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i 

 

Πεξίιεςε 

 

Ζ δηαδηθαζία εθκάζεζεο βαζηθώλ κνπζηθώλ ελλνηώλ θαη ζπκβόισλ, είλαη 

ζπλήζσο αληαξή θαη εμόρσο επαλαιεπηηθή, ελώ δελ απνθέξεη άκεζα εκθαλή 

απνηειέζκαηα. Ο καζεηεπόκελνο έηζη ράλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ, θαζώο ζηεξείηαη 

θηλήηξνπ. 

Ζ εξγαζία απηή αθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ηνπ κνπζηθνύ ςεθηαθνύ 

παηρληδηνύ «Flying Notes», ην νπνίν ζηνρεύεη ζηελ θηήζε βαζηθώλ κνπζηθώλ 

ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ, πξσηίζησο όκσο απνζθνπεί λα πξνζθέξεη 

δηαζθέδαζε, ελζάξξπλζε θαη θαη` επέθηαζε θίλεηξν ελαζρόιεζεο κε ηε κνπζηθή.  

Σέινο, κέζσ ηεο αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ηνπ παηρληδηνύ θαη ηνπ ηξόπνπ 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ παίθηε κε απηό, επηρεηξείηαη ν ηνληζκόο ηεο αμίαο 

ιεηηνπξγηώλ (όπσο είλαη ν πίλαθαο θαηάηαμεο παηθηώλ, ε δπλαηόηεηα ηήξεζεο 

αξρείσλ θαη απνζήθεπζεο ζηαηηζηηθώλ, ε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ηεο 

δπζθνιίαο ηνπ παηρληδηνύ ζηελ ειηθία ηνπ παίθηε, ε παξνρή άκεζεο θαη δηαξθνύο 

αλαηξνθνδόηεζεο θ.α.), ησλ νπνίσλ ε ελζσκάησζε ζην παηρλίδη, αλαβαζκίδεη θαη 

αλαδεηθλύεη ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπ ραξαθηήξα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

Δπραξηζηίεο 

 

Θεξκέο επραξηζηίεο εθθξάδσ ζηνλ Γξ. πκεώλ Ρεηάιε γηα ηελ επίβιεςε θαη ηε 

βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο κνπ. 

Δπίζεο εθθξάδσ ηελ επγλσκνζύλε κνπ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ κνπ ζπνπδώλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1  

Δηζαγσγή 

 

 

1.1. Χεθηαθά Παηρλίδηα ζηελ Δθπαίδεπζε 
 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80, θπξηαξρνύζε ε αληίιεςε όηη ε έξεπλα γύξσ από 

ηα ςεθηαθά παηρλίδηα απνηεινύζε ζπαηάιε πόξσλ, θαζώο θαη ε πεπνίζεζε όηη ε 

ρξήζε απηώλ κπνξεί λα εκπεξηέρεη θηλδύλνπο γηα ηελ λνεηηθή εμέιημε, εηδηθά ησλ 

αηόκσλ λεόηεξσλ ειηθηώλ. Με ηε πάξνδν όκσο ηνπ ρξόλνπ θαη κε ηελ 

δεκνζίεπζε αξθεηώλ άξζξσλ θαη εξεπλώλ νη νπνίεο θαηαδείθλπαλ ηηο ζεηηθέο 

επηδξάζεηο πνπ απηά έρνπλ όρη κόλν σο κέζν ςπραγώγεζεο, αιιά θαη σο κέζν 

κάζεζεο, ε πξνϋπάξρνπζα αληίιεςε άξρηζε λα θαηαξξέεη (Felicia, 2011).  

Καζώο νη λέεο γεληέο κεγαιώλνπλ κέζα ζε έλα θόζκν ν νπνίνο πεξηβάιιεηαη από 

ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα θαη ζπζθεπέο ησλ νπνίσλ ε ρξήζε απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηά ηνπο, έρνπλ δηακνξθώζεη έλα 

δηαθνξεηηθό ηξόπν ζθέςεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ. Πξνθεηκέλνπ 

ινηπόλ λα κπνξέζεη ε εθπαίδεπζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο καζεζηαθέο απαηηήζεηο 

θαη αλάγθεο ησλ γελεώλ απηώλ, είλαη απαξαίηεην λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο. Έλαο από ηνπο ηξόπνπο γηα λα επηηεπρζεί απηό, είλαη ε ελζσκάησζε 

λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ςεθηαθώλ παηρληδηώλ ζηελ εθπαίδεπζε σο εξγαιείσλ 

κάζεζεο (Prensky, 2001). 

Σν βαζηθό πιενλέθηεκα ρξήζεο ησλ ςεθηαθώλ παηρληδηώλ σο εξγαιείσλ 

κάζεζεο, είλαη όηη ηα παηρλίδηα είλαη δηαζθεδαζηηθά. Καη ε δηαζθέδαζε απνηειεί 
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θίλεηξν γηα κάζεζε. Καη ε κάζεζε έξρεηαη αβίαζηα όηαλ ππάξρεη θίλεηξν. Με 

ηνλ ηξόπν απηό ηα ςεθηαθά παηρλίδηα κπνξνύλ λα θηλήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, νη νπνίνη αλαπηύζζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο θαη απνκαθξύλνπλ ηελ ηδέα όηη απηή είλαη βαξεηή. Παξάιιεια, 

δύλαληαη λα πξνζθέξνπλ πξνζαξκνζκέλεο εκπεηξίεο κάζεζεο θαη έλα αζθαιέο 

πεξηβάιινλ πεηξακαηηζκνύ, ην νπνίν ηνπο βνεζά λα αληηιακβάλνληαη ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ επηινγώλ ηνπο  (Deubel, 2006). Δπηπξνζζέησο εληζρύνπλ ηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο θαη ηνπο ελζαξξύλνπλ λα ζπλερίζνπλ λα καζαίλνπλ, 

παξέρνληάο ηνπο άκεζε θαη δηαξθή αλαηξνθνδόηεζε (Ledda, n.d.). 

Παξά ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ςεθηαθά παηρλίδηα σο εξγαιεία 

κάζεζεο, ππάξρνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί θαζώο θαη ζθεπηηθηζκόο, θπξίσο από 

εθπαηδεπηέο κεγαιύηεξεο ειηθίαο, όζνλ αθνξά ηελ ελζσκάησζε απηώλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Ο πην ζεκαληηθόο ιόγνο είλαη όηη ηα ςεθηαθά παηρλίδηα κπνξνύλ λα 

απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, θαζώο πνιιέο θνξέο νη ζηόρνη 

ελόο παηρληδηνύ δελ ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο ζηόρνπο ηεο κάζεζεο (Deubel, 2006). 

Άιινο έλαο πεξηνξηζηηθόο παξάγνληαο ν νπνίνο θαζηζηά πνιιέο θνξέο αλέθηθηε 

ηελ ρξήζε ςεθηαθώλ παηρληδηώλ, είλαη ε έιιεηςε ηερλνινγηθώλ πόξσλ όπσο είλαη 

Ζ/Τ ή νη ζπλδέζεηο δηαδηθηύνπ. Σέινο, από ςπρνινγηθήο άπνςεο, ππάξρεη ε 

πεπνίζεζε όηη θαζώο ηα παηρλίδηα είλαη εζηζηηθά, κπνξεί νη εθπαηδεπόκελνη λα 

ράζνπλ εληειώο ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν δηδαζθαιίαο 

(Baek, 2008). 
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1.2. Γνκή ηεο Δξγαζίαο 

 

Κύξην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, ε νπνία απνηειείηαη από 5 θεθάιαηα, 

είλαη ε αλάπηπμε θαη ε πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κνπζηθνύ ςεθηαθνύ 

παηρληδηνύ «Flying Notes». ην 2
ν
 θεθάιαην ζα γίλεη κία αλαζθόπεζε ησλ 

κνπζηθνπαηδαγσγηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ηερληθώλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ 

δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο. Θα παξνπζηαζηεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεζόδσλ απηώλ απνηέιεζαλ νδεγό ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

παηρληδηνύ. 

ην θεθάιαην 3 ζα πεξηγξαθνύλ νη θαλόλεο, νη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη θαζώο θαη ηα 

θύξηα ζρεδηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηρληδηνύ. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ ζα 

γίλεη κία ζύληνκε παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ. 

ην 4
ν
 θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνύλ αλαιπηηθά ηα επίπεδα (levels) ηνπ παηρληδηνύ 

σο πξνο ηνπο θαλόλεο νινθιήξσζεο ηνπο, ηελ ζρεδίαζε ηνπο, ηνλ ηξόπν 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ παίθηε κε ην παηρλίδη, ηελ αλαηξνθνδόηεζε πνπ απηόο 

ιακβάλεη θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό ζηόρν έθαζηνπ. 

Σέινο ζην θεθάιαην 5 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε θξηηηθή αμηνιόγεζε ηνπ παηρληδηνύ 

θαη ζα δηαηππσζνύλ πξνηάζεηο γηα ηελ κειινληηθή αλαβάζκηζε απηνύ, ηόζν από 

ηερληθήο όζν θαη από εθπαηδεπηηθήο άπνςεο. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ ζα 

παξνπζηαζηνύλ ηα δηεμαρζέληα ζπκπεξάζκαηα βάζε ηεο αμηνιόγεζεο θαη ησλ 

πξνηάζεσλ απηώλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2  

Τερληθέο θαη Σπζηήκαηα Γηδαζθαιίαο ηεο Μνπζηθήο 

 

 

2.1. Δηζαγσγή 
 

ην θεθάιαην απηό ζα γίλεη κία αλαζθόπεζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο κνπζηθήο 

ζεκεηνγξαθίαο, θαζώο θαη ησλ κνπζηθνπαηδαγσγηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ηερληθώλ  

πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ δηδαζθαιία απηήο, ηδηαίηεξα ζε άηνκα κηθξήο 

ειηθίαο. Σέινο ζα παξνπζηαζηεί ην πώο κέζσ ηεο ζύλζεζεο ζηνηρείσλ ησλ 

ηερληθώλ θαη ησλ κεζόδσλ απηώλ, πξνέθπςε ε ηδέα αλάπηπμεο ηνπ κνπζηθνύ 

ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ «Flying Notes». 

 

2.2. Η Μνπζηθή σο Γιώζζα 

 

Παξαηεξώληαο ηελ εμέιημε ηεο κνπζηθήο κέζα ζηνπο αηώλεο, γίλεηαη εκθαλέο όηη 

ε πνξεία ηεο είλαη παξάιιειε κε απηήλ ηεο γιώζζαο. Δπηπιένλ, ε κνπζηθή είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηνλ άλζξσπν άξα θαη’ επέθηαζε θαη κε ηελ αλζξώπηλε ζθέςε, 

αιιά θαη κε ηα αλζξώπηλα ζπλαηζζήκαηα. Δμαηηίαο ηεο εζσηεξηθήο αλάγθεο ησλ 

αλζξώπσλ λα εμσηεξηθεύζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, δεκηνπξγήζεθε ε κνπζηθή 

(Σέρλε λα Εεηο, n.d.). 

«Καζώο ε γιώζζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ έθθξαζε παξαζηάζεσλ θαη ελλνηώλ 

ζηελ νλνκαζία ησλ πξαγκάησλ, έηζη θαη ε Μνπζηθή απνδεηθλύεηαη σο 
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απαξαίηεηε αλάγθε ηεο δσήο ζηε δηεξκελεία ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο ζην 

ζύλνιν ησλ εθθάλζεώλ ηεο» (Μαληαηάθνο, 2014). 

πλεπώο κπνξνύκε λα ζπλδπάζνπκε ηε κνπζηθή, ηελ εμέιημή ηεο, ηε 

ζεκεηνγξαθία ηεο, αθόκα θαη ηελ απήρεζή ηεο ζηνπο αλζξώπνπο, κε ηνλ 

πνιηηηζκό θαη ηελ θνπιηνύξα ηνπ θάζε ιανύ. 

 

2.3. H Γπηηθή Μνπζηθή Σεκεηνγξαθία 
 

Σν ζύζηεκα κνπζηθήο θαηαγξαθήο δελ είρε πάληα ηε ζεκεξηλή κνξθή αιιά 

εμειίρζεθε θαη δηακνξθώζεθε κέζα ζηνπο αηώλεο ζηελ πξνζπάζεηα κίαο πην 

απνηειεζκαηηθήο θαηαγξαθήο θαη επθνινλόεηεο αλάγλσζεο ηνπ ξπζκνύ θαη ηεο 

κεισδίαο. 

 Ζ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία θαη θαηαγξαθή ηεο κνπζηθήο είλαη ζπλδεδεκέλε κε 

ηελ πνίεζε θαη ην κέηξν απηήο. ε αξραίνπο πνιηηηζκνύο όπσο ν ειιεληθόο αιιά 

θαη ν ηλδηθόο, ζηνπο νπνίνπο είρε αλζίζεη ε πνίεζε, γελλήζεθε ε αλάγθε ηεο 

ύπαξμεο «κέινπο». πκπεξαίλεηαη ινηπόλ, όηη ε αλάγθε ηεο θαηαγξαθήο ησλ 

πνηεκάησλ κε άξηην ηξόπν νδήγεζε ζηελ πξώηε κνξθή ζεκεηνγξαθίαο (Nettl, 

1983). 

Ζ πξώηε θνξά πνπ ζπλαληάηαη ε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία είλαη ην 2000 π.Υ. ζην 

Ηξάθ. Αθνινπζνύλ νη αλαθνξέο από ηελ αξραία Διιάδα αιιά θαη από ηνλ αξραίν 

πνιηηηζκό ηεο Ηλδίαο θαη έπεηαη ε πεξίνδνο ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. Ζ 

Βπδαληηλή κνπζηθή απνηειεί εμέιημε ηεο αξραίαο ειιεληθήο κνπζηθήο θαη 

πξσηνζηαηεί ζηε ζξεζθεπηηθή κνπζηθή.  
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Μέζα ζηνπο αηώλεο πνπ αθνινπζνύλ θαη θαζώο ε κνπζηθή γίλεηαη πην 

πνιύπινθε, πξαγκαηνπνηνύληαη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαηαγξαθή ηνπ ξπζκνύ αιιά θαη ησλ ηνληθώλ πςώλ (πνπ σο 

ηόηε δελ κπνξνύλ λα αλαπαξαζηήζνπλ απόιπηνπο κνπζηθνύο θζόγγνπο αιιά 

ζρεηηθνύο ηνλ έλα πξνο ηνλ άιιν). Με ηελ επηλόεζε ηεο γξακκήο αξρηθά, θαη ηνπ 

ηεηξαγξάκκνπ αξγόηεξα από ηνλ Γθνπίλην λη' Αξέηζν, ην πξόβιεκα απηό ιύλεηαη 

ζε κεγάιν βαζκό. ηνλ ίδην επίζεο απνδίδεηαη ε νλνκαηνζεζία ησλ λνηώλ, ε 

νπνία έγηλε κε βάζε ηελ αξρηθή ζπιιαβή θάζε ζηίρνπ από ηνλ ύκλν ζηνλ Άγην 

Ησάλλε ηνλ Βαπηηζηή "Ut queant laxis" (Αιεπξνγηάλλεο, n.d.). Όζνλ αθνξά ηνλ 

ηξόπν απνηύπσζε ηεο δηάξθεηαο ησλ λνηώλ θαη ην ρσξηζκό ηεο κνπζηθήο ζε 

κέηξα, απηή νινθιεξώλεηαη αξγόηεξα, ηνλ 17
ν
 αηώλα. 

Όιε απηή ε πνξεία ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο νδήγεζε ζηε ζεκεξηλή κνξθή 

ηνπ πεληαγξάκκνπ θαη ζηε ζεκεξηλή κνξθή ησλ θζόγγσλ. Με ηε δπηηθή 

ζεκεηνγξαθία δελ ππάξρεη πεξηζώξην «παξεμήγεζεο» ηνπ θεηκέλνπ. Ο κνπζηθόο 

μέξεη ζε πνηα ηνληθόηεηα είλαη, πνηνπο θζόγγνπο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη κε 

πνηόλ ξπζκό. Ζ δπηηθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο 

ε παγθόζκηα γιώζζα κνπζηθήο επηθνηλσλίαο. 

 

2.4. Η Γηδαζθαιία ηεο Μνπζηθήο 
 

Παξά ην γεγνλόο όηη ζεσξείηαη δεδνκέλν πσο ε ελαζρόιεζε από κηθξή ειηθία κε 

ηε κνπζηθή είλαη επσθειήο, ππάξρεη δπζθνιία ζηε κεηαθνξά ηεο γλώζεο ζην 

κπαιό ελόο αηόκνπ κηθξήο ειηθίαο. Ζ εθκάζεζε ηεο κνπζηθήο, είλαη κία 

δηαδηθαζία ε νπνία ζα κπνξνύζε λα ζπγθξηζεί κε ηελ εθκάζεζε λέαο γιώζζαο. 
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ηελ πεξίπησζε ηεο κνπζηθήο, ηε ζέζε ηνπ αιθαβήηνπ ηελ έρνπλ νη λόηεο θαη ην 

πεληάγξακκν, θαζώο κέζσ απηώλ απνηππώλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήρνπ 

όπσο είλαη ην ύςνο θαη ε δηάξθεηα.  

Ζ απόθηεζε ηεο ηθαλόηεηαο κνπζηθήο αλάγλσζεο είλαη κία πνιύπινθε 

δηαδηθαζία πνπ απαηηεί πνιύ ρξόλν θαη εμάζθεζε θαη απηό γηαηί νη πεξηζζόηεξεο 

κνπζηθέο έλλνηεο πεξηγξάθνληαη κέζα από ζπλδπαζκό ζεκείσλ. Παξαδείγκαηνο 

ράξε ην ηνληθό ύςνο ελόο θζόγγνπ δελ εμαξηάηαη κόλν από ηε ζέζε ηεο λόηαο ζην 

πεληάγξακκν αιιά θαη από ην κνπζηθό θιεηδί ζην νπνίν γξάθεηαη., ή ε δηάξθεηα 

κίαο λόηαο δελ θαζνξίδεηαη κόλν από ηελ αμία ηεο, αιιά απηή θαζνξίδεηαη ζε 

ζπλδπαζκό κε ην tempo θαη ην κέηξν. Δπίζεο, ν καζεηεπόκελνο δελ θαιείηαη 

κόλν λα κάζεη λα αλαγλσξίδεη ηα κνπζηθά ζύκβνια, αιιά πξέπεη πξσηίζησο λα 

θαηαλνήζεη ηε ινγηθή ρξήζεο απηώλ, δειαδή ηε ινγηθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

κνπζηθήο θαηαγξαθήο. 

Δπηπξνζζέησο, είλαη κία δηαδηθαζία εμόρσο επαλαιεπηηθή ε νπνία, θαζώο δελ 

απνθέξεη άκεζα εκθαλή απνηειέζκαηα (ηελ απόδνζε ελόο όκνξθνπ κνπζηθνύ 

θνκκαηηνύ), αδπλαηεί λα πξνζθέξεη θίλεηξν ζηνλ καζεηεπόκελν, ν νπνίνο πνιιέο 

απνγνεηεύεηαη θαη αλαπηύζζεη αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο 

κνπζηθήο. 

 

2.4.1. Μνπζηθνπαηδαγσγηθά Σπζηήκαηα 

 

Έρνληαο σο δεδνκέλεο ηηο δπζθνιίεο απηέο, νη κνπζηθνπαηδαγσγνί αζρνιήζεθαλ 

κε ηε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ θαη ηερληθώλ, κέζσ ησλ νπνίσλ δύλαληαη ηα παηδηά 
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από κηθξή ειηθία λα θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο κνπζηθήο (ήρνο, 

ξπζκόο, λόηεο). 

Σν πην επξέσο δηαδεδνκέλν ζύζηεκα εθκάζεζεο κνπζηθήο γηα παηδηά είλαη απηό 

ηνπ Carl Orff. Ζ πξνζέγγηζε Orff είλαη πνιύ πξνζθηιήο θαη επράξηζηε γηα ηα 

παηδηά θαη ηαπηόρξνλα ζπκβάιιεη ζηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμή ηνπο, θαζώο 

ζπλδπάδεη δξαζηεξηόηεηεο όπσο κνπζηθή, ρνξό θαη ηξαγνύδη, κέζα από ηηο νπνίεο 

έξρεηαη ε απόθηεζε ηεο γλώζεο ησλ ζηνηρεησδώλ κνπζηθώλ ελλνηώλ. Παξάιιεια 

ηα παηδηά ελζαξξύλνληαη λα παίμνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα απηνζρεδηάζνπλ. 

Ζ Μνπζηθνθηλεηηθή αγσγή Orff είλαη έλαο ηξόπνο λα δηδαρζεί ε κνπζηθή µε ηνλ 

ίδην ηξόπν κε ηε γιώζζα. Όπσο θαη µε ηελ νκηιία πξώηα αξρίδνπλ ηα βξέθε λα 

παξάγνπλ ήρνπο - πνπ µε ηε πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαηαιήγνπλ ζε ιέμεηο - θαη 

αξγόηεξα καζαίλνπλ λα ηνπο θσδηθνπνηνύλ µε ηε γξαθή (Maubach, 2006). 

Αληίζηνηρα ιεηηνπξγεί θαη ε κέζνδνο ηνπ Διβεηνύ J.Dalcroze. Ζ κέζνδνο απηή 

δίλεη έκθαζε ζηελ θίλεζε, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα λα αλαπηπρζεί ν ξπζκόο, ε 

κεισδία αιιά θαη νη κνπζηθέο θόξκεο. Δπηπιένλ ζηε κέζνδν Dalcroze δίλεηαη 

κεγάιε έκθαζε ζην Solfeggio, ζηελ εζσηεξηθή αθνή, αιιά θαη ζηνλ 

απηνζρεδηαζκό (Estrella, 2014). 

πλδπαζκόο ησλ δύν απηώλ ζπζηεκάησλ, είλαη ε κέζνδνο Suzuki. Ο S.Suzuki, 

βηνινλίζηαο Ηάπσλαο, άξρηζε λα παξαηεξεί ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο αληηδξάζεηο 

ησλ παηδηώλ. ηα ηαμίδηα πνπ έθαλε ιόγσ ζπλαπιηώλ, παξαηήξεζε πσο από πνιύ 

κηθξή ειηθία κπνξνύλ λα κηινύλ άπηαηζηα ηε κεηξηθή ηνπο γιώζζα, όζν δύζθνιε 

θαη αλ είλαη απηή. Ζ ιέμε «κεηξηθή» είλαη απηή πνπ απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα λα 

αλαπηύμεη όιε ηνπ ηε ζεσξία. Αθνύ έλα παηδί κπνξεί κέζσ ηεο κίκεζεο θαη ηεο 
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επαλάιεςεο λα κάζεη ζρεηηθά εύθνια λα κηιάεη αθόκε θαη κηα δύζθνιε γιώζζα, 

κε ηνλ ίδην ηξόπν εύθνια θαη αβίαζηα ζα κπνξνύζε λα κάζεη κνπζηθή. Δπίζεο 

ζηε κέζνδν Suzuki δίδεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ αθξόαζε κνπζηθήο, θαζώο θαη 

ζηε ρξήζε ηεο θσλήο θαη ηνπ κνπζηθνύ νξγάλνπ ε νπνία ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη 

ηεο θηήζεο ηεο ηθαλόηεηαο κνπζηθήο αλάγλσζεο, όπσο αθξηβώο ζπκβαίλεη θαη κε 

ηε γιώζζα: πξώηα ηα παηδηά καζαίλνπλ λα κηινύλ θαη ύζηεξα λα δηαβάδνπλ 

(Suzuki Music, 2005).  

Σν κόλν πξόβιεκα πνπ ζπλάληεζε, ήηαλ ην πώο ζα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά 

κνπζηθέο έλλνηεο όπσο νη λόηεο, ην ηνληθό ύςνο θαη ε απόζηαζε ησλ θζόγγσλ. 

Πιεζηάδνληαο ηνλ παηδηθό ςπρηζκό, ζπλέδεζε ηηο λόηεο θαη ηε ζεσξία ηεο 

κνπζηθήο κε ην παηδηθό παηρλίδη. Οη λόηεο εκθαλίδνληαη ζαλ ρξώκαηα, ηνλ ξπζκό 

αληηπξνζσπεύνπλ θηλήζεηο (παιακάθηα) θαη ην ηνληθό ύςνο ζπλδέεηαη κε 

γεγνλόηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. 

 

2.4.2. Η Φξήζε Φξσκάησλ ζηελ Γηδαζθαιία ηεο Μνπζηθήο 

 

Πξόθεηηαη γηα ηε «ρξσκαηηζηή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία». πλδπάδνληαο κνπζηθά 

ζύκβνια θαη έλλνηεο κε δηαθνξεηηθά ρξώκαηα, ν εθπαηδεπόκελνο είλαη ζε ζέζε λα 

ηηο απνκλεκνλεύεη, λα ηηο αλαγλσξίδεη θαη λα ηηο θαηαλνεί πην εύθνια. 

Αξθεηέο έξεπλεο θαη κειέηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί όζν αθνξά ηελ επίδξαζε 

ηεο ρξήζε ησλ ρξσκάησλ ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε. Γύν από απηέο είλαη ηνπ 

George Rogers. Ζ πξώηε (1991) αθνξνύζε ηηο επηδξάζεηο ηεο ρξήζεο 

ρξσκαηηζηήο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο ζηηο επηδόζεηο καζεηώλ δεκνηηθνύ, ζε 

ηνκείο όπσο ε κνπζηθή αλάγλσζε θαη ε απόδνζε κνπζηθήο από κλήκεο. Ζ 
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δεύηεξε (1996) αθνξνύζε ηελ επίδξαζε ηεο ρξήζεο ρξσκάησλ ζηελ θηήζε ηεο 

ηθαλόηεηαο ξπζκηθήο αλάγλσζεο. Οη κειέηεο θαηέδεημαλ όηη ε ρξήζε 

ρξσκαηηζηήο ζεκεηνγξαθίαο (αλ γίλεη κε ζσζηό ηξόπν), κπνξεί λα εληζρύζεη ηελ 

κνπζηθή εθκάζεζε. 

