
Χρήση μουσικής τεχνολογίας και  

τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας 

 

Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε σχέση με τα ηλεκτρονικά μουσικά 

όργανα,  τις συσκευές, τη χρήση του υπολογιστή και των τηλεπικοινωνιών στη 

μουσική και γενικότερα, αποτελεί στόχο της σύγχρονης μουσικής εκπαίδευσης.  

Ωστόσο, η  χρήση των νέων τεχνολογιών γίνεται στο πλαίσιο εξυπηρέτησης  των 

μουσικών στόχων του αναλυτικού προγράμματος και μέσα από παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις που προάγουν την κριτική, αναλυτική και δημιουργική  σκέψη, τη 

συνεργατική μάθηση, την αυτενέργεια, τη λήψη πρωτοβουλιών, την εξερεύνηση 

και τον πειραματισμό. Η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες που 

προηγουμένως δεν ήταν εφικτές ειδικά σε τομείς που αφορούν στη 

δημιουργικότητα, στη διαθεματικότητα, στην ανάπτυξη κινήτρων, στην τόνωση 

της αυτοεκτίμησης των μαθητών και μαθητριών μας, στην επικοινωνία με 

ακροατήρια εκτός τάξης, στην ανάπτυξη της πολιτότητας και στην εξατομίκευση 

του μαθήματος. Παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα σε πολύ μικρούς μαθητές και 

μαθήτριες καθώς και σε μαθητές και μαθήτριες που δεν διαβάζουν μουσική 

σημειογραφία να συνθέσουν μουσική, ενώ επιτρέπει στα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες να ξεπεράσουν τους περιορισμούς που επιβάλλει η παραδοσιακή 

διδασκαλία και μάθηση όπως είναι ο συντονισμός των σωματικών κινήσεων.  

Στην έννοια του «ψηφιακού αλφαβητισμού», εκτός από την χρήση των 

νέων τεχνολογιών για πρόσβαση ή παραγωγή και προώθηση πληροφορίας, 

εντάσσεται και μια ευρύτερη κατανόηση των στόχων και των μηχανισμών της 

βιομηχανίας των μέσων πληροφορίας και επικοινωνίας, η ευαισθητοποίηση των 

μαθητών και των μαθητριών σε σχέση με τη προστασία προσωπικών δεδομένων 

και πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και η αποφυγή των  κινδύνων που ενέχει η 

χρήση των μέσων (ειδικά του διαδικτύου). Ακόμα, σημαντικό θέμα αποτελεί η 

ασφάλεια σε σχέση με το χειρισμό και τις συνδέσεις ηλεκτρονικών 

συσκευών/οργάνων.  

 

Επιγραμματικά, η χρήση των νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο των στόχων του 

αναλυτικού προγράμματος της Μουσικής, αποσκοπεί στο να καταστήσει τους 

μαθητές και τις μαθήτριες ικανούς/ές να: 



 Διακρίνουν, μέσα από μουσικές ακροάσεις, τη συμβολή των τεχνολογικών 

μέσων στη δημιουργία μουσικών έργων. 

 Χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για αναπαραγωγή μουσικής με τη βέλτιστη 

δυνατή  ποιότητα ήχου. 

 Χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως βοήθημα στη μελέτη εκτέλεσης φωνητικών 

και οργανικών έργων. 

 Αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες στη σύνθεση και 

τον αυτοσχεδιασμό. 

 Αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες για αποτύπωση 

εικόνας, ηχογράφηση, οπτικογράφηση εκτελέσεων και δημιουργικών εργασιών 

και επεξεργασία τους. 

 Επικοινωνούν με ακροατήρια εκτός τάξης και να παρουσιάζουν εργασίες με τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών. 

 Αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες για πρόσβαση 

σε διαφορετικές μορφές πληροφορίας (πολυμέσα).  

 Διατυπώνουν τις απόψεις και τα συναισθήματα τους σε σχέση με το ρόλο των 

νέων τεχνολογιών στην μουσική και στη μουσική βιομηχανία. 

 Αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους που εμπερικλείει η χρήση 

των νέων τεχνολογιών. 

 

Στο Παράρτημα 1 του προγράμματος σπουδών Μουσικής παρατίθενται: 

1. Κατηγοριοποίηση των Νέων Τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο                                        

      μάθημα της Μουσικής 

2.   Προτάσεις ενσωμάτωσης της τεχνολογίας σε σχέση με τους στόχους και 

τους δείκτες επιτυχίας   

     (ανά βαθμίδα) του αναλυτικού προγράμματος. 

3.   Δραστηριότητες που αφορούν στην αξιοποίηση της τεχνολογίας από τον 

εκπαιδευτικό 
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Ππόγπαμμα Σποςδών Μοςζικήρ 

Παπάπηημα 1 
 

Μοςζική Τεσνολογία και Τ.Π.Δ. 
 

 

Καηηγοπιοποίηζη ηων Νέων Τεσνολογιών πος μποπούν να 
σπηζιμοποιηθούν ζηο μάθημα ηηρ Μοςζικήρ 

 

Η ηερλνινγία γεληθά θαη θαη’ επέθηαζε ε κνπζηθή ηερλνινγία εμειίζζνληαη πνιύ γξήγνξα. Γηα 
ην ιόγν απηό, κηα θαηαγξαθή ησλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 
ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο πξέπεη  λα αλαζεσξείηαη κε βάζε απηή ηελ εμέιημε.  Σα 
ηερλνινγηθά κέζα θαη δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνύλ ζήκεξα λα εθαξκνζηνύλ ζηε κνπζηθή 
εθπαίδεπζε εληάζζνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο όρη απζηεξά, αιιά κε 
αιιεινεπηθαιύςεηο: 

 

1. Ηλεκηπονικά μοςζικά όπγανα  

1.1. Ηιεθηξνληθά θιαβηέ (πηάλα, αξκόληα). 

1.2. πλζεηεηέο (synthesizer) θαη δεηγκαηνιήπηεο (samplers) 

1.3. Πξνζνκνησηέο κνπζηθώλ νξγάλσλ (θιαβηέ, ληξακο, μπινθώλσλ, θηζάξαο,   
εγρόξδσλ, μύιηλσλ θαη ράιθηλσλ πλεπζηώλ) κε ή ρσξίο ελζσκαησκέλα  ζηνηρεία 
παξαγσγήο ήρνπ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε oη πξνζνκνησηέο  ιεηηνπξγνύλ σο 
ζηνηρεία ειέγρνπ (MIDI controllers) ηα νπνία ζπλδένληαη κέζσ πξσηόθνιινπ MIDI 
κε Η/Τ εθνδηαζκέλν κε θαηάιιειεο ζπζθεπέο θαη ινγηζκηθό ή άιιεο ζπζθεπέο πνπ 
ιεηηνπξγνύλ σο ζηνηρεία παξαγσγήο ήρνπ (ζπλζεηεηέο, δεηγκαηνιήπηεο θιπ). Σα 
ζηνηρεία ειέγρνπ πνιιέο θνξέο νλνκάδνληαη όξγαλα MIDI. 

1.4.  Δηθνληθά κνπζηθά όξγαλα ππό κνξθή ινγηζκηθνύ (VST instruments) 

 

2. Λογιζμικό και ζςζκεςέρ  μοςζικήρ δημιοςπγίαρ:   

2.1. Πνιπθάλαιεο  ερνγξάθεζεο  αθνινπζηώλ Audio θαη MIDI  

2.2. Δπεμεξγαζίαο ερεηηθνύ θύκαηνο θαη ερνγξάθεζεο (π.ρ. Audacity) 

2.3. Μνπζηθήο παξαγσγήο βαζηζκέλε ζε ινύπεο (looping) 

2.4. Ηρεηηθνύ ζρεδηαζκνύ (sound design) 

2.5. Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό κνπζηθήο δεκηνπξγίαο. 

 

3. Λογιζμικό μοςζικήρ ζημειογπαθίαρ  
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4. Τεσνολογικά ςποβοηθούμενη μάθηζη (e-learning) 

4.1.  Δμεηδηθεπκέλν δηδαθηηθό ινγηζκηθό 

4.2.  Λνγηζκηθό ζπλνδείαο / κειέηεο 

4.3.  Γηαδηθηπαθή κάζεζε, ηειεπηθνηλσλίεο (π.ρ. ηειεδηάζθεςε)  

4.4.  Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν 

4.5.  Δθπαηδεπηηθά παηρλίδηα γηα κηθξέο ειηθίεο 

 

5. Πολςμέζα 

5.1.  Υξήζε εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ: CD-ROM, DVD, Γηαδίθηπν 

5.2. Γεκηνπξγία εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ: Ιζηνζειίδσλ, Παξνπζηάζεσλ (PowerPoint, 
Keynote),  ειεθηξνληθά πνξηθόιην.  

