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Οι νέες τεχνολογίες, έχοντας εισέλθει µε πολύ δυναµικό τρόπο σε όλους τους τοµείς της ζωής 
µας, προσφέρουν νέες δυνατότητες στην εκπαίδευση. Θεωρείται πως η σωστή χρήση τους 
διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό και κάνει ευχάριστη τη µαθησιακή διαδικασία. Στόχος της 
παρούσης εργασίας είναι να παρουσιάσει µία πολυµεσική εφαρµογή µε γραφική παρτιτούρα για 
τους µαθητές των πρώτων τάξεων του δηµοτικού. Με την εφαρµογή αυτή, τα παιδιά κατανοούν 
την έννοια του ρυθµού και συνδυάζουν το οπτικό µε το ηχητικό ερέθισµα µέσα από εικόνες της 
καθηµερινότητας που αναπαριστούν πραγµατικές µουσικές έννοιες (παύσεις, επαναλήψεις, 
δυναµικές). Με τον τρόπο αυτό µαθαίνουν να διαβάζουν και να εκτελούν ρυθµικά τα πρώτα 
τους µουσικά σύµβολα µε ευχάριστο και δηµιουργικό τρόπο. Η δοκιµαστική εφαρµογή στην 
τάξη, έδειξε ότι η χρήση του πολυµεσικού περιβάλλοντος ενίσχυσε σηµαντικά το καταστασιακό 
ενδιαφέρον των µαθητών (situational interest) και µετά από κάποιο διάστηµα, τους κατέστησε 
ικανούς να διαβάζουν και να παίζουν γραφικές παρτιτούρες µε την πρώτη φορά που τις βλέπουν 
(prima vista). 
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Ιnformation and Communication Technology (ICT), having entered in a very dynamic way in 
all areas of our lives, offer new opportunities in education. It is thought that their proper use 
greatly facilitates and makes the learning process pleasant. The aim of this paper is to present 
a multimedia application with graphical score for primary school pupils. With this 
application, children understand the meaning of rhythm and combine the visual with the 
sound stimulus through images of everyday life that represent real musical concepts (pauses, 
repetitions, dynamics). In this way they learn to read and perform their first musical symbols 
in a pleasant and creative way. The evaluation in the classroom showed that the use of the 
multimedia environment greatly enhanced the situational interest of the pupils, and after a 
while they made them able to read and play graphical scores instantly (prima vista). 

Keywords: music education, graphical notation, Ιnformation and Communication 
Technology (ICT) and music, multimedia application, rhythmic education 

Εισαγωγή 
Η µουσική σηµειογραφία είναι µία µορφή επικοινωνίας που βασίζεται σε 
συγκεκριµένες παραδοχές δηµιουργίας και µετάδοσης µουσικών νοηµάτων (Barret, 
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2005, σελ. 118). Βοηθά στη µνήµη και καθιστά την εκµάθηση µουσικών έργων µία 
αυτόνοµη και ανεξάρτητη διαδικασία (Small, 1987, σελ. 231). Συνεπώς, η χρήση της 
µουσικής σηµειογραφίας µειώνει δραµατικά τον χρόνο εκµάθησης ενός νέου 
µουσικού έργου (Barret).  

Οι µαθητές ωστόσο, δεν είναι ιδιαίτερα δεκτικοί στο να µάθουν τη δυτική 
µουσική σηµειογραφία και χάνουν γρήγορα το ενδιαφέρον τους, επειδή τα σύµβολα 
της σηµειογραφίας αυτής είναι αφηρηµένα (Yu et al., 2010, σελ. 151). «Οι γραφικές 
αναπαραστάσεις παίζουν σηµαντικό ρόλο στη µουσική εκπαίδευση και λειτουργούν 
σαν σηµείο εκκίνησης για εκµάθηση στρατηγικών ακρόασης και εκτέλεσης» (Tan & 
Kelly, 2004, ό.α. στο Οικονόµου & Αγγελίδου, 2016, σελ. 353). Στην Αγγλία, στη 
Γερµανία και σε άλλες χώρες, η γραφική µουσική παρτιτούρα χρησιµοποιήθηκε 
ευρέως στα πλαίσια της µουσικής εκπαίδευσης, προσελκύοντας έτσι το ενδιαφέρον 
των µελετητών  οδηγώντας τους στο να εκπονήσουν µελέτες (Vsetickova, 2014, σελ. 
322). Η εικονική αναπαράσταση µουσικών εννοιών, συµβάλλει ουσιαστικά στην 
µουσική και κοινωνικοσυναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών και λειτουργεί ως ένας 
τρόπος εισαγωγής των παιδιών στην κλασική µουσική σηµειογραφία (Μαγαλιού, 
2007). 

