
Πολυµεσική εφαρµογή γραφικής παρτιτούρας για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας 

«Ο Λίνος» 

Ιωάννης Οικονόµου 
Σχεδιαστής οπτικής επικοινωνίας 

fadomlord@gmail.com 

Ευδοξία Αγγελίδου 
Εκπαιδευτικός µουσικής  

metapandwra@gmail.com  

Περίληψη 
Στην παρούσα εισήγηση περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο της δηµιουργίας και η 
λειτουργία της πολυµεσικής εφαρµογής “Ο Λίνος” που σκοπό έχει την εξοικείωση των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας µε τη µουσική σηµειογραφία µέσα από τη χρήση της 
γραφικής παρτιτούρας. Με βάση τις παιδαγωγικές αρχές που διέπουν τη διδασκαλία της 
µουσικής στην προσχολική αγωγή και τα αποτελέσµατα των ερευνών γύρω από τις 
επινοηµένες σηµειογραφίες, σχεδιάστηκαν δραστηριότητες εικονικών αναπαραστάσεων 
που σκοπό έχουν να εξοικειώνουν τα νήπια µε τις ιδιότητες του ήχου και να 
αναπτύσσουν τις µουσικές τους δεξιότητες σε ένα πολυµεσικό περιβάλλον µάθησης και 
παιχνιδιού. Οι τεχνικές απαιτήσεις για τη λειτουργία της εφαρµογής διατηρήθηκαν 
απλές, όπως και ο τρόπος χειρισµού της, ώστε να µην απαιτούνται επιπλέον µουσικές ή 
τεχνικές ικανότητες από τον χρήστη. Ο σχεδιασµός των οθονών και των 
δραστηριοτήτων έγινε µε βάση την αισθητική της παιδικής εικονογράφησης, ώστε να 
είναι δυνατό να αναπαραχθεί από τα παιδιά.  

Λέξεις κλειδιά: πολυµεσική εφαρµογή, γραφική παρτιτούρα, προσχολική αγωγή, 
µουσική σηµειογραφία 
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Abstract 
This paper describes the theoretical framework for the creation and the operation of 
the multimedia application “Linus”, which aims to familiarize preschool children 
with the music notation through the use of graphic score. Based on the pedagogical 
principles underling the teaching of music in preschool education and the results of 
investigations on invented notations, virtual representations activities were designed 
that aimed to familiarize preschoolers with the sound properties and to develop their 
musical skills in a multimedia learning environment and game. The technical 
requirements for the application’s operation were designed to be simple, and so were 
the operating modes, so as it is not require additional musical or technical 
capabilities of the user. The design of the application and the activities were based 
according to the aesthetics of children’s illustrations, so as to be able to reproduce 
them.  
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Εισαγωγή 
Στην παγκόσµια αγορά έχει δηµιουργηθεί και κυκλοφορήσει πλήθος από εφαρµογές 
που εξοικειώνουν τους µαθητές µε τις µουσικές έννοιες, για χρήση σε προσωπικούς 
υπολογιστές και ταµπλέτες. Αυτές οι εφαρµογές άλλοτε στοχεύουν στην εκπαίδευση 
και άλλοτε στην ψυχαγωγία παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας και ως επί το 
πλείστον ασχολούνται µε την εκτέλεση δραστηριοτήτων χαµηλής δεξιότητας. Αυτός 
είναι και ο λόγος που οι απόψεις για τη χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευση 
κινούνται από τις πολύ θετικές, όπως ο Ziajka (1983) που υποστηρίζει πως η χρήση 
τους προσφέρει µοναδικές ευκαιρίες στην εκπαίδευση, έως πολύ αρνητικές που 
αφορούν στην έλλειψη κοινωνικοποίησης των µαθητών (Heller & Martin, 1982). Η 
ελληνική αγορά χρησιµοποιεί εφαρµογές του εξωτερικού ή σε σπάνιες περιπτώσεις 
τις µεταφράζει αυτούσιες, µε αποτέλεσµα το περιεχόµενό τους να µην 
ανταποκρίνεται στην κουλτούρα και στις ανάγκες των µαθητών.  