5.3. Φεθηαθή Δηθόλα: Aπνηύπσζε, ζάξσζε θαη επεμεξγαζία ςεθηαθήο εηθόλαο, ιήςε θη 
επεμεξγαζία βίληεν. 

 

6. Σςζκεςέρ:  

6.1.  Η/Τ 

6.1.1. Κεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο, ζπζθεπέο απνζήθεπζεο, ζπζθεπέο εηζόδνπ,  
θαη εμόδνπ θιπ. 

6.1.2.  Γηαδξαζηηθόο πίλαθαο, πξνβνιέαο DLP (projector) 

6.1.3.  Κάξηα ήρνπ, ζπλδέηεο MIDI (MIDI Interface) 

6.2. Κνλζόιεο ήρνπ, κηθξόθσλα, ερεία, αθνπζηηθά, ςεθηαθέο ζπζθεπέο ερνγξάθεζεο 
θ.α. 

6.3. πζθεπέο αλαπαξαγσγήο mp3, CD, DVD (κεξηθέο από απηέο παξέρνπλ δπλαηόηεηεο 
όπσο αιιαγή ηνληθνύ ύςνπο θαη tempo αλεμάξηεηα, θαη αθαίξεζε θύξηαο θσλήο). 

6.4. Γηα ηηο κηθξόηεξεο ειηθίεο είλαη θαιό λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαηάιιειεο ζπζθεπέο π.ρ. 
κεγάια πνληίθηα ή ππνθαηάζηαηα (trackballs, touchpad, κνριόο), ζπζθεπέο 
αλαπαξαγσγήο ήρνπ εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα παηδηά. Σέηνηεο ζπζθεπέο δηαηίζεληαη ζε 
θαηαζηήκαηα κε εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα. 

6.5. Φεθηαθέο ζπζθεπέο παξνπζηάζεσλ π.ρ. digital visual presenters 

 

7. Δπγαλεία παπαγωγικόηηηαρ  

7.1. Δξγαιεία παξαγσγηθόηεηαο: επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, ειεθηξνληθά θύιια εξγαζίαο, 
βάζεηο δεδνκέλσλ, δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ θ.α.) 

 

8. Μοςζική ηεσνολογία για άηομα με αναπηπίερ:  

8.1. SoundBeam  (αηζζεηήξαο ζπλδεδεκέλνο κε έλα ζπλζεζάηδεξ πνπ ζπιιακβάλεη      
αθόκα θαη αλεπαίζζεηεο θηλήζεηο θαη ηηο απνδίδεη κε ήρν)  

8.2. Άιιεο ηερλνινγίεο πνπ βαζίδνληαη ζε αηζζεηήξεο (π.ρ. θίλεζεο, πίεζεο, θσηόο) νη  
νπνίνη απνδίδνπλ κνπζηθά ηα αλζξώπηλα εξεζίζκαηα. 
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Πποηάζειρ ενζωμάηωζηρ ηηρ ηεσνολογίαρ ζε ζσέζη με ηοςρ 
ζηόσοςρ και ηοςρ δείκηερ επιηςσίαρ (ανά βαθμίδα) ηος αναλςηικού 
ππογπάμμαηορ. 

 

Πην θάησ παξαηίζεληαη πξνηάζεηο ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο 

ζε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο ηερλνινγίαο πνπ ηέζεθαλ ζην κέξνο 3.13. «Υξήζε Μνπζηθήο 

Σερλνινγίαο θαη Σ.Π.Δ» ηνπ αλαιπηηθνύ. Οη πξνηάζεηο παξνπζηάδνληαη αλά βαζκίδα θαη ζε 

ζπζρεηηζκό κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Όπνπ είλαη εθηθηό γίλεηαη άκεζα 

ζπζρεηηζκόο θαη κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε επηηπρίαο ησλ ζηόρσλ ηνπ αλαιπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη πξώηνο κε πιάγηα γξάκκαηα.  

Βαθμίδα 1: Νηπιαγωγείο – Β΄ Γημοηικού 

Ακπόαζη  

1.1. Να αλαγλσξίδνπλ ήρνπο από ην πεξηβάιινλ, λα ηνπο πεξηγξάθνπλ θαη λα ηνπο 

θαηεγνξηνπνηνύλ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: Να αλαγλσξίδνπλ, εθηόο από ηνπο 

θπζηθνύο ήρνπο δει. ήρνπο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο (βξνληή θ.α.) θαη ήρνπο πνπ 

παξάγνληαη κε θπζηθό ηξόπν (ηξάβεγκα, ηξίςηκν, θνύλεκα θ.α.), ηεσνηηούρ ήσοςρ 

δει. ήρνπο ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηαο όπσο ήρνπο κεραληθώλ κέζσλ (π.ρ. απηνθηλήησλ, αεξνπιάλσλ), 

ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ (π.ρ. ειεθηξηθό ηξππάλη, ζηεγλσηήξαο καιιηώλ, ζεηξήλα), θαη 

ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ (π.ρ. ηειέθσλν, ειεθηξνληθά παηρλίδηα). 

1.2. Να αθνύλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξύ ξεπεξηόξην κνπζηθώλ αθξνάζεσλ κε ηε ρξήζε 

νδεγνύ αθξόαζεο: Να παξαθνινπζνύλ ράξηε αθξόαζεο ζε  ειεθηξνληθή κνξθή  ν 

νπνίνο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθό  ή ινγηζκηθό πνιπκέζσλ 

π.ρ. Windows movie maker. 

1.3. Να ρξεζηκνπνηνύλ εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα αλαπαξαγσγήο ήρνπ (π.ρ. MP3 players, CD 

players, ζπζθεπέο κε ελζσκαησκέλα ηξαγνύδηα) εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο θαη πξώηεο ζρνιηθήο ειηθίαο.  

1.4. Να ρξεζηκνπνηνύλ εθαξκνγέο  πνιπκέζσλ (CD-Rom θαη δηαδίθηπν) πνπ πεξηέρνπλ 

πιηθό αθξόαζεο θαηάιιειν γηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξώηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. Σα 

παηδηά θάλνπλ ρξήζε ησλ εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ κέζα από ην ρεηξηζκό ηνπ πνληηθηνύ 

ή ρξεζηκνπνηώληαο ην δάθηπιν ηνπο σο πνληίθη ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα. πζηήλεηαη ε 

ρξήζε πνληηθνύ ή ππνθαηάζηαησλ (trackballs, touchpad, joystick) εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ 

γηα παηδηά. 



4 

 

 

Φωνηηικέρ Γεξιόηηηερ 

1.5. Nα δηαρσξίδνπλ ηε θσλή πνπ «κηιά» από ηε θσλή πνπ «ηξαγνπδά» θαη λα 

πεηξακαηίδνληαη κε ηε θσλή ηνπο (ςίζπξνη, γιηζηξήκαηα θηι): Να ρξεζηκνπνηνύλ 

θαηάιιεια παηρλίδηα γηα κηθξά παηδηά  π.ρ. ζπζθεπέο κε κηθξόθσλα θαη εληζρπηή γηα 

πεηξακαηηζκό κε ηελ θσλή ηνπο. 

1.6. Να ηξαγνπδνύλ αηνκηθά θαη ζε νκάδεο κε κεισδηθή αθξίβεηα, νξζό ξπζκό θαη ζηαζεξή 

ηαρύηεηα, ρξεζηκνπνηώληαο ην εύξνο ηεο θσλήο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε βαζκίδα ηνπο, 

ηξαγνύδηα κε βαζκό δπζθνιίαο 1.:  Να  ηξαγνπδνύλ ζην ζπίηη ή θαη ζην ζρνιείν κε ηε 

ρξήζε ζπλνδείαο (playback) ην νπνίν αλαπαξάγνπλ ζε ζπζθεπέο θαηάιιειεο γηα ηε 

βαζκίδα ηνπο  κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε απόδνζε ηνπ ξπζκνύ θαη ηεο κεισδίαο. 

1.7. Να  ερνγξαθνύλ ηηο εθηειέζεηο ηνπο κε ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ θη εύθνισλ 

ζηε ρξήζε ζπζθεπώλ ερνγξάθεζεο γηα ζθνπνύο απηναμηνιόγεζεο,  εηεξναμηνιόγεζεο 

θ.α. 

1.8. Να νπηηθνγξαθνύλ ηηο εθηειέζεηο ηνπο θάλνληαο ρξήζε βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ 

βηληενθάκεξαο (ζηαζεξνπνηεκέλεο ζε ηξηπόδη) κε ζθνπό ηελ αμηνιόγεζή ηνπο.  

1.9. Να ρξεζηκνπνηνύλ ςεθηαθή θσηνγξαθηθή γηα παηδηά π.ρ. κε κεγάια θνπκπηά, 

ρξώκαηα, εύθνιε ζηε ρξήζε γηα απνηύπσζε  ηεο ζηάζεο ηνπ ζώκαηνο, ηεο έθθξαζεο 

θ.α. θαηά ηελ αηνκηθή ή νκαδηθή εθηέιεζε. 