Όπως σηµειώνουν οι Tan και Kelly (2004), η δηµιουργία γραφικών 
αναπαραστάσεων µουσικής από παιδιά απασχόλησαν πολλούς ερευνητές. Η έρευνα 
τέτοιων γραφικών αναπαραστάσεων συνήθως ξεκινάει µε τα βασικά στοιχεία της 
µουσικής, όπως είναι ο τόνος, η διάρκεια και η χροιά. Οι Walker (1981, 1983, 1985, 
1987, 1992) και Sadek (1987) σε έρευνες που έκαναν, διαπίστωσαν ότι « τόσο τα 
παιδιά όσο και οι ενήλικες τείνουν να αναπαριστούν το τονικό ύψος µε κάθετη 
τοποθέτηση, το ρυθµό µε οριζόντια, τη χροιά µε διάφορα σχήµατα και την ένταση µε 
το µέγεθος» (Tan & Kelly, 2004, σελ. 192). Ο Kargon (2011) αναφέρεται σε ένα 
αδηµοσίευτο δοκίµιο του Edmund Ling ο οποίος αναπαριστά πολύχρωµες γραφικές 
αναπαραστάσεις µουσικών παρτιτούρων. Η Všetičková (2014) παρουσίασε ένα 
µουσικό πρόγραµµα δηµιουργίας και εκτέλεσης γραφικών παρτιτούρων για χρήση 
στην σχολική τάξη. Οι Carmon και Elkoshi (2010) χρησιµοποιώντας ένα καινοτόµο 
σύστηµα µουσικών συµβολισµών που το ονόµασαν ΤΜΝ (Toy-Musical-Notes) 
ενίσχυσαν τις µουσικές δεξιότητες των µαθητών. Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιεί την 
τελεία (.) για να αναπαραστήσει το όγδοο, την παύλα (-) για να αναπαραστήσει το 
τέταρτο και το σύµβολο «<» για να αναπαραστήσει το µισό. O Edwards (n.d) 
προτείνει ένα σύστηµα ρυθµικής σηµειογραφίας µε γραµµές, όπου η χρονική 
διάρκεια της νότας εξαρτάται από το µήκος της γραµµής.  

Επιπρόσθετα, η εισαγωγή της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση σηµατοδότησε την αρχή µίας νέας εποχής, 
παρέχοντας στον εκπαιδευτικό ένα µέσο, που αν χρησιµοποιηθεί σωστά, διευκολύνει 
σηµαντικά το εκπαιδευτικό έργο (Σολοµωνίδου, 2006). Η δηµιουργία πολυµεσικών 
εφαρµογών στο µάθηµα της µουσικής για χρήση στη σχολική τάξη αποτελεί µια 
µεγάλη πρόκληση για κάθε εκπαιδευτικό. Απαιτεί άριστη γνώση των πραγµατικών 
συνθηκών που υπάρχουν στα σχολεία, γνώσεις πληροφορικής και µουσικής, ενώ 
απαραίτητο στοιχείο στο να ολοκληρωθούν αυτές οι εφαρµογές θα πρέπει να είναι η 
δοκιµή τους σε πραγµατικές συνθήκες έτσι ώστε να εντοπιστούν προβλήµατα και αν 
χρειαστεί, να γίνει επανασχεδιασµός. 
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Γενικά, «οι ερευνητές προτείνουν το συνδυασµό της χρήσης των ΤΠΕ µε τα 
παραδοσιακά µέσα και εκπαιδευτικά υλικά και όχι την αντικατάστασή 
τους» (Φεσάκης, 2009, σελ. 7). Τέλος, ένας από τους απώτερους σκοπούς των 
πολυµεσικών εφαρµογών θα πρέπει να είναι η ενίσχυση του καταστασιακού 
ενδιαφέροντος (situational interest), δηλαδή των συνθηκών εκείνων που θα 
ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον του µαθητή στη διαδικασία του µαθήµατος (Schraw, 
Flowerday & Lehman, 2001). 

