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Εκπαιδευτικές
µουσικές εφαρµογές

H εφαρµογή Musition είναι το περιεκτικότερο πακέτο
λογισµικού θεωρίας της µουσικής. Περιλαµβάνει 34 θέµα-
τα, που καλύπτουν όλα τα επίπεδα, από αρχάριο έως προ-
χωρηµένο, διαρθρωµένα σε σειρές µαθηµάτων που
ακολουθούν η µια µετά την άλλη µε την καθοδήγηση του
προγράµµατος, Σχεδιασµένο για τους σπουδαστές όλων
των ηλικιών και των δυνατοτήτων το Musition είναι µια δια-
σκέδαση και ένας εύκολος τρόπος να µάθει κανείς τη θε-
ωρία της µουσικής.

Όταν ανοίγει το πρόγραµµα υπάρχουν πέντε εικονίδια
επιλογής: pitch, rηythm, symbols, harmony και instruments,
τα οποία υπάρχουν σε κάθε ενότητα µαθηµάτων. Αρχικά
επιλέγουµε ενότητα και µε το επόµενο κλικ επιλέγουµε επί-
πεδο. Πολλά από τα επίπεδα περιέχουν απαντήσεις µε
πολλαπλές επιλογές, ενώ άλλα απαιτούν ένα κλικ στο
πεντάγραµµο. Οι επιλογές µπορούν να γίνουν επίσης µε
midi controller.

Ο χρήστης έχει δυνατότητα κατασκευής και προσωπι-
κής επιλογής της σειράς των µαθηµάτων, ανάλογα µε τη
διδακτέα ύλη που επιθυµεί ή ανάλογα µε πρόγραµµα
σπουδών γνωστών εκπαιδευτηρίων του εξωτερικού µε
χρήση ανάλογων τεστ.

Τα µαθήµατα υποστηρίζουν την επιλογή χρήσης ήχου
πιάνου, κιθάρας και solfege ή drums για τις ασκήσεις ρυθ-
µού. Παράλληλα, εάν ένας σπουδαστής έχει προβλήµατα
ανάγνωσης, µπορεί εύκολα να επιλέξει και να εστιάσει
στην περιοχή µε το πρόβληµα ώστε να εξασκηθεί.

Το πιό σηµαντικό σηµείο που κάνει το Musition να
ξεχωρίζει από ανάλογου περιεχοµένου εφαρµογές, είναι
ακριβώς τα όργανα. Η αναγνώριση του ηχοχρώµατος, της
περιοχής οργάνων, το τρανσπόρτο κ.λπ. δίνουν µία πλήρη
κατάρτιση, θεωρητική αλλά και ακουστική, στο µαθητή.

Αντίστοιχα πεδία µε το Musition υπάρχουν και στο Au-
ralia, το οποίο είναι µια εφαρµογή για ακουστική εξάσκηση
σε 41 ενότητες και 9 σειρές µαθηµάτων που έχουν ανα-
πτυχθεί ειδικά για τους σπουδαστές, από εκπαιδευτές οι
οποίοι έχουν εισαγάγει τις απαραίτητες δεξιότητες σε κά-
θε επίπεδο ανάπτυξης των µαθηµάτων. To πρόγραµµα κα-
θοδηγεί µέσα από µία ποικιλία από βαθµολογούµενες
ασκήσεις σε διαδραστική επικοινωνία µε τον µαθητή. Όλα
τα αποτελέσµατα ηχογραφούνται καθώς ο µαθητής µπορεί
να τραγουδήσει ή να παίξει τις απαντήσεις χρησιµοποιώ-
ντας ένα µικρόφωνο ή το MIDI πληκτρολόγιο.

Η εταιρεία Sibelius µε τη σειρά RisingSoftware κυκλοφόρησε τις νέες εκδόσεις δύο µουσικών εφαρµογών: το Mu-
sition και το Auralia, βοηθούν τον µουσικό - εκπαιδευτικό και τον µαθητή µέσω διαδραστικής διδασκαλίας να ενι-
σχύσουν µουσικές δεξιότητες, έχοντας εκπληκτικά αποτελέσµατα µε τον πιο ευχάριστη και ξεκούραστη µέθοδο. Οι
ασκήσεις είναι κατάλληλες για µαθητές κλασικής, jazz ή rock µουσικής µε ειδικές ασκήσεις πάνω σε jazz κλίµακες,
σύµβολα ακόρντων, διαγράµµατα ακόρντων κιθάρας και διαγράµµατα στυλ τυµπάνων. Τα δύο προγράµµατα είναι
συµβατά µε τα λειτουργικά Windows XP, Vista, Windows 7 και MacOs X 10.4, 10.5 και 10.6.
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