Χπήζη Οπγάνων 

1.10. Να πεηξακαηίδνληαη  θαη λα εμεξεπλνύλ ειεύζεξα κέζα από πνιπαηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο, 

δηάθνξνπο ηξόπνπο παξαγσγήο ήρνπ κε ην ζώκα, ερνγόλα αληηθείκελα, κνπζηθά 

όξγαλα:  Να πεηξακαηίδνληαη θαη λα εμεξεπλνύλ ήρνπο θαη κε ειεθηξνληθά όξγαλα 

θαηάιιεια γηα ηελ ειηθία απηή π.ρ. MIDI θιαβηέ, MIDI drums.  

1.11. Να  απνθσδηθνπνηνύλ από κε ζπκβαηηθή θαη ζπκβαηηθή ζεκεηνγξαθία θαη λα εθηεινύλ ζε 

κνπζηθά όξγαλα απιά ξπζκηθά θαη κεισδηθά ζρήκαηα: Να εθηεινύλ ζε κνπζηθά όξγαλα 

απιά ξπζκηθά θαη κεισδηθά ζρήκαηα ζπλνδεύνληαο ηξαγνύδηα ή νξρεζηξηθή κνπζηθή 

ηελ νπνία αλαπαξάγνπλ ζε ζπζθεπέο θαηάιιειεο γηα ηε βαζκίδα ηνπο. 

1.12. Να ερνγξαθνύλ, νπηηθνγξαθνύλ ή λα απνηππώλνπλ ςεθηαθά ηηο εθηειέζεηο ηνπο γηα 

ζθνπνύο αμηνιόγεζεο  ησλ επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο (ξπζκόο, ηνληθό ύςνο, 

ηερληθή, ζηάζε ζώκαηνο) όπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά πην πάλσ ζηα ζεκεία 7,8,9 ησλ 

θσλεηηθώλ δεμηνηήησλ. 

Αςηοζσεδιαζμόρ-Σύνθεζη 

1.13. Να πεηξακαηίδνληαη, λα επηιέγνπλ θαη λα νξγαλώλνπλ ήρνπο γηα λα απνδώζνπλ κε 

κνπζηθή ή/θαη ερεηηθά εθθέ ζπλαηζζήκαηα, εηθόλεο, ραξαθηήξεο, ηζηνξίεο θαη γξαθηθέο 
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παξηηηνύξεο θαη Να απηνζρεδηάδνπλ ή ζπλζέηνπλ κηθξά ηξαγνύδηα ή κεισδίεο δίλνληαο 

έκθαζε ζε επηιεγκέλεο κνπζηθέο έλλνηεο: Nα ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξνληθνύο ήρνπο από 

ειεθηξνληθό θαη MIDI θιαβηέ, ζπζθεπέο, εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό κνπζηθήο δεκηνπξγίαο 

θαηάιιειν γηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξώηεο ζρνιηθήο ειηθίαο ή / θαη ηζηνζειίδεο  πνπ 

πεξηέρνπλ εθαξκνγέο πνιπκέζσλ γηα λα απηνζρεδηάδνπλ ή λα θηηάρλνπλ κηθξέο 

ζπλζέζεηο. 

1.14. Να ερνγξαθνύλ θαη λα νπηηθνγξαθνύλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο γηα ζθνπνύο αμηνιόγεζεο 

θαη πξνβνιήο ηνπο όπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά πην πάλσ ζηα ζεκεία 1.7 θαη 1.8 ησλ 

θσλεηηθώλ δεμηνηήησλ. 

 

Βαθμίδα 2: Γ΄ - Δ΄ Γημοηικού 

Ακπόαζη 

2.1. Να αλαγλσξίδνπλ θπζηθνύο θαη ειεθηξνληθνύο ήρνπο, λα ηνπο πεξηγξάθνπλ θαη λα ηνπο 

θαηεγνξηνπνηνύλ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: Να αλαγλσξίδνπλ ήρνπο αθνπζηηθώλ, 

ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ νξγάλσλ. Ο όξνο ήρνη ειεθηξνληθώλ νξγάλσλ ή 

ειεθηξνληθνί ήρνη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ήρνπο πνπ έρνπλ ζπληεζεί κε ειεθηξνληθό ηξόπν 

θαη κέζα όπσο ην ζπλζεζάηδεξ, ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο, ινγηζκηθό. Γηα ηνπο 

ζθνπνύο ηεο βαζκίδαο 2 ν όξνο ειεθηξνληθνί ήρνη δελ πεξηιακβάλεη ήρνπο πνπ 

κηκνύληαη/ πξνζνκνηώλνπλ κνπζηθά όξγαλα ή ήρνπο ηεο θύζεο. 

2.2. Να αθνύλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξύ ξεπεξηόξην κνπζηθώλ αθξνάζεσλ κε ηε ρξήζε 

νδεγνύ αθξόαζεο: Να παξαθνινπζνύλ ράξηε αθξόαζεο ζε  ειεθηξνληθή κνξθή  ν 

νπνίνο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε (α) εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθό, (β) ινγηζκηθό πνιπκέζσλ 

π.ρ. Windows movie maker (γ) ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο ήρνπ (παξαθνινύζεζε ερεηηθνύ 

θύκαηνο).  

2.3. Να παξαθνινπζνύλ ηελ παξηηηνύξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθξόαζεο κέζα από ινγηζκηθό 

ζεκεηνγξαθίαο ή από ην θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδσλ (web browser) κε ρξήζε 

θαηάιιεινπ ελζέκαηνο (plug-in).  

2.4. Να αλαγλσξίδνπλ ηε ρξνηά πνηθίισλ κνπζηθώλ νξγάλσλ, αθνπζηηθώλ, ειεθηξηθώλ, 

ειεθηξνληθώλ. 

2.5. Να αλαπηύμνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο κλήκε, αλαγλσξίδνληαο … ξπζκηθά θαη κεισδηθά 

ζρήκαηα: Να ρξεζηκνπνηνύλ εμεηδηθεπκέλν  ινγηζκηθό γηα αθνπζηηθέο αζθήζεηο 

(αλαγλώξηζε δηαζηεκάησλ,  ξπζκηθώλ ζρεκάησλ, θιηκάθσλ  ηεο βαζκίδαο ηνπο,  

κνπζηθή ππαγόξεπζε θ.α.) θαη παξνρή αλαηξνθνδόηεζεο. 

2.6. Να θάλνπλ ρξήζε βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ησλ ζπζθεπώλ αλαπαξαγσγήο ήρνπ (MP3/ 

MP4, CD Players) γηα κνπζηθή αθξόαζε.  
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2.7. Να ρξεζηκνπνηνύλ εθαξκνγέο πνιπκέζσλ πνπ πεξηέρνπλ πιηθό αθξόαζεο θαηάιιειν 

γηα ηε βαζκίδα ηνπο. 

Φωνηηικέρ Γεξιόηηηερ 

2.8. Να πεηξακαηίδνληαη κε ηε θσλή ηνπο …. ρεηιηώλ θ.a.: Να ρξεζηκνπνηνύλ θνξεηέο 

ζπζθεπέο ερνγξάθεζεο κε κηθξόθσλν γηα λα πεηξακαηίδνληαη κε ηε θσλή ηνπο. 

2.9. Να ηξαγνπδνύλ αηνκηθά θαη ζε νκάδεο κε κεισδηθή αθξίβεηα, νξζό ξπζκό, θαη ζηαζεξή 

ηαρύηεηα … δπζθνιίαο 2: Να ηξαγνπδνύλ κε ζπλνδεία (playback) από ινγηζκηθό 

ζπλνδείαο / κειέηεο, ινγηζκηθό ζεκεηνγξαθίαο, θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδσλ κε θαηάιιειν 

έλζεκα (plug-in)  γηα αιιαγή ηεο ηαρύηεηαο,  ή / θαη ηεο ηνληθόηεηαο κε ζθνπό ηε 

δηεπθόιπλζε ηεο εθκάζεζεο ησλ έξγσλ. 

2.10. Να απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο ρνξσδνύ ή ηξαγνπδηζηή θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε θσλεηηθά 

ζύλνια πνπ λα εκθαλίδνληαη ζε πνηθίιεο  ζπλζήθεο εληόο θαη εθηόο ζρνιείνπ π.ρ. 

ζπλζήθεο ερνγξάθεζεο. 

