χ. Audacity. Να κάνουν 

µουσική επένδυση βίντεο µε εισαγωγή του βίντεο σε λογισµικό µουσικής δηµιουργίας ή 

σηµειογραφίας που να υποστηρίζει τέτοια λειτουργία.  

2.17. Να συνθέτουν µικρά τραγούδια ή µελωδίες δίνοντας έµφαση σε επιλεγµένες µουσικές 

έννοιες: Να δηµιουργούν συνθέσεις σε διάφορες φόρµες (ΑΒΑ, ροντό, θέµα και 

παραλλαγές κ.α.) µε τη χρήση λογισµικού µουσικής δηµιουργίας, λογισµικού 

σηµειογραφίας και τεχνικών όπως αντιγραφή και επικόλληση. 

2.18. Να καταγράφουν τις δικές τους συνθέσεις χρησιµοποιώντας στοιχεία της ευρωπαϊκής 

σηµειογραφίας σε συνδυασµό µε σύµβολα που επινοούν οι ίδιοι: Να καταγράφουν τις 

συνθέσεις τους  σε πραγµατικό χρόνο µε µετρονόµο, µε τη χρήση MIDI Keyboard (ή 

άλλου MIDI οργάνου) και λογισµικού σηµειογραφίας και στη συνέχεια να τις 

εκτυπώνουν.  

2.19. Να ηχογραφούν σε πραγµατικό και µη πραγµατικό χρόνο οµαδικές ή ατοµικές 

δηµιουργικές εργασίες µε τη χρήση λογισµικού επεξεργασίας κύµατος και 

ηχογράφησης, λογισµικού σηµειογραφίας, καθώς και συσκευών ηχογράφησης. 

2.20. Να χρησιµοποιούν ηχογραφηµένο υλικό για να δηµιουργήσουν πρωτότυπες συνθέσεις 

ή να εµπλουτίσουν τις δηµιουργικές τους εργασίες. 
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2.21. Να αποθηκεύουν τις δηµιουργίες τους στη κατάλληλη µορφή σε ηλεκτρονικό πορτφόλιο 

και να τις µεταφέρουν σε ακροατήρια εκτός τάξης µε τη χρήση µέσων αποθήκευσης 

όπως CD-R, USB Memory Stick. 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης της µουσικής 

2.22. Να καταγράφουν απλές ρυθµικές και µελωδικές φράσεις µε τη χρήση λογισµικού 

µουσικής σηµειογραφίας. 

2.23. Να εκτελούν  παρτιτούρα από το λογισµικό για σκοπούς διόρθωσής της. 

2.24. Να αναγνωρίζουν οπτικά φθόγγους και ρυθµικές  αξίες  µε τη χρήση εξειδικευµένου 

διδακτικού λογισµικού. 

Απόκτηση γνώσεων ως προς τις βασικές µουσικές έννοιες (πυρηνικές γνώσεις στην 

ιστορία, µορφολογία, θεωρία της µουσικής και οργανογνωσία). 

2.25. Να κάνουν χρήση εξειδικευµένου λογισµικού σε σχέση µε την ιστορία, τη µορφολογία 

διαφόρων µουσικών ειδών, τη θεωρία της µουσικής και την οργανογνωσία όπου η 

γλώσσα του λογισµικού (δυστυχώς τις πιο πολλές φορές δεν διατίθεται στα ελληνικά) 

δεν αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα. 

2.26. Να κάνουν χρήση του διαδικτύου για ανεύρεση πληροφοριών, εικόνων, βίντεο και 

αρχείων ήχου.   

2.27. Να επιτυγχάνουν πρόσβαση, µέσω του διαδικτύου, σε αρχεία ήχου µε µουσική 

διαφόρων εποχών. 

2.28. Να κάνουν χρήση λογισµικού πολυµέσων µε αναφορές σε  µουσική από διάφορα είδη 

και στυλ καθώς και στη σύνδεση της µουσικής µε άλλες τέχνες.  

2.29. Να κάνουν χρήση ψηφιακής φωτογραφικής, βιντεοκάµερας, κινητού τηλεφώνου κ.α. για 

συλλογή υλικού π.χ. εικόνες/βίντεο παραδοσιακών οργάνων, ζωντανές εκτελέσεις κ.α. 