Αληίζηνηρεο κειέηεο έρνπλ γίλεη θαη ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη νη 

νπνίεο επίζεο θαηέδεημαλ ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο ρξήζεο ρξσκάησλ ζηε 

κνπζηθή εθπαίδεπζε (Gerlach, 2004). 

 

2.4.3. Πηάλν θαη Θεσξία ηεο Μνπζηθήο 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, είλαη πνιύ ζεκαληηθό ε εθκάζεζε ζεσξεηηθώλ 

κνπζηθώλ ελλνηώλ λα ζπλδπάδεηαη κε ηε κνπζηθή πξάμε. Σν πηάλν ζεσξείηαη ην 

ηδαληθό όξγαλν γηα λα αξρίζεη έλα παηδί κηθξόηεξεο ειηθίαο ηε κνπζηθή ηνπ 

εθπαίδεπζε. Ο ηξόπνο απόδνζεο ησλ λνηώλ είλαη αξθεηά πην εύθνινο ζε ζρέζε 

κε άιια όξγαλα όπσο είλαη ε θηζάξα θαη ην βηνιί, ηα νπνία απαηηνύλ πεξηζζόηεξε 

δεμηόηεηα (αξρηθά ηνπιάρηζηνλ) αιιά θαη θπζηθή δύλακε. 

Δπίζεο, είλαη ην ηδαληθό όξγαλν γηα λα μεθηλήζεη θαλείο παξάιιεια κε ηελ 

εθκάζεζε ηεο ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο. Ζ δηάηαμε ησλ πιήθηξσλ ηνπ πηάλνπ 

δηεπθνιύλεη ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ κνπζηθώλ ελλνηώλ. ε θάζε πιήθηξν 

αληηζηνηρεί κία λόηα (ζηε θηζάξα κπνξεί λα απαληεζεί ε ίδηα λόηα ζε άιιε ρνξδή 

θαη ηάζην), ε ζεηξά ησλ θζόγγσλ είλαη πνιύ πην μεθάζαξε θαη έηζη γίλεηαη πνιύ 

πην εύθνια αληηιεπηή ε δηάηαμε ησλ δηαζηεκάησλ, ησλ νθηάβσλ, ησλ ηόλσλ θαη 

ησλ εκηηνλίσλ (Huntington, 2013). Σέινο, ην πηάλν είλαη ην κόλν όξγαλν πνπ 

δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αξκνλίαο ηεο κνπζηθήο. 
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2.4.4. Αθνπζηηθή Δμάζθεζε 

 

Πέξαλ ηεο ηθαλόηεηαο κνπζηθήο αλάγλσζεο, όινη νη κνπζηθνπαηδαγσγνί ηνλίδνπλ 

ηελ ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ηεο αθνπζηηθήο αληηιεπηηθήο ηθαλόηεηαο (aural 

skills) κέζσ ηεο αθνπζηηθήο εμάζθεζεο (ear training), δειαδή ηελ εθπαίδεπζε 

ηεο ηθαλόηεηαο πνπ έρεη έλαο κνπζηθόο λα αλαγλσξίδεη απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε 

ηελ αίζζεζε ηεο αθνήο ηνληθά ύςε, δηαζηήκαηα, ξπζκηθά κνηίβα θαη άιια βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο (Ossmann, n.d.). Ζ αθνπζηηθή εμάζθεζε ηνπ αηόκνπ 

πξέπεη λα μεθηλάεη ηαπηόρξνλα κε ηε δηδαζθαιία ηνπ νξγάλνπ θαη ηε ζεσξίαο ηεο 

κνπζηθήο θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο κνπζηθήο ηνπ εθπαίδεπζεο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαο, ε αθνπζηηθή εμάζθεζε ελόο κνπζηθνύ ηνλ βνεζά λα 

(Werfelmann, 2012): 

 αλαγλσξίδεη πην εύθνια ηα ιάζε πνπ θάλεη θαηά ηελ εθηέιεζε κνπζηθήο. 

 αληηιακβάλεηαη θαιύηεξα ηε δνκή, ηε θόξκα θαη ηελ αηζζεηηθή αμία κίαο 

κνπζηθήο ζύλζεζεο. 

 νηθνδνκήζεη κία ελεξγή θαηαλόεζε ηεο κνπζηθήο πνπ αθνύεη ή παξάγεη. 

 βειηηώζεη ηελ ηθαλόηεηα λα ηξαγνπδάεη ηνληθά νξζά. 

 θαηαλνήζεη ηα δηαθνξεηηθά είδε κνπζηθήο. 

 αλαπαξάγεη θαη λα δνκεί ηνπο ήρνπο λνεηηθά θαη λα ηνπο κεηακνξθώλεη ζε 

κνπζηθέο ηδέεο θαη κνηίβα, αλαπηύζζνληαο έηζη ηελ ηθαλόηεηα ζύλζεζεο. 

 αλαπηύμεη θξηηηθή ζθέςε. 

 αλαπηύμεη ηελ ηθαλόηεηα θαηαγξαθήο ή απόδνζεο ελόο θνκκαηηνύ από 

κλήκεο. 



12 

 

Πέξαλ απηώλ, νη αθνπζηηθέο δεμηόηεηεο ζεσξνύληαη ηόζν ζεκαληηθέο γηα έλαλ 

κνπζηθό, πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν εμέηαζεο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε αλώηαηεο 

κνπζηθέο ζρνιέο ηόζν ηεο Διιάδαο όζν θαη ηνπ εμσηεξηθνύ θαη απνηειεί 

αληηθείκελν πξνο δηδαρή θαη εμάζθεζε ζηηο ζρνιέο απηέο. 

 

2.5. Σθνπόο ηεο Δξγαζίαο 
 

ε όια ηα  κνπζηθνπαηδαγσγηθά ζπζηήκαηα πνπ πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ θαζώο 

θαη ζε πνιιά άιια, αλαθέξεηαη ε αλάγθε ε εθκάζεζε ηεο κνπζηθήο λα μεθηλάεη 

από όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξε ειηθία, θαζώο θαη όηη ε εθκάζεζε ησλ κνπζηθώλ 

ελλνηώλ πξέπεη πάληα λα ζπλδπάδεηαη κε ηε κνπζηθή πξάμε. Δπίζεο αλαθέξζεθαλ 

ζπζηήκαηα θαη ηερληθέο νη νπνίεο κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί ε δπζθνιία θαηαλόεζεο βαζηθώλ κνπζηθώλ ελλνηώλ, όπσο είλαη ε 

κεισδία θαη ν ξπζκόο. 

ηε κέζνδν Suzuki ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο ρξήζεο νξγάλνπ θαηά ηελ εθκάζεζε 

ηεο ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο θαη επίζεο παξνπζηάζηεθαλ νξηζκέλα από ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ πηάλνπ ελ ζπγθξίζεη κε άιια όξγαλα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνύ απηνύ. ηελ ίδηα κέζνδν (Suzuki) ρξεζηκνπνηνύληαη ρξώκαηα ζηελ 

απεηθόληζε ησλ θζόγγσλ ελώ παξάιιεια ππάξρνπλ θαη κειέηεο πνπ 

θαηαδεηθλύνπλ ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε πνπ απνθέξεη ε ρξήζε απηώλ, ζηελ 

ηθαλόηεηα αλαγλώξηζεο ησλ κνπζηθώλ ζπκβόισλ. Δπίζεο ζε πνιιέο από ηηο 

πξναλαθεξζείζεο κεζόδνπο, όπσο θαη ζηε «Gordon Music Learning Theory» 

(Gordon Istitute for Music Learning, n.d.), ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο αθξόαζεο θαη 

ηεο αθνπζηηθήο εμάζθεζεο, ν ζεκαληηθόο ξόινο πνπ δηαδξακαηίδεη ζηελ κνπζηθή 
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εμέιημε ηνπ αηόκνπ θαη ηα επσθειή απνηειέζκαηα απηήο, ζηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ. 

Μα πάλσ από όια, ηνλίδεηαη ζε όια ηα κνπζηθν-παηδαγσγηθά ζπζηήκαηα ε αμία 

ηεο ελζσκάησζεο ηνπ παηρληδηνύ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δηδηθά ζηηο πην 

κηθξέο ειηθίεο, έλαο από ηνπο πην επράξηζηνπο ηξόπνπο γηα λα απνθνκίζνπλ 

γλώζε ηα παηδηά είλαη κέζσ κηαο επράξηζηεο, επθάληαζηεο θαη δεκηνπξγηθήο 

πξνζέγγηζεο. Απνηειεί επηδίσμε θαη ησλ ίδησλ ησλ παηδηώλ ε νπνία κπνξεί λα 

κεηαηξαπεί ζε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα κε εμαηξεηηθά καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. Όηαλ ν καζεηεπόκελνο είλαη ελεξγόο θαη πξνζεισκέλνο, ε γλώζε 

έξρεηαη αβίαζηα. Καη ε πξνζήισζε έξρεηαη όηαλ βξεζεί έλαο ηξόπνο λα ηνπ 

θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ. Σνλ ζθνπό απηό εμππεξεηεί ην παηρλίδη. 

Βάζε όισλ απηώλ πξνέθπςε ε ηδέα γηα ηελ αλάπηπμε ελόο ςεθηαθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ, ην νπνίν ζα ζπλδύαδε ζηνηρεία θαη ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο, ζα έθεξλε ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο ζε επαθή κε βαζηθέο κνπζηθέο έλλνηεο θαη ζα ελίζρπε ηηο 

δεμηόηεηεο ηνπο, ελώ παξάιιεια ζα απνηεινύζε θίλεηξν γηα ηελ ελαζρόιεζή 

ηνπο κε ηε κνπζηθή. Σν παηρλίδη απηό ζα κπνξνύζε λα ελζσκαησζεί θαη λα 

εληζρύζεη ηελ δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο ζεσξίαο ηεο κνπζηθή, εηδηθά ζε 

πεξηβάιινληα όπνπ ε δηδαζθαιία απηήο γίλεηαη κε ηξόπν «απνζηεηξσκέλν» θαη 

βαξεηό ή ζηα νπνία δελ δηαζέηεηαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο κνπζηθώλ νξγάλσλ. 
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2.6. Χεθηαθά Μνπζηθά Παηρλίδηα 
 

Τπάξρνπλ πνιιά ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα θπξίσο ζε ηνκείο όπσο ηα 

καζεκαηηθά θαη ε θπζηθή. Όζνλ αθνξά ηε κνπζηθή ππάξρνπλ πνιιέο ςεθηαθέο 

εθαξκνγέο νη νπνίεο πξνζθέξνληαη ηόζν γηα ηελ αθνπζηηθή εμάζθεζε όζν γηα 

ηελ εθκάζεζε ησλ λνηώλ θαη ηνπ ξπζκνύ, σζηόζν απηέο δελ είλαη παηρλίδηα. 

Δπίζεο ππάξρνπλ ιίγα κνπζηθά παηρλίδηα θαη αθόκε ιηγόηεξα από απηά ζα 

κπνξνύζαλ λα ραξαθηεξηζηνύλ σο εθπαηδεπηηθά. 

Ίζσο ην πην γλσζηό ςεθηαθό κνπζηθό παηρλίδη είλαη ην «Guitar hero» (Δηθόλα 

2.1). Σν παηρλίδη απηό αλαθέξεηαη σο «Music Rhythm Game» θαη πξόθεηηαη γηα 

κηα πξνζνκνίσζε ηεο θηζάξαο. Ο παίθηεο βιέπεη ζηελ νζόλε ηνπ κία 

ηξηζδηάζηαηε εηθνληθή ηαζηηέξα πάλσ ζηελ νπνία θηλνύληαη ρξσκαηηζηά ζύκβνια 

(ηα νπνία ππνηίζεηαη όηη αληηπξνζσπεύνπλ ηηο λόηεο) θαη ηα νπνία θηλνύληαη πξνο 

ηελ θαηεύζπλζε ηνπ.  

Αλάινγα κε ηνλ ξπζκό ηνπ θνκκαηηνύ πνπ ερεί (ππάξρεη κία κεγάιε πνηθηιία 

εηδώλ κνπζηθήο πνπ κπνξεί λα επηιεγεί), ν παίθηεο πξέπεη λα παηήζεη κε ην έλα 

ρέξη ηα αληίζηνηρα ρξσκαηηζηά πιήθηξα πνπ βξίζθνληαη ζην ιαηκό ηεο πιαζηηθήο 

θηζάξαο ηελ νπνία θξαηάεη (ηα νπνία αληηπξνζσπεύνπλ ηα ηάζηα) θαη κε ην άιιν 

λα «ρηππήζεη» κία κπάξα ε νπνία αληηπξνζσπεύεη ηηο ρνξδέο (Δηθόλα 2.2). Όια 

απηά πξέπεη λα γίλνπλ κε απόιπην ζπγρξνληζκό. Σν παηρλίδη είλαη απόιπηα 

δηαζθεδαζηηθό, δηαζέηεη πνιύ σξαίν gameplay θαη γξαθηθά θαη είλαη ηδαληθό γηα 

εθπαίδεπζε δεμηνηήησλ ηνπ ςπρνθηλεηηθνύ ηνκέα (ζπληνληζκόο, ξπζκόο, 

ηαρύηεηα).  
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Αληίζηνηρν ηνπ «guitar hero» είλαη ην «synthesia» (Δηθόλα 2.3). Αθνινπζεί ηελ 

ίδηα ινγηθή κε ην guitar herν αιιά πξόθεηηαη γηα κηα πξνζνκνίσζε ηνπ πηάλνπ. ε 

αληίζεζε κε ην guitar hero όπνπ ε απόδνζε ησλ λνηώλ δηαθέξεη πνιύ από ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα (δελ ππάξρνπλ ηάζηα, δελ ππάξρνπλ ρνξδέο, απιά νη θηλήζεηο 

ηνπ ρεξηνύ παξακέλνπλ νη ίδηεο) ζην synthesia ν παίθηεο κπνξεί λα απνδώζεη 

θαλνληθά ηηο λόηεο ζηα πιήθηξα ηνπ πηάλνπ θαζώο δίδεηαη ε δπλαηόηεηα λα 

ζπλδεζεί ην παηρλίδη κε «midi keyboard controller». Βέβαηα ην Synthesia δελ είλαη 

ηόζν «δηαζθεδαζηηθό» όζν ην guitar hero. Σέινο αληίζηνηρεο ινγηθήο είλαη θαη ην 

παηρλίδη «Music Master Chopin». 

Σα παηρλίδηα απηά είλαη εμαηξεηηθά θαη έρνπλ απνηειέζεη ζρεδηαζηηθά ρλάξηα γηα 

πιήζνο άιια κνπζηθά παηρλίδηα. Σν κόλν κεηνλέθηεκα πνπ παξνπζηάδνπλ 

παηρλίδηα ηνπ είδνπο απηνύ, είλαη όηη ρξεζηκνπνηνύλ ηε κέζνδν ηεο 

«ηακπιαηνύξαο», κε απνηέιεζκα λα κελ καζαίλεη ν παίθηεο ζηελ νπζία λα 

δηαβάδεη κνπζηθή ζύκθσλα κε ηε δπηηθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία.  

Ζ κέζνδνο (γξαθή) ηεο «ηακπιαηνύξαο» είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε θαη όρη κόλν 

ζηα ςεθηαθά παηρλίδηα, θαζώο πξνηηκάηαη από αξθεηνύο επίδνμνπο θηζαξίζηεο 

θπξίσο, θαζώο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πην γξήγνξε εθκάζεζε ελόο κνπζηθνύ 

θνκκαηηνύ, κέζσ ηεο κίκεζεο. Γελ πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ζεκεηνγξαθία αιιά 

γηα κία νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ νξγάλνπ κε νδεγίεο γηα ην πνηεο θηλήζεηο 

πξέπεη ν εθηειεζηήο λα κηκεζεί (ρσξίο λα γλσξίδεη ην γηαηί), πξνθεηκέλνπ λα 

παξάγεη έλα ζπγθεθξηκέλν ερεηηθό απνηέιεζκα.  

Πξόθεηηαη γηα έλα «ηπθιό» θαη εκηηειέο ζύζηεκα ην νπνίν δελ δύλαηαη λα 

πεξηγξάςεη νινθιεξσκέλεο κνπζηθέο έλλνηεο όπσο είλαη νη θζόγγνη, νη αμίεο θαη ν 

ξπζκόο ή νη ρξσκαηηζκνί ελόο κνπζηθνύ θνκκαηηνύ. Δμάιινπ έλα από ηα βαζηθά 
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πιενλεθηήκαηα ηεο δπηηθήο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο έλαληη ηεο γξαθήο απηήο, 

είλαη όηη απηή είλαη «θνηλή» θαη θαηαλνεηή από όινπο ηνπο κνπζηθνύο 

παγθνζκίσο, αζρέησο από ην κνπζηθό όξγαλν ελαζρόιεζεο ηνπ θαζελόο 

(Chasmac, 2014). 

 

 

Δηθόλα 2.1. Σηηγκηόηππν από ην κνπζηθό ςεθηαθό παηρλίδη «Guitar Hero». 

 

 

 

Δηθόλα 2.2. Τν «game controller» ηνπ «Guitar hero». 
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Δηθόλα 2.3. Σηηγκηόηππν από ηνπ κνπζηθό ςεθηαθό παηρλίδη «Synthesia». 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3  

Τν Μνπζηθό Δθπαηδεπηηθό Χεθηαθό Παηρλίδη «Flying 

Notes» 

 

 

 

3.1. Δηζαγσγή 
 

ην θεθάιαην απηό ζα πεξηγξαθεί ην κνπζηθό εθπαηδεπηηθό ςεθηαθό παηρλίδη 

«Flying Notes». Θα παξνπζηαζηνύλ νη θαλόλεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηνπ 

παηρληδηνύ, θαζώο θαη ηα θύξηα ζρεδηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. ην ηέινο ηνπ 

θεθαιαίνπ ζα γίλεη κία ζύληνκε παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ, ηνπ Construct 2 ηεο Scirra.  

 

3.2. Σύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ Παηρληδηνύ 
 

To «Flying Notes» είλαη έλα κνπζηθό εθπαηδεπηηθό ςεθηαθό παηρλίδη ηύπνπ 

Puzzle Arcade, ην νπνίν απνηειείηαη από 30 επίπεδα (levels) θιηκαθνύκελεο 

δπζθνιίαο θαη ην νπνίν ζηνρεύεη ζηελ θηήζε βαζηθώλ κνπζηθώλ ζεσξεηηθώλ 

γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Δίλαη θαηάιιειν γηα παίθηεο ειηθίαο έμη εηώλ θαη άλσ 

θαη δελ πξνϋπνζέηεη πξνϋπάξρνπζεο κνπζηθέο γλώζεηο. 
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3.3. Καλόλεο ηνπ Παηρληδηνύ 
 

Οη θαλόλεο είλαη απηνί πνπ θάλνπλ έλα παηρλίδη δηαζθεδαζηηθό θαη ζπλάκα δίθαην 

γηα όινπο ηνπ παίθηεο. Υσξίο θαλόλεο, δελ ππάξρεη παηρλίδη. Δίλαη απηνί πνπ 

θαζνξίδνπλ ηα όξηα θαη σζνύλ ηνπο παίθηεο λα αθνινπζήζνπλ ζπγθεθξηκέλα 

κνλνπάηηα γηα λα επηηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο, θαη είλαη απηνί πνπ δηαζθαιίδνπλ 

όηη όινη νη παίθηεο ζα αθνινπζήζνπλ ηα ίδηα (Prensky, 2001). ε αληίζεζε κε 

άιινπ είδνπο παηρλίδηα, ζηα ςεθηαθά νη θαλόλεο είλαη ελζσκαησκέλνη ζηε 

κεραληθή ηνπο.  

Οη γεληθνί θαλόλεο ηνπ «Flying Notes» είλαη νη εμήο: 

 O παίθηεο πξέπεη λα «μεθιεηδώζεη» θαζέλα από ηα ηξηάληα επίπεδα ηνπ 

παηρληδηνύ πξνθεηκέλνπ λα ην νινθιεξώζεη επηηπρώο. 

 O παίθηεο κπνξεί λα εηζέιζεη θαη λα δνθηκαζηεί ζε έλα επίπεδν κόλν αλ 

απηό είλαη «αλνηρηό». 

 Αλ ν παίθηεο νινθιεξώζεη επηηπρώο έλα επίπεδν, απηόκαηα μεθιεηδώλεη 

ην ακέζσο επόκελν. Δάλ όρη, ην ακέζσο επόκελν επίπεδν παξακέλεη 

θιεηδσκέλν. 

 ηελ αξρή ηνπ παηρληδηνύ όια ηα επίπεδα είλαη θιεηδσκέλα εθηόο από ην 

επίπεδν 1. 

 Ο παίθηεο κπνξεί λα μαλαπξνζπαζήζεη λα ζπγθεληξώζεη πςειόηεξε 

βαζκνινγία ζε έλα επίπεδν ην νπνίν έρεη νινθιεξώζεη επηηπρώο. Χο 

βαζκνινγία ελόο επηπέδνπ απνζεθεύεηαη ε κέγηζηε πνπ έρεη επηηεπρζεί ζε 

απηό, κεηαμύ όισλ ησλ πξνζπαζεηώλ.  
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 Χο ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ παίθηε νξίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ 

βαζκνινγηώλ όισλ ησλ επηπέδσλ, κε κέγηζηε ηηκή ηνπο ηξεηο ρηιηάδεο 

πόληνπο. 

 

Οη εηδηθνί θαλόλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ νινθιήξσζε θαη ηνπο πόληνπο 

βαζκνιόγεζεο ηνπ θάζε επηπέδνπ, πνηθίινπλ αλάινγα κε ην game play ηνπ 

(αλαιπηηθόηεξα ζην Κεθάιαην 4), αιιά θαη αλάινγα ηελ ειηθία ηνπ ρξήζηε. 

Πάλησο ζε θαζέλα από ηα ηξηάληα επίπεδα ηνπ παηρληδηνύ, ηα πηζαλά 

απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη ηα εμήο: 

 Δθαηό πόληνη, δειαδή ηξία αζηέξηα (επηηπρήο νινθιήξσζε επηπέδνπ). 

 Πελήληα πόληνη, δειαδή δύν αζηέξηα (επηηπρήο νινθιήξσζε επηπέδνπ). 

 Σξηάληα πόληνη, δειαδή έλα αζηέξη (επηηπρήο νινθιήξσζε επηπέδνπ). 

 Μεδέλ πόληνη πνπ κεηαθξάδεηαη ζε θαλέλα αζηέξη. (απνηπρία 

νινθιήξσζεο επηπέδνπ). 

 

3.4. Δθπαηδεπηηθνί Σηόρνη 
 

Έλα από ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ δηαρσξίδεη ηα εθπαηδεπηηθά ςεθηαθά από ηα 

ππόινηπα παηρλίδηα, είλαη όηη έρνπλ σο πξσηαξρηθό ζηόρν ηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ (Association Information Resources 

Management, 2010). To «Flying Notes» θηλείηαη εθπαηδεπηηθά ζε δύν βαζηθνύο 

κνπζηθνύο άμνλεο: Σελ κνπζηθή αλάγλσζε, δειαδή ηελ ηθαλόηεηα λα κπνξεί 

θάπνηνο λα δηαβάδεη θαη λα απνδίδεη ζσζηά κε ηε θσλή ηνπ ή κε έλα κνπζηθό 

όξγαλν έλα κνπζηθό θείκελν, θαη ηελ αθνπζηηθή εμάζθεζε (ear training) δειαδή 
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ηελ εθπαίδεπζε ηεο ηθαλόηεηαο πνπ έρεη έλαο κνπζηθόο λα αλαγλσξίδεη 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε ηελ αίζζεζε ηεο αθνήο ηνληθά ύςε, δηαζηήκαηα, 

ξπζκηθά κνηίβα θαη άιια βαζηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο. «Μέζσ ηεο αθνπζηηθήο 

εμάζθεζεο εθπαηδεύνπκε ην κπαιό καο λα κπνξεί λα απνθσδηθνπνηεί ηνπο ήρνπο 

πνπ ιακβάλεη ην απηί θαη λα ηνπο κεηαηξέπεη ζε κνπζηθέο έλλνηεο» (Sutton, 

2010). 

Αλαιύνληαο ηα παξαπάλσ θαη ζύκθσλα κε ηελ αλαζεσξεκέλε ηαμηλνκία ηνπ 

Bloom, νη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηνπ παηρληδηνύ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ηνκείο: 

Όζνλ αθνξά ην γλσζηηθό ηνκέα κάζεζεο ν παίθηεο ζην ηέινο ηνπ παηρληδηνύ ζα: 

 γλσξίδεη ηα νλόκαηα ησλ θζόγγσλ θαη ζα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηηο λόηεο 

κε βάζε ηε ζέζε ηνπο ζην πεληάγξακκν θαη ζε κία ηνληθή έθηαζε από ηε 

λόηα Νην ηεο 4εο νθηάβαο έσο ηε λόηα Λα ηεο 5εο νθηάβαο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιινησκέλσλ θζόγγσλ) ζην θιεηδί ηνπ νι. 

 θαηαλνεί έλα από ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο δπηηθήο κνπζηθήο 

ζεκεηνγξαθίαο, ηε ρξήζε ηνπ πεληαγξάκκνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο λόηεο 

σο ζπζηήκαηνο απνηύπσζεο ηνληθώλ πςώλ. 

 θαηαλνεί κνπζηθέο έλλνηεο όπσο είλαη ε νθηάβα, νη αιινηώζεηο θαη νη 

βνεζεηηθέο γξακκέο. 

 είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη ηηο αμίεο ησλ θζνγγόζεκσλ βάζε ηνπ ζρήκαηνο 

ηνπο (νιόθιεξν, κηζό, ηέηαξην) θαη ζα γλσξίδεη ηελ ηζνδπλακία κεηαμύ 

απηώλ. 