Το «νέο σχολείο» είναι το σχολείο που εφαρµόζει τις νέες τεχνολογίες στην 
εκπαίδευση και αυτό στο µέλλον πρόκειται να επεκταθεί ακόµη περισσότερο καθώς αυτές 
κάνουν το µάθηµα περισσότερο ελκυστικό για τους µαθητές (Yu et al., 2010). Οι νέες 
τεχνολογίες στην εκπαίδευση κατάφεραν να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον των µαθητών 
µε διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ισχύει στις παραδοσιακές τάξεις (Σύψας, Λέκκα & 
Παγγέ, 2013). Οι εκπαιδευτικοί όµως δεν έχουν ακόµη τα απαιτούµενα εργαλεία στα 
χέρια τους για να οργανώσουν ένα µάθηµα µε νέες τεχνολογίες.  

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι επίσης είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της 
καθηµερινότητας των µαθητών και µέρος της γενικότερης εκπαίδευσης των νέων. Σε 
αυτό έχει συµβάλει τόσο η αποµάκρυνση των παιδιών από τις πλατείες και τα πάρκα, 
όσο και η αυξανόµενη χρήση του προσωπικού υπολογιστή. Οι µαθητές πλέον 
χειρίζονται µε άνεση υπολογιστές και ταµπλέτες και αποτελούν σηµαντικό µέρος της 
αντίστοιχης αγοράς.  

Στην σύγχρονη παιδαγωγική η διδασκαλία της µουσικής σηµειογραφίας 
εντάσσεται ήδη από την προσχολική ηλικία µε την µορφή της γραφικής παρτιτούρας 
(ΔΕΠΠΣ Νηπιαγωγείου). Η κατανόηση όµως των µουσικών εννοιών µπορεί να 
εκφραστεί από τα παιδιά µεταξύ άλλων µέσω της κίνησης ή µέσα από εικονικές 
αναπαραστάσεις. Από έρευνες στον τοµέα της µουσικής αναπαράστασης προέκυψε πως 
µεταξύ 4 και 7 ετών τα παιδιά βρίσκονται σε κρίσιµο στάδιο για την ανάπτυξη της 
ικανότητας της συµβολικής αναπαράστασης µουσικών εννοιών (Μαγαλιού, 2007).  

Ένας µεγάλος αριθµός των µαθητών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
αντιµετωπίζει δυσκολίες στη γραφή και ανάγνωση της µουσικής σηµειογραφίας 
(Upitis, 1986). Η εφαρµογή “Ο Λίνος” σκοπεύει να προσφέρει το πλαίσιο και τον 
τρόπο µε τον οποίο οι νέες τεχνολογίες µπορούν να ενσωµατωθούν στη διδασκαλία 
της µουσικής από το Νηπιαγωγείο, µε σκοπό την εξοικείωση και όχι τη διδασκαλία 
των µουσικών συµβόλων, για τα µικρά παιδιά.  

Θεωρητικό υπόβαθρο 
Η τυπική µουσική σηµειογραφία εξυπηρετεί τρεις κυρίως λειτουργίες. Είναι µέθοδος 
«αποθήκευσης» της µουσικής, µέθοδος επικοινωνίας της µουσικής ανάµεσα στους 
ανθρώπους, αλλά µπορεί και να χρησιµοποιηθεί σαν εργαλείο ώστε να µπορέσει 
κάποιος να σκεφτεί πάνω στη µουσική (McCarthy et al., 2005). Η παραδοσιακή 
µουσική σηµειογραφία είναι ένα σύστηµα που σηµειώνει τις νότες, χρησιµοποιώντας 
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µουσικά σύµβολα στο πλαίσιο του πενταγράµµου. Συχνά, όµως οι µαθητές 
δυσκολεύονται να αντιληφθούν τη µουσική σηµειογραφία επειδή τα σύµβολά της 
είναι αφηρηµένα και έτσι χάνουν το ενδιαφέρον τους στην εκµάθηση µουσικής ή 
µειώνεται η µουσική τους αντιληπτικότητα (Yu et al., 2010).  

Ο σκοπός της χρήσης της γραφικής παρτιτούρας είναι τόσο να ξεπεράσει 
τους περιορισµούς της κοινής µουσικής σηµειογραφίας όσο και να επιτρέψει 
περισσότερη ελευθερία στον ερµηνευτή. Ένα κεντρικό σηµείο στη χρήση της 
γραφικής παρτιτούρας είναι ότι η «γραµµατική», η σύνταξη και η σηµειολογία των 
οπτικών της στοιχείων, επινοούνται από τον συνθέτη, ως µέρος της δηµιουργικής 
διαδικασίας (Stead, Blackwell & Aaron, 2012).  