2.11. Να ερνγξαθνύλ, λα νπηηθνγξαθνύλ ή λα απνηππώλνπλ ζε εηθόλα ηηο εθηειέζεηο ηνπο γηα 

ζθνπνύο αμηνιόγεζεο θαη πξνβνιήο ηνπο. Η ερνγξάθεζε νκαδηθήο ή αηνκηθήο 

εθηέιεζεο κπνξεί λα γίλεη ζε πξαγκαηηθό θαη κε πξαγκαηηθό ρξόλν κε ηε ρξήζε 

ινγηζκηθνύ επεμεξγαζίαο θύκαηνο θαη ερνγξάθεζεο, ινγηζκηθνύ ζεκεηνγξαθίαο, θαζώο 

θαη ζπζθεπώλ ερνγξάθεζεο. Η νπηηθνγξάθεζε κπνξεί λα γίλεη κε βηληενθάκεξα, 

ςεθηαθή θσηνγξαθηθή, θηλεηό ηειέθσλν θ.α. 

 

Χπήζη Οπγάνων 

2.12. Να εμεξεπλνύλ ειεύζεξα δηάθνξνπο ηξόπνπο παξαγσγήο ήρνπ … κνπζηθά όξγαλα. Να 

πεηξακαηίδνληαη θαη λα εμεξεπλνύλ ήρνπο  κε ειεθηξνληθά όξγαλα όπσο ειεθηξνληθά 

θιαβηέ (πηάλα, αξκόληα), ζπλζεηεηέο (synthesizers),  δεηγκαηνιήπηεο (samplers), 

πξνζνκνησηέο κνπζηθώλ νξγάλσλ (όξγαλα MIDI) θαη Η/Τ. 

2.13. Να απνθηήζνπλ βαζηθέο δεμηόηεηεο εθηέιεζεο ηνπιάρηζηνλ ελόο κεισδηθνύ νξγάλνπ… 

Να εθηεινύλ ηαπηόρξνλα 2 ή πεξηζζόηεξα απιά ζηξώκαηα (layers) ξπζκνύ ή κεισδίαο:  

Να κειεηνύλ κνπζηθά έξγα  κε ηε ρξήζε ζπλνδείαο (playback) από ινγηζκηθό ζπλνδείαο 

/ κειέηεο, ινγηζκηθό ζεκεηνγξαθίαο, ή κέζα από θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδσλ (web 

browser) κε θαηάιιειν έλζεκα (plug-in)  γηα αιιαγή ηεο ηαρύηεηαο ή / θαη ηεο 

ηνληθόηεηαο. Να εθκεηαιιεύνληαη ηηο δπλαηόηεηεο αιιαγήο  ηεο ηαρύηεηαο ή/θαη ηεο 

ηνληθόηεηαο ηεο ζπλνδείαο πνπ παξέρνπλ ηα παξαπάλσ ινγηζκηθά, γηα βειηίσζε ηεο 

ξπζκηθήο θαη κεισδηθήο αθξίβεηαο ζηελ εθηέιεζε. 
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2.14. Να ερνγξαθνύλ, λα νπηηθνγξαθνύλ ή λα απνηππώλνπλ ζε εηθόλα ηηο εθηειέζεηο ηνπο  

γηα ζθνπνύο αμηνιόγεζεο θαη πξνβνιήο ηνπο όπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά πην πάλσ 

ζην ζεκείν 2.11. ησλ θσλεηηθώλ δεμηνηήησλ. 

2.15. Nα απνζεθεύνπλ ηηο εθηειέζεηο ηνπο ζε θαηάιιειε κνξθή, λα ηηο αληηγξάθνπλ ζε CD-R 

ή USB Memory Stick θαη λα ηηο πξνβάιινπλ ζε αθξναηήξηα εθηόο ηάμεο. 

Αςηοζσεδιαζμόρ-Σύνθεζη 

2.16. Να πεηξακαηίδνληαη, λα επηιέγνπλ θαη λα νξγαλώλνπλ ήρνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ειεθηξνληθώλ  γηα λα απνδώζνπλ  κε κνπζηθή  ή/θαη ερεηηθά εθθέ ζπλαηζζήκαηα, 

εηθόλεο, ραξαθηήξεο, ηζηνξίεο θαη γξαθηθέο παξηηηνύξεο: Να θηηάρλνπλ ζπλζέζεηο κέζα 

από ινγηζκηθό ζεκεηνγξαθίαο πνπ λα επηηξέπεη ζύλζεζε κε έηνηκα επαλαιακβαλόκελα 

κνηίβα, εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θαηάιιειν γηα ηε βαζκίδα απηή θαη 

ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο θύκαηνο  π.ρ. Audacity. Να θάλνπλ κνπζηθή επέλδπζε βίληεν κε 

εηζαγσγή ηνπ βίληεν ζε ινγηζκηθό κνπζηθήο δεκηνπξγίαο ή ζεκεηνγξαθίαο πνπ λα 

ππνζηεξίδεη ηέηνηα ιεηηνπξγία.  

2.17. Να ζπλζέηνπλ κηθξά ηξαγνύδηα ή κεισδίεο δίλνληαο έκθαζε ζε επηιεγκέλεο κνπζηθέο 

έλλνηεο: Να δεκηνπξγνύλ ζπλζέζεηο ζε δηάθνξεο θόξκεο (ΑΒΑ, ξνληό, ζέκα θαη 

παξαιιαγέο θ.α.) κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ κνπζηθήο δεκηνπξγίαο, ινγηζκηθνύ 

ζεκεηνγξαθίαο θαη ηερληθώλ όπσο αληηγξαθή θαη επηθόιιεζε. 

2.18. Να θαηαγξάθνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζπλζέζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ζηνηρεία ηεο επξσπατθήο 

ζεκεηνγξαθίαο ζε ζπλδπαζκό κε ζύκβνια πνπ επηλννύλ νη ίδηνη: Να θαηαγξάθνπλ ηηο 

ζπλζέζεηο ηνπο  ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κε κεηξνλόκν, κε ηε ρξήζε MIDI Keyboard (ή 

άιινπ MIDI νξγάλνπ) θαη ινγηζκηθνύ ζεκεηνγξαθίαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο 

εθηππώλνπλ.  

2.19. Να ερνγξαθνύλ ζε πξαγκαηηθό θαη κε πξαγκαηηθό ρξόλν νκαδηθέο ή αηνκηθέο 

δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ επεμεξγαζίαο θύκαηνο θαη ερνγξάθεζεο, 

ινγηζκηθνύ ζεκεηνγξαθίαο, θαζώο θαη ζπζθεπώλ ερνγξάθεζεο. 

2.20. Να ρξεζηκνπνηνύλ ερνγξαθεκέλν πιηθό γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πξσηόηππεο ζπλζέζεηο ή 

λα εκπινπηίζνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο εξγαζίεο. 

2.21. Να απνζεθεύνπλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο ζηε θαηάιιειε κνξθή ζε ειεθηξνληθό πνξηθόιην 

θαη λα ηηο κεηαθέξνπλ ζε αθξναηήξηα εθηόο ηάμεο κε ηε ρξήζε κέζσλ απνζήθεπζεο 

όπσο CD-R, USB Memory Stick. 

Ανάπηςξη δεξιοηήηων γπαθήρ και ανάγνωζηρ ηηρ μοςζικήρ 

2.22. Να θαηαγξάθνπλ απιέο ξπζκηθέο θαη κεισδηθέο θξάζεηο κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ 

κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο. 

2.23. Να εθηεινύλ  παξηηηνύξα από ην ινγηζκηθό γηα ζθνπνύο δηόξζσζήο ηεο. 
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2.24. Να αλαγλσξίδνπλ νπηηθά θζόγγνπο θαη ξπζκηθέο  αμίεο  κε ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ 

δηδαθηηθνύ ινγηζκηθνύ. 

Απόκηηζη πςπηνικών γνώζεων ζηην ιζηοπία, μοπθολογία, θεωπία και 

οπγανογνωζία. 

2.25. Να θάλνπλ ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνύ ζε ζρέζε κε ηελ ηζηνξία, ηε κνξθνινγία 

δηαθόξσλ κνπζηθώλ εηδώλ, ηε ζεσξία ηεο κνπζηθήο θαη ηελ νξγαλνγλσζία όπνπ ε 

γιώζζα ηνπ ινγηζκηθνύ (δπζηπρώο ηηο πην πνιιέο θνξέο δελ δηαηίζεηαη ζηα ειιεληθά) 

δελ απνηειεί απαγνξεπηηθό παξάγνληα. 

2.26. Να θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ γηα αλεύξεζε πιεξνθνξηώλ, εηθόλσλ, βίληεν θαη 

αξρείσλ ήρνπ.   

2.27. Να επηηπγράλνπλ πξόζβαζε, κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, ζε αξρεία ήρνπ κε κνπζηθή 

δηαθόξσλ επνρώλ. 

2.28. Να θάλνπλ ρξήζε ινγηζκηθνύ πνιπκέζσλ κε αλαθνξέο ζε  κνπζηθή από δηάθνξα είδε 

θαη ζηπι θαζώο θαη ζηε ζύλδεζε ηεο κνπζηθήο κε άιιεο ηέρλεο.  