 Καηαλνεί ηελ έλλνηα ηνπ Tempo θαη ηνλ ηξόπν πνπ απηό ζε ζπλδπαζκό κε 

ην κέηξν θαη ηελ αμία κίαο λόηαο, θαζνξίδεη ηελ ζρεηηθή δηάξθεηά ηεο. 
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Όζνλ αθνξά ην ςπρνθηλεηηθό ηνκέα κάζεζεο ν παίθηεο ζα εθπαηδεπηεί λα: 

 απνδίδεη ζσζηά ηηο λόηεο, ηόζν σο πξνο ην ηνληθό ηνπο ύςνο, όζν θαη σο 

πξνο ηελ ρξνληθή δηάξθεηα πνπ απηέο απνηππώλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν 

κέηξν θαη tempo, ζηα πιήθηξα ελόο εηθνληθνύ πηάλνπ. 

 αληηιακβάλεηαη θαη λα δηαθξίλεη ηε δηαθνξά ηνπ ηνληθνύ ύςνπο κεηαμύ 

δύν θζόγγσλ. 

 αλαγλσξίδεη αθνπζηηθά έλα θζόγγν έρνληαο ζα βνήζεκα ζηαζεξό ηνληθό 

ζεκείν αλαθνξάο. 

 αλαγλσξίδεη αθνπζηηθά ηελ αμία κίαο λόηαο βάζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζε 

ζπγθεθξηκέλν Tempo. 

 αλαγλσξίδεη αθνπζηηθά έλα θζόγγν, ρσξίο λα ηνπ δίδεηαη ηνληθό ζεκείν 

αλαθνξάο. 

Όζνλ αθνξά ην ζπλαηζζεκαηηθό ηνκέα, ζηόρνο είλαη λα απνθηήζεη ν παίθηεο 

ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ αηζζεηηθή αμία ηεο ηέρλεο ηεο κνπζηθήο θαη ηελ 

δηαδηθαζία κάζεζεο. 

 

3.5. Κύξηα Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ Παηρληδηνύ 
 

Αθνινπζεί αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά – θιεηδηά ηνπ παηρληδηνύ, θαζώο θαη 

επεμήγεζε ησλ ιόγσλ γηα ηνπο νπνίνπο απηά θξίζεθαλ απαξαίηεηα ώζηε λα 

ελζσκαησζνύλ ζηε κεραληθή ηνπ. 
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3.5.1. Πίλαθαο Καηάηαμεο Παηθηώλ 

 

Ο αληαγσληζκόο είλαη έλα από βαζηθά ζηνηρεία ελόο ςεθηαθνύ παηρληδηνύ. Αθόκε 

θαη ζε παηρλίδηα πνπ δελ ππάξρεη αληαγσληζκόο κε άιινπο παίθηεο, ππάξρεη ε 

πξόθιεζε ηνπ παίθηε λα ληθήζεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό (π.ρ. λα μεπεξάζεη ην 

πξνεγνύκελν score ηνπ), ή λα ληθήζεη ην ίδην ην ζύζηεκα ηνπ παηρληδηνύ 

(Whitton, 2014). 

Όηαλ πξόθεηηαη γηα αληαγσληζκό κεηαμύ ησλ παηθηώλ, ν πίλαθαο θαηάηαμεο είλαη 

έλα από ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ ζε έλα ςεθηαθό παηρλίδη θαη 

λα απνηειέζεη θίλεηξν βειηίσζεο θαη πξνόδνπ γηα ηνπο παίθηεο. Ζ ρξήζε απηνύ 

πξέπεη λα αθνινπζεί θάπνηνπο θαλόλεο, θαζώο πξέπεη λα δίλεη ζε όινπο ηνπο 

παίθηεο ηελ επθαηξία λα βξεζνύλ ζηηο πξώηεο ηνπ ζέζεηο, ελώ από ζέζε ζε ζέζε 

δελ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηνπ score (Classroomaid, 

2012). Απηό ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη ζπλαίζζεκα απνγνήηεπζεο ζηνπο 

παίθηεο. 

Σν «Flying Notes» δηαζέηεη leaderboard ηθαλό λα απνζεθεύζεη ηε βαζκνινγία 

πνιιώλ παηθηώλ ζηνλ ίδην Ζ/Τ, ελώ ζε ζπλδπαζκό κε ηε δνκή βαζκνιόγεζεο 

ηνπ παηρληδηνύ (0, 30, 50 ή 100 πόληνη γηα θάζε επίπεδν θαη κέγηζηε βαζκνινγία 

παηρληδηνύ 3000 πόληνη), δίλεη ζηνπο πεξηζζόηεξεο παίθηεο ηελ δπλαηόηεηα λα 

εκθαλίδνληαη ζε απηόλ θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηηο πξώηεο ηνπ ζέζεηο. Μόλν νη 

παίθηεο κε κεδεληθή βαζκνινγία δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ηνπ 

παηρληδηνύ. 
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3.5.2. Σύζηεκα Δηζόδνπ θαη Γεκηνπξγίαο Λνγαξηαζκνύ 

 

Σν παηρλίδη δηαζέηεη ζύζηεκα εηζόδνπ θαη δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνύ, ην νπνίν 

επηηξέπεη ηελ εγγξαθή θαη ηελ ρξήζε ηνπ από πνιιαπινύο παίθηεο ζηνλ ίδην Ζ/Τ. 

Σν ζύζηεκα ππνζηεξίδεη δύν ηύπνπο ινγαξηαζκώλ ρξεζηώλ: απηόλ ηνπ παίθηε, 

πνπ έρεη σο θύξην ζηόρν λα δνθηκαζηεί ζηα επίπεδα ηνπ παηρληδηνύ θαη λα ηα 

νινθιεξώζεη επηηπρώο θαη απηόλ ηνπ δηαρεηξηζηή, πνπ έρεη σο θύξην ζηόρν ηoλ 

έιεγρν ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ ζηαηηζηηθώλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην παηρλίδη 

παηθηώλ. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαζηζηνύλ ην παηρλίδη ηδαληθό γηα ρξήζε ζε 

πεξηβάιινληα κε κεγάιν αξηζκό παηθηώλ θαη κε πεξηνξηζκέλν αξηζκό Ζ/Τ (όπσο 

κία ζρνιηθή ηάμε γηα παξάδεηγκα). 

Πέξαλ απηώλ, ην ζύζηεκα εηζόδνπ θαη δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνύ απνηειεί 

βαζηθό ζηνηρείν ηνπ παηρληδηνύ, θαζώο πάλσ ζε απηό ζηεξίδνληαη πνιιέο άιιεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ, όπσο είλαη ν πίλαθαο θαηάηαμεο παηθηώλ, ε δπλαηόηεηα 

απηόκαηεο απνζήθεπζεο ηεο πξνόδνπ θάζε παίθηε, ε απνζήθεπζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ θαη ησλ ζηαηηζηηθώλ ηνπ, θαζώο θαη ε εμαηνκίθεπζε ηνπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ κε ηνλ θαζνξηζκό ηεο εηθόλαο πξνθίι ηνπ. Μέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνύ δίδεηαη ζην παίθηε ε αίζζεζε θαη ε ηθαλνπνίεζε όηη δηαζέηεη 

έλα δηθό ηνπ πξνζσπηθό μερσξηζηό κέξνο, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εηθνληθνύ 

θόζκνπ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη. 

 

3.5.3. Ηιηθία θαη Βαζκόο Γπζθνιίαο 

 

Σν θίλεηξν ηνπ παίθηε παξακέλεη πςειό θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ςεθηαθνύ 

παηρληδηνύ, κόλν όηαλ νη πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηόλ δελ είλαη νύηε 
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πνιύ δύζθνιεο, αιιά νύηε θαη πνιύ εύθνιεο. Μόλν ηόηε απηόο δηαηεξεί ζε πςειό 

επίπεδν ην ελδηαθέξνλ ηνπ (Felicia, 2011).   

Αλάινγα κε ην game play ελόο παηρληδηνύ, νη θπζηθέο δεμηόηεηεο όπσο είλαη ν 

ζπληνληζκόο, ε επηδεμηόηεηα θαη ε ηαρύηεηα ελόο παίθηε, είλαη απηέο πνπ κπνξεί 

λα θαζνξίζνπλ θαηά πνιύ κεγάιν κέξνο, ηνλ βαζκό ηεο πξόθιεζεο πνπ απηόο ζα 

αληηκεησπίζεη. Μία ζπγθεθξηκέλε δνθηκαζία κπνξεί λα απνηειέζεη ηεξάζηηα 

πξόθιεζε γηα έλα παίθηε ειηθίαο 8 ρξνλώλ όρη όκσο θαη γηα έλαλ παίθηε 15 εηώλ, 

ν νπνίνο κάιινλ ζα ηε ζεσξήζεη βαξεηή. Καη απηό γηαηί όια ηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ (ηαρύηεηα, ζπληνληζκόο θ.η.ι.), θαηαδεηθλύνπλ                       

ην επίπεδν ηεο ςπρνθηλεηηθήο εμέιημεο ηνπ παίθηε, ην νπνία ζε πνιύ κεγάιν 

βαζκό εμαξηάηαη από ηελ ειηθία ηνπ, θαη απνηεινύλ παξάγνληεο θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηόο αιιειεπηδξά κε ην παηρλίδη. 

ε έλα ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό παηρλίδη είλαη απαξαίηεην λα ιακβάλνληαη ππόςε 

νη δηαθνξέο απηέο θαη ε δπζθνιία ηνπ παηρληδηνύ λα πξνζαξκόδεηαη έσο έλα 

βαζκό ζην ειηθηαθό επίπεδν ηνπ παίθηε. Σν «Flying Notes» πξνζαξκόδεη ην 

βαζκό δπζθνιίαο ησλ επηπέδσλ, αλάινγα κε ηελ ειηθία πνπ ζέηεη ν παίθηεο θαηά 

ηελ δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ (αλαιπηηθόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πώο 

δηακνξθώλεηαη ην θάζε επίπεδν αλάινγα κε ην βαζκό δπζθνιίαο, ππάξρνπλ ζην 

Κεθάιαην 4). Έηζη ελώ ζηα πεξηζζόηεξα ςεθηαθά παηρλίδηα παξαηεξνύληαη ηξία 

δηαθνξεηηθά επίπεδα δπζθνιίαο (easy, medium, hard), ζην «Flying Notes» 

δηακνξθώλεηαη μερσξηζηό επίπεδν δπζθνιίαο γηα θάζε κία από ηηο παξαθάησ 

ειηθηαθέο νκάδεο: έσο 7 εηώλ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-17 εηώλ θαη 18 εηώλ θαη 

άλσ. 
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3.5.4. Σηαηηζηηθά 

 

Σν «Flying Notes» δηαζέηεη κεραληζκό ηθαλό λα ζπιιέγεη δεδνκέλα από ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν αιιειεπίδξαζε ν παίθηεο κε ην παηρλίδη ζε θαζέλα από ηα 30 

επίπεδά ηνπ θαη λα απνζεθεύεη ζηαηηζηηθά πνπ αθνξνύλ ηελ νξζόηεηα ησλ 

απνθξίζεώλ ηνπ ζηηο κνπζηθέο δνθηκαζίεο πνπ ηνπ παξνπζηάζηεθαλ. 

Σα ζηαηηζηηθά ηνπ θάζε επηπέδνπ, αλάινγα κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπ ζηόρν, 

αζξνίδνληαη ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο κνπζηθέο θαηεγνξίεο. Οη δύν αθνξνύλ 

ζηελ ηθαλόηεηα κνπζηθήο αλάγλσζεο θαη νη άιιεο δύν ζηηο αθνπζηηθέο 

ηθαλόηεηεο (αλαιπηηθόηεξε παξνπζίαζε ησλ κνπζηθώλ θαηεγνξηώλ ζην 

ππνθεθάιαην 4.6). 

Δθηόο από ηελ άκεζε αλαηξνθνδόηεζε πνπ παξέρεηαη ζην παίθηε από ην παηρλίδη 

θαηά ηε δνθηκαζία ησλ επηπέδσλ θαη ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έρεη 

ζπγθεληξώζεη ζην παηρλίδη, ηα ζηαηηζηηθά κπνξνύλ λα ρξεζηκεύζνπλ σο κία 

δεπηεξεύνπζα πεγή αλαηξνθνδόηεζεο κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί ν παίθηεο λα 

δηαπηζηώζεη πνπ αθξηβώο αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο, ζε πνηνπο ηνκείο πξέπεη λα 

βειηησζεί ή αλ ρξεηάδεηαη λα αλαδεηήζεη βνήζεηα. 

Ζ ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθώλ απνθηά αθόκε κεγαιύηεξε αμία εάλ ην παηρλίδη 

απνηειεί κέξνο ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ζε ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαη ν 

θαζεγεηήο έρεη ην ξόιν ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ παηρληδηνύ (όπσο αλαθέξζεθε πην 

πάλσ, ζην «Flying Notes» ν ινγαξηαζκόο ηνπ δηαρεηξηζηή έρεη πξόζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηα αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά όισλ ησλ εγγεγξακκέλσλ παηθηώλ). 

ηελ πεξίπησζε απηή ηα ζηαηηζηηθά κπνξεί λα απνηειέζνπλ κία δηαξθή πεγή 

αλαηξνθνδόηεζεο θαη πιεξνθνξηώλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ν θαζεγεηήο κπνξεί λα 
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«δηαγλώζεη» πνηνη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ πξόβιεκα, πνηεο έλλνηεο ηνπο 

δπζθνιεύνπλ, πνπ πζηεξνύλ, πνπ ππεξηεξνύλ θαη αλ ρξεηάδνληαη βνήζεηα. 

Μπνξεί επίζεο λα απνηειέζνπλ πεγή αλαζηνραζκνύ θαη γηα ηνλ ίδην, γηα ην αλ ζα 

έπξεπε λα λα αιιάμεη θάηη ζηνλ ηξόπν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ή λα ηελ επηθεληξώζεη 

ζε κνπζηθέο έλλνηεο πνπ δπζθνιεύνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο. Σέινο, από ηε 

ηειεπηαία κνπζηθή θαηεγνξία ζηαηηζηηθώλ («Absolute Pitch Success Rate»), 

κπνξεί λα δηαπηζηώζεη πνηνη παίθηεο δηαζέηνπλ «θαιό» ή «απόιπην κνπζηθό 

απηί», πξνζόλ ην νπνίν θέξεηαη λα δηαθξίλεη ηνπο «ραξηζκαηηθνύο» κνπζηθνύο.  

 

3.6. Υινπνίεζε ηνπ Παηρληδηνύ 
 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παηρληδηνύ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθό Construct 2 ηεο 

δηαδηθηπαθήο εηαηξείαο Scirra. Σν «Construct 2» είλαη έλα ινγηζκηθό ην νπνίν 

επηηξέπεη ηελ γξήγνξε αλάπηπμε δηζδηάζηαησλ HTML5 παηρληδηώλ, ρσξίο λα 

απαηηνύληαη γλώζεηο πξνγξακκαηηζκνύ (Scirra, n.d.). Έλα project ηνπ Construct 2 

απνηειείηαη από πνιιαπιέο ζθελέο (layouts), δειαδή πξνθαζνξηζκέλεο δηαηάμεηο 

αληηθεηκέλσλ. Σα layouts κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινύληαη από πνιιά επίπεδα 

(layers) πάλσ ζηα νπνία ηνπνζεηνύληαη ηα γξαθηθά ζηνηρεία ηνπ παηρληδηνύ 

(Scirra, n.d), ε εηζαγσγή ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ελαπόζεζε ηνπο ζε 

απηά, κέζσ ηνπ νπηηθνύ επεμεξγαζηή (visual editor) ηνπ ινγηζκηθνύ (Δηθόλα 3.1). 

ηα γξαθηθά ζηνηρεία, κπνξεί λα πξνζηεζνύλ πξνθαζνξηζκέλεο ηδηόηεηεο – 

ζπκπεξηθνξέο (physics, bullet, sine θ.η.ι.). 

ε θάζε layout ηνπ παηρληδηνύ αληηζηνηρεί έλα θύιιν εληνιώλ (Δηθόλα 3.2), κέζσ 

ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπ παηρληδηνύ. Κάζε ηέηνην 
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θύιιν εληνιώλ απνηειείηαη από κία ιίζηα γεγνλόησλ ηα νπνία απαξηίδνληαη από 

ζπλζήθεο (conditions) θαη από ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινύληαη όηαλ ηθαλνπνηνύληαη 

νη ζπλζήθεο απηέο (Scirra, n.d.). 

Δθηόο από ηελ εηζαγσγή γξαθηθώλ, ην Construct 2 επηηξέπεη θαη ηελ εηζαγσγή 

αξρείσλ ήρνπ κε ηε κνξθή «.wav» ηα νπνία απηόκαηα θσδηθνπνηεί ζε αξρεία 

«.ogg» θαη «.m4a», θαζέλα ηα νπνία ππνζηεξίδεηαη από δηαθνξεηηθέο πιαηθόξκεο 

θαη πεξηεγεηέο. Αλάινγα κε ηελ πιαηθόξκα πνπ ζα ζηνρεύζεη ν ρξήζηεο, ην 

Construct 2 επηιέγεη ην θαηάιιειν αξρείν ήρνπ. Γελ ππνζηεξίδεηαη ε ρξήζε 

αξρείσλ «.mp3», ηα νπνία έρνπλ πνιύ πην κηθξό κέγεζνο θαη ππνζηεξίδνληαη από 

ζρεδόλ όιεο ηηο πιαηθόξκεο, θαζώο όπσο ηζρπξίδεηαη ε εηαηξεία απαηηείηαη εηδηθή 

άδεηα γηα ηελ ρξήζε ηνπο. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ κεγέζνπο 

ηεο ηειηθήο εθαξκνγήο. 

Μία αθόκε δπλαηόηεηα ηνπ Construct είλαη ε δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ (objects) ζε «νηθνγέλεηεο» (families), νη νπνίεο κπνξνύλ θαη απηέο 

κε ηε ζεηξά ηνπο λα δηαζέηνπλ πξνθαζνξηζκέλεο ηδηόηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο. ην 

«Flying Notes» ε ιεηηνπξγία απηή επέηξεςε ηελ νκαδνπνίεζε ησλ λνηώλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην θάζε επίπεδν. Δπίζεο ην Construct 2 δηαζέηεη έλα ζύζηεκα 

ρξήζεο κεηαβιεηώλ ηόζν ζε επίπεδν παηρληδηνύ (global) όζν θαη ζε επίπεδν 

αληηθεηκέλσλ (instance). Ζ ζπλδπαζηηθή ρξήζε απηώλ επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ηεο 

απόθξηζεο ηνπ παίρηε σο ζσζηή ή σο ιαλζαζκέλε, ελώ κία ηέηνηα κεηαβιεηή 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο πνιιαπιαζηαζηήο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ βαζκνύ δπζθνιίαο 

ησλ επηπέδσλ ηνπ παηρληδηνύ, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ παίθηε. 



29 

 

Όζνλ αθνξά ηελ εηζαγσγή εληνιώλ, ην Construct 2 ππνζηεξίδεη ηε δπλαηόηεηα 

εηζαγσγήο απηώλ κέζσ πιεθηξνινγίνπ, πνληηθηνύ, θσλεηηθή ή αγγίγκαηνο 

(touch). Γελ ππνζηεξίδεηαη ε εηζαγσγή εληνιώλ κέζσ ηνπ πξσηνθόιινπ «midi» 

γεγνλόο πνπ απνηειεί ζνβαξό κεηνλέθηεκα εηδηθά γηα ηελ αλάπηπμε κνπζηθώλ 

εθαξκνγώλ νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα ζπλδεζνύλ κε πεξηθεξεηαθά ειεθηξνληθά 

κνπζηθά όξγαλα.  

Καλέλα από ηα πην πνιύπινθα ζπζηήκαηα ηνπ «Flying Notes», όπσο είλαη ην 

ζύζηεκα εηζόδνπ θαη δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνύ, ε απνζήθεπζε ζηαηηζηηθώλ, ην 

ζύζηεκα βαζκνιόγεζεο, ν πίλαθαο θαηάηαμεο παηθηώλ θαη ε απηόκαηε 

απνζήθεπζε θαηάζηαζεο ηνπ παηρληδηνύ δελ ζα ήηαλ δπλαηό λα πινπνηεζεί, αλ ην 

Construct 2 δελ ελζσκάησλε πξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο, όπσο ηελ ππνζηήξημε 

ζπζηνηρηώλ (arrays) θαη web storage. Γηα ηελ πινπνίεζε όισλ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ ζπζηεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο ζπλδπαζκόο ησλ 

πξνζζέησλ απηώλ. 

Όηαλ νινθιεξσζεί ν πξνγξακκαηηζκόο ελόο παηρληδηνύ, ην Construct 2 δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα εμαγσγήο ηνπ σο (Ashley, 2011): 

 HTML5 Website. Σν παηρλίδη ηόηε κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε κία 

ηζηνζειίδα θαη λα είλαη δηαζέζηκν δηαδηθηπαθά. Μπνξεί λα «ηξέμεη» κέζσ 

ελόο web browser (ππνζηεξίδνληαη ηα πεξηζζόηεξα πξνγξάκκαηα 

πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν) ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε θάπνηνπ άιινπ 

πξνζζέηνπ (π.ρ. Flash Player).      

 Android app (κέζσ Crosswalk). Γηα ην ηειηθό «ρηίζηκν» ηεο εθαξκνγήο 

(.apk) απαηηείηαη ε ρξήζε ηξίηνπ εξγαιείνπ (Intel XDK). 
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 Desktop app γηα Windows, OSX θαη Linux (κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ NWjs ). 

 iOS app (κέζσ Cordova θαη ηε ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο PhoneGap Build). 

 Windows 10 Universal app (κέζσ ηεο ρξήζεο.ηνπ Microsoft Visual Studio 

15). 

Παξόιν πνπ ην Construct 2 πξνζθέξεη πνιιαπιέο επηινγέο εμαγσγήο θαη γηα 

δηαθνξεηηθέο πιαηθόξκεο, δελ δηαζέηεη ην ίδην native exporter, αιιά απαηηείηαη ε 

ρξήζε 3
rd

 party HTML wrapper, γεγνλόο πνπ απμάλεη ζεκαληηθά ην κέγεζνο ηεο 

ηειηθήο εθαξκνγήο. 

Άιια ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξάιιεια κε ην Construct 2 γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ παηρληδηνύ, ήηαλ ην Photoshop CS6 ηεο Adobe (γηα ηνλ ζρεδηαζκό 

αξθεηώλ γξαθηθώλ ζηνηρείσλ), ην Cubase Pro 7 ηεο Steinberg θαη ην Sound Forge 

10 ηεο Sony (γηα ηελ δεκηνπξγία πνιιώλ εθ ησλ ερεηηθώλ απνζπαζκάησλ θαη 

ησλ Sound FΥ). Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήρνη θαη γξαθηθά ζηνηρεία από ηξίηεο 

δηαδηθηπαθέο πεγέο, ζύκθσλα πάληα κε ηνπο όξνπο ησλ αδεηώλ ρξήζεο απηώλ, 

πεγέο γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη αλαθνξά ζε εδηθό ηνκέα ηνπ παηρληδηνύ. 
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Δηθόλα 3.1. Ο νπηηθόο επεμεξγαζηήο ηνπ ινγηζκηθνύ Construct 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3.2. Τκήκα ηνπ θύιινπ εληνιώλ ηνπ 2νπ επηπέδνπ ηνπ παηρληδηνύ. 



32 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4  

Αλαιπηηθή Παξνπζίαζε ηνπ Μνπζηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ 

Χεθηαθνύ Παηρληδηνύ «Flying Notes» 

 

 

4.1. Δηζαγσγή 
 

ην θεθάιαην απηό ζα παξνπζηαζηνύλ αλαιπηηθά ηα layouts ηνπ παηρληδηνύ θαη κε 

ηελ ζεηξά πνπ απηά εκθαλίδνληαη βάζε ηεο ζρεδηαζηηθήο ηνπ δνκήο (Δηθόλα 4.1). 

Όζνλ αθνξά ηα επίπεδα (levels), απηά ζα παξνπζηαζηνύλ νκαδνπνηεκέλα θαηά 

ηύπν αιιειεπίδξαζεο ηνπ παίθηε κε ην παηρλίδη. 

 

 

Δηθόλα 4.1. Η ξνή ησλ Layouts ηνπ παηρληδηνύ. 
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4.2. Δηζαγσγή ηνπ Παηρληδηνύ 
 

Ζ πξώηε νζόλε πνπ αληηθξίδεη ν ρξήζηεο ηξέρνληαο ην παηρλίδη, είλαη ην πνζνζηό 

θόξησζήο ηνπ επί ηνηο εθαηό. Μόιηο νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, αθνινπζεί νζόλε 

όπνπ έλαο εηθνληθόο ραξαθηήξαο (πηελό) κεηαθέξεη ην γξάκκα «o» πξνθεηκέλνπ 

λα ην ηνπνζεηήζεη θαη λα ζπκπιεξώζεη ην ινγόηππν ηνπ παηρληδηνύ (Δηθόλα 4.2). 

Με ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, ην γξάκκα αιιάδεη δηαδνρηθά ρξσκαηηζκνύο θαη ερεί θαη 

ην αθνπζηηθό ινγόηππν ηνπ παηρληδηνύ.  

Ύζηεξα από ηελ απνκάθξπλζε ηνπ εηθνληθνύ πηελνύ από ηα όξηα ηεο νζόλεο, ν 

ρξήζηεο αλαθαηεπζύλεηαη ζηελ επόκελε νζόλε (Δηθόλα 4.3). Με ηελ εκθάληζε 

ηεο νζόλεο απηήο αξρίδεη θαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ πξώηνπ backing track, track ην 

νπνίν ζα ζπλνδεύεη ηνλ παίθηε έσο ην θεληξηθό layout ηνπ παηρληδηνύ. Σν 

κνπζηθό απηό θνκκάηη είλαη αξθεηά εύζπκν θαη «παηρληδηάξηθν», εληζρύνληαο θαη 

κεηαθέξνληαο ηελ αληίζηνηρε αίζζεζε ζην ρξήζηε. 