Στην προσχολική αγωγή η εκπαίδευση του παιδιού βασίζεται στις άµεσες 
εµπειρίες του και δεν διαχωρίζεται η οργανωµένη απασχόληση από το παιχνίδι 
(Σέργη, 1995). Οι µαθητές χαίρονται όταν µαθαίνουν καινούρια πράγµατα και όταν 
καταλαβαίνουν πως οι ικανότητές τους έχουν αναπτυχθεί. Έτσι παίρνουν ιδιαίτερη 
ευχαρίστηση από τα αποτελέσµατα των καλλιτεχνικών τους δράσεων (Κοκκίδου, 
2014). Σε ηλικία 4-5 χρονών τα παιδιά βρίσκονται στο στάδιο επιδέξιων χειρισµών 
κατά Swanwick & Tillman (1985, εδώ: Παπαπαναγιώτου, 2002), που σηµαίνει πως τα 
παιδιά δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην τεχνική παιξίµατος οργάνων και οι 
δηµιουργίες τους παρουσιάζουν σταθερό ρυθµό και συχνά είναι µακροσκελείς, µε 
πολλές επαναλήψεις. Ενώ µεταξύ 4-6 ετών περνώντας στο στάδιο προσωπικής 
εκφραστικότητας τα παιδιά χρησιµοποιούν αρκετά εναλλαγές στο ρυθµό και τη 
δυναµική µε ανοργάνωτο τρόπο.  

Η επινοηµένη σηµειογραφία (invented notation) αποτελεί ένα παράθυρο στα 
µυαλά των παιδιών σχετικά µε τη µουσική σύνθεση. Τα µουσικά σχέδια προσφέρουν 
έναν τρόπο µη λεκτικής επικοινωνίας της γνωστικής διαδικασίας και αναπαράστασης. 
Οι επινοηµένες σηµειογραφίες συχνά οδηγούν σε καλύτερη κατανόηση του πως 
φτιάχνεται ή οργανώνεται µία µουσική σύνθεση. Πειράµατα που έχουν γίνει πάνω σε 
αυτό δείχνουν πως τα παιδιά σκέφτονται πάνω στον ήχο και πως αυτό αλλάζει µε την 
ηλικία και την εµπειρία (Webster, 2008).  

Η Bamberger (2005) και η Barrett (2005) στις έρευνες που έκαναν ζήτησαν 
από παιδιά να εφεύρουν δικά τους συστήµατα µουσικής γραφής. Συγκεκριµένα 
ζήτησαν από τα παιδιά να εφεύρουν µία σηµειογραφία για ένα γνωστό σκοπό, ώστε 
κάποιος από τους συνοµηλίκους τους να είναι σε θέση να ερµηνεύσει αυτό το σκοπό, 
χωρίς περαιτέρω καθοδήγηση από τον ερευνητή. Όταν ζητείται από παιδιά να 
γράψουν τον τρόπο µε τον οποίο ακούγεται το κοµµάτι αυτά έρχονται αντιµέτωπα µε 
ένα πρόβληµα και πρέπει να εφεύρουν µία λύση. Πριν από τη λύση όµως πρέπει να 
καταλάβουν τι είναι το τραγούδι και έπειτα να βρουν ένα τρόπο να το γράψουν, άρα 
πρέπει να βιώσουν το τραγούδι και να µεταφράσουν το βίωµα σε αναπαράσταση που 
µε κάποιον τρόπο µπορούν να γράψουν (Gromko,1994). Οι γραφικές 
αναπαραστάσεις παίζουν σηµαντικό ρόλο στη µουσική εκπαίδευση και λειτουργούν 
σαν σηµείο εκκίνησης για να µάθει κανείς στρατηγικές ακρόασης (Tan & Kelly, 
2004). Οι επινοηµένες αναπαραστάσεις τέλος, βοηθούν στην ικανότητα του µαθητή 
να αντιστοιχήσει τον κόσµο που «αντιπροσωπεύει» µε τον κόσµο που 
«αντιπροσωπεύεται». Πολλές από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές 
συνδέονται µε την αποτυχία τους να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες αντιστοιχίσεις 
µεταξύ των δύο κόσµων (Kaput, 1987).  
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Σχεδιασµός εφαρµογής  
Το περιβάλλον της µάθησης παίζει σηµαντικό ρόλο στην επιτυχηµένη εκπαίδευση. 
Πλέον  χρησιµοποιείται στην εκπαίδευση περιβάλλον µάθησης σε υπολογιστές αν και 
έρευνες έχουν αποδείξει πως οι υπολογιστές δεν είναι συχνό φαινόµενο στις τάξεις 
µουσικής (Cencic et al., 2009). Η διδασκαλία σε µεικτά περιβάλλοντα µάθησης 
(blended learning) είναι η διδασκαλία στην οποία χρησιµοποιούνται διάφοροι τρόποι 
διδασκαλίας και µάθησης, διαφορετικοί µέθοδοι διδασκαλίας και διαφορετικά 
περιβάλλοντα µάθησης, όπως περιβάλλον υπολογιστή και περιβάλλον παραδοσιακής 
τάξης (Borota, 2011). Σχετικά µε το ρόλο της οπτικής πληροφορίας στη µουσική, ο 
Schutz αναφέρει πως πρέπει να γίνει αποδεκτή ως ένα χρήσιµο εργαλείο ώστε να 
ξανακερδηθεί η πληρότητα της µουσικής εµπειρίας των προγόνων (2008).  