Άλλοι στόχοι που αφορούν στάσεις/συµπεριφορές 

2.30. Να προστατεύονται από τους κινδύνους που ενέχει τόσο η πρόσβαση σε ακατάλληλο 

περιεχόµενο στο διαδίκτυο όσο και η ανωνυµία πίσω από την οποία κρύβεται πολλές 

φορές ο αποστολέας πληροφοριών ή ο συνοµιλητής στη διαπροσωπική ή οµαδική 

επικοινωνία ειδικά όταν  αυτή εξελιχθεί σε αδιαµεσολάβητη, πρόσωπο-µε-πρόσωπο 

επικοινωνία στην πραγµατική ζωή. 

2.31. Να προστατεύονται από τις διάφορες µορφές που µπορεί να πάρει στο διαδίκτυο η 

πορνογραφία, η άσκηση φυσικής και ψυχολογικής βίας, η µετάδοση αρνητικών αξιών 

και ιδεολογιών, η προώθηση ανεπιθύµητων τρόπων ζωής (π.χ. οδηγίες χρήσης 

ναρκωτικών, εξώθηση στο τζόγο) η απάτη στο µάρκετινγκ και την οικονοµία (π.χ. 

phishing), ο έλεγχος προσωπικών δεδοµένων.  
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2.32. Να προστατεύονται από τον εθισµό και την αποµόνωση που µπορεί να επιφέρει η 

χρήση του διαδικτύου, των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, της τηλεόρασης κ.α. 

Βαθµίδα 3: Στ΄ ∆ηµοτικού - Β΄ Γυµνασίου 

Ακρόαση 

3.1. Να  αντιλαµβάνονται τους τρόπους µε τους οποίους οι συνθέτες επεξεργάζονται 

ηλεκτρονικούς  και φυσικούς ήχους  στις συνθέσεις τους: Να  αντιλαµβάνονται τους 

τρόπους µε τους οποίους οι συνθέτες επεξεργάζονται ήχους του περιβάλλοντος 

(φυσικού και κοινωνικού), και ήχους ακουστικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

οργάνων  στις συνθέσεις τους. Ο όρος ηλεκτρονικοί ήχοι χρησιµοποιείται για ήχους 

που έχουν συντεθεί µε ηλεκτρονικό τρόπο και µέσα όπως συνθεσάιζερ, ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, λογισµικό. Για τους σκοπούς της βαθµίδας 3 ο όρος ηλεκτρονικοί ήχοι 

περιλαµβάνει τόσο ήχους που µιµούνται/ προσοµοιώνουν µουσικά όργανα ή ήχους της 

φύσης όσο και πρωτότυπους ηλεκτρονικούς ήχους. Τέλος, ο όρος περιλαµβάνει 

φυσικούς ήχους που έχουν αλλοιωθεί µετά από επεξεργασία µε διάφορα εφφέ και 

τεχνικές. 

3.2. Να ακούν συγκεντρωµένα … µε  τη χρήση οδηγού ακρόασης ή παρτιτούρας (σε έντυπη 

και ηλεκτρονική µορφή), εστιάζοντας σε συγκεκριµένες µουσικές έννοιες και να 

µπορούν οι ίδιοι να δηµιουργήσουν το δικό τους οδηγό ακρόασης µε ηλεκτρονικά µέσα 

τα οποία περιγράφονται αναλυτικά πιο πάνω στο σηµείο 2.2. της 2ης βαθµίδας. 

3.3. Να αναγνωρίζουν τη χροιά µουσικών οργάνων, φωνής (soprano κλπ.) και σύγχρονων 

πηγών ήχου όπως ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά µουσικά όργανα και ο Η/Υ.  

3.4. Να αναπτύξουν την ακουστική τους µνήµη, αναγνωρίζοντας … σύνθετα ρυθµικά και 

µελωδικά σχήµατα: Να  χρησιµοποιούν εξειδικευµένο  λογισµικό για ακουστικές 

ασκήσεις (αναγνώριση διαστηµάτων,  ρυθµικών σχηµάτων, κλιµάκων  της βαθµίδας 

τους,  µουσική υπαγόρευση κ.α.) και παροχή ανατροφοδότησης. 

3.5. Να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο  καθώς και συσκευές αναπαραγωγής ήχου ( MP3/ MP4 

Players, CD Players κ.α.) για να εντοπίζουν και να ακούν µουσική. Συστήνεται η 

αξιοποίηση περισσότερων δυνατοτήτων που παρέχονται από τις συσκευές αυτές π.χ. 

δηµιουργία λίστας ακρόασης, αλλαγή ταχύτητας αναπαραγωγής. 