Σχεδιασµός γραφικής παρτιτούρας 

Ο Mayer παρουσιάζει κάποιες βασικές αρχές που θα πρέπει να χρησιµοποιούνται 
στην διαδικασία µάθησης µε πολυµεσικό τρόπο (Moreno & Mayer, 2000· Moreno & 
Duran, 2004). Ανάµεσα σε αυτές συγκαταλέγονται οι εξής: 
-‐ Αρχή πολυµέσων: Οι µαθητές µαθαίνουν πιο αποτελεσµατικά από λέξεις και 

εικόνες παρά από λέξεις µόνο. 
-‐ Αρχή της χωρικής συνέπειας: Οι µαθητές µαθαίνουν πιο αποτελεσµατικά όταν 

υπάρχουν αντίστοιχες λέξεις και εικόνες που παρουσιάζονται το ένα δίπλα στο 
άλλο και όχι από το ένα µακριά από το άλλο στην οθόνη. 

-‐ Αρχή χρονικής συνέπειας: Οι µαθητές µαθαίνουν πιο αποτελεσµατικά όταν οι 
αντίστοιχες λέξεις και εικόνες παρουσιάζονται ταυτόχρονα και όχι όταν 
παρουσιάζονται χωριστά. (Yu et al., 2010, σελ. 152-153). 

Ακολουθώντας τις παραπάνω αρχές, πραγµατοποιήθηκε ο σχεδιασµός, η υλοποίηση 
και η δοκιµή στη σχολική τάξη µιας πρότυπης πολυµεσικής γραφικής παρτιτούρας, η 
οποία έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους µαθητές των πρώτων τάξεων του δηµοτικού 
να κατανοήσουν βασικές έννοιες της µουσικής όπως οι παύσεις, οι δυναµικές και οι 
επαναλήψεις. Επίσης, τους παρέχεται η δυνατότητα να συνδυάσουν το οπτικό µε το 
ηχητικό ερέθισµα και να συγχρονίζονται µεταξύ τους λειτουργώντας ως οµάδα. 

Η προτεινόµενη γραφική παρτιτούρα χρησιµοποιεί γραφικές εικόνες για 
ανάγνωση, ακρόαση και απόδοση µουσικών εννοιών, όπως η παύση, η επανάληψη, 
το σιγανό και το δυνατό παίξιµο. Οι εικόνες αυτές, αναπαριστούν καταστάσεις 
γνώριµες για τα παιδιά (πχ. κάποιον να φωνάζει, κάποιον να κοιµάται) και 
εµπεριέχουν µουσικά σύµβολα προκειµένου να περιγράψουν τις παραπάνω µουσικές 
έννοιες. Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές ταυτίζουν τις γραφικές αναπαραστάσεις µε τα 
αφηρηµένα-πραγµατικά µουσικά σύµβολα. Οι εικόνες αυτές φαίνονται στον Πίνακα 
1. 