Κατά το σχεδιασµό της εφαρµογής δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι 
διδακτικοί της στόχοι να είναι ρεαλιστικοί και να επιτυγχάνονται µε ενεργητική, 
βιωµατική και συνεργατική µάθηση. Τα ενδιαφέροντα και οι ικανότητες των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας υπολογίστηκαν, ώστε να είναι δυνατή η συµµετοχή όλων των 
µαθητών του σύγχρονου συµπεριληπτικού σχολείου. Η λειτουργία της εφαρµογής 
στηρίζεται στις προϋπάρχουσες εµπειρίες των παιδιών και συνδέεται µέσω της 
σπειροειδούς µάθησης µε τις γνώσεις που θα αποκτήσουν στο δηµοτικό. Η 
αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών ενισχύεται παράλληλα µε τη συνεργασία µε 
τους εκπαιδευτικούς. Η γνώση προάγεται ενοποιηµένη καθώς η εφαρµογή 
χρησιµοποιείται σε διαθεµατικό πλαίσιο, κατά κύριο λόγο ανάµεσα στη µουσική, στα 
εικαστικά και στην πληροφορική αλλά και παράλληλα µε τη διδασκόµενη θεµατική 
ενότητα.  

Μέσα από την ενασχόληση των παιδιών µε την εφαρµογή σκοπός είναι να 
καλλιεργούνται δεξιότητες µουσικής αντίληψης τονικού ύψους, ρυθµού, δυναµικής, 
διάρκειας και χροιάς, ενώ γίνεται χρήση ποικίλου υλικού, µέσων, προάγοντας την 
αιτιολόγηση και την κριτική σκέψη. Η εφαρµογή δεν στηρίζει το σχεδιασµό της στις 
σωστές και λάθος απαντήσεις καθώς δίνει την ευκαιρία στους µαθητές να λάβουν 
αποφάσεις, να είναι δηµιουργικοί και να εκφράζουν τις ιδέες και τα συναισθήµατά 
τους µε προσωπικούς τρόπους. Επίσης, διατηρεί την παιγνιώδη φύση της µάθησης 
στο νηπιαγωγείο ενώ ενσωµατώνει τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες έχουν πλέον 
δεσπόζουσα θέση στην εκπαίδευση και τη ζωή των παιδιών. Η αξιολόγηση γίνεται 
τόσο µέσα από την εφαρµογή όσο και από τον εκπαιδευτικό στην τάξη µε σκοπό την 
επιβράβευση, την ανατροφοδότηση και την επιβεβαίωση την νεοαποκτηθείσας 
δεξιότητας και γνώσης.  