Ο ρξήζηεο ζε απηό ην ζεκείν, πξέπεη λα αιιειεπηδξάζεη κε ην παηρλίδη παηώληαο 

ην πιήθηξν ειέγρνπ «play» γηα λα κεηαθεξζεί ζην επόκελν layout (ζύζηεκα 

εηζόδνπ θαη δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνύ). Με ην άγγηγκα ηνπ πιήθηξνπ, εθηόο από 

ηελ ερεηηθή ζήκαλζε πνπ ην ζπλνδεύεη (όπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαη κε όια ηα 

πιήθηξα ειέγρνπ ηνπ παηρληδηνύ), πξαγκαηνπνηείηαη θαη κεηαθνξά ηνπ παηρληδηνύ 

ζε πιήξε νζόλε, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηε θαιύηεξε δπλαηή εκπεηξία ζην ρξήζηε. 

Σέινο, δίδεηαη ε δπλαηόηεηα εμόδνπ από ην παηρλίδη, παηώληαο ην αληίζηνηρν 

πιήθηξν ειέγρνπ ην νπνίν βξίζθεηαη επάλσ δεμηά ζηελ νζόλε, θαη επηιέγνληαο 

«ok» ζην αλαδπόκελν παξάζπξν δηαιόγνπ (Δηθόλα 4.4). 
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Δηθόλα 4.2. Τν ινγόηππν ηνπ παηρληδηνύ. 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.3. Σηηγκηόηππν από ηελ εηζαγσγή ηνπ παηρληδηνύ. Ο παίθηεο αγγίδνληαο ην πιήθηξν ειέγρνπ 

«play» κεηαθέξεηαη ζην ζύζηεκα εηζόδνπ θαη δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνύ. 
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Δηθόλα 4.4. Δπηβεβαίσζε εμόδνπ από ην παηρλίδη. 

 

 

4.3. Σύζηεκα Δηζόδνπ θαη Γεκηνπξγίαο Λνγαξηαζκνύ 
 

Μέζσ ηνπ layout απηνύ (Δηθόλα 4.5) δίδεηαη ζην ρξήζηε, κε ην πάηεκα ηνπ 

αληίζηνηρνπ πιήθηξνπ ειέγρνπ, ε δπλαηόηεηα λα: 

 ζπλερίζεη σο ππάξρσλ παίθηεο έλα πξνεγνύκελα απνζεθεπκέλν παηρλίδη. 

 δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκό. 

 εηζέιζεη ζην ζύζηεκα σο ρξήζηεο απμεκέλσλ δηθαησκάησλ 

(δηαρεηξηζηήο), ν νπνίνο έρεη θπξίαξρε ιεηηνπξγία ηνλ έιεγρν ησλ 

αλαιπηηθώλ ζηαηηζηηθώλ όισλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην παηρλίδη παηθηώλ. 

 

Αλ ν παίθηεο δηαζέηεη ήδε ινγαξηαζκό, ηνπ δεηείηαη από ην ζύζηεκα λα εηζάγεη 

ζηα αληίζηνηρα πεδία ην όλνκα θαη ην ζπλζεκαηηθό πνπ είρε επηιέμεη θαηά ηε 
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δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνύ (Δηθόλα 4.6). Ύζηεξα από ηελ επηηπρή 

ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ εηζήγαγε, ν παίθηεο κεηαθέξεηαη ζην θεληξηθό 

layout ηνπ παηρληδηνύ, από ην νπνίν κπνξεί λα ζπλερίζεη ην παηρλίδη ηνπ αθξηβώο 

από ηελ θαηάζηαζε πνπ ην είρε αθήζεη ηελ ηειεπηαία θνξά πξηλ εμέιζεη από 

απηό.  

ηε πεξίπησζε ζηελ νπνία ν παίθηεο δελ δηαζέηεη ινγαξηαζκό θαη επηζπκεί λα 

δεκηνπξγήζεη έλαλ, πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη επηηπρώο ηα αλάινγα πεδία: επηινγή 

νλόκαηνο, επηινγή ζπλζεκαηηθνύ θαη επαιήζεπζε ζπλζεκαηηθνύ (Δηθόλα 4.7). Σν 

ηειεπηαίν ζηάδην δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνύ παίθηε, πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή 

ηεο ειηθίαο ηνπ (Δηθόλα 4.8). Ο παίθηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηε ηηκή πνπ επηζπκεί 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα δύν πιήθηξα ειέγρνπ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε ηνπ. Ζ 

ειηθία πνπ ζα εηζάγεη είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, θαζώο θαζνξίδεη ηνλ βαζκό 

δπζθνιίαο πνπ ζα αληηκεησπίζεη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα νινθιεξώζεη επηηπρώο 

ηα επίπεδα ηνπ παηρληδηνύ. 

Σέινο, κέζσ ηνπ layout απηνύ, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζην δηαρεηξηζηή λα εηζέιζεη 

ζην ζύζηεκα, ρξεζηκνπνηώληαο ζαλ όλνκα ρξήζηε «teacher» θαη θσδηθό 

«teacher225». Ο δηαρεηξηζηήο ύζηεξα κεηαθέξεηαη ζην θεληξηθό Layout ηνπ 

παηρληδηνύ  θαη απνθηά ηε δπλαηόηεηα λα κπνξεί λα ειέγρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο 

κε ηνπο εγγεγξακκέλνπο παίθηεο (όλνκα, ζπλζεκαηηθό, ειηθία, πόληνπο, ζπλνιηθό 

ρξόλν παηρληδηνύ, επίπεδα πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη) θαη ηα αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά 

ηνπο ζηηο δηάθνξεο κνπζηθέο θαηεγνξίεο. 
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Δηθόλα 4.5. Δπηινγή κεηαμύ λένπ ή εγγεγξακκέλνπ ρξήζηε. 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.6. Σπκπιήξσζε πεδίσλ γηα ηελ εηζαγσγή ζην παηρλίδη. 
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Δηθόλα 4.7. Γεκηνπξγία λένπ ινγαξηαζκνύ παίθηε. 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.8. Δηζαγσγή ειηθίαο. Η εηζαγσγή ηεο ειηθίαο ηνπ παίθηε απνηειεί ην ηειεπηαίν ζηάδην 

δεκηνπξγίαο λένπ ινγαξηαζκνύ. 
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4.4. Κεληξηθό Layout – Layout Δπηινγήο Δπηπέδνπ 
 

Πξόθεηηαη γηα ην θύξην layout ηνπ παηρληδηνύ, θαζώο κέζσ απηνύ ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα πινεγεζεί θαη λα έρεη πξόζβαζε ζε πιήζνο ιεηηνπξγηώλ ηνπ. Με ηελ 

έλαξμε ηνπ layout αξρίδεη ε αλαπαξαγσγή ηνπ δεύηεξνπ backing track, ην νπνίν 

είλαη πνιύ πην δηαθξηηηθό θαη ιηηό ζπγθξηηηθά κε ην πξώην θαη έρεη πην 

«κπζηεξηώδε» ραξαθηήξα.  

Σν layout απηό παξνπζηάδεη νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα αλ ν 

ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο είλαη α) παίθηεο (Δηθόλα 4.9) ή β) δηαρεηξηζηήο (Δηθόλα 

4.10). 

α) ην θεληξηθό πίλαθα ηνπ παηρληδηνύ, ν παίθηεο κπνξεί λα δεη πνηα επίπεδα έρεη 

νινθιεξώζεη επηηπρώο, θαζώο θαη κε πόζα αζηέξηα βαζκνινγήζεθε ζην θαζέλα 

από απηά. Δπίζεο κπνξεί λα επηιέμεη ην επίπεδν ην νπνίν ζα δνθηκαζηεί, εθόζνλ 

βεβαίσο απηό δελ είλαη θιεηδσκέλν (ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ππάξρεη αλάινγε 

ερεηηθή ζήκαλζε). Δπάλσ δεμηά ηεο νζόλεο ππάξρεη έλδεημε κε ηνπο ζπλνιηθνύο 

πόληνπο πνπ έρεη ζπγθεληξώζεη, ελώ αγγίδνληαο ην θνπκπί ειέγρνπ «music» 

κπνξεί λα θιείζεη ή λα επαλαθέξεη ηελ έληαζε ηεο κνπζηθήο θόληνπ. ην επάλσ 

αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο ππάξρεη ην εηθνλίδην πξνθίι πνπ έρεη επηιέμεη ν 

παίθηεο (αλ δελ έρεη επηιέμεη εηθνλίδην, εκθαλίδεηαη έλα εξσηεκαηηθό), 

αγγίδνληαο ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζην layout πξόζζεησλ ιεηηνπξγηώλ. Αγγίδνληαο 

ην πιήθηξν ειέγρνπ «leaderboard» ην νπνίν βξίζθεηαη θάησ αξηζηεξά, 

κεηαθέξεηαη ζην πίλαθα θαηάηαμεο παηθηώλ. Σέινο, ν παίθηεο κπνξεί λα 

απνζπλδεζεί από ην παηρλίδη θαη λα επηζηξέςεη ζην ζύζηεκα εηζόδνπ θαη 
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δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνύ, παηώληαο ην πιήθηξν ειέγρνπ «exit» θαη επηιέγνληαο 

«ok» ζην αλαδπόκελν παξάζπξν δηαιόγνπ. 

ην ζεκείν απηό, πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη κία πνιύ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία πνπ 

ζπληειείηαη θάζε θνξά πνπ ν παίθηεο επηζηξέθεη ζε απηό ην layout (π.ρ. από ην 

layout ελόο επηπέδνπ), είλαη ην απηόκαην ζώζηκν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ παηρληδηνύ 

(πόληνη, νινθιεξσκέλα επίπεδα, ζηαηηζηηθά, επηινγέο ρξήζηε). Όηαλ ν παίθηεο 

μαλά ζπλδεζεί ζην παηρλίδη, ζα ην βξεη ζηελ ίδηα αθξηβώο θαηάζηαζε πνπ ην είρε 

αθήζεη ηελ ηειεπηαία θνξά πξηλ απνζπλδεζεί από απηό. Ζ δηεξγαζία απηή 

ζπληειείηαη ζησπεξά θαη δελ γίλεηαη αληηιεπηή από ην παίθηε. 

β) Δάλ ζην παηρλίδη έρεη ζπλδεζεί ν δηαρεηξηζηήο, ηόηε ην layout παξνπζηάδεη 

νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο. Όια ηα επίπεδα εκθαλίδνληαη νινθιεξσκέλα θαη 

βαζκνινγεκέλα κε ηξία αζηέξηα έθαζην. Κάησ από ην θεληξηθό πίλαθα επηινγήο 

επηπέδσλ εκθαλίδνληαη πιήθηξα ειέγρνπ κέζσ ησλ νπνίσλ ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί 

λα ζέζεη ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ παηρληδηνύ. Ύζηεξα κπνξεί λα επηιέμεη θαη λα 

δνθηκαζηεί ν ίδηνο ζε θάπνην επίπεδν, πξνζνκνηώλνληαο ηελ ειηθία ελόο παίρηε 

(παξαδείγκαηνο ράξε κπνξεί λα παηήζεη ην θνπκπί κε ηελ έλδεημε  «8» θαη 

ύζηεξα λα εηζέιζεη ζε έλα επίπεδν θαη λα δνθηκαζηεί ζε απηό, αληηκεησπίδνληαο 

ην ίδην βαζκό δπζθνιίαο πνπ ζα αληηκεηώπηδε έλαο παίθηεο ειηθίαο νθηώ 

ρξνλώλ). Πέξαλ απηώλ, όια ηα πιήθηξα ειέγρνπ ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα γηα ην 

παίθηε είλαη θαη γηα ην δηαρεηξηζηή θαη δελ εληνπίδνληαη πεξαηηέξσ 

δηαθνξνπνηήζεηο. 
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Δηθόλα 4.9. Σηηγκηόηππν από ην θεληξηθό layout ηνπ παηρληδηνύ από ηελ νπηηθή ελόο παίθηε. 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.10. Σηηγκηόηππν από ην θεληξηθό layout ηνπ παηρληδηνύ από ηελ νπηηθή ηνπ δηαρεηξηζηή. 
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4.5. Πίλαθαο Καηάηαμεο Παηθηώλ 
 

ε απηό ην layout (Δηθόλα 4.11) κεηαθέξεηαη ν ρξήζηεο, αγγίδνληαο ην πιήθηξν 

ειέγρνπ «leaderboard» πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ αξηζηεξό κέξνο ηνπ θεληξηθνύ 

layout ηνπ παηρληδηνύ. ην layout απηό έρνπλ πξόζβαζε ηόζν νη παίθηεο όζν θαη ν 

δηαρεηξηζηήο. 

Πξόθεηηαη γηα ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ είθνζη παηθηώλ κε ηελ θαιύηεξε 

ζπλνιηθή βαζκνινγία. ηελ πξώηε ζηήιε εκθαλίδεηαη ην όλνκα ηνπ παίθηε θαη 

δίπια ζε απηό ε πςειόηεξε βαζκνινγία πνπ απηόο έρεη επηηύρεη. Απηό πξαθηηθά 

ζεκαίλεη όηη δελ είλαη δπλαηό ην όλνκα ηνπ ίδηνπ παίθηε λα εκθαλίδεηαη 

πεξηζζόηεξεο από κία θνξά ζην πίλαθα. Δπίζεο, παίθηεο νη νπνίνη έρνπλ εγγξαθεί 

ζην παηρλίδη αιιά έρνπλ κεδεληθή βαζκνινγία, δελ εκθαλίδνληαη ζην πίλαθα 

θαηάηαμεο. Σέινο, αλ ν παίθηεο πνπ ειέγρεη ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο είλαη 

θαηαρσξεκέλνο ζε απηόλ (αλήθεη ζηνπο είθνζη θαιύηεξνπο παίθηεο), ην όλνκα 

ηνπ εκθαλίδεηαη κε δηαθνξεηηθό ρξσκαηηζκό (πξάζηλν). 
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Δηθόλα 4.11. Πίλαθαο θαηάηαμεο παηθηώλ. Ο ζπλδεδεκέλνο παίθηεο ειέγρεη ηελ ζέζε ηνπ ζηνλ πίλαθα 

θαηάηαμεο ηνπ παηρληδηνύ θαη ην όλνκα ηνπ εκθαλίδεηαη πξάζηλν. 

 

 

4.6. Πξόζζεηεο Λεηηνπξγίεο 
 

ε απηό ην layout κεηαθέξεηαη ν ρξήζηεο όηαλ αγγίμεη ην πιήθηξν ειέγρνπ 

«εηθόλα πξνθίι» ην νπνίν βξίζθεηαη επάλσ αξηζηεξά ζην θεληξηθό layout ηνπ 

παηρληδηνύ. 

Αλ ν ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο είλαη παίθηεο (Δηθόλα 4.12), ηόηε παηώληαο ην 

αλάινγν πιήθηξν ειέγρνπ κπνξεί λα εθηειέζεη θαη λα πινεγεζεί ζηηο εμήο 

ιεηηνπξγίεο:  

 Να επηιέμεη εηθόλα πξνθίι. Ζ επηινγή πξαγκαηνπνηείηαη κε ην άγγηγκα 

ζηελ αληίζηνηρε εηθόλα, ελώ ε αιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γίλεηαη 

εκθαλήο  κε ηελ επηζηξνθή ζην θεληξηθό layout ηνπ παηρληδηνύ. 
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 Παηώληαο ην θνπκπί ειέγρνπ «πιεξνθνξίεο», κπνξεί ειέγμεη πιεξνθνξίεο 

πνπ ηνλ αθνξνύλ (όλνκα, ειηθία, επίπεδα πνπ έρεη νινθιεξώζεη επηηπρώο, 

ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έρεη επηηύρεη), θαζώο θαη ηα ζπγθεληξσηηθά 

ζηαηηζηηθά ηνπ ζηηο δηάθνξεο κνπζηθέο θαηεγνξίεο (Δηθόλα 4.13). Οη 

θαηεγνξίεο απηέο είλαη ηέζζεξηο θαη ζε θάζε κία από απηέο αζξνίδνληαη 

ζηαηηζηηθά από δηαθνξεηηθά επίπεδα, αλάινγα κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ζηόρν 

έθαζηνπ. ηελ 1
ε
 θαηεγνξία («Notes Name Success Rate») αζξνίδνληαη ηα 

ζηαηηζηηθά από ηα επίπεδα εθείλα ηα νπνία έρνπλ σο θύξην ζηόρν ηελ 

αλαγλώξηζε ησλ θζόγγσλ θαη ηελ νξζή απόδνζε απηώλ ζηα πιήθηξα ηνπ 

εηθνληθνύ πηάλνπ. ηελ 2
ε
 θαηεγνξία («Pitch Comparison Success Rate») 

αζξνίδνληαη ηα ζηαηηζηηθά από ηα επίπεδα εθείλα πνπ έρνπλ σο θύξην 

ζηόρν ηε ζύγθξηζε θαη δηάθξηζε κεηαμύ ηνληθώλ πςώλ. ηελ 3
ε
 θαηεγνξία 

(«Notes Duration Success Rate») αζξνίδνληαη ζηαηηζηηθά από ηα επίπεδα 

εθείλα πνπ αθνξνύλ γεληθά ζην κνπζηθό ξπζκό, είηε πξόθεηηαη γηα ηελ 

δηάθξηζε ησλ θζνγγόζεκσλ θαη ηελ νξζή αλαπαξαγσγή ηνπο ζηα πιήθηξα 

ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ, είηε γηα ηελ αθνπζηηθή αλαγλώξηζε ηεο αμίαο ελόο 

θζνγγόζεκνπ. Σέινο ζηε 4ε θαηεγνξία («Absolute Pitch Success Rate») 

αζξνίδνληαη ηα ζηαηηζηηθά από ηα επίπεδα εθείλα ζηα νπνία ν παίθηεο 

θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη αθνπζηηθά έλα θζόγγν.  

 Αγγίδνληαο ην ηειεπηαίν πιήθηξν ειέγρνπ, ν παίθηεο κπνξεί λα δεη ηηο 

επραξηζηήξηεο αλαθνξέο ζηνπο δεκηνπξγνύο γξαθηθώλ θαη άιισλ 

ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην παηρλίδη, αλαθνξέο πνπ νύησο ε 

άιισο ήηαλ επηβεβιεκέλεο από ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπο (Δηθόλα 4.14). 
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 Αγγίδνληαο ην θνπκπί ειέγρνπ «exit», ν παίθηεο επηζηξέθεη ζην θεληξηθό 

layout ηνπ παηρληδηνύ. 

Αλ ν ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο είλαη ν δηαρεηξηζηήο, ηόηε ε εηθόλα πνπ παξνπζηάδεη 

ην layout απηό είλαη εληειώο δηαθνξεηηθή. Κακία από ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

παξαηέζεθαλ πην πάλσ γηα ηνλ παίθηε δελ είλαη δηαζέζηκεο θαη ην layout 

ρξεζηκεύεη απνθιεηζηηθά ζηελ εύξεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ αλαιπηηθώλ 

ζηαηηζηηθώλ ησλ εγγεγξακκέλσλ παηθηώλ. ην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο 

εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα ραηξεηηζκνύ πξνο ηνλ δηαρεηξηζηή,  θαζώο θαη νδεγίεο 

γηα ην πνηεο ιεηηνπξγίεο κπνξεί απηόο λα εθηειέζεη, θαη κε πνην ηξόπν.  

Ο δηαρεηξηζηήο εηζάγνληαο ηε ιέμε «users» θαη παηώληαο ην πιήθηξν 

επηβεβαίσζεο, κπνξεί λα δεη ηα νλόκαηα ησλ παηθηώλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην 

παηρλίδη (Δηθόλα 4.15). Δηζάγνληαο ην όλνκα ελόο παίθηε ζην πεδίν αλαδήηεζεο 

κπνξεί λα ειέγμεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ παίθηε απηόλ, θαζώο θαη ηα αλαιπηηθά 

ζηαηηζηηθά ηνπ ζε θάζε κνπζηθή θαηεγνξία (Δηθόλα 4.16).  

Οη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα ειέγμεη ν δηαρεηξηζηήο είλαη ην όλνκα, ν θσδηθόο, 

νη πόληνη θαη ν αξηζκόο ησλ νινθιεξσκέλσλ επηπέδσλ ελόο παίθηε. Όζνλ αθνξά 

ηα ζηαηηζηηθά, ν δηαρεηξηζηήο ζε αληίζεζε κε ηνλ παίθηε έρεη δηαζέζηκα ηα 

αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά ησλ ηεζζάξσλ κνπζηθώλ θαηεγνξηώλ πνπ πεξηγξάθεθαλ 

πην πάλσ θαη όρη κόλν ηα ζπγθεληξσηηθά έθαζηεο. Έηζη γηα ηελ πξώηε κνπζηθή 

θαηεγνξία κπνξεί λα ειέγμεη όρη κόλν ην ζπλνιηθό πνζνζηό επηηπρίαο ηνπ παίθηε 

ζηελ αλαγλώξηζε θαη απόδνζε ησλ θζόγγσλ ζηα πιήθηξα ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ, 

αιιά θαη ην πνηνη αθξηβώο ήηαλ νη θζόγγνη απηνί. Σν ίδην θαη ζηε 2
ε
 κνπζηθή 

θαηεγνξία (ηνληθό ύςνο), όπνπ ν δηαρεηξηζηήο εθηόο από ην πνζνζηό επηηπρίαο 
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ηνπ παίθηε ζηε ηνληθή ζύγθξηζε δύν θζόγγσλ, κπνξεί λα ειέγμεη θαη ηελ ηνληθή 

απόζηαζε πνπ είραλ νη θζόγγνη απηνί ζε εκηηόληα. Σα παξαπάλσ ηζρύνπλ θαη 

ζηελ 3
ε
 θαη 4

ε
 κνπζηθή θαηεγνξία ζηαηηζηηθώλ.  

 

 

 

Δηθόλα 4.12. Δπηινγή εηθόλαο πξνθίι. 
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Δηθόλα 4.13. Πιεξνθνξίεο θαη ζπγθεληξσηηθά ζηαηηζηηθά παίθηε. 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.14. Δπραξηζηήξηεο αλαθνξέο ηνπ παηρληδηνύ. 
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Δηθόλα 4.15. Αλαδήηεζε εγγεγξακκέλσλ παηθηώλ. Ο δηαρεηξηζηήο ειέγρεη ηε ιίζηα κε όια ηα νλόκαηα 

ησλ εγγεγξακκέλσλ παηθηώλ, εηζάγνληαο ηε ιέμε «Users» ζην πεδίν αλαδήηεζεο. 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.16. Έιεγρνο αλαιπηηθώλ ζηαηηζηηθώλ παίθηε. Ο δηαρεηξηζηήο ειέγρεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα 

αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά ζπγθεθξηκέλνπ παίθηε, εηζάγνληαο ην όλνκά ηνπ ζην πεδίν αλαδήηεζεο. 
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4.7. Οδεγίεο Δπηπέδσλ 
 

ην layout απηό (Δηθόλα 4.17) αλαθαηεπζύλεηαη πάληα ν ρξήζηεο ύζηεξα από ηελ 

επηινγή ελόο επηπέδνπ. Απνηειεί ζηελ νπζία κία γέθπξα κεηαμύ ηνπ θεληξηθνύ 

layout θαη ησλ layouts ησλ επηπέδσλ ηνπ παηρληδηνύ. Παξνπζηάδνληαη ηόζν 

κνπζηθέο πιεξνθνξίεο, όζν θαη νδεγίεο πνπ αθνξνύλ ζην game play ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ πνπ έρεη επηιέμεη λα δνθηκαζηεί ν ρξήζηεο. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο παξέρνληαη κε ηε κνξθή δηαθαλεηώλ, ηελ ξνή ησλ νπνίσλ 

κπνξεί λα ειέγμεη αγγίδνληαο ηα αληίζηνηρα πιήθηξα ειέγρνπ. Χο κέζν 

ρξεζηκνπνηνύληαη εηθόλεο, ήρνο θαζώο θαη θείκελν ώζηε λα ππνζηεξίδνληαη νη 

πνιιαπινί καζεζηαθνί ηύπνη.  

Μεηά ην πέξαο ησλ δηαζέζηκσλ νδεγηώλ ελόο επηπέδνπ, εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε 

ην θνπκπί ειέγρνπ «play», αγγίδνληαο ην νπνίν πινεγείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

επίπεδν πνπ είρε επηιέμεη λα δνθηκαζηεί από ην θεληξηθό layout ηνπ παηρληδηνύ. 

Δίλαη δπλαηή επίζεο ε δηαθνπή ηεο ξνήο ησλ δηαθαλεηώλ απηώλ αλά πάζα ζηηγκή, 

αγγίδνληαο ην πιήθηξν ειέγρνπ «exit». 
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Δηθόλα 4.17. Οδεγίεο επηπέδσλ. Σηηγκηόηππν από ηηο νδεγίεο νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο γηα ην Level 1. 

 

 

4.8. Levels 1, 2, 3, 8, 9, 12 θαη 13 
 

Δκπαιδεσηικός ζηότος: Κύξηνο εθπαηδεπηηθόο ζηόρνο ησλ επηπέδσλ απηώλ, ηα 

νπνία δηαζέηνπλ ηελ ίδηα ζρεδίαζε (Δηθόλα 4.18) θαη ηνλ ίδην ηξόπν 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ παίθηε κε ην παηρλίδη, είλαη λα κάζεη απηόο λα αλαγλσξίδεη 

ηηο λόηεο ζε κία ηνληθή έθηαζε από ηε λόηα Νην ηεο 4
εο 

νθηάβαο έσο ηε λόηα Λα 

ηεο 5
εο

 νθηάβαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιινησκέλσλ θζόγγσλ) ζην θιεηδί 

ηνπ νι, ην πσο απηέο απνδίδνληαη νξζά σο πξνο ηνλ ηόλν ζηα πιήθηξα ελόο 

εηθνληθνύ πηάλνπ, θαζώο θαη λα θαηαλνήζεη κνπζηθέο έλλνηεο όπσο είλαη ε 

νθηάβα, νη αιινηώζεηο θαη νη βνεζεηηθέο γξακκέο. Γεπηεξεπόλησο, ν παίθηεο 

εληζρύεη ηηο αθνπζηηθέο ηνπ δεμηόηεηεο, ζπλδπάδνληαο ηηο λόηεο κε ην ηνληθό ύςνο 

πνπ απηέο αληηπξνζσπεύνπλ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ, παξέρεηαη 

σο βνήζεκα ζην παίθηε, ζύζηεκα ρξσκαηηζηήο ζεκεηνγξαθίαο.  
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Στεδίαζη - Game play: ην επάλσ κέξνο ηεο νζόλεο ηνπ ν παίθηεο αληηθξίδεη έλα 

εηθνληθό πεληάγξακκν, ζηελ αξρή ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ηνπνζεηεκέλν ην θιεηδί 

ηνπ νι, θαζώο θαη δύν θάζεηεο θόθθηλεο γξακκέο ηνπνζεηεκέλεο ζε απόζηαζε 

κεηαμύ ηνπο. ην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο, βξίζθνληαη ρξσκαηηζηά πιήθηξα ελόο 

εηθνληθνύ πηάλνπ, ηα νπνία απνηεινύλ θαη ηα πιήθηξα ειέγρνπ ησλ επηπέδσλ. 