Επίσης, µέσω µιας πολυµεσικής εφαρµογής που έχει δηµιουργηθεί, υπάρχει 
ένας κινούµενος δείκτης που υποδεικνύει το σηµείο της παρτιτούρας στο οποίο 
βρισκόµαστε καθώς γίνεται η αναπαραγωγή του µουσικού κοµµατιού. Τέλος, έχουν 
δηµιουργηθεί ασκήσεις ακρόασης βασιζόµενες στα παραπάνω σύµβολα. 
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Πίνακας 1: Οι εικόνες της προτεινόµενης γραφικής παρτιτούρας 

Υλοποίηση – Πορεία διδασκαλίας 

Ο εκπαιδευτικός συστήνει στους µαθητές την κυρία παύση. Τους λέει ότι δεν θα 
πρέπει να την ξυπνήσουν, γι’ αυτό όταν τη βλέπουν θα κάνουν ησυχία (δεν θα 
παίζουν). Σχεδιάζει 8 κύκλους στον πίνακα και κολλάει τις καρτέλες µε τις παύσεις 
σε όποιο σηµείο θέλει. Μέσα από εναλλαγές κύκλων (σε κάθε κύκλο χτυπούν 
παλαµάκια) και παύσεων, οι µαθητές έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή µε µία 
γραφική παρτιτούρα (εικ. 1). Στη συνέχεια τα παιδιά εκτελούν τη γραφική 
παρτιτούρα στην αρχή µε παλαµάκια και στη συνέχεια χρησιµοποιώντας µουσικά 
όργανα.  

T  
Εικόνα 1: Η αρχική µορφή της προτεινόµενης γραφικής παρτιτούρας 
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Εικόνα Εξήγηση

 
Το παιδί παίζει ένα χτύπηµα (τέταρτο) µε παλαµάκια 
ή µε κάποιο κρουστό όργανο. 

Ο κύριος Forte. Όταν βρίσκεται κάτω από τον κύκλο 
το παιδί παίζει δυνατά (µέχρι να συναντήσει τον 
κύριο Piano)

Ο κύριος Piano. Όταν βρίσκεται κάτω από τον κύκλο 
το παιδί παίζει σιγά (µέχρι να συναντήσει τον κύριο 
forte).

Η κυρία παύση. Μπαίνει στη θέση του κύκλου και το 
παιδί όταν τη βλέπει µετράει ένα χρόνο χωρίς να 
παίζει (για να µη τη ξυπνήσει)

Η κυρία επανάληψη. Δείχνει σε ποια σηµεία 
επαναλαµβάνεται η ρυθµική φράση καθώς και πόσες 
φορές.

Η κυρία διπλή παύση. Είναι η κόρη της κυρίας 
παύσης και όπως όλα τα παιδιά, χρειάζεται 
περισσότερο ύπνο, γι αυτό και µετράµε 2 χρόνους 
χωρίς να παίζουµε

T  T

T

T

T

T
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Στη συνέχεια τα παιδιά, µέσω µιας πολυµεσικής εφαρµογής που έχει 
δηµιουργηθεί, µαθαίνουν να συνδυάζουν το οπτικό µε το ηχητικό αποτέλεσµα και να 
ανταποκρίνονται στα οπτικοακουστικά ερεθίσµατα. Η εφαρµογή αυτή είναι ένα 
βίντεο που «δείχνει» το σηµείο της παρτιτούρας που θα πρέπει να παίξει ο µαθητής 
σε πραγµατικό χρόνο ανάλογα µε τη ροή της µουσικής (πατήστε εδώ). 

Με τον ίδιο τρόπο, γίνεται η εκµάθηση και των υπόλοιπων συµβόλων, τα 
οποία ενσωµατώνονται σταδιακά στη γραφική παρτιτούρα και εκτελούνται από τους 
µαθητές (εικ. 2 - πατήστε εδώ). 

T  
Εικόνα 2: Γραφική παρτιτούρα µε όλα τα σύµβολα 

Με τη χρήση της ίδιας γραφικής παρτιτούρας, µπορούν να γίνουν ασκήσεις 
ακρόασης µε τον δάσκαλο ή κάποιον µαθητή να παίζει ένα από κάποια προτεινόµενα 
ρυθµικά σχήµατα και τους υπόλοιπους να προσπαθούν να το βρούνε. 

