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Τι είναι το
Solfy

Ψηφιακό εργαλείο, μια διαδικτυακή 

διαδραστική πλατφόρμα με στόχο την 

ανάπτυξη του μουσικού γραμματισμού, 

μέσα από την ανάπτυξη φωνητικών 

δεξιοτήτων και της ανάγνωσης 

μουσικής σημειογραφίας

Αναπτύχθηκε μέσα από τη συνεργασία 

μουσικοπαιδαγωγών και ειδικών στη 

μουσική τεχνολογία.



Αναλυτικό Πρόγραμμα Μουσικής: Μουσική
εκτέλεση με το αυτί ή με τη χρήση
παρτιτούρας;

Στο πλαίσιο του αναλυτικού μας προγράμματος

+Άτυπες μορφές μουσικής εκπαίδευσης: όπως η

ανάπτυξη δεξιοτήτων εκτέλεσης μουσικού

οργάνου και τραγουδιού με το αυτί

+Aνάπτυξη δεξιοτήτων εκτέλεσης μουσικού

οργάνου και τραγουδιού από παρτιτούρα



Ψηφιακές τεχνολογίες
και μουσική μάθηση

+Συστηματική και μεθοδολογικά 

στοχευμένη προσέγγιση. 

+Οι ψηφιακές τεχνολογίες  έχουν τη 

δυνατότητα να συνδυάσουν την 

παιδαγωγική μουσική εμπειρία με 

μια σύγχρονη οπτική η οποία 

παράλληλα αξιοποιεί τις 

δυνατότητες των ίδιων των 

παιδιών για αυτομάθηση.



Περιγραφή του προγράμματος Solfy

Περιέχει μεγάλο αριθμό ταξινομημένων φωνητικών ασκήσεων (Kodaly, 

Orff και Dalcroze σε συνδυασμό με νέες παιδαγωγικές μεθοδολογίες).

Έξι επίπεδα μουσικής ανάπτυξης (τρία επίπεδα διαθέσιμα στην 

παρούσα φάση). 

Οι ηλεκτρονικές παρτιτούρες συνοδεύονται από ηχογραφημένη φωνή 

για υποστήριξη της σωστής φωνητικής τοποθέτησης. 





Περιγραφή του
προγράμματος
Solfy

Τα παιδιά μπορούν να 

ηχογραφήσουν τη φωνή τους και να 

πάρουν ολοκληρωμένη 

ανατροφοδότηση για την απόδοσή 

τους (ρυθμικά μελωδικά στοιχεία, 

στοιχεία δυναμικής). 

Με πράσινο χρώμα στην 

παρτιτούρα τα σημεία που 

εκτέλεσαν σωστά και με κόκκινο τα 

σημεία στα οποία έγιναν λάθη.





Περιεχόμενο

+Επίπεδο 1

Ασκήσεις σε μέτρο 2/4, νότες φα, μι, ρε και ντο, 
ρυθμικές αξίες τετάρτου, μισού και ογδόων, τα 
σημεία δυναμικής forte και piano, η σύνδεση 
διαρκείας, η συγκοπή, το αρπέτζιο και η 
ανάκρουση

+Επίπεδο 2

Αφομοίωση στοιχείων Επιπέδου, μέτρο 3/4, οι 
νότες λα, σι, ντο, σι κάτω από το πεντάγραμμο 
και λα κάτω από το πεντάγραμμο, φα# και ντο#, 
ρυθμικά στοιχεία μισό και τέταρτο 
παρεστιγμένο.

+Επίπεδο 3

Αφομοίωση στοιχείων Επιπέδων 1 και 2, μέτρο 
4/4 και οι νότες σολ#, σιb, μιb και λαb.



Προτεινόμενη
εφαρμογή

1.  Κατά τη διάρκεια του μαθήματος τάξης: 

Σύντομη 5λεπτη περίπου εισαγωγή της 

άσκησης που επιλέγει ο/η εκπαιδευτικός με 

βάση το επίπεδο των παιδιών της τάξης 

2.  Ατομική εργασία στο σπίτι:

Τα παιδιά ακολουθούν τη διαδικασία 

εκτέλεσης, ανατροφοδότησης και 

επανάληψης. 

3. Επανάληψη με ολόκληρη την τάξη στο 

επόμενο μάθημα. 

Σημ. Η δυνατότητα χρήσης του 

προγράμματος στο σπίτι επιτρέπει 

παράλληλα τη διαφοροποίηση σε παιδιά με 

διαφορετικό επίπεδο μουσικής ανάπτυξης. 



Δυνατότητα
παρακολούθησης
από τον
εκπαιδευτικό

+Το Πρόγραμμα βρίσκεται σε 
πιλοτική φάση και είναι 
δωρεάν.

+Νοουμένου ότι η συγκεκριμένη 
τάξη και ο/η εκπαιδευτικός 
έχει ενταχθεί στο πιλοτικό 
πρόγραμμα, ο/η εκπαιδευτικός 
μπορεί να παρακολουθήσει τη 
μελέτη και την πρόοδο των 
παιδιών και να εισηγηθεί τις 
κατάλληλες εργασίες για τη 
συνέχεια.





Ιστοσελίδα και
δυνατότητες
εφαρμογής

https://www.4solfy.com/solfy_home/

+Μπορείτε να δείτε τις ασκήσεις χωρίς 

εγγραφή

+Για να χρησιμοποιήσετε διαδραστικά

το πρόγραμμα χρειάζεται δημιουργία 

λογαριασμού/εγγραφή sign-in

+Για να εντάξετε την τάξη σας ώστε να 

μπορείτε να παρακολουθείτε την 

πρόοδο των μαθητών/μαθητριών θα 

επικοινωνήσετε με το Γραφείο 

Μουσικής.

Solfy - an AI solution for promoting singing 

and music literacy in schools, by boosting 

(self) practicing solfege -

https://www.4solfy.com/

https://www.4solfy.com/solfy_home/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRpuV4jA4LgiPKavQyP-1z3Ee9WabahuZ


Ενδιαφέρον για
ένταξη στο
πιλοτικό
πρόγραμμα Solfy

Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο 

πιλοτικό πρόγραμμα Solfy μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας στο Γραφείο 

Μουσικής 

Συντονισμός: Χρύσω Γρηγορίου

+E-mail: dme-mousiki@schools.ac.cy

+Τηλ.: 22800698 



Ευχαριστούμε!