3.6. Να χρησιµοποιούν την τεχνολογία ως µέσο δηµιουργίας (α) παρουσιάσεων 

πολυµέσων (π.χ. power point presentations) και (β) ιστοσελίδων σε σχέση µε κάποιο 

συνθέτη, στυλ µουσικής ή άλλο µουσικό θέµα.  

3.7. Να χρησιµοποιούν την τεχνολογία ως πηγή  πληροφόρησης σε σχέση µε κριτικές, 

αναλύσεις µουσικών έργων κ.α.  
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3.8. Να χρησιµοποιούν την τεχνολογία ως µέσο επικοινωνίας µε άλλους χρήστες οι οποίοι 

έχουν κοινά µουσικά ενδιαφέροντα. 

Φωνητικές ∆εξιότητες 

3.9. Να εξερευνούν  τους διάφορους τρόπους παραγωγής ήχου µε … διάφορες τεχνικές 

εκτέλεσης µουσικών  οργάνων συµπεριλαµβανοµένων και των ηλεκτρονικών όπως 

αυτά αναφέρονται πιο πάνω στο σηµείο 2.12. Επιπρόσθετα, να αξιοποιούν τις 

δυνατότητες που παρέχει το λογισµικό µουσικής δηµιουργίας για χειρισµό και 

επεξεργασία του ήχου και να κάνουν χρήση εικονικών µουσικών οργάνων υπό µορφή 

λογισµικού (VST instruments). 

3.10. Να εκτελούν µε µελωδική και ρυθµική ακρίβεια, µε ορθό κράτηµα του µουσικού 

οργάνου, σταθερό τέµπο …. Να εκτελούν, µε άνεση, ενορχηστρωµένα µουσικά έργα ή 

αποσπάσµατα τους, κατάλληλα για τη βαθµίδα τους: Να µελετούν µε συνοδεία 

(playback) όπως περιγράφεται στο σηµείο 2.13. της 2ης βαθµίδας. Ακόµα, για την 3η 

βαθµίδα συστήνεται  η χρήση λογισµικού πολυκάναλης ηχογράφησης και η αξιοποίηση 

της δυνατότητας των προγραµµάτων για αποσιώπηση ή αλλαγή έντασης ενός η 

περισσότερων µερών του έργου η οποία υποβοηθά την εκµάθηση ενός µέρους σε 

σχέση µε τα υπόλοιπα µέρη.  

3.11. Να ηχογραφούν, να οπτικογραφούν ή να αποτυπώνουν σε εικόνα τις εκτελέσεις τους  

για σκοπούς αξιολόγησης και προβολής τους όπως περιγράφεται αναλυτικά πιο πάνω 

στο σηµείο 2.11. της 2ης βαθµίδας. Επιπρόσθετα, στην 3η βαθµίδα να γίνεται χρήση 

λογισµικού πολυκάναλης ηχογράφησης ακολουθιών MIDI και Audio. 

3.12. Να προβάλλουν τις εκτελέσεις τους µέσα από weblogs, ιστοσελίδες, YouTube, κ.α. σε 

ακροατήρια εκτός τάξης. 

 

Χρήση Οργάνων 

3.13. Να εξερευνούν  τους διάφορους τρόπους παραγωγής ήχου µε … διάφορες τεχνικές 

εκτέλεσης µουσικών  οργάνων συµπεριλαµβανοµένων και των ηλεκτρονικών όπως 

αυτά αναφέρονται πιο πάνω στο σηµείο 2.12. Επιπρόσθετα, να αξιοποιούν τις 

δυνατότητες που παρέχει το λογισµικό µουσικής δηµιουργίας για χειρισµό και 

επεξεργασία του ήχου και να κάνουν χρήση εικονικών µουσικών οργάνων υπό µορφή 

λογισµικού (VST instruments). 

3.14. Να εκτελούν µε µελωδική και ρυθµική ακρίβεια, µε ορθό κράτηµα του µουσικού 

οργάνου, σταθερό τέµπο …. Να εκτελούν, µε άνεση, ενορχηστρωµένα µουσικά έργα ή 

αποσπάσµατα τους, κατάλληλα για τη βαθµίδα τους: Να µελετούν µε συνοδεία 

(playback) όπως περιγράφεται στο σηµείο 2.13. της 2ης βαθµίδας. Ακόµα, για την 3η 
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βαθµίδα συστήνεται  η χρήση λογισµικού πολυκάναλης ηχογράφησης και η αξιοποίηση 

της δυνατότητας των προγραµµάτων για αποσιώπηση ή αλλαγή έντασης ενός η 

περισσότερων µερών του έργου η οποία υποβοηθά την εκµάθηση ενός µέρους σε 

σχέση µε τα υπόλοιπα µέρη.  