Δπάλσ δεμηά ζηελ νζόλε βξίζθεηαη κία κπιε κπάξα ε νπνία αληηπξνζσπεύεη ηελ 

ελέξγεηα ηνπ παίρηε. Σέινο, θαζ όιε ηε δηάξθεηα ησλ επηπέδσλ ζην θόλην ηεο 

νζόλεο (ν ρξσκαηηζκόο ηνπ νπνίνπ πνηθίιεη από επίπεδν ζε επίπεδν) 

ζρεκαηίδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κηθξά εηθνληθά ζύλλεθα πνπ 

θηλνύληαη κε ηπραία ηαρύηεηα. 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηαο ηνπ παίρηε 

κεηώλεηαη ζηαδηαθά, ελώ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζρεκαηίδνληαη κε ηπραία 

ζεηξά (εθηόο ησλ επηπέδσλ 1 θαη 8) εηθνληθέο λόηεο νη νπνίεο θηλνύληαη κε θνξά 

από ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά ηεο νζόλεο. Οη λόηεο απηέο είλαη επίζεο 

ρξσκαηηζηέο, ζηνπο αληίζηνηρνπο ρξσκαηηζκνύο πνπ θέξνπλ θαη ηα πιήθηξα ηνπ 

εηθνληθνύ πηάλνπ. Ζ ηαρύηεηα θαη ε επηηάρπλζε πνπ απηέο έρνπλ κπνξεί λα 

απμάλεη κε ηε πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, ελώ ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί 

κεηαμύ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο λα κεηώλεηαη, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη κεηώλεηαη ν 

δηαζέζηκνο ρξόλνο απόθξηζεο ηνπ παίθηε. θνπόο ηνπ παίρηε είλαη όηαλ κία 

θηλνύκελε λόηα βξεζεί εληόο ησλ θόθθηλσλ θάζεησλ γξακκώλ ηνπ πεληαγξάκκνπ, 

λα παηήζεη ην ζσζηό – αληίζηνηρν ρξσκαηηζηό πιήθηξν ζην εηθνληθό πηάλν.  

Αναηροθοδόηηζη: Αλάινγα κε ηελ ζσζηή ή ηε ιάζνο αληίδξαζε ηνπ παίρηε, 

ππάξρεη θαη ε αλάινγε αλαηξνθνδόηεζε ε νπνία παξέρεηαη ηόζν αθνπζηηθά όζν 

θαη νπηηθά. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αληίδξαζε ηνπ παίθηε ήηαλ ε δένπζα (Δηθόλα 
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4.19), αθνύεη ηνλ ήρν ηνπ θζόγγνπ, ελώ εκθαλίδεηαη ην όλνκα απηνύ ηόζν ζην 

πιήθηξν ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ πνπ πάηεζε, όζν θαη κεηαμύ ησλ θόθθηλσλ 

θάζεησλ γξακκώλ ηνπ πεληαγξάκκνπ. Με ηελ ζσζηή αληίδξαζε ηνπ παίρηε ην 

πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηάο ηνπ απμάλεη θαη ε λόηα εμαθαλίδεηαη από ηελ νζόλε.  

Αλ ην πιήθηξν ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ πνπ παηήζεη ν παίρηεο δελ είλαη ην ζσζηό, 

δειαδή δελ είλαη ην αληίζηνηρν κε ηε λόηα πνπ βξηζθόηαλ εληόο ησλ θόθθηλσλ 

θάζεησλ γξακκώλ (Δηθόλα 4.20), εκθαλίδεηαη πάλσ ζε απηό έλα «Υ» ην νπνίν 

ζπλνδεύεηαη κε έλαλ δπζάξεζην ήρν πνπ κνηάδεη κε ειεθηξηζκό. ηελ πεξίπησζε 

απηή ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηαο ηνπ παίθηε κεηώλεηαη θαη ε λόηα 

εμαθαλίδεηαη, δίλνληαο ηελ αίζζεζε όηη δηαιύεηαη θαζώο εκθαλίδνληαη ιεπθά 

ζσκαηίδηα γύξσ από απηήλ. 

Λαλζαζκέλε ζεσξείηαη επίζεο ε αληίδξαζε ηνπ παίρηε ζηελ πεξίπησζε πνπ 

παηήζεη θάπνην πιήθηξν ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ, ελώ θακία λόηα δελ βξίζθεηαη 

εληόο ησλ θόθθηλσλ θάζεησλ γξακκώλ ηνπ πεληαγξάκκνπ. ηελ πεξίπησζε απηή 

θηόιαο, εθηόο από ηελ αλάινγε ερεηηθή ζήκαλζε, εκθαλίδεηαη θαη αληίζηνηρν 

κήλπκα ζηελ νζόλε ηνπ, ελώ ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηαο ηνπ κεηώλεηαη 

(Δηθόλα 4.21).  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν παίθηεο δελ έρεη θακία αληίδξαζε θαη κία θηλνύκελε λόηα 

αγγίμεη ηελ αξηζηεξή θόθθηλε θάζεηε γξακκή (Δηθόλα 4.22), ηόηε απηή 

θαηαζηξέθεηαη, ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηάο ηνπ κεηώλεηαη θαη ππάξρεη θαη ε 

αληίζηνηρε ερεηηθή ζήκαλζε (ήρνο ειεθηξηζκνύ). 

Βαθμολόγηζη επιπέδοσ: Σν θάζε επίπεδν νινθιεξώλεηαη επηηπρώο ύζηεξα από 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα (ην νπνίν πνηθίιεη από επίπεδν ζε επίπεδν), κε 
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ηελ πξνϋπόζεζε βέβαηα όηη δελ έρεη πξνεγνπκέλσο επέιζεη κεδεληζκόο ηνπ 

πιάηνπο ηεο κπάξαο ελέξγεηαο ηνπ παίθηε (αλεπηηπρήο νινθιήξσζε επηπέδνπ). Ζ 

βαζκνινγία πνπ ζα ιάβεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν, εμαξηάηαη από ην 

ελαπνκείλαλ πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηάο ηνπ θαηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Σα 

ζηαηηζηηθά από ηα επίπεδα απηά αζξνίδνληαη ζηελ πξώηε κνπζηθή θαηεγνξία 

ζηαηηζηηθώλ ηνπ παηρληδηνύ («Notes Name Success Rate»). 

Βαθμός δσζκολίας: Ζ απόζηαζε πνπ έρνπλ νη θόθθηλεο θάζεηεο γξακκέο ηνπ 

πεληαγξάκκνπ κεηαμύ ηνπο, ε ηαρύηεηα ησλ θηλνύκελσλ λνηώλ ε επηηάρπλζε πνπ 

απηέο έρνπλ, ην πνζνζηό ηεο ελέξγεηαο πνπ θεξδίδεη ή ράλεη ν παίρηεο κε ηε 

ζσζηή ή ηε ιάζνο αληίδξαζή ηνπ αληίζηνηρα, ν ρξόλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηεο 

δεκηνπξγίαο ησλ λνηώλ, θαζώο θαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ θάζε επηπέδνπ, είλαη 

παξάγνληεο πνπ εμαξηώληαη από ην βαζκό δπζθνιίαο ν νπνίνο ηίζεηαη απηόκαηα 

από ην ζύζηεκα κε βάζε ηελ ειηθία ηνπ παίρηε θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ. 

Γιαθοροποιήζεις από επίπεδο ζε επίπεδο: ηα πεξηζζόηεξα από ηα επίπεδα απηά 

νη λόηεο εκθαλίδνληαη ζην παίθηε θάζε θνξά κε ηπραία ζεηξά, θαζώο ζηόρνο είλαη 

λα αλαπηύμεη απηόο ηελ ηθαλόηεηα ηεο εθ πξώηεο όςεσο αλάγλσζεο (δειαδή λα 

κπνξεί λα δηαβάδεη θαη λα απνδίδεη ηηο λόηεο ζε νπνηνδήπνηε λέν κνπζηθό 

θνκκάηη ηνπ παξνπζηάδεηαη). Αλ ε αθνινπζία ησλ λνηώλ παξέκελε ε ίδηα θαηά 

ηελ επαλάιεςε ελόο επίπεδνπ, ζα ήηαλ πνιύ εύθνιν κέζσ ηεο κίκεζεο απηόο λα 

ην νινθιεξώζεη επηηπρώο, αιιά απηό δελ ζα απνδείθλπε ηελ ηθαλόηεηα ηνπ λα 

αλαγλσξίδεη ζσζηά ηηο λόηεο. Σα επίπεδα 1 θαη 8 απνηεινύλ εμαίξεζε ζηνλ 

θαλόλα απηό (νη λόηεο εκθαλίδνληαη πάληα κε ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία), θαζώο 
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ηα επίπεδα απηά απνηεινύλ γηα ηνλ παίθηε έλαλ νδεγό θαηαλόεζεο γηα λέεο 

κνπζηθέο έλλνηεο πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη. 

Δπίζεο, από επίπεδν ζε επίπεδν απμάλεη ε δπζθνιία, θαζώο πξνζηίζεληαη 

δηαδνρηθά λέεο λόηεο νη νπνίνη δύλαληαη λα παξνπζηαζηνύλ ζην παίθηε θαη 

ζπλεπώο θαη ηα αληίζηνηρά ηνπο πιήθηξα ζην εηθνληθό πηάλν. Έηζη ζην επίπεδν 1 

ζπλαληώληαη νη θπζηθνί θζόγγνη Νην ηεο 4
εο

 νθηάβαο – η ηεο 4
εο

 νθηάβαο. Από 

ην Δπίπεδν 3 θαη έπεηηα έρνπκε ηελ πξνζζήθε ηνπ θζόγγνπ Νην ηεο 5
εο

 νθηάβαο, 

ελώ ζην επίπεδν 8 γίλεηαη ε πξνζζήθε ησλ αιινησκέλσλ θζόγγσλ. Έσο ην ηέινο 

ηνπ παηρληδηνύ ε έθηαζε ησλ θζόγγσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην παίθηε 

θπκαίλνληαη από ηε λόηα Νην ηεο 4
εο

 νθηάβαο έσο ηε λόηα Λα ηεο 5
εο

 νθηάβαο 

(όινη ζην θιεηδί ηνπ νι), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ελδηάκεζσλ 

αιινησκέλσλ θζόγγσλ. 

Πέξαλ ηεο πξνζζήθεο λέσλ θζόγγσλ, ε δπζθνιία νινθιήξσζήο ησλ επηπέδσλ 

απμάλεη, θαζώο νη λόηεο θηλνύληαη κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα, κπνξεί λα 

παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε επηηάρπλζε θαζώο θαη λα κεζνιαβεί ιηγόηεξνο ρξόλνο 

κεηαμύ ηεο δεκηνπξγίαο ησλ. Ζ απόζηαζε κεηαμύ ησλ θόθθηλσλ θάζεησλ 

γξακκώλ ηνπ πεληαγξάκκνπ κεηώλεηαη, ελώ ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ επηπέδσλ απμάλεη.  

Σέινο, από ην επίπεδν 2 θαη έπεηηα  πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνζζήθε ηξηώλ λέσλ 

δεπηεξεπόλησλ κε κνπζηθώλ εηθνληθώλ αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία δεκηνπξγνύληαη 

ζε ηπραία ρξνληθά δηαζηήκαηα (αλάινγα κε ην επίπεδν) θαη αλάινγα κε ηελ 

αληίδξαζε ηνπ παίθηε, επεξεάδνπλ ηε ξνή ηνπ game play γηα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθό δηάζηεκα. Σα αληηθείκελα απηά εκθαλίδνληαη αλάκεζα από ην 
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πεληάγξακκν θαη ηε δηάηαμε ησλ πιήθηξσλ ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ θαη θηλνύληαη 

από ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά ηεο νζόλε. Σα εηθνληθά αληηθείκελα απηά είλαη ηα 

εμήο: 

 Σν αζηέξη (Δηθόλα 4.23), ην νπνίν αλ ην αγγίμεη ν παίθηεο, δηπιαζηάδεη 

ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ θόθθηλσλ θάζεησλ γξακκώλ ηνπ 

πεληαγξάκκνπ. Μεηά από δηάζηεκα ηεζζάξσλ δεπηεξνιέπησλ ηα όξηα 

επαλέξρνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε, ζηελ θαηάζηαζε δειαδή πνπ 

βξηζθόληνπζαλ ζηελ αξρή ηνπ επηπέδνπ. Αλ ν παίθηεο δελ 

αιιειεπηδξάζεη κε ην αζηέξη θαη απηό εμαθαληζηεί από ηα αξηζηεξά όξηα 

ηεο νζόλεο, ηίπνηα δελ ζπκβαίλεη. 

 Σν ξνιόη, ην νπνίν αλ αγγίμεη ν παίθηεο κεηώλεη ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ 

επηηάρπλζε ησλ θηλνύκελσλ θζόγγσλ θαζώο θαη ην ξπζκό κε ηνλ νπνίν 

«αδεηάδεη» ε κπάξα ελέξγεηαο ηνπ, θαηά ην ήκηζπ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ απηνύ δηαξθνύλ γηα πεξίπνπ 4 δεπηεξόιεπηα. 

 Ζ βόκβα, ηελ νπνία πξέπεη ν παίθηεο λα αγγίμεη πξνηνύ απηή εμαθαληζηεί 

από ην αξηζηεξό όξην ηεο νζόλεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην πιάηνο 

ηεο κπάξαο ελέξγεηάο ηνπ κεηώλεηαη. 

Καη ηα ηξία απηά εηθνληθά αληηθείκελα κπνξνύλ λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ 

παίθηε από ην βαζηθό ηνπ ζηόρν θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο λα έρνπλ αξλεηηθό 

αληίθηππν ζηελ επίδνζή ηνπ. Ο παίθηεο καζαίλεη κέζα από ηε δηαδηθαζία δνθηκήο 

– απνηπρίαο, λα θξίλεη νξζά αλ θαη πόηε πξέπεη λα αιιειεπηδξάζεη κε ηα εηθνληθά 

αληηθείκελα απηά.  
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Δηθόλα 4.18. Σηηγκηόηππν από ην Level 13. 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.19. 1ν ζηηγκηόηππν από ην Level 3. .Ο παίθηεο κόιηο έρεη αγγίμεη ην ζσζηό πιήθηξν ηνπ 

εηθνληθνύ πηάλνπ θαη ε λόηα εμαθαλίδεηαη από ηελ νζόλε. 
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Δηθόλα 4.20. 1ν ζηηγκηόηππν από ην Level 2. Ο παίθηεο δελ έρεη παηήζεη ην αληίζηνηρν ηεο λόηαο 

πιήθηξν ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ θαη ιακβάλεη ηελ αλάινγε αλαηξνθνδόηεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.21. 2ν ζηηγκηόηππν από ην Level 2. Ο παίθηεο δελ είρε θακία αληίδξαζε θαη ε λόηα αθνύ 

αγγίμεη ηελ αξηζηεξή θόθθηλε θάζεηε θόθθηλε γξακκή ηνπ εηθνληθνύ πεληαγξάκκνπ, θαηαζηξέθεηαη. 
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Δηθόλα 4.22. Σηηγκηόηππν από ην Level 1. Ο παίθηεο αγγίδεη ην πιήθηξν ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ ελώ δελ 

βξίζθεηαη θακία λόηα εληόο ησλ θόθθηλσλ θάζεησλ γξακκώλ ηνπ πεληαγξάκκνπ. 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.23. 2ν Σηηγκηόηππν από ην Level 3. Ο παίθηεο έρεη αγγίμεη ην εηθνληθό αζηέξη θαη ε απόζηαζε 

κεηαμύ ησλ θόθθηλσλ θάζεησλ γξακκώλ ηνπ πεληαγξάκκνπ, δηπιαζηάδεηαη. 



59 

 

4.9. Levels 4, 5, 10 θαη 14 
 

Δκπαιδεσηικός ζηότος: Σα επίπεδα απηά είλαη ηα πξώηα θαη ηα πην εύθνια από 

άπνςε δπζθνιίαο κεηαμύ ησλ επηπέδσλ εθείλσλ ηνπ παηρληδηνύ, πνπ έρνπλ σο 

θύξην ζηόρν ηελ αθνπζηηθή εμάζθεζε ηνπ παίθηε. Κύξηνο ινηπόλ εθπαηδεπηηθόο 

ζηόρνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηπέδσλ, ηα νπνία δηαζέηνπλ ηελ ίδηα ζρεδίαζε 

(Δηθόλα 4.24) θαη ηνλ ίδην ηξόπν αιιειεπίδξαζεο ηνπ παίθηε κε ην παηρλίδη, είλαη 

ε αθνπζηηθή ηνπ εμάζθεζε (ear training) θαη αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλα ζηε 

ζύγθξηζε θαη δηάθξηζε κεηαμύ δύν ηνληθώλ πςώλ. Δπίζεο κέζσ ησλ επηπέδσλ 

απηώλ o παίθηεο θαηαλνεί έλα από ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο δπηηθήο 

κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο, δειαδή ηε ρξήζε ηνπ πεληαγξάκκνπ ζε ζπλδπαζκό κε 

ηηο λόηεο σο ζπζηήκαηνο απνηύπσζεο ηνληθώλ πςώλ (όζν πην ςειά ηνπνζεηείηαη 

κία λόηα ζην πεληάγξακκν, ηόζν πην νμύ ήρν απνηππώλεη). Γεπηεξεπόλησο ν 

ρξήζηεο εληζρύεη ηηο αθνπζηηθέο ηνπ δεμηόηεηεο, ζπλδπάδνληαο ηηο λόηεο κε ην 

ηνληθό ύςνο πνπ απηέο αληηπξνζσπεύνπλ. 

Στεδίαζη - Game play:  Ο παίθηεο θαιείηαη λα ζπγθξίλεη ην ηνληθό ύςνο κεηαμύ 

δύν ηπραίσλ θζόγγσλ, θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο όκσο αληηπξνζσπεύεηαη ζην 

εηθνληθό πεληάγξακκν (ην νπνίν βξίζθεηαη ζην επάλσ κέξνο ηεο νζόλεο) κε ηε 

κνξθή ελόο εηθνληθνύ εξσηεκαηηθνύ. Σν εξσηεκαηηθό πνπ αληηπξνζσπεύεη ηνλ 

πξώην θζόγγν ηνπ δεύγνπο, εκθαλίδεηαη αξηζηεξά ηεο νζόλεο κεηαμύ ηνπ 

θιεηδηνύ ηνπ νι θαη ηεο αξηζηεξήο θόθθηλεο θάζεηεο γξακκήο ηνπ 

πεληαγξάκκνπ θαη δελ θηλείηαη. Ζ εκθάληζή ηνπ ζπλνδεύεηαη από ηνλ ήρν ηνπ 

ηπραίνπ θζόγγνπ ν νπνίνο έρεη επηιεγεί από ην ζύζηεκα. Ύζηεξα από δηάζηεκα 

δύν δεπηεξνιέπησλ παύεη ν ήρνο ηνπ πξώηνπ θζόγγνπ θαη εκθαλίδεηαη ζην δεμί 

κέξνο ηεο νζόλεο θαη ην δεύηεξν εξσηεκαηηθό πνπ αληηπξνζσπεύεη ηνλ δεύηεξν 
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ηπραίν θζόγγν. Σν εξσηεκαηηθό απηό θηλείηαη επηηαρπλόκελν κε θνξά από ηα 

δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά ηεο νζόλεο. Μόιηο μεπεξάζεη ηα όξηα ηεο δεμηάο θόθθηλεο 

γξακκήο ηνπ πεληαγξάκκνπ, αιιάδεη ρξσκαηηζκό θαη αθνύγεηαη ν ήρνο ηνπ 

δεύηεξνπ θζόγγνπ ν νπνίνο έρεη επηιεγεί ηπραία από ην ζύζηεκα. 

Ο παίθηεο θαιείηαη λα απαληήζεη, πξνηνύ ην θηλνύκελν εξσηεκαηηθό θηάζεη ζηα 

όξηα ηεο αξηζηεξήο θόθθηλεο θάζεηεο γξακκήο ηνπ πεληαγξάκκνπ, ηη είλαη ν ήρνο 

ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ήρν ηνπ ζηαζεξνύ: ρακειόηεξνο, ίζνο ή πςειόηεξνο. Ζ 

απάληεζε δίδεηαη κε ην πάηεκα ηνπ αλάινγνπ πιήθηξνπ ειέγρνπ, πιήθηξα ηα 

νπνία βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο ηνπ παίθηε. Έπεηηα 

από ηελ απόθξηζε ηνπ παίθηε, ε δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη θαη 

δεκηνπξγείηαη λέν δεύγνο θζόγγσλ.  

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηαο ηνπ παίθηε κεηώλεηαη 

ζηαδηαθά, ελώ ε ηαρύηεηα θαη ε επηηάρπλζε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θηλνύκελα 

εξσηεκαηηθά απμάλεη, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη κεηώλεηαη ν δηαζέζηκνο ρξόλνο 

απόθξηζεο ηνπ παίθηε. 

Αναηροθοδόηηζη: ηελ πεξίπησζε πνπ ν παίθηεο ζπγθξίλεη ηα ηνληθά ύςε 

επηηπρώο, απνθαιύπηεηαη ε ζέζε ησλ λνηώλ ζην πεληάγξακκν, αθνύγεηαη ε 

αλάινγε ερεηηθή ζήκαλζε, ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηάο ηνπ απμάλεη θαη ην 

πιήθηξν ειέγρνπ πνπ άγγημε ρξσκαηίδεηαη πξάζηλν (Δηθόλα 4.25). Έπεηηα από 

δύν δεπηεξόιεπηα νη λόηεο εμαθαλίδνληαη από ηελ νζόλε θαη δεκηνπξγείηαη ην 

επόκελν δεύγνο θζόγγσλ.  

Δάλ ν ρξήζηεο έρεη ιαλζαζκέλε απόθξηζε (Δηθόλα 4.26), άκεζα απνθαιύπηνληαη 

νη λόηεο ζην πεληάγξακκν, παξέρεηαη ερεηηθή ζήκαλζε θαζώο θαη αλάινγε 
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γξαπηή αλαηξνθνδόηεζε – επεμήγεζε ηνπ ιάζνπο. Σν πιήθηξν ειέγρνπ ην νπνίν 

πάηεζε ν παίθηεο, ρξσκαηίδεηαη θόθθηλν ελώ ε ελέξγεηα ηνπ κεηώλεηαη. Έπεηηα 

από δύν δεπηεξόιεπηα, νη λόηεο εμαθαλίδνληαη από ηελ νζόλε θαη δεκηνπξγείηαη 

ην επόκελν δεύγνο λνηώλ.  

Ζ ελέξγεηα ηνπ παίθηε κεηώλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηόο δελ έρεη θακία 

αληίδξαζε θαη ε θηλνύκελε λόηα θηάζεη ζηα όξηα ηεο αξηζηεξήο θόθθηλεο 

θάζεηεο γξακκήο ηνπ πεληαγξάκκνπ (Δηθόλα 4.27). Καη ζηελ πεξίπησζε απηή νη 

λόηεο απνθαιύπηνληαη ζην πεληάγξακκν θαη δίδεηαη θαη ε αλάινγε ερεηηθή θαη 

γξαπηή αλαηξνθνδόηεζε. 

Σέινο, αλ ν παίθηεο παηήζεη ηα πιήθηξα ειέγρνπ ελώ ε θηλνύκελε λόηα δελ 

βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ θόθθηλσλ θάζεησλ γξακκώλ ηνπ πεληαγξάκκνπ (Δηθόλα 

4.28), ηόηε ράλεη ελέξγεηα θαη ππάξρεη θαη ε αλάινγε ερεηηθή ζήκαλζε. 

Βαθμολόγηζη επιπέδοσ: Σν θάζε επίπεδν νινθιεξώλεηαη επηηπρώο κε ηε 

παξέιεπζε ζπγθεθξηκέλνπ ρξόλνπ (ν νπνίνο πνηθίιεη από επίπεδν ζε επίπεδν), κε 

ηελ πξνϋπόζεζε βέβαηα όηη δελ έρεη πξνεγνπκέλσο επέιζεη κεδεληζκόο ηνπ 

πιάηνπο ηεο κπάξαο ελέξγεηαο ηνπ παίθηε (αλεπηηπρήο νινθιήξσζε επηπέδνπ). Ζ 

βαζκνινγία πνπ ζα ιάβεη ν παίρηεο γηα ην επίπεδν, εμαξηάηαη από ην ελαπνκείλαλ 

πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηάο ηνπ θαηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Σα ζηαηηζηηθά από 

ηα επίπεδα απηά αζξνίδνληαη ζηελ δεύηεξε κνπζηθή θαηεγνξία ζηαηηζηηθώλ 

(«Pitch Comparison Success Rate»). 

Βαθμός δσζκολίας: Ζ απόζηαζε πνπ έρνπλ νη θόθθηλεο θάζεηεο γξακκέο ηνπ 

πεληαγξάκκνπ κεηαμύ ηνπο, ε ηαρύηεηα ησλ θηλνύκελσλ εξσηεκαηηθώλ, ε 

επηηάρπλζε πνπ απηά έρνπλ, ην πνζνζηό ηεο ελέξγεηαο πνπ θεξδίδεη ή ράλεη ν 
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παίρηεο κε ηε ζσζηή ή ηε ιάζνο απόθξηζή ηνπ αληίζηνηρα, θαζώο θαη ν ζπλνιηθόο 

ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θάζε επηπέδνπ, είλαη παξάγνληεο 

νη νπνίνη εμαξηώληαη από ην βαζκό δπζθνιίαο ν νπνίνο ηίζεηαη απηόκαηα από ηελ 

ηηκή πνπ έρεη εηζάγεη ν παίθηεο σο ειηθία, θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ 

ηνπ. 