Οι τεχνικές απαιτήσεις της εφαρµογής δεν είναι εξειδικευµένες αλλά 
συναντώνται στο σύνολο των υπολογιστών που χρησιµοποιούνται σήµερα στα 
περισσότερα δηµόσια νηπιαγωγεία και σχολεία. Η εφαρµογή έχει σχεδιαστεί εξ’ 
ολοκλήρου µε τη χρήση κώδικα HTML, ώστε να µπορεί να λειτουργήσει µε τη χρήση 
ενός κοινού φυλλοµετρητή (browser) και να είναι συµβατή µε οποιοδήποτε σύστηµα 
υπολογιστή. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να προβάλλεται από βιντεοπροβολέα και να 
έχει εξωτερικά ηχεία τοποθετηµένα στερεοφωνικά. Όλες οι παρεχόµενες πληροφορίες 
βρίσκονται αποθηκευµένες µέσα σε µία φορητή συσκευή αποθήκευσης, µνήµη USB. 
Στην τάξη του νηπιαγωγείου που εφαρµόζεται πρέπει να υπάρχουν µεταλλόφωνα 
έγχρωµα και ο εκπαιδευτικός να έχει πρόσβαση σε εκτυπωτή και λευκές κόλλες Α4, 
έγχρωµους µαρκαδόρους και µολύβια για να εξασκούνται οι µαθητές.  
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Η παρούσα εφαρµογή για εµπορικούς κυρίως λόγους φέρει την ονοµασία 
«Λίνος», ο οποίος είναι ο βοηθητικός χαρακτήρας και κρατά στα χέρια του µία λύρα 
ώστε να συνδηλώνεται η ιδιότητά του ως δάσκαλος µουσικής. Σε κάθε οθόνη 
εµφανίζεται στα αριστερά το βασικό µενού πλοήγησης. Η δοµή και ο σχεδιασµός στο 
υπόλοιπο µέρος των οθονών έχει γίνει µε γνώµονα την ευκολία στην χρήση και 
απλότητα στην παρουσίαση της παρεχόµενης πληροφορίας. Κατά τον εικαστικό 
σχεδιασµό κεντρικό ρόλο έπαιξε η αισθητική της να είναι σύµφωνη µε την 
εικονογράφηση του παιδικού παραµυθιού και µε την αισθητική που χρησιµοποιείται 
στα σύγχρονα παιδικά κινούµενα σχέδια. Το φόντο χωρίζεται σε δύο µέρη. Σε πρώτο 
πλάνο εµφανίζονται τα δύο κοµµάτια της κόκκινης κουρτίνας τα οποία µένουν 
ανοιχτά ώστε να πλαισιώνουν το κεντρικό θέµα της κάθε οθόνης. Στο δεύτερο πλάνο 
υπάρχει τοπίο µε σκηνή σε ένα λιβάδι.  

Τα χαρακτηριστικά σχήµατα µέσα στα κουµπιά είναι καθαρά λευκού 
χρώµατος και γίνονται εύκολα αντιληπτά χάρη στο έντονο µονό χρώµα του φόντου 
κάθε κουµπιού. Επιπλέον, κάτω από κάθε κουµπί υπάρχει και το λεκτικό που 
διευκρινίζει τη λειτουργία του καθενός από αυτά. Το κάθε κουµπί έχει τρεις 
καταστάσεις λειτουργίας α) την «normal», β) την κατάσταση «over» και γ) την 
κατάσταση «pres». Τα κείµενα εµφανίζονται µέσα σε πλαίσια σε λευκό ή µαύρο 
χρώµα µε µία σχετική διαφάνεια 80%, ώστε να εξυπηρετούν στην ευκολότερη 
ανάγνωση τους. Η γραµµατοσειρά που χρησιµοποιείται είναι η Comic Sans επειδή 
υπάρχει στα περισσότερα συστήµατα στα οποία µπορεί να λειτουργήσει η εφαρµογή.  

Λειτουργία Εφαρµογής  
Για την εκκίνηση και λειτουργία της εφαρµογής, θα πρέπει να συνδεθεί η φορητή 
µνήµη αποθήκευσης USB στην αντίστοιχη θύρα του υπολογιστή. Αυτόµατα θα 
εµφανιστεί ένα παράθυρο µε τα περιεχόµενα της εφαρµογής στη µνήµη USB 
κλειδωµένα µέσα σε φακέλους όπως και το εικονίδιο.  Αφού ο χρήστης κάνει διπλό 
κλικ στο εικονίδιο, επιλέγει τον φυλλοµετρητή (browser) που επιθυµεί να 
χρησιµοποιήσει και η εφαρµογή ξεκινά να λειτουργεί. Το εικονίδιο της εφαρµογής 
µπορεί να µεταφερθεί στην επιφάνεια εργασίας του συστήµατος ως συντόµευση, 
αλλά θα µπορεί να γίνει εκκίνηση από εκεί µόνο µε την προϋπόθεση ότι η φορητή 
µνήµη USB είναι συνδεδεµένη. Για όσο χρόνο χρειάζεται για να φορτωθούν οι 
πληροφορίες της εφαρµογής από το σύστηµα, εµφανίζεται η οθόνη φόρτωσης.  