3.15. Να ηχογραφούν, να οπτικογραφούν ή να αποτυπώνουν σε εικόνα τις εκτελέσεις τους  

για σκοπούς αξιολόγησης και προβολής τους όπως περιγράφεται αναλυτικά πιο πάνω 

στο σηµείο 2.11. της 2ης βαθµίδας. Επιπρόσθετα, στην 3η βαθµίδα να γίνεται χρήση 

λογισµικού πολυκάναλης ηχογράφησης ακολουθιών MIDI και Audio. 

3.16. Να προβάλλουν τις εκτελέσεις τους µέσα από weblogs, ιστοσελίδες, YouTube, κ.α. σε 

ακροατήρια εκτός τάξης. 

 

Αυτοσχεδιασµός-Σύνθεση 

 

3.17. Να πειραµατίζονται, να επιλέγουν και να οργανώνουν ήχους για να αποδώσουν  µε 

µουσική  ή/και ηχητικά εφφέ συναισθήµατα, εικόνες, χαρακτήρες, ιστορίες και γραφικές 

παρτιτούρες: Να εµπλουτίζουν τις συνθέσεις τους µε ηλεκτρονικούς ήχους. Να 

φτιάχνουν συνθέσεις και να κάνουν µουσική επένδυση βίντεο µέσα από λογισµικό που 

περιγράφεται στο σηµείο 2.16. της 2ης βαθµίδας. Επιπρόσθετα, στην 3η βαθµίδα να 

γίνεται χρήση λογισµικού πολυκάναλης ηχογράφησης και λογισµικού επεξεργασίας 

κύµατος για τη δηµιουργία συνθέσεων. 

3.18. Να αυτοσχεδιάζουν µε … µουσικά όργανα ή ήχους σώµατος για να αποδώσουν 

εκφραστικές, µελωδικές, ρυθµικές και µορφολογικές και αρµονικές έννοιες: Να 

αυτοσχεδιάζουν/ συνθέτουν αρµονικές ακολουθίες µε τη βοήθεια της λειτουργίας «ένα 

δάχτυλο του αριστερού χεριού στο µπάσο» σε κατάλληλο αρµόνιο ή συνθεσάιζερ. Να 

αυτοσχεδιάζουν/ συνθέτουν µελωδία πάνω σε αρµονική ακολουθία µε τη χρήση 

λογισµικού συνοδείας ή άλλου λογισµικού ή συσκευής. Να χρησιµοποιούν συσκευές 

live looping για να αυτοσχεδιάζουν προσθέτοντας διάφορα επίπεδα ηχογραφήσεων. 

3.19. Να συνθέτουν ρυθµούς και µελωδίες αποδίδοντας συγκεκριµένες µουσικές έννοιες: Να 

δηµιουργούν συνθέσεις σε διάφορες φόρµες (ΑΒΑ, ροντό, θέµα και παραλλαγές κ.α.) 

µε τη χρήση λογισµικού µουσικής δηµιουργίας, λογισµικού σηµειογραφίας και τεχνικών 

όπως αντιγραφή και επικόλληση. 

3.20. Να συνθέτουν  µελωδίες  για όργανα συνδυάζοντας µουσικές έννοιες … Να γίνεται 

χρήση µουσικής τεχνολογίας και οι συνθέσεις όπου είναι δυνατόν να καταγράφονται 

χειρόγραφα ή στον Η/Υ όπως περιγράφεται στο σηµείο 2.18. της 2ης βαθµίδας. 
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3.21. Να ηχογραφούν σε πραγµατικό και µη πραγµατικό χρόνο οµαδικές ή ατοµικές 

δηµιουργικές εργασίες χρησιµοποιώντας τα µέσα που αναφέρονται στο σηµείο 2.19. 

της 2ης βαθµίδας καθώς και λογισµικό πολυκάναλης ηχογράφησης ακολουθιών MIDI 

και Audio.  

3.22. Να επεξεργάζονται τις ηχογραφήσεις τους   µε διάφορες τεχνικές όπως αντιγραφή και 

επικόλληση, ψηφιακή επεξεργασία σήµατος (ηχώ, αντήχηση, ισοστάθµιση κλπ)  και 

µίξη (σε περίπτωση πολυκάναλης ηχογράφησης). 