Γιαθοροποιήζεις από επίπεδο ζε επίπεδο: Αλ θαη ε ηνληθή δηαθνξά κεηαμύ δύν 

θζόγγσλ γίλεηαη εύθνια αληηιεπηή από ην παίθηε, κε ηε ρξήζε ηπραίσλ αληόλησλ 

θαη θαηηόλησλ δηαζηεκάησλ  (ε ηνληθή απόζηαζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πνηθίιεη 

ζε ηόλνπο θαη εκηηόληα) ν παίθηεο πξνεηνηκάδεηαη κνπζηθά γηα έλαλ από ηνπο πην 

ζεκαληηθνύο ζηόρνπο ηεο αθνπζηηθήο αγσγήο, ηελ αλαγλώξηζε κνπζηθώλ 

δηαζηεκάησλ. Από επίπεδν ζε επίπεδν απμάλεη ην εύξνο ησλ θζόγγσλ πνπ 

κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ, ζύκθσλα κε ην ζύλνιν ησλ λνηώλ πνπ κέρξη εθείλν 

ην επίπεδν έρεη παξνπζηαζηεί ζπλνιηθά ζην παηρλίδη. Με ηελ πξνζζήθε ησλ 

αιινησκέλσλ θζόγγσλ από ην επίπεδν 10 θαη ύζηεξα, απμάλεηαη ην επίπεδν 

δπζθνιίαο θαζώο δύλαηαη λα ζρεκαηηζηνύλ δηαζηήκαηα 2αο κηθξήο (εκηηόληα), 

ηνληθή δηαθνξά ε νπνία είλαη δύζθνιν λα γίλεη αθνπζηηθά αληηιεπηή. 

Δπίζεο ε δπζθνιία επηηπρνύο νινθιήξσζεο από επίπεδν ζε επίπεδν απμάλεη, 

εμαηηίαο ηεο αύμεζεο ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο επηηάρπλζεο ησλ θηλνύκελσλ λνηώλ, 

γεγνλόο πνπ κεηώλεη ην δηαζέζηκν ρξόλν απόθξηζεο ηνπ παίθηε. Σέινο απμάλεη ν 

αξηζκόο ησλ κνπζηθώλ παξαδεηγκάησλ πνπ θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ν παίθηεο, 

θαζώο απμάλεη ν ζπλνιηθόο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

επηπέδσλ. 
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Δηθόλα 4.24. 1ν ζηηγκηόηππν από ην Level 5. 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.25. 1ν ζηηγκηόηππν από ην Level 14. O παίθηεο ζπγθξίλεη επηηπρώο ηνπο θζόγγνπο σο πξνο ην 

ύςνο θαη γίλεηαη ε απνθάιπςή απηώλ ζην εηθνληθό πεληάγξακκν. 
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Δηθόλα 4.26. 2ν ζηηγκηόηππν από ην Level 14. Ο παίθηεο ζπγθξίλεη αλεπηηπρώο ηα ηνληθά ύςε θαη 

ιακβάλεη ηελ αλάινγε αλαηξνθνδόηεζε. 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.27. 2ν ζηηγκηόηππν από ην Level 5. Ο παίθηεο δελ είρε θακία αληίδξαζε θαη όηαλ ην θηλνύκελν 

εξσηεκαηηθό αγγίμεη ηελ αξηζηεξή θόθθηλε θάζεηε γξακκή ηνπ πεληαγξάκκνπ, απηόο ιακβάλεη ηελ 

αλάινγε αλαηξνθνδόηεζε. 
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Δηθόλα 4.28. 3ν ζηηγκηόηππν από ην Level 14. O παίθηεο αγγίδεη ην πιήθηξν ειέγρνπ ελώ ην θηλνύκελν 

εξσηεκαηηθό δελ βξίζθεηαη εληόο ησλ θόθθηλσλ θάζεησλ γξακκώλ ηνπ εηθνληθνύ πεληαγξάκκνπ. 

 

 

 

 

4.10. Levels 6, 7, 11 θαη 15  
 

Δκπαιδεσηικός ζηότος:. Κύξηνο εθπαηδεπηηθόο ζηόρνο ησλ επηπέδσλ απηώλ, ηα 

νπνία δηαζέηνπλ ηελ ίδηα ζρεδίαζε (Δηθόλα 4.29) θαη ηνλ ίδην ηξόπν 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ παίθηε κε ην παηρλίδη, είλαη λα κάζεη απηόο λα αλαγλσξίδεη 

ηηο λόηεο ζε κία ηνληθή έθηαζε κεηαμύ ηεο λόηαο Νην ηεο 4
εο 

νθηάβαο θαη ηεο 

λόηα Μη ηεο 5
εο

 νθηάβαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιινηώζεσλ) ζην θιεηδί ηνπ 

νι, θαζώο θαη λα θαηαλνήζεη κνπζηθέο έλλνηεο όπσο είλαη ε νθηάβα, νη 

αιινηώζεηο θαη νη βνεζεηηθέο γξακκέο. Γεπηεξεπόλησο ν ρξήζηεο εληζρύεη ηηο 

αθνπζηηθέο ηνπ δεμηόηεηεο, ζπλδπάδνληαο ηηο λόηεο κε ην ηνληθό ύςνο πνπ απηέο 

αληηπξνζσπεύνπλ. ηα επίπεδα απηά νη λόηεο δελ παξνπζηάδνληαη ρξσκαηηζηέο, 



66 

 

έηζη ώζηε ν παίθηεο λα αξρίζεη ζηγά ζηγά λα αλαγλσξίδεη απηέο κε βάζε ηε ζέζε 

ηνπο ζην πεληάγξακκν. 

Στεδίαζη – Game play: Ο παίθηεο ρεηξίδεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ πιήθηξσλ 

ειέγρνπ πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο ηνπ (είηε κε ηα βέιε ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ εάλ απηό είλαη δηαζέζηκν), έλα εηθνληθό ραξαθηήξα (πηελό) ν 

νπνίνο θηλείηαη ζην πεληάγξακκν. Μπνξεί κέζσ ησλ πιήθηξσλ ειέγρνπ λα 

επηηαρύλεη ή λα επηβξαδύλεη ηελ θίλεζε ηνπ εηθνληθνύ πηελνύ θαζώο θαη λα 

αλεβάζεη ε λα θαηεβάζεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ νζόλε, κε αλώηαην θαη θαηώηαην 

επίπεδν ηα όξηα ηνπ πεληαγξάκκνπ.  

ηα επίπεδα κε απηόλ ηνλ ηύπν game play, ε κπάξα ελέξγεηαο ηνπ παίρηε 

εκθαλίδεηαη άδεηα θαηά ηελ έλαξμε ηνπ επηπέδνπ θαη γεκίδεη ζηγά ζηγά κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Δπίζεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ δεκηνπξγνύληαη ζην 

πεληάγξακκν ηπραίεο λόηεο νη νπνίεο είλαη καύξεο (δελ θέξνπλ ρξσκαηηζκνύο) 

θαη θηλνύληαη κε θνξά από ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά ηεο νζόλεο. Ζ ηαρύηεηα κε 

ηελ νπνία γεκίδεη ε κπάξα ελέξγεηαο θαζώο θαη ε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία 

δεκηνπξγνύληαη νη λόηεο ζηελ νζόλε, είλαη ζπλάξηεζε ηεο ηαρύηεηαο θίλεζεο ηνπ 

εηθνληθνύ ραξαθηήξα (όζν πην γξήγνξα θηλείηαη ν εηθνληθόο ραξαθηήξαο ηόζν πην 

γξήγνξα γεκίδεη ε κπάξα ελέξγεηάο ηνπ θαη ηόζν πην ζπρλά δεκηνπξγνύληαη νη 

λόηεο).  

Ο παίθηεο θαιείηαη λα νδεγήζεη ηνλ εηθνληθό ραξαθηήξα πνπ ειέγρεη, πάλσ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο λόηεο – ζηόρνπο (ηηο νπνίεο κπνξεί λα δεη ζην θάησ αξηζηεξό 

κέξνο ηεο νζόλεο ηνπ), απνθεύγνληαο παξάιιεια όιεο ηηο ππόινηπεο.  



67 

 

Αναηροθοδόηηζη: Αλάινγα κε ηελ ζσζηή ή ηε ιάζνο αληίδξαζε ηνπ παίρηε 

ππάξρεη θαη ε αλάινγε αλαηξνθνδόηεζε ε νπνία παξέρεηαη ηόζν αθνπζηηθά όζν 

θαη νπηηθά. Αλ ν παίθηεο είρε ηε ζσζηή αληίδξαζε, ηόηε αθνύγεηαη ν ήρνο θαη 

εκθαλίδεηαη ην όλνκα ηεο λόηαο πνπ ζπλέιιεμε ειέγρνληαο ηνλ εηθνληθό 

ραξαθηήξα θαη ύζηεξα απηή εμαθαλίδεηαη από ηελ νζόλε ηνπ (Δηθόλα 4.30).  

ηε πεξίπησζε πνπ ν παίθηεο ειέγρνληαο ηνλ εηθνληθό ραξαθηήξα ζπιιέμεη λόηα 

ε νπνία δελ πξνβιεπόηαλ από ηνπο ζηόρνπο ηνπ επηπέδνπ, ηόηε ην πιάηνο ηεο 

κπάξαο ελέξγεηάο ηνπ κεηώλεηαη, εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε έλα θόθθηλν «Υ», ελώ ν 

θζόγγνο θαηαζηξέθεηαη κε ηελ ζπλνδεία αλάινγεο ερεηηθήο ζήκαλζεο (Δηθόλα 

4.31).  

Λαλζαζκέλε ζεσξείηαη επίζεο ε αληίδξαζε ηνπ παίθηε ζηε πεξίπησζε πνπ 

πξνζπεξάζεη κε ην εηθνληθό πηελό κία θηλνύκελε λόηα ηελ νπνία ζα έπξεπε κε 

βάζε ην ζηόρν ηνπ επηπέδνπ λα ζπιιέμεη. ε απηή ηε πεξίπησζε εκθαλίδεηαη έλα 

βέινο πάλσ από ηε λόηα πνπ μέθπγε, ε κπάξα ελέξγεηαο ηνπ παίθηε κεηώλεηαη 

ελώ ππάξρεη θαη ε αλάινγε ερεηηθή ζήκαλζε (Δηθόλα 4.32). 

Βαθμολόγηζη επιπέδοσ: Σν θάζε επίπεδν νινθιεξώλεηαη επηηπρώο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε κπάξα ελέξγεηαο ηνπ παίθηε γεκίζεη πξνηνύ κεδεληζηεί ν 

δηαζέζηκνο ρξόλνο ηνλ νπνίν έρεη θαη ηνλ νπνίν βιέπεη λα κεηξάεη αληίζηξνθα 

ζηελ νζόλε ηνπ (Δηθόλα 4.33). Ζ βαζκνινγία πνπ ζα ιάβεη ν παίθηεο εμαξηάηαη 

από ηνλ ελαπνκείλαληα ρξόλν θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηπέδνπ. Αλ ν ρξόλνο 

εμαληιεζεί πξνηνύ γεκίζεη ε κπάξα ελέξγεηαο ηνπ παίθηε ην επίπεδν 

νινθιεξώλεηαη αλεπηηπρώο. Σα ζηαηηζηηθά από ηα επίπεδα απηά αζξνίδνληαη ζηελ 
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πξώηε κνπζηθή θαηεγνξία ζηαηηζηηθώλ ηνπ παηρληδηνύ («Notes Name Success 

Rate»). 

Βαθμός δσζκολίας: Ζ ηαρύηεηα ηνπ εηθνληθνύ ραξαθηήξα, ην ρξνληθό δηάζηεκα 

πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηεο δεκηνπξγίαο δύν λνηώλ, ν ξπζκόο κε ηνλ νπνίν απμάλεη 

ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηαο ηνπ παίθηε, ε ελέξγεηα πνπ ράλεη ν παίρηεο κε 

θάζε ιάζνο αληίδξαζε ηνπ, θαζώο θαη ν δηαζέζηκνο ρξόλνο πνπ έρεη γηα λα 

νινθιεξώζεη ην θάζε επίπεδν, όια εμαξηώληαη από ην βαζκό δπζθνιίαο ηνπ 

παηγληδηνύ ν νπνίνο ηίζεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα κε βάζε ηελ ειηθία πνπ 

εηζήγαγε ν  παίρηεο θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ. 

Γιαθοροποιήζεις από επίπεδο ζε επίπεδο: Από επίπεδν ζε επίπεδν απμάλεη ην 

εύξνο ησλ ηπραίσλ λνηώλ πνπ κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ, ζύκθσλα κε ην 

ζύλνιν ησλ λνηώλ πνπ κέρξη εθείλν ην επίπεδν έρεη παξνπζηαζηεί ζπλνιηθά ζην 

παηρλίδη. Δπίζεο δηαθνξνπνηείηαη ν ζηόρνο ηνπ παίθηε σο πξνο ηηο λόηεο ηηο νπνίεο 

πξέπεη λα ζπιιέμεη θαζνδεγώληαο ηνλ εηθνληθό ραξαθηήξα. ην επίπεδν 6 νη 

λόηεο – ζηόρνο είλαη νη Νην, Μη, νι θαη η ηεο 4
εο

 νθηάβαο, ελώ ζην επίπεδν 7 νη 

λόηεο είλαη νη Ρε, Φα, Λα ηεο 4
εο

 νθηάβαο θαη ε λόηα Νην ηεο 5
εο 

νθηάβαο. ην 

επίπεδν  11 ν παίθηεο πξέπεη λα ζπιιέμεη ηηο Νην#, Φα# θαη νι# ηεο 4
εο

 νθηάβαο 

θαη ηέινο ζην επίπεδν 15 ηηο Νην, Ρε, Μη ηεο 4
εο

 θαη ηεο 5
εο

 νθηάβαο.  

Δπίζεο από επίπεδν ζε επίπεδν απμάλεη ε δπζθνιία νινθιήξσζεο ησλ, θαζώο ν 

εηθνληθόο ραξαθηήξαο θηλείηαη κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα, ελώ ην ρξνληθό δηάζηεκα 

πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηεο δεκηνπξγίαο δύν λνηώλ κεηώλεηαη. Σέινο απμάλεηαη 

θαη ν ζπλνιηθόο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα νινθιεξσζεί ην επίπεδν ελώ 
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ηαπηόρξνλα κεηώλεηαη ν ξπζκόο κε ηνλ νπνίν γεκίδεη ε κπάξα ελέξγεηαο ηνπ 

παίθηε. 

 

Δηθόλα 4.29. 1ν ζηηγκηόηππν από ην Level 6. 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.30. 1ν ζηηγκηόηππν από ην Level 7. Ο παίθηεο νδεγεί ηνλ εηθνληθό ραξαθηήξα πάλσ ζε θζόγγν 

– ζηόρν θαη απηόο εμαθαλίδεηαη από ηελ νζόλε. 
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Δηθόλα 4.31. 2ν ζηηγκηόηππν από ην Level 7. Ο παίθηεο  νδεγεί ην εηθνληθό πηελό πάλσ ζε θζόγγν ν 

νπνίνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζηόρνπο ηνπ επηπέδνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.32. 2ν ζηηγκηόηππν από ην Level 7. Ο εηθνληθόο ραξαθηήξαο πνπ ειέγρεη ν παίθηεο πξνζπεξλά 

κία λόηα ζηόρν ηνπ επηπέδνπ. 
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Δηθόλα 4.33. Σηηγκηόηππν από ην Level 11. Η κπάξα ελέξγεηαο ηνπ παίθηε έρεη γεκίζεη θαη 

δεκηνπξγείηαη κία εηθνληθή πύιε εμόδνπ από ην επίπεδν. 

 

 

 

4.11. Level 16 
 

Δκπαιδεσηικός ζηότος: Σν επίπεδν απηό απνηειεί κία ζύλνςε θαη κία 

ζπγθεληξσηηθή δνθηκαζία ησλ γλώζεσλ πνπ έρεη απνθνκίζεη ν παίθηεο από ηα 

πξνεγνύκελα επίπεδα. Από ην επίπεδν 16 θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ παηρληδηνύ νη 

λόηεο (νπόηε θαη ηα πιήθηξα ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ ζηα επίπεδα πνπ απηό είλαη 

δηαζέζηκν) δελ ζα θέξνπλ ρξσκαηηζκνύο αιιά ζα παξνπζηάδνληαη καύξεο (όπσο 

αθξηβώο ζα εκθαλίδνληαλ ζε κία παξηηηνύξα). Ο παίθηεο ινηπόλ ζην εμήο ζα 

βαζίδεηαη ζηε ζέζε ησλ λνηώλ ζην πεληάγξακκν γηα ηελ ηνληθή αλαγλώξηζε ηνπο 

θαη όρη ζηνπο ρξσκαηηζκνύο.  

Κύξηνο ινηπόλ εθπαηδεπηηθόο ζηόρνο ηνπ επηπέδνπ απηνύ, είλαη λα κάζεη ν 

παίθηεο λα αλαγλσξίδεη ηηο λόηεο ζε κία ηνληθή έθηαζε από ηε λόηα Νην ηεο 4
εο 
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νθηάβαο έσο ηε λόηα Λα ηεο 5
εο

 νθηάβαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αιινηώζεσλ) ζην θιεηδί ηνπ νι, ην πσο απηέο απνδίδνληαη νξζά ζηα πιήθηξα 

ελόο εηθνληθνύ πηάλνπ, θαζώο θαη λα θαηαλνήζεη κνπζηθέο έλλνηεο όπσο είλαη ε 

νθηάβα, νη αιινηώζεηο θαη νη βνεζεηηθέο γξακκέο. Γεπηεξεπόλησο, εληζρύεη ηηο 

αθνπζηηθέο ηνπ δεμηόηεηεο, ζπλδπάδνληαο ηηο λόηεο κε ην ύςνο πνπ απηέο 

αληηπξνζσπεύνπλ. 

Στεδίαζη – Game play (Δηθόλα 4.34): ην επάλσ κέξνο ηεο νζόλεο ηνπ ν παίθηεο 

αληηθξίδεη έλα εηθνληθό πεληάγξακκν, ζηελ αξρή ηνπ νπνίνπ ππάξρεη 

ηνπνζεηεκέλν ην θιεηδί ηνπ νι, θαζώο θαη δύν θάζεηεο θόθθηλεο γξακκέο νη 

νπνίεο βξίζθνληαη ζε κεγάιε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο, ίζε πεξίπνπ κε ην πιάηνο 

ηεο νζόλεο. ην θάησ κέξνο βξίζθνληαη ηα πιήθηξα ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ, ηα 

νπνία απνηεινύλ θαη ηα πιήθηξα ειέγρνπ ηνπ επηπέδνπ.  

Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζρεκαηίδνληαη εληόο ησλ θόθθηλσλ θάζεησλ 

γξακκώλ ηπραίεο λόηεο (κεηαμύ ηνπ Νην ηεο 4
εο

 νθηάβαο θαη ηνπ Μη ηεο 5
εο

)
 
, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιινησκέλσλ θζόγγσλ), νη νπνίεο θηλνύληαη 

επηηαρπλόκελεο θαη κε θνξά από ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά (ν ιόγνο γηα ηνλ 

νπνίν επηιέρηεθε λα δεκηνπξγνύληαη νη λόηεο κε ηπραία ζεηξά θάζε θνξά θαη όρη 

κε πξνθαζνξηζκέλε, πεξηγξάθεηαη ζην επίπεδν 1). Ο θζόγγνο πνπ βξίζθεηαη 

πξώηνο από ηα αξηζηεξά ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη εληνλόηεξνο ελώ νη ππόινηπνη 

παξνπζηάδνπλ δηαθάλεηα. θνπόο ηνπ παίθηε είλαη λα παηήζεη ην αληίζηνηρν κε 

ηελ πξώηε λόηα πιήθηξν ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ.  

Καηά ηελ έλαξμε ηνπ επηπέδνπ ε κπάξα ελέξγεηαο ηνπ παίθηε εκθαλίδεηαη άδεηα 

ελώ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ε ηαρύηεηα θαη ε επηηάρπλζε πνπ έρνπλ νη 
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θηλνύκελεο λόηεο απμάλεη θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπο, κεηώλεηαη. Σέινο ζην θόλην δεκηνπξγνύληαη ζε ηπραία ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη ζε ηπραία ζέζε εηθνληθά ζύλλεθα πνπ θηλνύληαη κε θνξά από ηα 

δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά ηεο νζόλεο.  

Αναηροθοδόηηζη: Αλάινγα κε ηελ ζσζηή ή ηε ιάζνο αληίδξαζε ηνπ παίρηε, 

παξέρεηαη θαη ε αλάινγε αλαηξνθνδόηεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αληίδξαζε ηνπ 

παίθηε ήηαλ ε δένπζα (Δηθόλα 4.35), ν παίρηεο αθνύεη ηνλ ήρν ηεο λόηαο, ελώ 

εκθαλίδεηαη ην όλνκά ηεο ηόζν ζην πιήθηξν ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ πνπ πάηεζε, 

όζν θαη κεηαμύ ησλ θόθθηλσλ θάζεησλ γξακκώλ ηνπ πεληαγξάκκνπ. Με ηελ 

ζσζηή αληίδξαζε ηνπ παίρηε ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηάο ηνπ απμάλεη, ελώ ε 

λόηα εμαθαλίδεηαη από ηελ νζόλε θαη ε επόκελε ζηε ζεηξά λόηα παύεη λα θέξεη 

δηαθάλεηα θαη εκθαλίδεηαη εληνλόηεξε. 

Αλ ην πιήθηξν ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ πνπ παηήζεη ν παίρηεο δελ είλαη ην ζσζηό 

(Δηθόλα 4.36), εκθαλίδεηαη πάλσ ζην πιήθηξν ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ πνπ πάηεζε 

έλα «Υ» ην νπνίν ζπλνδεύεηαη κε αλάινγε ερεηηθή ζήκαλζε. ηελ πεξίπησζε 

απηή ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηαο ηνπ παίθηε κεηώλεηαη θαη ε λόηα 

εμαθαλίδεηαη (δίλνληαο ηελ αίζζεζε όηη δηαιύεηαη θαζώο εκθαλίδνληαη ιεπθά 

ζσκαηίδηα γύξσ από απηήλ) θαη ε επόκελε ζηε ζεηξά λόηα εκθαλίδεηαη 

εληνλόηεξε.  

Λαλζαζκέλε ζεσξείηαη επίζεο ε αληίδξαζε ηνπ παίρηε ζηελ πεξίπησζε πνπ 

παηήζεη θάπνην πιήθηξν ηνπ πηάλνπ, ελώ θακία λόηα δελ βξίζθεηαη εληόο ησλ 

θόθθηλσλ θάζεησλ γξακκώλ ηνπ πεληαγξάκκνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, εθηόο από 
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ηελ αλάινγε ερεηηθή ζήκαλζε, εκθαλίδεηαη θαη αληίζηνηρν κήλπκα ζηελ νζόλε 

ηνπ, ελώ ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηαο ηνπ κεηώλεηαη. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν παίθηεο δελ έρεη θακία αληίδξαζε θαη κία θηλνύκελε λόηα 

αγγίμεη ηελ αξηζηεξή θόθθηλε θάζεηε γξακκή (Δηθόλα 4.37), ηόηε ε λόηα 

θαηαζηξέθεηαη, ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηάο ηνπ κεηώλεηαη θαη ππάξρεη θαη ε 

αληίζηνηρε ερεηηθή ζήκαλζε. Ζ επόκελε ζηε ζεηξά λόηα παύεη λα θέξεη 

δηαθάλεηα θαη εκθαλίδεηαη εληνλόηεξε. 

Βαθμολόγηζη επιπέδοσ: Σν επίπεδν νινθιεξώλεηαη επηηπρώο ηε ζηηγκή πνπ ζα 

κεγηζηνπνηεζεί ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηαο ηνπ παίθηε, κε ηελ πξνϋπόζεζε 

βέβαηα όηη δελ έρεη παξέιζεη ν δηαζέζηκνο γηα απηόλ ρξόλνο, ρξόλν ηνλ νπνίν 

αληηθξίδεη ν παίθηεο ζηελ νζόλε ηνπ θαη κεηξάεη αληίζηξνθα θαζ όιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ επηπέδνπ. Ζ βαζκνινγία πνπ ζα ιάβεη ν παίρηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν, 

εμαξηάηαη από ηνλ ελαπνκείλαληα ρξόλν θαηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ ελώ ηα 

ζηαηηζηηθά από ην επίπεδν απηό, αζξνίδνληαη ζηελ πξώηε κνπζηθή θαηεγνξία 

ζηαηηζηηθώλ ηνπ παηρληδηνύ («Notes Name Success Rate»). 