T  
Εικόνα 3: Ακουστικές ασκήσεις µε την κυρία παύση και τους κυρίους Piano και Forte 

Αφού εξοικειωθούν µε τα παραπάνω σύµβολα, τα παιδιά µαθαίνουν να 
τραγουδούν παιδικά τραγούδια και να παίζουν ταυτόχρονα µε παλαµάκια ή µε τα 
όργανα διαβάζοντας τη γραφική παρτιτούρα. Στην αρχή µόνο τραγουδούν, έπειτα 
µόνο παίζουν και στο τέλος κάνουν ταυτόχρονα και τα δύο. Ένα παράδειγµα αποτελεί 
το τραγούδι «Το Τρένο» (εικ. 4 - πατήστε εδώ). 
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T  

Εικόνα 4: Ολοκληρωµένη γραφική παρτιτούρα του τραγουδιού «Το Τρένο» 

Αξιολόγηση της εφαρµογής 

Η παραπάνω εφαρµογή δοκιµάστηκε στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου (Α΄ 
και Β΄) σε σχολεία ηµιαστικής περιοχής προκειµένου να αξιολογηθεί. Ως εργαλείο 
συλλογής δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η παρατήρηση. Τα αποτελέσµατα ήταν 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Οι εικόνες καθώς και η σηµασία που αυτές είχαν για τη 
µουσική εκτέλεση, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των µαθητών, οι οποίοι συνδύασαν 
καταστάσεις της καθηµερινότητας (άνθρωπος που φωνάζει-παίζουµε δυνατά, ύπνος-
δεν παίζουµε) µε µουσικές έννοιες. Ιδιαίτερο ζήλο επέδειξαν στο να αυτοσχεδιάσουν 
µε αυτές τις εικόνες δηµιουργώντας τα δικά τους ρυθµικά σχήµατα. Η εκτέλεση 
ρυθµικών σχηµάτων ως συνοδεία σε µουσικά κοµµάτια µε τη χρήση της πολυµεσικής 
εφαρµογής τους ενθουσίασε. Η άσκηση της ακρόασης συγκέντρωσε την προσοχή 
τους, αφού κατά τη διεξαγωγή της υπήρχε απόλυτη ησυχία στην τάξη. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι παρόλο που η εκµάθηση των συµβόλων γίνεται 
βηµατικά, τα παιδιά προσεγγίζουν ολιστικά τη γραφική παρτιτούρα και µαθαίνουν 
σταδιακά να ανταποκρίνονται σωστά µε παλαµάκια ή µε µουσικά όργανα στα οπτικά 
ερεθίσµατα  που δέχονται. Από προσωπική παρατήρηση, διαπιστώθηκε ότι σταδιακά 
και µετά από εξάσκηση, τα παιδιά µπορούν να διαβάσουν τέτοιες γραφικές 
παρτιτούρες από την πρώτη φορά που τις βλέπουν (prima vista).  

Η συνεισφορά της εφαρµογής στη µουσική εκπαίδευση 

Η παραπάνω διδακτική πρόταση εισάγει µε παιγνιώδη τρόπο τα µουσικά σύµβολα 
στους µαθητές των πρώτων τάξεων του Δηµοτικού µέσα από µια ευχάριστη 
µαθησιακή διαδικασία ενισχύοντας το καταστασιακό ενδιαφέρον. Στο προτεινόµενο 
σχέδιο µαθήµατος συνδυάζεται η χρήση ΤΠΕ (συγχρονισµός µουσικής-εικόνας) µε 
την ενεργή συµµετοχή των µαθητών (εκτέλεση µε παλαµάκια ή µε µουσικά όργανα). 
Επίσης, παρουσιάζονται έµµεσα τα αφηρηµένα σύµβολα µουσικής (παύση τετάρτου, 
παύση µισού, επανάληψη, piano και forte) αφού αυτά εµπεριέχονται στις αντίστοιχες 
γραφικές αναπαραστάσεις.  
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Το 1ο µουσικό κοµµάτι προέρχεται από το free musicarchives  https://freemusicarchive.org/
genre/Bigbeat/?sort=track_date_published&d=1&page=2  

Το 2ο µουσικό κοµµάτι προέρχεται από τον δικτυακό τόπο  https://mp3co.biz/song/7699340/
Johann_Strauss_I_Radetzky_March_Op_228/ 
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