3.23. Να χρησιµοποιούν ηχογραφηµένο υλικό για να δηµιουργήσουν πρωτότυπες συνθέσεις 

ή να εµπλουτίσουν τις δηµιουργικές τους. 

3.24. Να προβάλλουν τις δηµιουργίες τους κάνοντας χρήση δυνατοτήτων του διαδικτύου 

όπως η αποστολή e-mail. 

 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης της µουσικής 

3.25. Να καταγράφουν την εκτέλεση τους σε πραγµατικό χρόνο µε τη χρήση MIDI Keyboard 

και προγράµµατος σηµειογραφίας και στη συνέχεια να την εκτυπώνουν. 

3.26. Να δηµιουργούν παρτιτούρα µε τη χρήση λογισµικού µουσικής σηµειογραφίας. 

3.27. Να εκτελούν  παρτιτούρα και να αναγνωρίζουν φθόγγους και ρυθµικές  αξίες όπως 

περιγράφεται στα σηµεία 2.23. και 2.24. 

Απόκτηση γνώσεων ως προς τις βασικές µουσικές έννοιες (πυρηνικές γνώσεις στην 

ιστορία, µορφολογία, θεωρία της µουσικής και οργανογνωσία). 

Για την 3η βαθµίδα ισχύει ό,τι και στη 2η βαθµίδα, βλ. σηµεία 2.25. - 2.29. 

Άλλοι στόχοι που αφορούν στάσεις/συµπεριφορές  

Για την 3η βαθµίδα ισχύει ό,τι και στη 2η βαθµίδα, βλ. σηµεία 2.30. – 2.32. 

 

Βαθµίδα 4: Γ΄ Γυµνασίου - Α΄ Λυκείου 

Ακρόαση 

Οι δείκτες επιτυχίας 1, 7, 8 και 10 του αναλυτικού προγράµµατος (βλ. δείκτες επιτυχίας, 

βαθµίδα 4, ακρόαση) περιλαµβάνουν αναφορές στην τεχνολογία έτσι κρίθηκε σκόπιµο να 

µην επαναληφθούν στο µέρος αυτό. 

4.1. Να ακούν συγκεντρωµένα ένα ευρύ ρεπερτόριο µουσικών ακροάσεων  µε  τη χρήση 

οδηγού ακρόασης ή παρτιτούρας (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή) …. και να 

µπορούν οι ίδιοι να δηµιουργήσουν το δικό τους οδηγό ακρόασης µε ηλεκτρονικά µέσα 

τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο σηµείο 2.2. της 2ης βαθµίδας. 
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4.2. Να αναπτύξουν την ακουστική τους µνήµη … αναγνωρίζοντας … σύνθετα ρυθµικά και 

µελωδικά σχήµατα:  Να  χρησιµοποιούν εξειδικευµένο  λογισµικό για ακουστικές 

ασκήσεις (αναγνώριση διαστηµάτων,  ρυθµικών σχηµάτων, κλιµάκων  της βαθµίδας 

τους,  µουσική υπαγόρευση κ.α.) και παροχή ανατροφοδότησης. 

4.3. Να αναγνωρίζουν ακουστικά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά όργανα καθώς και 

ηλεκτρονικούς ήχους όπως αυτοί περιγράφονται στην 3η βαθµίδα στο σηµείο 3.1. 

4.4. Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη σε σχέση µε το ρόλο της τεχνολογίας στη 

µουσική βιοµηχανία και στη δηµιουργία νέων στυλ µουσικής. 

4.5. Να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο  καθώς και συσκευές αναπαραγωγής ήχου ( MP3/ MP4 

Players, CD Players κ.α.) για να εντοπίζουν και να ακούν µουσική όπως περιγράφεται 

στο σηµείο 3.5 της 3ης βαθµίδας.  

4.6. Να χρησιµοποιούν την τεχνολογία ως µέσο δηµιουργίας (α) παρουσιάσεων 

πολυµέσων (π.χ. flash presentations) και (β) ιστοσελίδων καθώς και ως πηγή  

πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως περιγράφεται στα σηµεία 3.6, 3.7 και 3.8 της 3ης 

βαθµίδας.  