2.29. Να θάλνπλ ρξήζε ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο, βηληενθάκεξαο, θηλεηνύ ηειεθώλνπ θ.α. γηα 

ζπιινγή πιηθνύ π.ρ. εηθόλεο/βίληεν παξαδνζηαθώλ νξγάλσλ, δσληαλέο εθηειέζεηο θ.α. 

Άλλοι ζηόσοι πος αθοπούν ζηάζειρ/ζςμπεπιθοπέρ 

2.30. Να πξνζηαηεύνληαη από ηνπο θηλδύλνπο πνπ ελέρεη ηόζν ε πξόζβαζε ζε αθαηάιιειν 

πεξηερόκελν ζην δηαδίθηπν όζν θαη ε αλσλπκία πίζσ από ηελ νπνία θξύβεηαη πνιιέο 

θνξέο ν απνζηνιέαο πιεξνθνξηώλ ή ν ζπλνκηιεηήο ζηε δηαπξνζσπηθή ή νκαδηθή 

επηθνηλσλία εηδηθά όηαλ  απηή εμειηρζεί ζε αδηακεζνιάβεηε, πξόζσπν-κε-πξόζσπν 

επηθνηλσλία ζηελ πξαγκαηηθή δσή. 

2.31. Να πξνζηαηεύνληαη από ηηο δηάθνξεο κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ζην δηαδίθηπν ε 

πνξλνγξαθία, ε άζθεζε θπζηθήο θαη ςπρνινγηθήο βίαο, ε κεηάδνζε αξλεηηθώλ αμηώλ θαη 

ηδενινγηώλ, ε πξνώζεζε αλεπηζύκεησλ ηξόπσλ δσήο (π.ρ. νδεγίεο ρξήζεο 

λαξθσηηθώλ, εμώζεζε ζην ηδόγν) ε απάηε ζην κάξθεηηλγθ θαη ηελ νηθνλνκία (π.ρ. 

phishing), ν έιεγρνο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.  

2.32. Να πξνζηαηεύνληαη από ηνλ εζηζκό θαη ηελ απνκόλσζε πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ, ηεο ηειεόξαζεο θ.α. 
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3. Βαθμίδα 3: Ση΄ Γημοηικού - Β΄ Γςμναζίος 

Ακπόαζη 

3.1. Να  αληηιακβάλνληαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ζπλζέηεο επεμεξγάδνληαη 

ειεθηξνληθνύο  θαη θπζηθνύο ήρνπο  ζηηο ζπλζέζεηο ηνπο: Να  αληηιακβάλνληαη ηνπο 

ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ζπλζέηεο επεμεξγάδνληαη ήρνπο ηνπ πεξηβάιινληνο 

(θπζηθνύ θαη θνηλσληθνύ), θαη ήρνπο αθνπζηηθώλ, ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ νξγάλσλ  

ζηηο ζπλζέζεηο ηνπο. Ο όξνο ειεθηξνληθνί ήρνη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ήρνπο πνπ έρνπλ 

ζπληεζεί κε ειεθηξνληθό ηξόπν θαη κέζα όπσο ζπλζεζάηδεξ, ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο, 

ινγηζκηθό. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο βαζκίδαο 3 ν όξνο ειεθηξνληθνί ήρνη πεξηιακβάλεη 

ηόζν ήρνπο πνπ κηκνύληαη/ πξνζνκνηώλνπλ κνπζηθά όξγαλα ή ήρνπο ηεο θύζεο όζν θαη 

πξσηόηππνπο ειεθηξνληθνύο ήρνπο. Σέινο, ν όξνο πεξηιακβάλεη θπζηθνύο ήρνπο πνπ 

έρνπλ αιινησζεί κεηά από επεμεξγαζία κε δηάθνξα εθθέ θαη ηερληθέο. 

3.2. Να αθνύλ ζπγθεληξσκέλα … κε  ηε ρξήζε νδεγνύ αθξόαζεο ή παξηηηνύξαο (ζε έληππε 

θαη ειεθηξνληθή κνξθή), εζηηάδνληαο ζε ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθέο έλλνηεο θαη λα κπνξνύλ 

νη ίδηνη λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθό ηνπο νδεγό αθξόαζεο κε ειεθηξνληθά κέζα ηα νπνία 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά πην πάλσ ζην ζεκείν 2.2. ηεο 2εο βαζκίδαο. 

3.3. Να αλαγλσξίδνπλ ηε ρξνηά κνπζηθώλ νξγάλσλ, θσλήο (soprano θιπ.) θαη ζύγρξνλσλ 

πεγώλ ήρνπ όπσο ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά κνπζηθά όξγαλα θαη ν Η/Τ.  

3.4. Να αλαπηύμνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο κλήκε, αλαγλσξίδνληαο … ζύλζεηα ξπζκηθά θαη 

κεισδηθά ζρήκαηα: Να  ρξεζηκνπνηνύλ εμεηδηθεπκέλν  ινγηζκηθό γηα αθνπζηηθέο αζθήζεηο 

(αλαγλώξηζε δηαζηεκάησλ,  ξπζκηθώλ ζρεκάησλ, θιηκάθσλ  ηεο βαζκίδαο ηνπο,  

κνπζηθή ππαγόξεπζε θ.α.) θαη παξνρή αλαηξνθνδόηεζεο. 

3.5. Να ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν  θαζώο θαη ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο ήρνπ ( MP3/ MP4 

Players, CD Players θ.α.) γηα λα εληνπίδνπλ θαη λα αθνύλ κνπζηθή. πζηήλεηαη ε 

αμηνπνίεζε πεξηζζόηεξσλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη από ηηο ζπζθεπέο απηέο π.ρ. 

δεκηνπξγία ιίζηαο αθξόαζεο, αιιαγή ηαρύηεηαο αλαπαξαγσγήο. 

3.6. Να ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηερλνινγία σο κέζν δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ πνιπκέζσλ θαη 

ηζηνζειίδσλ ζε ζρέζε κε θάπνην ζπλζέηε, ζηπι κνπζηθήο ή άιιν κνπζηθό ζέκα.  

3.7. Να ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηερλνινγία σο πεγή  πιεξνθόξεζεο ζε ζρέζε κε θξηηηθέο, 

αλαιύζεηο κνπζηθώλ έξγσλ θ.α.  

3.8. Να ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηερλνινγία σο κέζν επηθνηλσλίαο κε άιινπο ρξήζηεο νη νπνίνη 

έρνπλ θνηλά κνπζηθά ελδηαθέξνληα. 
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Φωνηηικέρ Γεξιόηηηερ 

3.9. Να πεηξακαηίδνληαη κε ηε θσλή ηνπο  κε αθόξκεζε έξγα ζύγρξνλεο κνπζηθήο πνπ λα 

αθνξνύλ ζε ζύγρξνλεο ηερληθέο εθηέιεζεο: Να ρξεζηκνπνηνύλ ηηο δηάθνξεο ζπζθεπέο 

ήρνπ (π.ρ. κηθξόθσλν, εληζρπηήο, κεγάθσλα, ζπζθεπέο ερνγξάθεζεο, θνλζόια ήρνπ), 

θαη ινγηζκηθό πνιπθάλαιεο ερνγξάθεζεο γηα λα αιιάδνπλ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θσλήο (ρξνηά, έληαζε). 

3.10. Να ηξαγνπδνύλ ηαπηόρξνλα, αλεμάξηεηεο κεισδηθέο γξακκέο ηξαγνπδηώλ: Να κειεηνύλ 

ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν κε ζπλνδεία (playback) όπσο πεξηγξάθεηαη πην πάλσ ζην 

ζεκείν 2.9. ηεο 2εο βαζκίδαο. Δπηπξόζζεηα, νη καζεηέο λα αμηνπνηνύλ ηε δπλαηόηεηα ηνπ 

πην πάλσ ινγηζκηθνύ γηα απνζηώπεζε ή αιιαγή έληαζεο ελόο ε πεξηζζόηεξσλ κεξώλ 

ηνπ έξγνπ ε νπνία ππνβνεζά ηελ εθκάζεζε ελόο κέξνπο ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα 

κέξε. 

3.11. Να δεκηνπξγνύλ ζπλνδείεο γηα θσλεηηθή εθηέιεζε κε ρξήζε ινγηζκηθνύ ζπλνδείαο/ 

κειέηεο. 

3.12. Να  ερνγξαθνύλ θαη λα νπηηθνγξαθνύλ αηνκηθέο, νκαδηθέο εθηειέζεηο εληόο θη εθηόο 

ηάμεο γηα ζθνπνύο αμηνιόγεζεο ησλ ζηόρσλ ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα κέζα πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ ζην ζεκείν 2.11. ηεο 2εο 

βαζκίδαο. Δπηπξόζζεηα λα γίλεηαη ρξήζε ινγηζκηθνύ πνιπθάλαιεο ερνγξάθεζεο 

αθνινπζηώλ MIDI θαη Audio. 