Εικόνα 1: Εικόνα φόρτωσης 
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Μόλις ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία εµφανίζεται η κεντρική οθόνη της 
εφαρµογής. Στην αριστερή πλευρά της, υπάρχει το κεντρικό µενού της εφαρµογής. Σε 
αυτό εµφανίζονται τα βασικά κουµπιά της πλοήγησης. Πρώτο είναι το κουµπί της 
κεντρικής οθόνης, και επαναφέρει πάντα τον χρήστη σε αυτή. Από κάτω ένα γαλάζιο 
βέλος, δείχνει στον χρήστη που βρίσκεται κάθε φορά. Το επόµενο κουµπί έχει δύο 
νότες και το λεκτικό «µουσική» και οδηγεί στην οθόνη µε τα µουσικά αποσπάσµατα. 
Έπειτα το κουµπί µε το σχέδιο της µαγνητοταινίας και το λεκτικό «βίντεο», οδηγεί 
στην οθόνη των µουσικών βίντεο. Το επόµενο κουµπί µε σχέδιο που σχηµατίζει µία 
διπλή βουνοκορφή και το λεκτικό «εικόνες», οδηγεί στην οθόνη µε τις εικόνες και 
τελευταίο µε το χαρακτηριστικό σχέδιο του χειριστηρίου ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
και το λεκτικό «παιχνίδια» οδηγεί στην οθόνη των παιχνιδιών. Στο κάτω µέρος 
βρίσκεται το σχέδιο του Λίνου µε ένα ερωτηµατικό, το οποίο αποτελεί την βοήθεια 
του χρήστη. Στη δεξιά πλευρά βρίσκεται το κουµπί της επιστροφής.  

Την πρώτη φορά που η εφαρµογή µπαίνει σε λειτουργία εµφανίζεται ο 
βοηθητικός χαρακτήρας του Λίνου µε γενικές πληροφορίες που απευθύνονται στους 
µαθητές. Σε κάθε επόµενη χρήση ο Λίνος εµφανίζεται αφού γίνει επιλογή στο κουµπί 
βοήθειας και παράλληλα ακούγονται οι πληροφορίες, ώστε να γίνονται κατανοητές 
απευθείας από τα παιδιά χωρίς την συµµετοχή του εκπαιδευτικού.  

Από την κεντρική οθόνη ο χρήστης, µε επιλογή του κουµπιού «µουσική» 
οδηγείται στη βασική οθόνη της κατηγορίας «µουσική» που περιλαµβάνει διάφορα 
παιδικά τραγούδια. Στην οθόνη αυτή περιλαµβάνεται η λίστα µε αύξοντα αριθµό, 
τίτλο και µικρή εικόνα προεπισκόπησης του κάθε τραγουδιού. Στα δεξιά υπάρχει η 
δυνατότητα κάθετης κύλισης ώστε να γίνουν ορατά περαιτέρω τραγούδια. Στα 
αριστερά υπάρχει το κεντρικό µενού και στο γαλάζιο βέλος που ορίζει που βρίσκεται 
ο χρήστης σηµειώνεται η λέξη «µουσική». Ο χρήστης επιλέγει από την βασική οθόνη 
µουσικής το τραγούδι που επιθυµεί µε αριστερό κλικ και τότε εµφανίζεται η 
δευτερεύουσα οθόνη του τραγουδιού. Σε αυτήν υπάρχει ο αύξον αριθµός, ο τίτλος και 
µια µικρή εικόνα σε προεπισκόπηση. Στο κέντρο της οθόνης εµφανίζεται η χρονική 
διάρκεια του κοµµατιού. Στο κάτω µέρος υπάρχουν πράσινα κουµπιά που οδηγούν 
τον χρήστη στο προηγούµενο και στο επόµενο µουσικό κοµµάτι και ανάµεσά τους 
κόκκινα κουµπιά για τον χειρισµό παύση, έναρξη και τέλος του µουσικού κοµµατιού. 
Στην δεξιά πλευρά της οθόνης, υπάρχει κείµενο µε πληροφορίες για δραστηριότητες 
που συνοδεύουν το κοµµάτι. Οµοίως ο χρήστης µπορεί να πλοηγηθεί και στις 
υπόλοιπες κατηγορίες (Οικονόµου, 2015).  