Φωνητικές ∆εξιότητες 

4.7. Να πειραµατίζονται µε τη φωνή τους µε αφόρµηση έργα σύγχρονης µουσικής και έργα 

που κάνουν χρήση µουσικής τεχνολογίας: Να εξερευνούν τις δυνατότητες  που παρέχει 

η τεχνολογία (π.χ. κονσόλες ήχου, λογισµικού πολυκάναλης ηχογράφησης) στη χρήση 

της ανθρώπινης φωνής π.χ. φωνητική εκτέλεση µε αλλαγή του τονικού ύψους, χρήση 

τεχνητής αντήχησης και άλλων εφφέ σε πραγµατικό χρόνο. 

4.8. Να παίρνουν ανατροφοδότηση σε σχέση µε την ακρίβεια  στην απόδοση του τονικού 

ύψους και του ρυθµού από κάποιο εξειδικευµένο διδακτικό λογισµικό. 

4.9. Να  τραγουδούν οστινάτι, κανόνες (τρίφωνους) και απλές τριφωνίες: Να µελετούν στο 

σπίτι µε συνοδεία (playback) όπως περιγράφεται πιο πάνω στα σηµεία 2.9. της 2ης 

βαθµίδας και 3.10 της 3ης βαθµίδας. 

4.10. Να  ηχογραφούν και να οπτικογραφούν ατοµικές, οµαδικές εκτελέσεις 

χρησιµοποιώντας τα µέσα που αναφέρονται στα σηµεία 2.11. της 2ης βαθµίδας και 3.12 

της 3ης βαθµίδας . 

Χρήση Οργάνων 

 

4.11. Να εξερευνούν διάφορους τρόπους παραγωγής ήχου µε … ηλεκτρονικά µουσικά 

όργανα και Η/Υ … και έργα που χρησιµοποιούν µουσική τεχνολογία όπως 

περιγράφεται στο σηµείο 3.13 της 3ης βαθµίδας.  
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4.12. Να εκτελούν µε µελωδική και ρυθµική ακρίβεια … σταθερό τέµπο … ήχου κ.τ.λ. Να 

µελετούν µε συνοδεία (playback) όπως περιγράφεται στα σηµεία 2.13. και 3.14. 

Επιπρόσθετα, µπορεί να γίνει αξιολόγηση της εκτέλεσης από κατάλληλο λογισµικό 

συνοδείας / µελέτης. 

4.13. Να δηµιουργούν συνοδείες µε τη χρήση του λογισµικού συνοδείας/ µελέτης. 

4.14. Να ηχογραφούν σε πραγµατικό και µη πραγµατικό χρόνο οµαδικές ή ατοµικές 

δηµιουργικές εργασίες χρησιµοποιώντας τα µέσα που αναφέρονται στο σηµείο 2.19. 

της 2ης βαθµίδας και 3.21 της3ης βαθµίδας. 

4.15. Να προβάλλουν τις εκτελέσεις τους ζωντανά µε τη χρήση τηλεδιάσκεψης, Skype, ή 

ανεβάζοντάς τις υπό µορφή βίντεο σε YouTube, Facebook κ.α. σε ακροατήρια εκτός 

τάξης. 

4.16. Να αξιολογούν τις εκτελέσεις τους  µετά από σύγκρισή της µε άλλες εκτελέσεις που 

παρέχονται από ψηφιακούς δίσκους και  το διαδίκτυο. 

 

Αυτοσχεδιασµός-Σύνθεση 

4.17. Να πειραµατίζονται, να επιλέγουν και να οργανώνουν ήχους για να αποδώσουν 

…..παρτιτούρες από έργα  του 20ου αιώνα. Να αυτοσχεδιάζουν µε ….µουσικά όργανα ή 

ήχους: Να εµπλουτίζουν τις συνθέσεις τους µε ηλεκτρονικούς ήχους. Να φτιάχνουν 

συνθέσεις και να κάνουν µουσική επένδυση βίντεο µέσα από τα προγράµµατα που 

περιγράφονται στα σηµεία 2.16.  και 3.17. 

4.18. Να αυτοσχεδιάζουν µε κίνηση, φωνή… για να αποδώσουν …αρµονικές έννοιες. Να 

χρησιµοποιούν συσκευές live looping για να αυτοσχεδιάζουν προσθέτοντας διάφορα 

επίπεδα ηχογραφήσεων 

4.19. Να δηµιουργούν συνοδείες σε διάφορα στυλ για αυτοσχεδιασµό και σύνθεση µελωδίας 

µε τη χρήση λογισµικού αυτόµατης συνοδείας (auto-accompaniment). 