Βαθμός δσζκολίας: Ζ ηαρύηεηα ησλ θηλνύκελσλ λνηώλ, ε επηηάρπλζε πνπ απηέο 

έρνπλ, ην πνζνζηό ηεο ελέξγεηαο πνπ θεξδίδεη ή ράλεη ν παίρηεο κε ηε ζσζηή ή ηε 

ιάζνο αληίδξαζή ηνπ αληίζηνηρα, ν ρξόλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηεο 

δεκηνπξγίαο ησλ λνηώλ, θαζώο θαη ν ρξόλνο πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ν παίθηεο 

γηα λα νινθιεξώζεη ην επίπεδν, είλαη παξάγνληεο πνπ εμαξηώληαη από ην βαζκό 

δπζθνιίαο ν νπνίνο ηίζεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα κε βάζε ηελ ειηθία ηνπ 

παίρηε θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ. 
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Δηθόλα 4.34. 1ν ζηηγκηόηππν από ην Level 16. Η λόηα ηελ νπνία θαιείηαη λα απνδώζεη σο πξνο ην ύςνο 

ν παίθηεο ζηα πιήθηξα ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ, εκθαλίδεηαη εληνλόηεξε. 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.35. 2ν ζηηγκηόηππν από ην Level 16. Ο παίθηεο απνδίδεη ζσζηά ην θζόγγν ζηα πιήθηξα ηνπ 

πηάλνπ θαη απηόο εμαθαλίδεηαη από ηελ νζόλε. 
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Δηθόλα 4.36. 3ν ζηηγκηόηππν από ην Level 16. Ο παίθηεο δελ παηάεη ην αληίζηνηρν ηνπ θζόγγνπ πιήθηξν 

ζην πηάλν θαη απηόο θαηαζηξέθεηαη. 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.37. 4ν ζηηγκηόηππν από ην Level 16. O παίθηεο δελ είρε θακία αληίδξαζε θαη ε λόηα 

αγγίδνληαο ηελ αξηζηεξή θόθθηλε θάζεηε γξακκή ηνπ εηθνληθνύ πεληαγξάκκνπ, θαηαζηξέθεηαη. 
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4.12. Level 17 
 

Δκπαιδεσηικός ζηότος: Απηό είλαη ην πξώην από ηα επίπεδα ηνπ παηρληδηνύ ην 

νπνίν αθνξά ζηηο αμίεο θαη ζην ξπζκό. Κύξηνο εθπαηδεπηηθόο ζηόρνο ηνπ 

επηπέδνπ απηνύ, είλαη λα θαηαλνήζεη ν παίθηεο πώο ην ζρήκα κίαο λόηαο (ζε 

ζπλδπαζκό κε άιια ζηνηρεία) απνηππώλεη ηε ζρεηηθή δηάξθεηά ηεο. Ο παίθηεο 

καζαίλεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα δηαθξίλεη ηηο αμίεο ησλ λνηώλ βάζε ηνπ ζρήκαηνο 

ηνπο (νιόθιεξν, κηζό, ηέηαξην) θαη ηελ ζρεηηθή ηζνδπλακία κεηαμύ απηώλ θαη 

επίζεο θαηαλνεί κνπζηθέο έλλνηεο όπσο είλαη ην Tempo. Γεπηεξεύνληνο 

εμαζθείηαη ξπζκηθά θαη αθνπζηηθά λα αλαγλσξίδεη ηελ αμία κίαο λόηαο βάζε ηεο 

ζρεηηθήο δηάξθεηαο ηεο ζε θαζνξηζκέλν tempo (tempo 60).  

Στεδίαζη – Gameplay (Δηθόλα 4.38): H κπάξα ελέξγεηαο ηνπ παίθηεο βξίζθεηαη 

ζην επάλσ δεμηό κέξνο ηεο νζόλεο ηνπ θαη ην πιάηνο απηήο κεηώλεηαη ζηαδηαθά 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Ο παίθηεο αληηθξίδεη ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο ηνπο 

ηξεηο εηθνληθνύο θάδνπο, νη νπνίνη πάλσ ηνπο έρνπλ ηελ έλδεημε «1», «2» θαη «4» 

αληίζηνηρα. Σα θόθθηλα όξηα ηνπ πεληαγξάκκνπ βξίζθνληαη ζε αξθεηά κεγάιε 

απόζηαζε κεηαμύ ηνπο, κε ηε δεμηά θάζεηε γξακκή λα πξνζεγγίδεη ην δεμί άθξν 

ηεο νζόλεο.  

ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα δεκηνπξγνύληαη ηπραία θζνγγόζεκα, ηα νπνία 

θηλνύληαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα από ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά ηεο νζόλεο. Σα 

θζνγγόζεκα απηά κπνξεί λα είλαη νιόθιεξα, κηζά ή ηέηαξηα θαη δελ θέξνπλ 

ρξσκαηηζκνύο. Όηαλ έλα θηλνύκελν θζνγγόζεκν βξεζεί εληόο ησλ θόθθηλσλ 

νξίσλ, ηόηε απηό εκθαλίδεηαη εληνλόηεξν θαη ερεί ν ήρνο ηνπ γηα ρξνληθό 



78 

 

δηάζηεκα αλάινγν ηεο αμίαο ηνπ. Ο ήρνο απηόο ζπλνδεύεηαη θαη από ηνλ ήρν ησλ 

παικώλ ελόο κεηξνλόκνπ πνπ ρηππάεη ζε tempo 60.  

θνπόο ηνπ παίθηε είλαη λα ζύξεη ηε θάζε κία λόηα θαη λα ηελ ελαπνζέζεη, 

αλάινγα κε ηελ αμία πνπ απηή έρεη, ζηνλ εηθνληθό θάδν κε ηελ αλάινγε έλδεημε. 

Γηα παξάδεηγκα αλ κία λόηα έρεη αμία νινθιήξνπ, ν ήρνο απηήο (ζε κέηξν 

ηεζζάξσλ ηεηάξησλ) δηαξθεί ηέζζεξηο ρηύπνπο, νπόηε ν παίθηεο πξέπεη λα ηε 

ζύξεη θαη λα ηελ ελαπνζέζεη ζηνλ εηθνληθό θάδν κε ηελ έλδεημε «4». 

Αναηροθοδόηηζη: Αλάινγα κε ηελ ζσζηή ή ηε ιάζνο αληίδξαζε ηνπ παίθηε 

ππάξρεη θαη ε αλάινγε αλαηξνθνδόηεζε ε νπνία παξέρεηαη ηόζν αθνπζηηθά όζν 

θαη νπηηθά. Αλ ν παίθηεο ζύξεη θαη ελαπνζέζεη ηε λόηα ζην ζσζηό εηθνληθό θάδν 

(Δηθόλα 4.39), απηή εμαθαλίδεηαη από ηελ νζόλε, ν εηθνληθόο θάδνο ρξσκαηίδεηαη 

πξάζηλνο γηα δύν δεπηεξόιεπηα, ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηάο ηνπ απμάλεη, 

ελώ ππάξρεη θαη ε αλάινγε ερεηηθή ζήκαλζε.  

ηε πεξίπησζε πνπ ν παίθηεο δελ ελαπνζέζεη ηε λόηα ζην ζσζηό εηθνληθό θάδν 

(Δηθόλα 4.40), ηόηε απηή θαηαζηξέθεηαη, ν εηθνληθόο θάδνο ρξσκαηίδεηαη 

θόθθηλνο γηα δύν δεπηεξόιεπηα, ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηάο ηνπ παίθηε 

κεηώλεηαη, ελώ ππάξρεη θαη αλάινγε ερεηηθή ζήκαλζε. Παξάιιεια κε όια απηά 

ππάξρεη θαη γξαπηή αλαηξνθνδόηεζε ζηελ νζόλε ηνπ παίθηε, πνπ ηνλ ελεκεξώλεη 

γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ε επηινγή ηνπ ήηαλ ιαλζαζκέλε.  

Ζ ίδηα κνξθή αλαηξνθνδόηεζεο παξέρεηαη θαη ζηε πεξίπησζε πνπ ν παίθηεο δελ 

έρεη θακία αληίδξαζε θαη ε θηλνύκελε λόηα αγγίμεη ηελ θόθθηλε κπάξα νξίσλ πνπ 

βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ηεο νζόλεο ηνπ παηγληδηνύ (Δηθόλα 4.41).  
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Σέινο, εάλ ν παίθηεο ζύξεη ηελ λόηα θαη απιά ηελ αθήζεη ρσξίο λα ηελ 

ελαπνζέζεη ζε θαλέλα από ηνπο εηθνληθνύο θάδνπο, ηόηε απηή επηζηξέθεη θαη 

ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηεο ζην πεληάγξακκν, από ηελ ίδηα αθξηβώο ζέζε ζηελ 

νπνία βξηζθόηαλ πξνηνύ ν παίθηεο ηε ζύξεη από απηό. 

Βαθμολόγηζη επιπέδοσ: Σν επίπεδν αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη νγδόληα 

δεπηεξόιεπηα γηα λα νινθιεξσζεί επηηπρώο, κε ηελ πξνϋπόζεζε βέβαηα όηη δελ 

έρεη πξνεγνπκέλσο κεδεληζηεί ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηαο ηνπ παίθηε. Ζ 

ηειηθή βαζκνινγία πνπ απηόο ζα ιάβεη εμαξηάηαη από ηελ ελαπνκείλαζα ελέξγεηά 

ηνπ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηπέδνπ, ελώ ηα ζηαηηζηηθά ηνπ επηπέδνπ απηνύ 

αζξνίδνληαη ζηε ηξίηε κνπζηθή θαηεγνξία ηνπ παηρληδηνύ («Notes Duration 

Success Rate»). 

Βαθμός δσζκολίας: Ζ απόζηαζε πνπ έρνπλ ηα θόθθηλα όξηα κεηαμύ ηνπο, ε 

ηαρύηεηα ησλ θηλνύκελσλ λνηώλ, ε ελέξγεηα πνπ θεξδίδεη ή ράλεη ν παίρηεο κε ηε 

ζσζηή ή ηε ιάζνο αληίδξαζή ηνπ αληίζηνηρα, είλαη παξάγνληεο πνπ εμαξηώληαη 

από ην επίπεδν δπζθνιίαο ην νπνίν ηίζεηαη απηόκαηα από ηελ ειηθία ηνπ παίρηε 

θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ. 
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Δηθόλα 4.38. 1ν ζηηγκηόηππν από ην Level 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.39. 2ν ζηηγκηόηππν από ην level 17. Ο παίθηεο έρεη ελαπνζέζεη ην θζνγγόζεκν ζην ζσζηό 

εηθνληθό θάδν θαη απηόο ρξσκαηίδεηαη πξάζηλνο. 
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Δηθόλα 4.40. 3ν ζηηγκηόηππν από ην Level 17. Ο παίθηεο ελαπνζέηεη ηε λόηα ζε ιάζνο εηθνληθό θάδν θαη 

ιακβάλεη ηελ αλάινγε αλαηξνθνδόηεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.41. 4ν ζηηγκηόηππν από ην Level 17. Ο παίθηεο δελ έρεη θακία αληίδξαζε θαη ε λόηα 

αγγίδνληαο ηελ αξηζηεξή θόθθηλε θάζεηε γξακκή ηνπ πεληαγξάκκνπ, θαηαζηξέθεηαη. 
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4.13. Levels 18 θαη 20 
 

Δκπαιδεσηικός ζηότος: Κύξηνο εθπαηδεπηηθόο ζηόρνο ησλ επηπέδσλ απηώλ, ηα 

νπνία δηαζέηνπλ ηνλ ίδην ηξόπν αιιειεπίδξαζεο ηνπ παίθηε κε ην παηρλίδη, είλαη 

ε αθνπζηηθή (ear training) θαη ξπζκηθή ηνπ εμάζθεζε θαη αθνξά ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ αθνπζηηθή αλαγλώξηζε ηεο αμίαο κίαο λόηαο βάζε ηεο ζρεηηθήο ηεο 

δηάξθεηαο ζε θαζνξηζκέλν tempo. Γεπηεξεύνληνο ν παίθηεο θαηαλνεί πσο ην 

ζρήκα κίαο λόηαο απνηππώλεη ηε ζρεηηθή δηάξθεηά ηεο θαη καζαίλεη ηελ 

ηζνδπλακία κεηαμύ ησλ αμηώλ. 

Στεδίαζη - Game play (Δηθόλα 4.42):  Με ηελ έλαξμε ηνπ επηπέδνπ δεκηνπξγείηαη 

πάλσ ζην εηθνληθό πεληάγξακκν έλα εηθνληθό εξσηεκαηηθό ην νπνίν 

αληηπξνζσπεύεη έλα ηπραίν θζνγγόζεκν (νιόθιεξν, κηζό ή ηέηαξην) ηελ αμία ηνπ 

νπνίνπ θαιείηαη ν παίθηεο αθνπζηηθά λα αλαγλσξίζεη. Σν εξσηεκαηηθό απηό 

θηλείηαη επηηαρπλόκελν κε θνξά από ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά ηεο νζόλεο. 

Μόιηο απηό μεπεξάζεη ηα όξηα ηεο δεμηάο θόθθηλεο θάζεηεο γξακκήο ηνπ 

πεληαγξάκκνπ, αιιάδεη ρξσκαηηζκό θαη αθνύγεηαη ν ήρνο ηνπ ηπραίνπ 

θζνγγόζεκνπ πνπ έρεη επηιεγεί από ην ζύζηεκα, ν νπνίνο ζπλερίδεη θαη ερεί γηα 

ρξόλν αλάινγν κε ηε δηάξθεηά ηνπ.  

Ο παίθηεο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη αθνπζηηθά ηελ αμία ηνπ θζνγγόζεκνπ, 

πξνηνύ ην θηλνύκελν εξσηεκαηηθό θηάζεη ζηα όξηα ηεο αξηζηεξήο θόθθηλεο 

θάζεηεο γξακκήο ηνπ πεληαγξάκκνπ. Ζ απάληεζε δίδεηαη κε ην άγγηγκα ηνπ 

αληίζηνηρνπ πιήθηξνπ ειέγρνπ, πιήθηξα ηα νπνία βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο 

νζόλεο ηνπ παίθηε. Έπεηηα από ηελ απόθξηζε ηνπ παίθηε, ε δηαδηθαζία απηή 
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επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα παξέιζεη ν δηαζέζηκνο ρξόλνο νινθιήξσζεο ηνπ 

επηπέδνπ.  

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ κεηώλεηαη ζηαδηαθά ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηαο 

ηνπ παίθηε ελώ αληίζεηα απμάλεη ε ηαρύηεηα θαη ε επηηάρπλζε πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηα θηλνύκελα εξσηεκαηηθά. Σέινο, ζην θόλην ηεο νζόλεο (ν ρξσκαηηζκόο ηνπ 

νπνίνπ δηαθέξεη από επίπεδν ζε επίπεδν), δεκηνπξγνύληαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη ζε ηπραίεο ζέζεηο εηθνληθά ζύλλεθα ηα νπνία θηλνύληαη κε θνξά 

από ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά ηεο νζόλεο. 

Αναηροθοδόηηζη: Αλάινγα κε ηελ ζσζηή ή ηε ιάζνο αληίδξαζε ηνπ παίρηε, 

παξέρεηαη θαη ε αλάινγε αλαηξνθνδόηεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αληίδξαζε ηνπ 

παίθηε ήηαλ ε ζσζηή (Δηθόλα 4.43), γίλεηαη ε απνθάιπςε ηνπ πξαγκαηηθνύ 

θζνγγόζεκνπ ζην πεληάγξακκν, ζηακαηά ε θίλεζε απηνύ, απμάλεη ην πιάηνο ηεο 

κπάξαο ελέξγεηάο ηνπ παίθηε, ελώ αθνύγεηαη ε αλάινγε ερεηηθή ζήκαλζε.  Σν 

πιήθηξν ειέγρνπ ην νπνίν άγγημε ν παίθηεο ρξσκαηίδεηαη πξάζηλν γηα έλα 

δεπηεξόιεπην θαη ύζηεξα ην θζνγγόζεκν εμαθαλίδεηαη από ηελ νζόλε.  

Αλ ε απόθξηζε ηνπ παίθηε δελ ήηαλ ζσζηή (δελ παηήζεη ην αληίζηνηρν ηνπ 

θζνγγόζεκνπ πιήθηξν ειέγρνπ), γίλεηαη ε απνθάιπςε ηνπ πξαγκαηηθνύ 

θζνγγόζεκνπ ζην πεληάγξακκν, ζηακαηά ε θίλεζε απηνύ, κεηώλεηαη ην πιάηνο 

ηεο κπάξαο ελέξγεηάο ηνπ παίθηε θαη αθνύγεηαη ε αλάινγε ερεηηθή ζήκαλζε. Σν 

πιήθηξν ειέγρνπ ην νπνίν άγγημε ν παίθηεο ρξσκαηίδεηαη θόθθηλν γηα έλα 

δεπηεξόιεπην θαη ύζηεξα ε λόηα θαηαζηξέθεηαη θαη εμαθαλίδεηαη από ηελ νζόλε 

(Δηθόλα 4.44).  
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Αλ ν παίθηεο δελ έρεη θακία αληίδξαζε θαη ην θηλνύκελν εξσηεκαηηθό αγγίμεη ηελ 

αξηζηεξή θάζεηε γξακκή ηνπ πεληαγξάκκνπ, ηόηε γίλεηαη ε απνθάιπςε ηνπ 

πξαγκαηηθνύ θζνγγόζεκνπ ζην πεληάγξακκν, ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηαο 

ηνπ παίθηε κεηώλεηαη θαη ύζηεξα ην θζνγγόζεκν θαηαζηξέθεηαη ζπλνδεπόκελν 

από ηελ αλάινγε ερεηηθή ζήκαλζε (Δηθόλα 4.45).  

Λαλζαζκέλε ζεσξείηαη επίζεο ε αληίδξαζε ηνπ παίρηε ζηελ πεξίπησζε πνπ 

απηόο παηήζεη θάπνην πιήθηξν, ελώ ε θηλνύκελε λόηα δελ βξίζθεηαη εληόο ησλ 

θόθθηλσλ θάζεησλ γξακκώλ ηνπ πεληαγξάκκνπ. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ην 

πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηάο ηνπ κεηώλεηαη.  

Βαθμολόγηζη επιπέδων: Σν θάζε επίπεδν νινθιεξώλεηαη επηηπρώο κε ηε 

παξέιεπζε ζπγθεθξηκέλνπ ρξόλνπ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ έρεη 

πξνεγνπκέλσο επέιζεη κεδεληζκόο ηνπ πιάηνπο ηεο κπάξαο ελέξγεηαο ηνπ παίθηε 

(αλεπηηπρήο νινθιήξσζε επηπέδνπ). Ζ βαζκνινγία πνπ ζα ιάβεη ν παίρηεο γηα ηα 

ζπγθεθξηκέλα επίπεδα, εμαξηάηαη από ην ελαπνκείλαλ πιάηνο ηεο κπάξαο 

ελέξγεηάο ηνπ θαηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο, ελώ ηα ζηαηηζηηθά ηνπο, αζξνίδνληαη 

ζηελ ηξίηε κνπζηθή θαηεγνξία ζηαηηζηηθώλ ηνπ παηρληδηνύ («Notes Duration 

Success Rate»). 

Βαθμός δσζκολίας: Ζ απόζηαζε πνπ έρνπλ νη θάζεηεο θόθθηλεο γξακκέο ηνπ 

πεληαγξάκκνπ κεηαμύ ηνπο, ε ηαρύηεηα ησλ θηλνύκελσλ θζνγγόζεκσλ, ε 

επηηάρπλζε πνπ απηά έρνπλ, ην πνζνζηό ηεο ελέξγεηαο πνπ θεξδίδεη ή ράλεη ν 

παίρηεο κε ηε ζσζηή ή ηε ιάζνο αληίδξαζή ηνπ αληίζηνηρα, θαζώο θαη ν 

δηαζέζηκνο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θάζε επηπέδνπ, είλαη 
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παξάγνληεο πνπ εμαξηώληαη από ην βαζκό δπζθνιίαο, ν νπνίνο ηίζεηαη απηόκαηα 

από ηελ ηηκή ηεο ειηθίαο ηνπ παίρηε θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ. 

Γιαθοροποιήζεις από επίπεδο ζε επίπεδο: Ζ πην ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ 

παξνπζηάδεηαη κεηαμύ ησλ δύν απηώλ επηπέδσλ, έγθεηηαη όηη ζην επίπεδν 18 ν 

ήρνο ηνπ θζνγγόζεκνπ ην νπνίν θαιείηαη θάζε θνξά λα αλαγλσξίζεη αθνπζηηθά ν 

παίθηεο ζπλνδεύεηαη από ηνπο ρηύπνπο ελόο κεηξνλόκνπ (tempo 60), ελώ 

αληίζεηα ζην επίπεδν 20 ην tempo δίδεηαη κόλν κία θνξά ζηελ αξρή ηνπ επηπέδνπ, 

νπόηε ν παίθηεο θαιείηαη ζπλέρεηα λα ηνλ αλαπαξάγεη λνεηηθά.  

Πέξαλ ηεο δηαθνξάο απηήο, ε δπζθνιία νινθιήξσζήο ηνπ επηπέδνπ 20 ζε ζρέζε 

κε ην 18 απμάλεη, θαζώο ηα θζνγγόζεκα θηλνύληαη κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα, 

παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε επηηάρπλζε, ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ θόθθηλσλ 

θάζεησλ γξακκώλ ηνπ πεληαγξάκκνπ κεηώλεηαη, πνπ ζεκαίλεη όηη κεηώλεηαη ην 

ρξνληθό όξην απόθξηζεο ηνπ παίθηε. Σέινο ν αξηζκόο ησλ θζνγγόζεκσλ πνπ 

θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ν παίθηεο απμάλεη, θαζώο απμάλεη ν ρξόλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ επηπέδνπ. 
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Δηθόλα 4.42. 1ν ζηηγκηόηππν από ην Level 18. 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.43. 1ν ζηηγκηόηππν από ην Level 20. O παίθηεο απαληάεη ζσζηά θαη γίλεηαη ε απνθάιπςε ηνπ 

θζνγγόζεκνπ ζην πεληάγξακκν. 
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Δηθόλα 4.44. 2ν ζηηγκηόηππν από ην Level 18. Ο παίθηεο δελ παηάεη ην ζσζηό θνπκπί ειέγρνπ θαη 

ιακβάλεη ηελ αλάινγε αλαηξνθνδόηεζε. 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.45. 2ν ζηηγκηόηππν από ην Level 20. Ο παίθηεο δελ έρεη θακία αληίδξαζε θαη όηαλ ην 

θηλνύκελν εξσηεκαηηθό αγγίμεη ηελ αξηζηεξή θόθθηλε θάζεηε γξακκή ηνπ πεληαγξάκκνπ γίλεηαη ε 

απνθάιπςε ηνπ θζνγγόζεκνπ. 
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4.14. Levels 19 θαη 21 
 

Δκπαιδεσηικός ζηότος: Γηα πξώηε θνξά ζηα επίπεδα απηά ν παίθηεο θαιείηαη λα 

αλαπαξάγεη ηελ δηάξθεηα κίαο λόηαο ζηα πιήθηξα ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ. Κύξηνο 

ινηπόλ εθπαηδεπηηθόο ζηόρνο ησλ επηπέδσλ απηώλ, ηα νπνία δηαζέηνπλ ηελ ίδηα 

ζρεδίαζε θαη ηνλ ίδην ηξόπν αιιειεπίδξαζεο ηνπ παίθηεο κε ην παηρλίδη, είλαη ε 

αθνπζηηθή (ear training) θαη ξπζκηθή ηνπ εμάζθεζε θαη αθνξά ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ αθνπζηηθή αλαγλώξηζε ηεο αμίαο ελόο θζνγγόζεκνπ ζε θαζνξηζκέλν 

Tempo θαη ηελ αλαπαξαγσγή απηήο ζην πιήθηξν ηνπ πηάλνπ. Γεπηεξεύνληνο ν 

παίθηεο καζαίλεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα δηαθξίλεη ηηο αμίεο ησλ λνηώλ βάζε ηνπ 

ζρήκαηνο ηνπο (νιόθιεξν, κηζό, ηέηαξην) θαη ηελ ζρεηηθή ηζνδπλακία κεηαμύ 

απηώλ, ελώ επίζεο θαηαλνεί κνπζηθέο έλλνηεο όπσο είλαη ην Tempo. 

Στεδίαζη - Game play (Δηθόλα 4.46): Δπάλσ ζην εηθνληθό πεληάγξακκν ππάξρνπλ 

ηνπνζεηεκέλεο αλά ίζα δηαζηήκαηα θόθθηλεο θάζεηεο γξακκέο. Σνλ παίθηε 

αληηπξνζσπεύεη έλαο εηθνληθόο ραξαθηήξαο, ηελ θίλεζε ηνπ νπνίνπ όκσο δελ 

ειέγρεη, θαζώο απηόο θηλείηαη απηόλνκα ζην πεληάγξακκν κε θνξά από ηα 

αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ηεο νζόλεο. Όηαλ ν εηθνληθόο ραξαθηήξαο έξζεη ζε επαθή 

κε κία θόθθηλε θάζεηε γξακκή, δηαθόπηεηαη ε θίλεζε ηνπ. ην ζεκείν απηό 

εκθαλίδεηαη ζηε θνξπθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζεηεο θόθθηλεο γξακκήο έλα 

ηπραίν θζνγγόζεκν ζπλνδεπόκελν από ηνλ αληίζηνηρν δηάξθεηαο ήρν ηνπ.  

Ο παίθηεο θαιείηαη λα απνδώζεη ζσζηά ζην πιήθηξν ηνπ πηάλνπ (ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο ηνπ θαη απνηειεί θαη ην πιήθηξν ειέγρνπ 

ηνπ επηπέδνπ) ηε δηάξθεηα ηελ νπνία είρε ην θζνγγόζεκν (από ην 

πξνγξακκαηηζκό ηνπ παηρληδηνύ δίλεηαη έλα κηθξό πεξηζώξην ρξνληθνύ ιάζνπο 
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όζνλ αθνξά ηελ απόδνζε ηεο δηάξθεηαο ηεο λόηαο από ην παίθηε). Με ην πάηεκα 

ηνπ πιήθηξνπ αξρίδεη θαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ ήρνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θζόγγνπ 

ε νπνία θαη δηαθόπηεηαη όηαλ ν ρξήζηεο ην αθήζεη.  

Αναηροθοδόηηζη: ηε πεξίπησζε πνπ ν παίθηεο θαηαθέξεη λα απνδώζεη ζσζηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ θζνγγόζεκνπ ζην πιήθηξν ηνπ πηάλνπ, ηόηε ε θόθθηλε θάζεηε 

γξακκή πεξηζηξέθεηαη θαη ν εηθνληθόο ραξαθηήξαο ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηνπ πξνο 

ηελ επόκελε.  

ε αληίζεηε πεξίπησζε ππάξρεη αλάινγε γξαπηή αλαηξνθνδόηεζε – επεμήγεζε 

γηα ην ηη έπξαμε ιάζνο. Ζ θόθθηλε θάζεηε γξακκή παξακέλεη ζηε ζέζε ηεο θαη ν 

παίθηεο πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη είλαη ππνρξεσκέλνο λα μαλαπξνζπαζήζεη έσο 

όηνπ επηηύρεη (Δηθόλα 4.47). 