Εικόνα 2: Βασική οθόνη κατηγορίας «µουσική» 
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Οι δραστηριότητες εικονικής αναπαράστασης µπορούν να είναι οι δραστηριότητες 
κατά τις οποίες τα παιδιά ενθαρρύνονται να δηµιουργήσουν τα δικά τους σύµβολα µε 
σκοπό να απεικονίσουν τις µουσικές έννοιες χωρίς καµία παρέµβαση από τον 
παιδαγωγό. Επίσης, µπορούν να είναι οι δραστηριότητες κατά τις οποίες ο 
παιδαγωγός κάνοντας τις κατάλληλες συσχετίσεις µουσικών εννοιών και εικονικών 
αναπαραστάσεων οδηγεί σταδιακά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να εξοικειωθούν 
µε την µουσική σηµειογραφία. Στην παρούσα εφαρµογή χρησιµοποιούνται και οι δύο 
εκδοχές εξελικτικά. Αρχικά οι µαθητές καλούνται να εφεύρουν τα δικά τους σύµβολα 
ώστε να απεικονίσουν την µουσική που ακούνε. Ένα στάδιο µετά την ελεύθερη 
εφευρετικότητα των µαθητών βρίσκεται το παιχνίδι «το µυστήριο». Σε αυτό µε απλά 
σχέδια που είναι στην ευχέρεια των παιδιών να επαναλάβουν, χτίζεται µία πολύ 
συγκεκριµένη γραφική παρτιτούρα. Αργότερα, ο εκπαιδευτικός κατευθύνει τα παιδιά 
σε συγκεκριµένες επιλογές που οδηγούν στην εξοικείωση µε την τυπική µουσική 
σηµειογραφία. Ένα πρώτο στάδιο είναι το παιχνίδι «το ουράνιο τόξο» στο οποίο 
εισάγονται τα χρώµατα του µεταλλόφωνου και οι γραµµές και τα διαστήµατα του 
πενταγράµµου. Οµοίως και το παιχνίδι «Η µέλισσα» στο οποίο εντάσσεται η έννοια 
του ύψους, χωρίς συγκριµένους τόνους. Περαιτέρω, στο παιχνίδι «Τα πουλάκια» 
εντάσσεται το πεντάγραµµο, το τονικό ύψος µε τη χρήση συγκεκριµένου χρώµατος 
και η διάρκεια µε την διαφορά στο µέγεθος. Το ίδιο συµβαίνει και µε το παιχνίδι «Τα 
λουλουδάκια», όπου τα παιδιά εξοικειώνονται µε τις ρυθµικές αξίες και εξασκούνται 
στην προφορική ανάγνωση του ρυθµού. Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι να 
αντιληφθούν τις βασικές µουσικές έννοιες και να µπορέσουν να συνθέσουν τις δικές 
τους ρυθµικές ή και µελωδικές φράσεις. 
  

Εικόνα 3: Δευτερεύουσα οθόνη κατηγορίας «Παιχνίδια οθόνης», «Τα πουλάκια»  

Αποτελέσµατα  
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η σύνθεση, η εκτέλεση και η ακρόαση της µουσικής αποτελούν 
τον πυρήνα της µουσικής εκπαίδευσης (Swanwick, 1979), η µουσική διδασκαλία στα 
κρίσιµα για την µουσικότητα χρόνια της προσχολικής αγωγής πρέπει να προσφέρει 
όλες αυτές τις ευκαιρίες στους µαθητές. Η εφαρµογή “Λίνος” περιλαµβάνει και τους 
τρεις άξονες, σύνθεση, εκτέλεση και ακρόαση της µουσικής, οργανωµένους µε τρόπο 
ώστε να εξοικειώνουν σταδιακά τους µαθητές µε την µουσική σηµειογραφία. Για την 
εφαρµογή σχεδιάστηκαν δραστηριότητες γραφικής παρτιτούρας που σκοπό έχουν να 
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εκπαιδεύσουν και να εξοικειώσουν τους µαθητές µε την έννοια του ρυθµού και 
ειδικότερα µε τις ρυθµικές αξίες του τέταρτου, του όγδοου και της παύσης τετάρτου 
και δραστηριότητες που εφιστούν την προσοχή των µαθητών στην έννοια του 
τονικού ύψους, στην ακουστική αντίληψη του ψηλά και χαµηλά και στην έννοια του 
πενταγράµµου και την διαφοροποίηση των γραµµών και των διαστηµάτων.  