4.20. Να συνθέτουν  µελωδίες  για όργανα συνδυάζοντας µουσικές έννοιες … Να γίνεται 

χρήση µουσικής τεχνολογίας και οι συνθέσεις όπου είναι δυνατόν να καταγράφονται 

χειρόγραφα ή στον Η/Υ όπως περιγράφεται στο σηµείο 2.18. της 2ης βαθµίδας. 

4.21. Να συνθέτουν ρυθµικές και µελωδικές παραλλαγές σε γνωστές µελωδίες και µε χρήση 

µουσικής τεχνολογίας: Να αποµονώνουν και να αλλάζουν  στοιχεία προ-

ηχογραφηµένων συνθέσεων όπως η χροιά, ο ρυθµός, η µελωδία, η αρµονία, και  η 

φόρµα µε τη χρήση λογισµικού µουσικής δηµιουργίας ή λογισµικού σηµειογραφίας µε 

σκοπό τη δηµιουργία διασκευών. 
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4.22. Να  ηχογραφούν και να επεξεργάζονται τις δηµιουργίες τους όπως περιγράφεται στα 

σηµεία 3.21 και 3.22. Επιπρόσθετα, να ηχογραφούν αυτοσχεδιασµούς µε τη χρήση 

λογισµικού συνοδείας ή πολυκάναλης ηχογράφησης. 

4.23. Να χρησιµοποιούν ηχογραφηµένο υλικό και τις δυνατότητες που παρέχονται από το 

λογισµικό πολυκάναλης ηχογράφησης για να δηµιουργούν συνθέσεις 

ηλεκτροακουστικής µουσικής 

4.24. Να προβάλλουν τις δηµιουργίες τους µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου weblogs 

ιστοσελίδων, YouTube κ.α. καθώς και ζωντανά µέσω τηλεδιάσκεψης σε ακροατήρια 

εκτός τάξης.  

Ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης της µουσικής  

Για την 4η βαθµίδα ισχύει ό,τι και στην στη 3η βαθµίδα, βλ. σηµεία 3.25 - 3.27. 

Απόκτηση γνώσεων ως προς τις βασικές µουσικές έννοιες (πυρηνικές γνώσεις στην 

ιστορία, µορφολογία, θεωρία της µουσικής και οργανογνωσία). 

Για την 4η βαθµίδα ισχύει ό,τι και στη 2η  και 3η  βαθµίδα, βλ. σηµεία 2.25. - 2.29. Επιπλέον: 

4.25. Να πειραµατίζονται µε ηλεκτρονικά όργανα που διαθέτουν κουρδίσµατα από ιστορικές 

περιόδους διαφορετικών ειδών και στυλ µουσικής π.χ. βυζαντινής, αναγέννησης, 

µπαρόκ. 

Άλλοι στόχοι που αφορούν στάσεις/συµπεριφορές  

Για την 4η βαθµίδα ισχύει ό,τι και στη 2η   και 3η  βαθµίδα, βλ. σηµεία 2.30. – 2.32. 
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∆ραστηριότητες που αφορούν στην αξιοποίηση της 
τεχνολογίας από τον εκπαιδευτικό 
 

Ακρόαση 

• ∆ηµιουργία χάρτη ακρόασης µε τη χρήση λογισµικού επεξεργασίας ήχου, εξειδικευµένου 

λογισµικού ή λογισµικού πολυµέσων π.χ. Windows movie maker. 

• ∆ηµιουργία φυλλαδίων  µε µουσικές αναλύσεις µε τη χρήση επεξεργαστή κειµένου και 

λογισµικού σηµειογραφίας. 

•  ∆ηµιουργία και επεξεργασία ηχογραφήσεων και βίντεο µε µουσικές ακροάσεις για 

σκοπούς παρουσίασης στην τάξη.  

•  Εντοπισµός, ταξινόµηση και δηµιουργία αρχείου µε ιστοσελίδες που περιέχουν αρχεία 

ήχου (MP3, MIDI). 

•  ∆ηµιουργία ιστοσελίδας για το µάθηµα της µουσικής όπου θα περιλαµβάνεται υλικό (σε 

µορφή αρχείων ήχου, εικόνας, βίντεο, κειµένου) και οδηγίες υποβοηθητικές για τη µελέτη 

στο σπίτι. 

•  ∆ηµιουργία παρουσιάσεων πολυµέσων οι οποίες οι οποίες βοηθούν τους µαθητές να 

αξιολογήσουν µουσικές ακροάσεις. 