Χπήζη Οπγάνων 

3.13. Να εμεξεπλνύλ  ηνπο δηάθνξνπο ηξόπνπο παξαγσγήο ήρνπ κε … δηάθνξεο ηερληθέο 

εθηέιεζεο κνπζηθώλ  νξγάλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ειεθηξνληθώλ όπσο απηά 

αλαθέξνληαη πην πάλσ ζην ζεκείν 2.12. Δπηπξόζζεηα, λα αμηνπνηνύλ ηηο δπλαηόηεηεο 

πνπ παξέρεη ην ινγηζκηθό κνπζηθήο δεκηνπξγίαο γηα ρεηξηζκό θαη επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ 

θαη λα θάλνπλ ρξήζε εηθνληθώλ κνπζηθώλ νξγάλσλ ππό κνξθή ινγηζκηθνύ (VST 

instruments). 

3.14. Να εθηεινύλ κε κεισδηθή θαη ξπζκηθή αθξίβεηα, κε νξζό θξάηεκα ηνπ κνπζηθνύ νξγάλνπ, 

ζηαζεξό ηέκπν …. Να εθηεινύλ, κε άλεζε, ελνξρεζηξσκέλα κνπζηθά έξγα ή 

απνζπάζκαηα ηνπο, θαηάιιεια γηα ηε βαζκίδα ηνπο: Να κειεηνύλ κε ζπλνδεία (playback) 

όπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 2.13. ηεο 2εο βαζκίδαο. Αθόκα, γηα ηελ 3ε βαζκίδα 

ζπζηήλεηαη  ε ρξήζε ινγηζκηθνύ πνιπθάλαιεο ερνγξάθεζεο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο 

δπλαηόηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ γηα απνζηώπεζε ή αιιαγή έληαζεο ελόο ε 

πεξηζζόηεξσλ κεξώλ ηνπ έξγνπ ε νπνία ππνβνεζά ηελ εθκάζεζε ελόο κέξνπο ζε 

ζρέζε κε ηα ππόινηπα κέξε.  
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3.15. Να ερνγξαθνύλ, λα νπηηθνγξαθνύλ ή λα απνηππώλνπλ ζε εηθόλα ηηο εθηειέζεηο ηνπο  

γηα ζθνπνύο αμηνιόγεζεο θαη πξνβνιήο ηνπο όπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά πην πάλσ 

ζην ζεκείν 2.11. ηεο 2εο βαζκίδαο. Δπηπξόζζεηα, ζηελ 3ε βαζκίδα λα γίλεηαη ρξήζε 

ινγηζκηθνύ πνιπθάλαιεο ερνγξάθεζεο αθνινπζηώλ MIDI θαη Audio. 

3.16. Να πξνβάιινπλ ηηο εθηειέζεηο ηνπο κέζα από web blocks, ηζηνζειίδεο, YouTube, θ.α. ζε 

αθξναηήξηα εθηόο ηάμεο. 

Αςηοζσεδιαζμόρ-Σύνθεζη 

3.17. Να πεηξακαηίδνληαη, λα επηιέγνπλ θαη λα νξγαλώλνπλ ήρνπο γηα λα απνδώζνπλ  κε 

κνπζηθή  ή/θαη ερεηηθά εθθέ ζπλαηζζήκαηα, εηθόλεο, ραξαθηήξεο, ηζηνξίεο θαη γξαθηθέο 

παξηηηνύξεο: Να εκπινπηίδνπλ ηηο ζπλζέζεηο ηνπο κε ειεθηξνληθνύο ήρνπο. Να 

θηηάρλνπλ ζπλζέζεηο θαη λα θάλνπλ κνπζηθή επέλδπζε βίληεν κέζα από ινγηζκηθό πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 2.16. ηεο 2εο βαζκίδαο. Δπηπξόζζεηα, ζηελ 3ε βαζκίδα λα 

γίλεηαη ρξήζε ινγηζκηθνύ πνιπθάλαιεο ερνγξάθεζεο θαη ινγηζκηθνύ επεμεξγαζίαο 

θύκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζέζεσλ. 

3.18. Να απηνζρεδηάδνπλ κε … κνπζηθά όξγαλα ή ήρνπο ζώκαηνο γηα λα απνδώζνπλ 

εθθξαζηηθέο, κεισδηθέο, ξπζκηθέο θαη κνξθνινγηθέο θαη αξκνληθέο έλλνηεο: Να 

απηνζρεδηάδνπλ/ ζπλζέηνπλ αξκνληθέο αθνινπζίεο κε ηε βνήζεηα ηεο ιεηηνπξγίαο «έλα 

δάρηπιν ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ ζην κπάζν» ζε θαηάιιειν αξκόλην ή ζπλζεζάηδεξ. Να 

απηνζρεδηάδνπλ/ ζπλζέηνπλ κεισδία πάλσ ζε αξκνληθή αθνινπζία κε ηε ρξήζε 

ινγηζκηθνύ ζπλνδείαο ή άιινπ ινγηζκηθνύ ή ζπζθεπήο. 

3.19. Να ζπλζέηνπλ ξπζκνύο θαη κεισδίεο απνδίδνληαο ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθέο έλλνηεο: Να 

δεκηνπξγνύλ ζπλζέζεηο ζε δηάθνξεο θόξκεο (ΑΒΑ, ξνληό, ζέκα θαη παξαιιαγέο θ.α.) κε 

ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ κνπζηθήο δεκηνπξγίαο, ινγηζκηθνύ ζεκεηνγξαθίαο θαη ηερληθώλ 

όπσο αληηγξαθή θαη επηθόιιεζε. 

3.20. Να ζπλζέηνπλ  κεισδίεο  γηα όξγαλα ζπλδπάδνληαο κνπζηθέο έλλνηεο … Να γίλεηαη 

ρξήζε κνπζηθήο ηερλνινγίαο θαη νη ζπλζέζεηο όπνπ είλαη δπλαηόλ λα θαηαγξάθνληαη 

ρεηξόγξαθα ή ζηνλ Η/Τ όπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 2.18. ηεο 2εο βαζκίδαο. 

3.21. Να ερνγξαθνύλ ζε πξαγκαηηθό θαη κε πξαγκαηηθό ρξόλν νκαδηθέο ή αηνκηθέο 

δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο ρξεζηκνπνηώληαο ηα κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 2.19. ηεο 

2εο βαζκίδαο θαζώο θαη ινγηζκηθό πνιπθάλαιεο ερνγξάθεζεο αθνινπζηώλ MIDI θαη 

Audio. 

3.22. Να επεμεξγάδνληαη ηηο ερνγξαθήζεηο ηνπο   κε δηάθνξεο ηερληθέο όπσο αληηγξαθή θαη 

επηθόιιεζε, ςεθηαθή επεμεξγαζία ζήκαηνο (ερώ, αληήρεζε, ηζνζηάζκηζε θιπ)  θαη κίμε 

(ζε πεξίπησζε πνιπθάλαιεο ερνγξάθεζεο). 
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3.23. Να ρξεζηκνπνηνύλ ερνγξαθεκέλν πιηθό γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πξσηόηππεο ζπλζέζεηο ή 

λα εκπινπηίζνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο. 

3.24. Να πξνβάιινπλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο θάλνληαο ρξήζε δπλαηνηήησλ ηνπ δηαδηθηύνπ 

όπσο ε απνζηνιή e-mail. 

Ανάπηςξη δεξιοηήηων γπαθήρ και ανάγνωζηρ ηηρ μοςζικήρ 

3.25. Να θαηαγξάθνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κε ηε ρξήζε MIDI Keyboard 

θαη πξνγξάκκαηνο ζεκεηνγξαθίαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ εθηππώλνπλ. 

3.26. Να δεκηνπξγνύλ παξηηηνύξα κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο. 

3.27. Να εθηεινύλ  παξηηηνύξα θαη λα αλαγλσξίδνπλ θζόγγνπο θαη ξπζκηθέο  αμίεο όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηα ζεκεία 2.23. θαη 2.24. 

Απόκηηζη πςπηνικών γνώζεων ζηην ιζηοπία, μοπθολογία, θεωπία και οπγανογνωζία  

Γηα ηελ 3ε βαζκίδα ηζρύεη ό,ηη θαη ζηε 2ε βαζκίδα, βι. ζεκεία 2.25. - 2.29. 

Άλλοι ζηόσοι πος αθοπούν ζηάζειρ/ζςμπεπιθοπέρ  

 Γηα ηελ 3ε βαζκίδα ηζρύεη ό,ηη θαη ζηε 2ε βαζκίδα, βι. ζεκεία 2.30. – 2.32. 

 

4. Βαθμίδα 4: Γ΄ Γςμναζίος - Α΄ Λςκείος 

Ακπόαζη 

Οη δείθηεο επηηπρίαο 1, 7, 8 θαη 10 ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο (βι. δείθηεο επηηπρίαο, 

βαζκίδα 4, αθξόαζε) πεξηιακβάλνπλ αλαθνξέο ζηελ ηερλνινγία έηζη θξίζεθε ζθόπηκν λα 

κελ επαλαιεθζνύλ ζην κέξνο απηό. 