Η πολυµεσική εφαρµογή ενσωµατώνει τα µουσικά βίντεο, τις εικόνες, τα 
κείµενα, τα παιχνίδια, την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και συµβατικών 
µέσων και µουσικών οργάνων σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που σκοπεύει να 
βοηθά το µαθητή µε βιωµατικό τρόπο να εξοικειωθεί µε τη γραφική παρτιτούρα.  

Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στη χρήση της εφαρµογής δεν περιορίζεται 
στην ευκολία παροχής πολλών πληροφοριών αλλά προωθεί τον µαθητή να 
χρησιµοποιήσει τα συµβατικά µουσικά όργανα και να ασχοληθεί µε παραδοσιακές 
δραστηριότητες στο χαρτί. Όπως προτείνει ο Φεσάκης (2009), στα νήπια οι νέες 
τεχνολογίες πρέπει να συνδυάζονται µε τα παραδοσιακά µέσα και όχι να τα 
αντικαθιστούν. Επιπλέον, συµβάλει στη συνεργατικότητα και ευνοεί την 
οµαδοσυνεργατική µάθηση. Βοηθάει τους µαθητές να µάθουν να χειρίζονται µε 
ευκολία τον κέρσορα, να αντιλαµβάνονται τις διαφορετικές οθόνες και βασικές 
εντολές αρχής και τέλους ενός προγράµµατος, απλά γραφικά και τεχνικές κίνησης 
(Παγγέ, 1997).  

Τα τραγούδια που έχουν επιλεγεί είναι όλα γνωστά παιδικά τραγούδια.  
Περιλαµβάνουν ελληνικά παραδοσιακά, δηµοφιλή µεταφρασµένα ευρωπαϊκά και 
παραδοσιακά τραγούδια από την Κύπρο και άλλες χώρες. Τα περισσότερα 
στηρίζονται στη χρήση των δύο πρώτων τόνων που διδάσκονται τα παιδιά, σολ – µι ή 
έχουν εύκολες µελωδίες. Οι εικόνες που έχουν χρησιµοποιηθεί αποσκοπούν να 
κάνουν κατανοητό πως η µουσική σηµειογραφία εκτός του ότι εξελίσσεται συνεχώς, 
αποτελεί µια σύµβαση και τα σύµβολα της είναι επίσης συµβατικά. 
Χρησιµοποιήθηκαν εικόνες µε αρχαία ελληνική µουσική σηµειογραφία, µε 
µεσαιωνική µουσική σηµειογραφία, βυζαντινή παρασηµαντική και τυπική 
σηµειογραφία, γραφικές παρτιτούρες και πίνακες ζωγραφικής που αναφέρονται σε 
µουσικά έργα. Τα παιχνίδια που σχεδιάστηκαν για την εφαρµογή σκοπεύουν να 
εξοικειώνουν σταδιακά τους µαθητές µε τη µουσική σηµειογραφία µέσα από την 
εξοικείωσή τους µε τη χρήση γραφικής παρτιτούρας. Τα µουσικά βίντεο παίζουν πολύ 
σηµαντικό ρόλο στην εφαρµογή καθώς η µουσική πρέπει να µελετάται ως 
πολυτροπικό φαινόµενο (Jensenius, 2007, στο: Webb, 2012). 

Στα πλεονεκτήµατα της εφαρµογής, σηµειώνεται η πολυµεσικότητα, η 
βιωµατική και ενεργητική λειτουργία της εφαρµογής και οι ατελείωτες δηµιουργικές 
ώρες χαράς που προσφέρει στους µαθητές. Ενώ στα µειονεκτήµατα σηµειώνεται η 
έλλειψη διαδραστικών παιχνιδιών, και η έλλειψη της δυνατότητας σύνθεσης και 
ταυτόχρονης ακρόασης µέσα από την εφαρµογή.  

Ο µαθητής καθώς θα πλοηγείται στην εφαρµογή, θα έρχεται σε επαφή µε 
τον ρόλο των εικόνων, των συµβόλων, τη χρήση των µουσικών βίντεο, τη µουσική 
γραφή, την επινοηµένη γραφή, θα µαθαίνει να παίζει µουσικά όργανα και να 
σχεδιάζει µε προσοχή, θα µαθαίνει να τραγουδά και να παρατηρεί τις σηµαντικές 
λεπτοµέρειες που περιβάλλουν τον κόσµο του, θα αναπτύσσει την φαντασία του και 
τη δηµιουργικότητά του ενώ παράλληλα θα συνεργάζεται και θα κοινωνικοποιείται. 
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