•  Εντοπισµός εφαρµογών πολυµέσων (από CD-Rom, διαδίκτυο) και κινουµένων σχεδίων 

(DVD, τηλεόραση) κατάλληλων για χρήση ή παρακολούθηση από  παιδιά της βαθµίδας 1. 

•  Εµπλοκή των µαθητών  σε οµάδες επικοινωνίας στο διαδίκτυο (discussion groups, chat 

sessions) σε σχέση µε µουσικά θέµατα. 

Φωνητική εκτέλεση 

• ∆ηµιουργία/παροχή συνοδείας η οποία µπορεί να φυλαχθεί σε CD και να δοθεί στο 

µαθητή ή να περιληφθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου για κοινή πρόσβαση µε σκοπό τη 

µελέτη στο σπίτι. 

• Χρήση συνοδείας η οποία ελευθερώνει τα χέρια του µαέστρου - εκπαιδευτικού και του 

επιτρέπει να διευθύνει τη χορωδία του. 

Εκτέλεση οργάνων 

• ∆ηµιουργία ενορχηστρωµένων συνθέσεων για σκοπούς συνοδείας µε τη χρήση 

λογισµικού µουσικής δηµιουργίας και λογισµικού συνοδείας. 
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• ∆ηµιουργία παρτιτούρων µε τη χρήση λογισµικού σηµειογραφίας, εκτύπωση και χρήση 

τους ως διδακτικό υλικό. 

• Προβολή ζωντανών/ηχογραφηµένων/οπτικογραφηµένων εκτελέσεων των µαθητών σε 

ακροατήρια εκτός τάξης στην τάξη µε τη χρήση τηλεδιάσκεψης. 

Αυτοσχεδιασµός- Σύνθεση 

• ∆ηµιουργία οστινάτο ή συνοδείας µε τη χρήση λογισµικού µουσικής δηµιουργίας ή 

συνοδείας που δίνεται στο µαθητή για να αυτοσχεδιάσει µελωδία. 

• ∆ηµιουργία αρχείων σε λογισµικό µουσικής δηµιουργίας ή σηµειογραφίας τα οποία 

δίνονται στο µαθητή για να τα επεξεργαστεί ή να τα εξελίξει έτσι ώστε να δηµιουργήσει 

δική του σύνθεση. 

• Μίξη για σκοπούς τελειοποίησης των συνθέσεων των µαθητών. 

• ∆ηµιουργία ηλεκτρονικών πορτφόλιο των µαθητών στην ιστοσελίδα του σχολείου για 

προβολή των δηµιουργικών εργασιών των παιδιών. 

Ανάγνωση-γραφή µουσικής 

• ∆ηµιουργία και εκτύπωση παρτιτούρας µε τη χρήση λογισµικού σηµειογραφίας. 

• Ανέβασµα παρτιτούρων στο διαδίκτυο τις οποίες µπορούν οι µαθητές να ακούσουν και να 

επεξεργαστούν (αλλαγή ταχύτητας κ.α.) µε τη χρήση ενός ενθέµατος (plug-in). 

• Αποθήκευση παρτιτούρων σε µορφή PDF και ανέβασµα τους στο διαδίκτυο για σκοπούς 

πρόσβασης και µελέτης από το σπίτι. 

• Παρουσίαση διαφόρων ειδών σηµειογραφίας π.χ. µε ράβδους, µε χρώµατα κ.α. µε τη 

χρήση λογισµικού µουσικής δηµιουργίας ή µε τη χρήση λογισµικού διαθέσιµου από το 

διαδίκτυο. 

Απόκτηση γνώσεων ως προς τις βασικές µουσικές έννοιες (πυρηνικές γνώσεις στην 

ιστορία, µορφολογία, θεωρία της µουσικής και οργανογνωσία). 

• ∆ηµιουργία εφαρµογών πολυµέσων (ιστοσελίδες, παρουσιάσεις, πορτφόλιο) µε θέµατα 

που αφορούν την εξέλιξη διαφορετικών ειδών µουσικής ή βασικά µουσικολογικά τους 

χαρακτηριστικά. 

• Οργάνωση µαθήµατος µέσα από web quests. 

• Ρύθµιση ηλεκτρονικών οργάνων για την παραγωγή χαρακτηριστικών κουρδισµάτων 

διαφορετικών ιστορικών περιόδων της µουσικής. 