4.1. Να αθνύλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξύ ξεπεξηόξην κνπζηθώλ αθξνάζεσλ  κε  ηε ρξήζε 

νδεγνύ αθξόαζεο ή παξηηηνύξαο (ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή) …. θαη λα κπνξνύλ 

νη ίδηνη λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθό ηνπο νδεγό αθξόαζεο κε ειεθηξνληθά κέζα ηα νπνία 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ζεκείν 2.2. ηεο 2εο βαζκίδαο. 

4.2. Να αλαπηύμνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο κλήκε … αλαγλσξίδνληαο … ζύλζεηα ξπζκηθά θαη 

κεισδηθά ζρήκαηα:  Να  ρξεζηκνπνηνύλ εμεηδηθεπκέλν  ινγηζκηθό γηα αθνπζηηθέο 

αζθήζεηο (αλαγλώξηζε δηαζηεκάησλ,  ξπζκηθώλ ζρεκάησλ, θιηκάθσλ  ηεο βαζκίδαο 

ηνπο,  κνπζηθή ππαγόξεπζε θ.α.) θαη παξνρή αλαηξνθνδόηεζεο. 

4.3. Να αλαγλσξίδνπλ αθνπζηηθά ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά όξγαλα θαζώο θαη ειεθηξνληθνύο 

ήρνπο όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ 3ε βαζκίδα ζην ζεκείν 3.1. 

4.4. Να αλαπηύμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε ζε ζρέζε κε ην ξόιν ηεο ηερλνινγίαο ζηε 

κνπζηθή βηνκεραλία θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζηπι κνπζηθήο. 
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4.5. Να ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν  θαζώο θαη ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο ήρνπ ( MP3/ MP4 

Players, CD Players θ.α.) γηα λα εληνπίδνπλ θαη λα αθνύλ κνπζηθή όπσο πεξηγξάθεηαη 

ζην ζεκείν 3.5 ηεο 3εο βαζκίδαο.  

4.6. Να ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηερλνινγία σο κέζν δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ πνιπκέζσλ θαη 

ηζηνζειίδσλ -θαζώο θαη σο πεγή  πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο όπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηα ζεκεία 3.6, 3.7 θαη 3.8 ηεο 3εο βαζκίδαο.  

Φωνηηικέρ Γεξιόηηηερ 

4.7. Να πεηξακαηίδνληαη κε ηε θσλή ηνπο κε αθόξκεζε έξγα ζύγρξνλεο κνπζηθήο θαη έξγα 

πνπ θάλνπλ ρξήζε κνπζηθήο ηερλνινγίαο: Να εμεξεπλνύλ ηηο δπλαηόηεηεο  πνπ παξέρεη 

ε ηερλνινγία (π.ρ. θνλζόιεο ήρνπ, ινγηζκηθνύ πνιπθάλαιεο ερνγξάθεζεο) ζηε ρξήζε 

ηεο αλζξώπηλεο θσλήο π.ρ. θσλεηηθή εθηέιεζε κε αιιαγή ηνπ ηνληθνύ ύςνπο, ρξήζε 

ηερλεηήο αληήρεζεο θαη άιισλ εθθέ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

4.8. Να παίξλνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζε ζρέζε κε ηελ αθξίβεηα  ζηελ απόδνζε ηνπ ηνληθνύ 

ύςνπο θαη ηνπ ξπζκνύ από θάπνην εμεηδηθεπκέλν δηδαθηηθό ινγηζκηθό. 

4.9. Να  ηξαγνπδνύλ νζηηλάηη, θαλόλεο (ηξίθσλνπο) θαη απιέο ηξηθσλίεο: Να κειεηνύλ ζην 

ζπίηη κε ζπλνδεία (playback) όπσο πεξηγξάθεηαη πην πάλσ ζηα ζεκεία 2.9. ηεο 2εο 

βαζκίδαο θαη 3.10 ηεο 3εο βαζκίδαο. 

4.10. Να  ερνγξαθνύλ θαη λα νπηηθνγξαθνύλ αηνκηθέο, νκαδηθέο εθηειέζεηο ρξεζηκνπνηώληαο 

ηα κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 2.11. ηεο 2εο βαζκίδαο θαη 3.12 ηεο 3εο βαζκίδαο . 

Χπήζη Οπγάνων 

4.11. Να εμεξεπλνύλ δηάθνξνπο ηξόπνπο παξαγσγήο ήρνπ κε … ειεθηξνληθά κνπζηθά όξγαλα 

θαη Η/Τ … θαη έξγα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κνπζηθή ηερλνινγία όπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

ζεκείν 3.13 ηεο 3εο βαζκίδαο.  

4.12. Να εθηεινύλ κε κεισδηθή θαη ξπζκηθή αθξίβεηα … ζηαζεξό ηέκπν … ήρνπ θ.η.ι. Να 

κειεηνύλ κε ζπλνδεία (playback) όπσο πεξηγξάθεηαη ζηα ζεκεία 2.13. θαη 3.14. 

Δπηπξόζζεηα, κπνξεί λα γίλεη αμηνιόγεζε ηεο εθηέιεζεο από θαηάιιειν ινγηζκηθό 

ζπλνδείαο / κειέηεο. 

4.13. Να δεκηνπξγνύλ ζπλνδείεο κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζπλνδείαο/ κειέηεο. 

4.14. Να ερνγξαθνύλ ζε πξαγκαηηθό θαη κε πξαγκαηηθό ρξόλν νκαδηθέο ή αηνκηθέο 

δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο ρξεζηκνπνηώληαο ηα κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 2.19. ηεο 

2εο βαζκίδαο θαη 3.21 ηεο3εο βαζκίδαο. 

4.15. Να πξνβάιινπλ ηηο εθηειέζεηο ηνπο δσληαλά κε ηε ρξήζε ηειεδηάζθεςεο, Skype  θ.α. ζε 

αθξναηήξηα εθηόο ηάμεο. 

4.16. Να αμηνινγνύλ ηηο εθηειέζεηο ηνπο  κεηά από ζύγθξηζή ηεο κε άιιεο εθηειέζεηο πνπ 

παξέρνληαη από ςεθηαθνύο δίζθνπο θαη  ην δηαδίθηπν. 
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Αςηοζσεδιαζμόρ-Σύνθεζη 

4.17. Να πεηξακαηίδνληαη, λα επηιέγνπλ θαη λα νξγαλώλνπλ ήρνπο γηα λα απνδώζνπλ 

…..παξηηηνύξεο από έξγα  ηνπ 20νπ αηώλα. Να απηνζρεδηάδνπλ κε ….κνπζηθά όξγαλα ή 

ήρνπο: Να εκπινπηίδνπλ ηηο ζπλζέζεηο ηνπο κε ειεθηξνληθνύο ήρνπο. Να θηηάρλνπλ 

ζπλζέζεηο θαη λα θάλνπλ κνπζηθή επέλδπζε βίληεν κέζα από ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηα ζεκεία 2.16.  θαη 3.17. 

4.18. Να δεκηνπξγνύλ ζπλνδείεο ζε δηάθνξα ζηπι γηα απηνζρεδηαζκό θαη ζύλζεζε κεισδίαο 

κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ απηόκαηεο ζπλνδείαο (auto-accompaniment). 

4.19. Να ζπλζέηνπλ  κεισδίεο  γηα όξγαλα ζπλδπάδνληαο κνπζηθέο έλλνηεο … Να γίλεηαη 

ρξήζε κνπζηθήο ηερλνινγίαο θαη νη ζπλζέζεηο όπνπ είλαη δπλαηόλ λα θαηαγξάθνληαη 

ρεηξόγξαθα ή ζηνλ Η/Τ όπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 2.18. ηεο 2εο βαζκίδαο. 

4.20. Να ζπλζέηνπλ ξπζκηθέο θαη κεισδηθέο παξαιιαγέο ζε γλσζηέο κεισδίεο θαη κε ρξήζε 

κνπζηθήο ηερλνινγίαο: Να απνκνλώλνπλ θαη λα αιιάδνπλ  ζηνηρεία πξν-ερνγξαθεκέλσλ 

ζπλζέζεσλ όπσο ε ρξνηά, ν ξπζκόο, ε κεισδία, ε αξκνλία, θαη  ε θόξκα κε ηε ρξήζε 

ινγηζκηθνύ κνπζηθήο δεκηνπξγίαο ή ινγηζκηθνύ ζεκεηνγξαθίαο κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία 

δηαζθεπώλ. 

4.21. Να  ερνγξαθνύλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο όπσο πεξηγξάθεηαη ζηα 

ζεκεία 3.21 θαη 3.22. Δπηπξόζζεηα, λα ερνγξαθνύλ απηνζρεδηαζκνύο κε ηε ρξήζε 

ινγηζκηθνύ ζπλνδείαο ή πνιπθάλαιεο ερνγξάθεζεο. 

4.22. Να ρξεζηκνπνηνύλ ερνγξαθεκέλν πιηθό θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρνληαη από ην 

ινγηζκηθό πνιπθάλαιεο ερνγξάθεζεο γηα λα δεκηνπξγνύλ ζπλζέζεηο 

ειεθηξναθνπζηηθήο κνπζηθήο 

4.23. Να πξνβάιινπλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ web blocks, 

ηζηνζειίδσλ, YouTube θ.α. θαζώο θαη δσληαλά κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζε αθξναηήξηα 

εθηόο ηάμεο.  

Ανάπηςξη δεξιοηήηων γπαθήρ και ανάγνωζηρ ηηρ μοςζικήρ  

Γηα ηελ 4ε βαζκίδα ηζρύεη ό,ηη θαη ζηελ ζηε 3ε βαζκίδα, βι. ζεκεία 3.25 - 3.27. 

Απόκηηζη πςπηνικών γνώζεων ζηην ιζηοπία, μοπθολογία, θεωπία και οπγανογνωζία 

 Γηα ηελ 4ε βαζκίδα ηζρύεη ό,ηη θαη ζηε 2ε  θαη 3ε  βαζκίδα, βι. ζεκεία 2.25. - 2.29. Δπηπιένλ: 

4.24. Να πεηξακαηίδνληαη κε ειεθηξνληθά όξγαλα πνπ δηαζέηνπλ θνπξδίζκαηα από ηζηνξηθέο 

πεξηόδνπο δηαθνξεηηθώλ εηδώλ θαη ζηπι κνπζηθήο π.ρ. βπδαληηλήο, αλαγέλλεζεο, 

κπαξόθ. 

Άλλοι ζηόσοι πος αθοπούν ζηάζειρ/ζςμπεπιθοπέρ  

Γηα ηελ 4ε βαζκίδα ηζρύεη ό,ηη θαη ζηε 2ε   θαη 3ε  βαζκίδα, βι. ζεκεία 2.30. – 2.32. 
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Γπαζηηπιόηηηερ πος αθοπούν ζηην αξιοποίηζη ηηρ ηεσνολογίαρ 

από ηον εκπαιδεςηικό 

Ακπόαζη 

 Γεκηνπξγία ράξηε αθξόαζεο κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ επεμεξγαζίαο ήρνπ, εμεηδηθεπκέλνπ 

ινγηζκηθνύ ή ινγηζκηθνύ πνιπκέζσλ π.ρ. Windows movie maker. 

 Γεκηνπξγία θπιιαδίσλ  κε κνπζηθέο αλαιύζεηο κε ηε ρξήζε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαη 

ινγηζκηθνύ ζεκεηνγξαθίαο. 

  Γεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία ερνγξαθήζεσλ θαη βίληεν κε κνπζηθέο αθξνάζεηο γηα 

ζθνπνύο παξνπζίαζεο ζηελ ηάμε.  

  Δληνπηζκόο, ηαμηλόκεζε θαη δεκηνπξγία αξρείνπ κε ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ αξρεία 

ήρνπ (MP3, MIDI). 

  Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο γηα ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο όπνπ ζα πεξηιακβάλεηαη πιηθό (ζε 

κνξθή αξρείσλ ήρνπ, εηθόλαο, βίληεν, θεηκέλνπ) θαη νδεγίεο ππνβνεζεηηθέο γηα ηε κειέηε 

ζην ζπίηη. 

  Γεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ πνιπκέζσλ νη νπνίεο νη νπνίεο βνεζνύλ ηνπο καζεηέο λα 

αμηνινγήζνπλ κνπζηθέο αθξνάζεηο. 

  Δληνπηζκόο εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ (από CD-Rom, δηαδίθηπν) θαη θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ 

(DVD, ηειεόξαζε) θαηάιιεισλ γηα ρξήζε ή παξαθνινύζεζε από  παηδηά ηεο βαζκίδαο 1. 

  Δκπινθή ησλ καζεηώλ  ζε νκάδεο επηθνηλσλίαο ζην δηαδίθηπν (discussion groups, chat 

sessions) ζε ζρέζε κε κνπζηθά ζέκαηα. 

Φωνηηική εκηέλεζη 

 Γεκηνπξγία/παξνρή ζπλνδείαο ε νπνία κπνξεί λα θπιαρζεί ζε CD θαη λα δνζεί ζην 

καζεηή ή λα πεξηιεθζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ γηα θνηλή πξόζβαζε κε ζθνπό ηε 

κειέηε ζην ζπίηη. 

 Υξήζε ζπλνδείαο ε νπνία ειεπζεξώλεη ηα ρέξηα ηνπ καέζηξνπ - εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ 

επηηξέπεη λα δηεπζύλεη ηε ρνξσδία ηνπ. 

Δκηέλεζη οπγάνων 

 Γεκηνπξγία ελνξρεζηξσκέλσλ ζπλζέζεσλ γηα ζθνπνύο ζπλνδείαο κε ηε ρξήζε 

ινγηζκηθνύ κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θαη ινγηζκηθνύ ζπλνδείαο. 
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 Γεκηνπξγία παξηηηνύξσλ κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ ζεκεηνγξαθίαο, εθηύπσζε θαη ρξήζε 

ηνπο σο δηδαθηηθό πιηθό. 

 Πξνβνιή δσληαλώλ/ερνγξαθεκέλσλ/νπηηθνγξαθεκέλσλ εθηειέζεσλ ησλ καζεηώλ ζε 

αθξναηήξηα εθηόο ηάμεο ζηελ ηάμε κε ηε ρξήζε ηειεδηάζθεςεο. 

Αςηοζσεδιαζμόρ- Σύνθεζη 

 Γεκηνπξγία νζηηλάην ή ζπλνδείαο κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ κνπζηθήο δεκηνπξγίαο ή 

ζπλνδείαο πνπ δίλεηαη ζην καζεηή γηα λα απηνζρεδηάζεη κεισδία. 

 Γεκηνπξγία αξρείσλ ζε ινγηζκηθό κνπζηθήο δεκηνπξγίαο ή ζεκεηνγξαθίαο ηα νπνία 

δίλνληαη ζην καζεηή γηα λα ηα επεμεξγαζηεί ή λα ηα εμειίμεη έηζη ώζηε λα δεκηνπξγήζεη 

δηθή ηνπ ζύλζεζε. 

 Μίμε γηα ζθνπνύο ηειεηνπνίεζεο ησλ ζπλζέζεσλ ησλ καζεηώλ. 

 Γεκηνπξγία ειεθηξνληθώλ πνξηθόιην ησλ καζεηώλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ γηα 

πξνβνιή ησλ δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ησλ παηδηώλ. 

Ανάγνωζη-γπαθή μοςζικήρ 

 Γεκηνπξγία θαη εθηύπσζε παξηηηνύξαο κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ ζεκεηνγξαθίαο. 

 Αλέβαζκα παξηηηνύξσλ ζην δηαδίθηπν ηηο νπνίεο κπνξνύλ νη καζεηέο λα αθνύζνπλ θαη λα 

επεμεξγαζηνύλ (αιιαγή ηαρύηεηαο θ.α.) κε ηε ρξήζε ελόο ελζέκαηνο (plug-in). 

 Απνζήθεπζε παξηηηνύξσλ ζε κνξθή PDF θαη αλέβαζκα ηνπο ζην δηαδίθηπν γηα ζθνπνύο 

πξόζβαζεο θαη κειέηεο από ην ζπίηη. 

 Παξνπζίαζε δηαθόξσλ εηδώλ ζεκεηνγξαθίαο π.ρ. κε ξάβδνπο, κε ρξώκαηα θ.α. κε ηε 

ρξήζε ινγηζκηθνύ κνπζηθήο δεκηνπξγίαο ή κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ δηαζέζηκνπ από ην 

δηαδίθηπν. 

Απόκηηζη πςπηνικών γνώζεων ζηην ιζηοπία, μοπθολογία, θεωπία και 

οπγανογνωζία 

 Γεκηνπξγία εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ (ηζηνζειίδεο, παξνπζηάζεηο, πνξηθόιην) κε ζέκαηα 

πνπ αθνξνύλ ηελ εμέιημε δηαθνξεηηθώλ εηδώλ κνπζηθήο ή βαζηθά κνπζηθνινγηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 Οξγάλσζε καζήκαηνο κέζα από web quests. 

 Ρύζκηζε ειεθηξνληθώλ νξγάλσλ γηα ηελ παξαγσγή ραξαθηεξηζηηθώλ θνπξδηζκάησλ 

δηαθνξεηηθώλ ηζηνξηθώλ πεξηόδσλ ηεο κνπζηθήο. 