Βαθμολόγηζη επιπέδοσ: Σν θάζε επίπεδν νινθιεξώλεηαη επηηπρώο ζηε πεξίπησζε 

πνπ ν εηθνληθόο ραξαθηήξαο μεπεξάζεη όιεο ηηο θόθθηλεο θάζεηεο γξακκέο - 

εκπόδηα ηνπ πεληαγξάκκνπ πξηλ ηελ παξέιεπζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ρξόλν ηνλ 

νπνίν βιέπεη ζηελ νζόλε ηνπ λα κεηξάεη αληίζηξνθα θαζ όιε ηε δηάξθεηα ησλ 

επηπέδσλ (Δηθόλα 4.48). ε αληίζεηε πεξίπησζε ηα επίπεδα νινθιεξώλεηαη 

αλεπηηπρώο.  

Ζ ηειηθή βαζκνινγία πνπ ζα ιάβεη ν παίθηεο γηα ηα επίπεδα απηά, εμαξηάηαη από 

ηνλ ελαπνκείλαληα ρξόλν θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπο, ελώ ηα ζηαηηζηηθά ηνπο 

αζξνίδνληαη ζηε ηξίηε κνπζηθή θαηεγνξία ηνπ παηρληδηνύ («Notes Duration 

Success Rate»). 
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Βαθμός δσζκολίας: Ο ρξόλνο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν παίθηεο πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξώζεη επηηπρώο ηα επίπεδα, εμαξηάηαη από ην βαζκό δπζθνιίαο ν νπνίνο 

ηίζεηαη απηόκαηα από ηελ ειηθία ηνπ θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ. 

Γιαθοροποιήζεις από επίπεδο ζε επίπεδο: ην επίπεδν 19 ν παίθηεο βιέπεη ην 

ζρήκα ηνπ θζνγγόζεκνπ (ην νπνίν εκθαλίδεηαη όηαλ ν εηθνληθόο ραξαθηήξαο 

έξζεη ζε επαθή κε ηελ θόθθηλε θάζεηε γξακκή) ην νπνίν ζπλνδεύεηαη από ηνπο 

ρηύπνπο ηνπ κεηξνλόκνπ. Αληίζεηα ζην επίπεδν 21 ζηε ζέζε ηνπ θζνγγόζεκνπ 

εκθαλίδεηαη έλα εηθνληθό εξσηεκαηηθό θαη ε απνθάιπςή ηνπ θζνγγόζεκνπ 

γίλεηαη κε ηε ζσζηή ή ηε ιάζνο αληίδξαζε ηνπ παίθηε. Απηό απμάλεη θαηά πνιύ 

ην βαζκό δπζθνιίαο ηνπ επηπέδνπ 21 γηαηί ε αλαγλώξηζε ηνπ θζνγγόζεκνπ 

γίλεηαη αθνπζηηθά θαη όρη νπηηθά.  

Δπηπξνζζέησο, ε θάζε αληίδξαζε ηνπ παίθηε (ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ ηνπ 

πηάλνπ) ζην επίπεδν 19 ζπλνδεύεηαη από ηνπο ήρνπο ησλ ρηύπσλ ηνπ κεηξνλόκνπ 

(tempo 60), ελώ αληίζεηα ζην επίπεδν 21 ην tempo δίδεηαη κόλν κία θνξά θαηά 

ηελ έλαξμε ηνπ επηπέδνπ, επνκέλσο ν παίθηεο θαιείηαη θάζε θνξά λα αλαπαξάγεη 

λνεηηθά ην tempo πνπ ηνπ είρε δνζεί.  

Σέινο, ζην επίπεδν 19 νη θόθθηλεο θάζεηεο γξακκέο – εκπόδηα ηα νπνία πξέπεη λα 

μεπεξάζεη ν παίθηεο αλέξρνληαη ζε 10 ηνλ αξηζκό, ελώ ζην επίπεδν 21 ζε είθνζη. 
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Δηθόλα 4.46. 1ν ζηηγκηόηππν από ην Level 21. 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.47. 2ν ζηηγκηόηππν από ην Level 21. Ο παίθηεο δελ απνδίδεη ζσζηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θζνγγόζεκνπ θαη ιακβάλεη ηελ αλάινγε αλαηξνθνδόηεζε. 
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Δηθόλα 4.48. Σηηγκηόηππν από ην Level 19.  Ο παίθηεο έρεη μεπεξάζεη όια ηα εκπόδηα θαη εηνηκάδεηαη 

λα νινθιεξώζεη επηηπρώο ην επίπεδν. 

 

 

 

 

4.15. Levels 22, 23, 24 θαη 30 
 

Δκπαιδεσηικός ζηότος: Σα επίπεδα απηά απαηηνύλ γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε 

ηνπο, ην ζπλδπαζκό ησλ γλώζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ έρεη απνθνκίζεη ν 

παίθηεο από όια ηα πξνεγνύκελα επίπεδα ηνπ παηρληδηνύ. Μέζσ ησλ επηπέδσλ 

απηώλ ν παίθηεο εμαζθείηαη ζηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή ησλ λνηώλ, 

ηόζν σο πξνο ην ύςνο όζν θαη σο πξνο ηε δηάξθεηα πνπ απηέο έρνπλ ζε 

θαζνξηζκέλν tempo (60), ζηα πιήθηξα ελόο εηθνληθνύ πηάλνπ.  

Στεδίαζη – Game play (Δηθόλα 4.49): Σα επίπεδα απηά απνηεινύλ, σο πξνο ην 

game play ηνπο, έλα ζπλδπαζκό ηνπ επηπέδνπ 16 θαη ησλ επηπέδσλ 19 θαη 21. ην 

επάλσ κέξνο ηεο νζόλεο ηνπ ν παίθηεο αληηθξίδεη έλα εηθνληθό πεληάγξακκν, 

ζηελ αξρή ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ηνπνζεηεκέλν ην θιεηδί ηνπ νι, θαζώο θαη δύν 



93 

 

θάζεηεο θόθθηλεο γξακκέο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε κεγάιε απόζηαζε κεηαμύ 

ηνπο, ίζε πεξίπνπ κε ην πιάηνο ηεο νζόλεο. ην θάησ κέξνο βξίζθνληαη ηα 

πιήθηξα ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ, ηα νπνία απνηεινύλ θαη ηα πιήθηξα ειέγρνπ ηνπ 

επηπέδνπ.  

Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζρεκαηίδνληαη εληόο ησλ θόθθηλσλ θάζεησλ 

γξακκώλ ηνπ πεληαγξάκκνπ ζπγθεθξηκέλεο λόηεο από παηδηθά κνπζηθά ηξαγνύδηα 

(εθηόο από ην επίπεδν 30 όπνπ είλαη ηπραίεο), νη νπνίεο θηλνύληαη επηηαρπλόκελεο 

θαη κε θνξά από ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά. Ζ λόηα ε νπνία βξίζθεηαη πξώηε από 

ηα αξηζηεξά ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη εληνλόηεξε ελώ νη ππόινηπεο παξνπζηάδνπλ 

κία δηαθάλεηα.  

θνπόο ηνπ παίθηε είλαη θαη λα παηήζεη ην ζσζηό – αληίζηνηρν ηεο πξώηεο λόηαο 

πιήθηξν ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ, αιιά θαη λα ην θξαηήζεη απηό παηεκέλν γηα 

αληίζηνηρν ρξόλν ηεο αμίαο ηεο, κε βάζε ην tempo πνπ ηνπ είρε δνζεί ζηελ αξρή 

ηνπ επηπέδνπ (από ην πξνγξακκαηηζκό ηνπ παηρληδηνύ δίλεηαη έλα κηθξό 

πεξηζώξην ιάζνπο όζνλ αθνξά ηελ απόδνζε ηεο δηάξθεηαο ηεο λόηαο ζηα πιήθηξα 

ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ). 

Αναηροθοδόηηζη: Αλάινγα κε ηελ ζσζηή ή ηε ιάζνο αληίδξαζε ηνπ παίρηε, 

παξέρεηαη θαη ε αλάινγε αλαηξνθνδόηεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν παίθηεο 

απνδώζεη ζσζηά ηε λόηα ζηα πιήθηξα ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ (Δηθόλα 4.50), ηόζν 

σο πξνο ην ύςνο όζν θαη σο πξνο ηε δηάξθεηα ηεο, ηόηε εκθαλίδεηαη ην όλνκά ηεο 

ζην πιήθηξν ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ πνπ άγγημε, ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηάο 

ηνπ απμάλεη, ελώ ε λόηα εμαθαλίδεηαη από ηελ νζόλε (κε ηελ έλαξμε ηεο 

απόθξηζεο αξρίδεη θαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ ήρνπ ηνπ θζόγγνπ).  
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Αλ ν παίθηεο απνδώζεη ζσζηά ηε λόηα σο πξνο ηνλ ηόλν αιιά δελ απνδώζεη 

ζσζηά ηε δηάξθεηά ηεο (Δηθόλα 4.51), ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηαο ηνπ 

κεηώλεηαη θαη παξέρεηαη ε αλάινγε ερεηηθή ζήκαλζε θαη γξαπηή 

αλαηξνθνδόηεζε (κε ηελ έλαξμε ηεο απόθξηζεο αξρίδεη ε αλαπαξαγσγή ηνπ ήρνπ 

ηνπ θζόγγνπ). Ζ λόηα ύζηεξα θαηαζηξέθεηαη θαη εμαθαλίδεηαη από ηελ νζόλε.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν παίθηεο αγγίμεη δηαθνξεηηθό ηεο λόηαο πιήθηξν ζην πηάλν, 

εκθαλίδεηαη πάλσ ζε απηό έλα «Υ», ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηάο ηνπ 

κεηώλεηαη, αθνύγεηαη αλάινγε ερεηηθή ζήκαλζε θαη ε λόηα θαηαζηξέθεηαη θαη 

εμαθαλίδεηαη από ηελ νζόλε ηνπ.  

Λαλζαζκέλε ζεσξείηαη επίζεο ε αληίδξαζε ηνπ παίρηε ζηελ πεξίπησζε πνπ 

παηήζεη θάπνην πιήθηξν ηνπ πηάλνπ, ελώ θακία λόηα δελ βξίζθεηαη εληόο ησλ 

θόθθηλσλ θάζεησλ γξακκώλ ηνπ πεληαγξάκκνπ.  

Σέινο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν παίθηεο δελ έρεη θακία αληίδξαζε θαη κία θηλνύκελε 

λόηα αγγίμεη ηελ αξηζηεξή θόθθηλε θάζεηε γξακκή (Δηθόλα 4.52), ηόηε απηή 

θαηαζηξέθεηαη, ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηάο ηνπ κεηώλεηαη θαη ππάξρεη θαη 

αθνύγεηαη αλάινγε ερεηηθή ζήκαλζε. 

Βαθμολόγηζη επιπέδοσ: Σα επίπεδα νινθιεξώλνληαη επηηπρώο κε ηελ 

θαηαζηξνθή θαη ηεο ηειεπηαίαο λόηαο ηνπ κνπζηθνύ θνκκαηηνύ πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζε θαζέλα από απηά (εθηόο από ην επίπεδν 30 ην νπνίν 

νινθιεξώλεηαη κε ηε παξέιεπζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ), εθηόο αλ κεδεληζηεί ε 

κπάξα ελέξγεηαο ηνπ παίθηε πξηλ ην ζεκείν απηό. Ζ ηειηθή βαζκνινγία πνπ απηόο 

ζα ιάβεη εμαξηάηαη από ηελ ελαπνκείλαζα ελέξγεηά ηνπ θαηά ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ επηπέδνπ, ελώ ηα ζηαηηζηηθά ησλ επηπέδσλ απηώλ αζξνίδνληαη ηόζν ζηε 
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πξώηε κνπζηθή θαηεγνξία ηνπ παηρληδηνύ («Notes Name Success Rate») όζν θαη 

ζηε ηξίηε («Notes Duration Success Rate»). 

Βαθμός δσζκολίας: Ζ ηαρύηεηα ησλ θηλνύκελσλ λνηώλ, ε επηηάρπλζε πνπ απηέο 

έρνπλ, ην πνζνζηό ηεο ελέξγεηαο πνπ θεξδίδεη ή ράλεη ν παίρηεο κε ηε ζσζηή ή ηε 

ιάζνο αληίδξαζή ηνπ αληίζηνηρα θαζώο θαη ν ρξόλνο πνπ κεζνιαβεί από ηε 

δεκηνπξγία κίαο λόηαο κέρξη ηελ δεκηνπξγία ηεο επόκελεο, είλαη παξάγνληεο πνπ 

εμαξηώληαη από ην βαζκό δπζθνιίαο ν νπνίνο ηίζεηαη απηόκαηα κε βάζε ηελ 

ειηθία ηνπ παίρηε θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ. 

Γιαθοροποιήζεις από επίπεδο ζε επίπεδο: Γηα πξώηε θνξά ζην παηρλίδη θαιείηαη ν 

παίθηεο λα απνδώζεη ζσζηά θαη ξπζκηθά θαη κεισδηθά έλα κνπζηθό θείκελν, γηα 

ην ιόγν απηό πξνηηκήζεθε ζε θαζέλα από ηα επίπεδα απηά λα παξνπζηάδεηαη 

πάληα ε ίδηα αθνινπζία λνηώλ, όζεο θνξέο θαη λα ηα επαλαιάβεη ν παίθηεο. ε 

θαζέλα από ηα επίπεδα παξνπζηάδεηαη θαη δηαθνξεηηθό κνπζηθό παηδηθό ηξαγνύδη 

(εθηόο από ην επίπεδν 30 όπνπ νη λόηεο παξνπζηάδνληαη κε ηπραία ζεηξά), γεγνλόο 

πνπ κπνξεί λα απμήζεη ην ελδηαθέξνλ, θπξίσο ελόο παίθηε κηθξόηεξεο ειηθίαο. 

 ην επίπεδν 30 ζην νπνίν ν παίθηεο έρεη θάπσο εμνηθεησζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ηύπν gameplay, νη λόηεο παξνπζηάδνληαη κε ηπραία ζεηξά θαη ην ηνληθό απηώλ 

πνπ δύλαηαη λα παξνπζηαζηεί ζην παίθηε θπκαίλεηαη κεηαμύ ηνπ Νην ηεο 4
εο 

νθηάβαο θαη ηνπ Λα ηεο 5
εο 

(νιόθιεξα, κηζά ή ηέηαξηα) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ αιινησκέλσλ θζόγγσλ. Πέξαλ ηεο δηαθνξάο απηήο, ε δπζθνιία επηηπρνύο 

νινθιήξσζεο από επίπεδν ζε επίπεδν απμάλεη, θαζώο απμάλεηαη ε ηαρύηεηα θαη 

ε επηηάρπλζε ησλ θηλνύκελσλ λνηώλ θαη άξα κεηώλεηαη ν δηαζέζηκνο ρξόλνο 

απόθξηζεο γηα ηνλ παίθηε. 
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Δηθόλα 4.49. Σηηγκηόηππν από ην Level 30. 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.50. 1ν Σηηγκηόηππν από ην Level 24. 
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Δηθόλα 4.51. Σηηγκηόηππν από ην Level 22. . Δλώ ν παίθηεο πάηεζε ην ζσζηό πιήθηξν ζην πηάλν δελ 

απέδσζε ζσζηά ηε δηάξθεηα ηεο λόηαο θαη ιακβάλεη ηελ αλάινγε αλαηξνθνδόηεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.52. 2ν ζηηγκηόηππν από ην Level 24. Η λόηα θαηαζηξέθεηαη όηαλ αγγίμεη ηελ αξηζηεξή θόθθηλε 

θάζεηε γξακκή ηνπ πεληαγξάκκνπ. 
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4.16. Level 25 
 

Δκπαιδεσηικός ζηότος: Σν επίπεδν απηό απνηειεί κία πην δύζθνιε εθδνρή ησλ 

επηπέδσλ 4, 5, 10 θαη 14. Κύξηνο ζηόρνο ηνπ επηπέδνπ απηνύ, είλαη ε αθνπζηηθή 

εμάζθεζε ηνπ παίθηε (ear training) όζνλ αθνξά ηε δηάθξηζε θαη ζύγθξηζε 

ηνληθώλ πςώλ. 

Στεδίαζη - Game play (Δηθόλα 4.53): ην επάλσ κέξνο ηεο νζόλεο ηνπ, ν παίθηεο 

αληηθξίδεη έλα εηθνληθό πεληάγξακκν πάλσ ζην νπνίν ππάξρνπλ δύν θόθθηλεο 

θάζεηεο γξακκέο ηνπνζεηεκέλεο ζε θάπνηα απόζηαζε κεηαμύ ηνπο. Δπάλσ δεμηά 

βξίζθεηαη ε κπάξα ελέξγεηαο ηνπ παίθηε, ην πιάηνο ηεο νπνίαο κεηώλεηαη κε ηε 

πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. 

ηελ αξρή ηνπ επηπέδνπ δεκηνπξγείηαη εληόο ησλ θόθθηλσλ θάζεησλ γξακκώλ ηνπ 

πεληαγξάκκνπ ην πξώην εηθνληθό εξσηεκαηηθό θαη παξάιιεια ερεί ε λόηα Νην 

ηεο 4
εο

 νθηάβαο. Ύζηεξα από δύν δεπηεξόιεπηα ν ήρνο ηνπ παύεη θαη ην 

εξσηεκαηηθό εμαθαλίδεηαη από ηελ νζόλε. Σαπηόρξνλα κε ηελ εμαθάληζή ηνπ, 

αξρίδνπλ λα δεκηνπξγνύληαη ζην δεμηό κέξνο ηνπ πεληαγξάκκνπ θαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα εηθνληθά εξσηεκαηηθά  ηα νπνία αληηπξνζσπεύνπλ ηπραίνπο 

θζόγγνπο θαη ηα νπνία θηλνύληαη κε θνξά από ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά ηεο 

νζόλεο. Ζ ηαρύηεηα ή ε επηηάρπλζε πνπ απηά έρνπλ, απμάλεη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ επηπέδνπ, ελώ ην ρξνληθό δηάζηεκα ην νπνίν κεζνιαβεί κεηαμύ ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπο κεηώλεηαη, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη κεηώλεηαη ν δηαζέζηκνο 

ρξόλνο πνπ έρεη ν παίθηεο γηα λα απνθξηζεί. Όηαλ ην 2
ν
 εηθνληθό  εξσηεκαηηθό  

αγγίμεη ηε δεμηά θόθθηλε θάζεηε γξακκή ηνπ πεληαγξάκκνπ ηόηε αιιάδεη 

ρξσκαηηζκό θαη ερεί ν ηπραίνο θζόγγνο πνπ έρεη επηιεγεί από ην ζύζηεκα. Ο 



99 

 

παίθηεο πξέπεη λα απαληήζεη ηη είλαη ν ήρνο ηνπ 2
νπ

 ηπραίνπ θζόγγνπ ζε ζρέζε κε 

ηε λόηα Νην πνπ είρε αθνπζηεί. Ύζηεξα από ηελ απόθξηζε ηνπ θαη όηαλ ην 3
ν
 

εηθνληθό εξσηεκαηηθό βξεζεί εληόο ησλ θόθθηλσλ θάζεησλ γξακκώλ ηνπ 

πεληαγξάκκνπ ν παίθηεο θαιείηαη λα απαληήζεη ηη ήηαλ ν ήρνο ηνπ ζε ζρέζε κε 

ην 2
ν
 θηι. Γειαδή θάζε θνξά ν παίθηεο θαιείηαη λα απαληήζεη ηί είλαη ν ήρνο (σο 

πξνο ην ύςνο) ηνπ θζόγγνπ ν νπνίνο βξίζθεηαη εληόο ησλ θόθθηλσλ θάζεησλ 

γξακκώλ ηνπ πεληαγξάκκνπ, ζε ζρέζε κε ηνλ ήρν ηνπ θζόγγνπ πνπ είρε 

πξνεγεζεί: ςειόηεξνο ρακειόηεξνο ή ίζνο. Ζ απάληεζε δίδεηαη κε ην πάηεκα ηνπ 

αλάινγνπ πιήθηξνπ ειέγρνπ, πιήθηξα ηα νπνία βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ζην 

θάησ κέξνο ηεο νζόλεο ηνπ παίθηε. 

Αναηροθοδόηηζη: ηελ πεξίπησζε πνπ ν παίθηεο ζπγθξίλεη επηηπρώο ηα ηνληθά 

ύςε (Δηθόλα 4.54), απνθαιύπηεηαη ε ζέζε ηεο λόηαο ζην πεληάγξακκν, αθνύγεηαη 

ε αλάινγε ερεηηθή ζήκαλζε, ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηάο ηνπ απμάλεη θαη ην 

πιήθηξν ειέγρνπ πνπ άγγημε ρξσκαηίδεηαη πξάζηλν. Έπεηηα από έλα δεπηεξόιεπην 

ε λόηα εμαθαλίδνληαη από ηελ νζόλε.  

Δάλ ν ρξήζηεο έρεη ιαλζαζκέλε απόθξηζε (Δηθόλα 4.55), άκεζα απνθαιύπηεηαη ε 

λόηα ζην πεληάγξακκν, ερεί ε αλάινγε ερεηηθή ζήκαλζε θαη ε ελέξγεηα ηνπ 

κεηώλεηαη. Σν πιήθηξν ειέγρνπ ην νπνίν πάηεζε ν παίθηεο, ρξσκαηίδεηαη θόθθηλν 

γηα έλα δεπηεξόιεπην θαη ύζηεξα ε λόηα εμαθαλίδεηαη από ηελ νζόλε.  

Ζ ελέξγεηα ηνπ παίθηε κεηώλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηόο δελ έρεη θακία 

αληίδξαζε θαη ε θηλνύκελε λόηα θηάζεη ζηα όξηα ηεο αξηζηεξήο θόθθηλεο 

θάζεηεο γξακκήο ηνπ πεληαγξάκκνπ (Δηθόλα 4.56). Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ε 
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λόηα απνθαιύπηεηαη ζην πεληάγξακκν θαη δίδεηαη θαη ε αλάινγε ερεηηθή 

ζήκαλζε.  

Σέινο αλ ν παίθηεο παηήζεη ηα πιήθηξα ειέγρνπ ελώ ε θηλνύκελε λόηα δελ 

βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ θόθθηλσλ θάζεησλ γξακκώλ ηνπ πεληαγξάκκνπ, ηόηε ράλεη 

ελέξγεηα θαη ππάξρεη αλάινγε ερεηηθή ζήκαλζε. 

Βαθμολόγηζη επιπέδοσ: Σν επίπεδν νινθιεξώλεηαη επηηπρώο κε ηε παξέιεπζε 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξόλνπ, κε ηελ πξνϋπόζεζε βέβαηα όηη δελ έρεη πξνεγνπκέλσο 

επέιζεη κεδεληζκόο ηνπ πιάηνπο ηεο κπάξαο ελέξγεηαο ηνπ παίθηε (αλεπηηπρήο 

νινθιήξσζε επηπέδνπ). Ζ βαζκνινγία πνπ ζα ιάβεη ν παίρηεο γηα ην επίπεδν 

απηό, εμαξηάηαη από ην ελαπνκείλαλ πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηάο ηνπ θαηά ηελ 

νινθιήξσζή ηνπ. Σα ζηαηηζηηθά από ην επίπεδν απηό αζξνίδνληαη ζηελ δεύηεξε 

κνπζηθή θαηεγνξία ζηαηηζηηθώλ ηνπ παηρληδηνύ («Pitch Comparison Success 

Rate»). 

Βαθμός δσζκολίας: Ζ απόζηαζε πνπ έρνπλ νη θόθθηλεο θάζεηεο γξακκέο ηνπ 

πεληαγξάκκνπ κεηαμύ ηνπο, ε ηαρύηεηα ησλ θηλνύκελσλ εξσηεκαηηθώλ, ε 

επηηάρπλζε πνπ απηά έρνπλ, ην ρξνληθό δηάζηεκα ην νπνίν κεζνιαβεί κεηαμύ ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπο, ην πνζνζηό ηεο ελέξγεηαο πνπ θεξδίδεη ή ράλεη ν παίρηεο κε ηε 

ζσζηή ή ηε ιάζνο απόθξηζή ηνπ αληίζηνηρα, θαζώο θαη ν ζπλνιηθόο ρξόλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηπέδνπ, είλαη παξάγνληεο νη νπνίνη 

εμαξηώληαη από ην βαζκό δπζθνιίαο ν νπνίνο ηίζεηαη απηόκαηα από ηελ ηηκή πνπ 

έρεη εηζάγεη ν παίθηεο σο ειηθία, θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ. 
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Δηθόλα 4.53. 1ν ζηηγκηόηππν από ην Level 25. 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.54. 2ν ζηηγκηόηππν από ην Level 25. Ο παίθηεο απάληεζε ζσζηά θαη ιακβάλεη ηελ αλάινγε 

αλαηξνθνδόηεζε. 
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Δηθόλα 4.55. 3ν ζηηγκηόηππν από ην Level 25. Ο παίθηεο απαληά ιάζνο θαη γίλεηαη ε απνθάιπςε ηεο 

λόηαο ζην πεληάγξακκν. 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.56. 4ν ζηηγκηόηππν από ην Level 25. Ο παίθηεο δελ είρε θακία αληίδξαζε θαη ε λόηα 

απνθαιύπηεηαη όηαλ ην θηλνύκελν εξσηεκαηηθό αγγίμεη ηελ αξηζηεξή θόθθηλε θάζεηε γξακκή ηνπ 

εηθνληθνύ πεληαγξάκκνπ. 
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4.17. Levels 26 θαη 27 
 

Δκπαιδεσηικός ζηότος: ε ζρέζε κε όια ηα πξνεγνύκελα επίπεδα πνπ αθνξνύζαλ 

ζηελ αθνπζηηθή εμάζθεζε ηνπ παίθηε, απηά έρνπλ κεγαιύηεξν βαζκό δπζθνιίαο, 

θαζώο ν παίθηεο θαιείηαη γηα πξώηε θνξά όρη απιά λα ζπγθξίλεη ηνληθά ύςε, 

αιιά λα αλαγλσξίζεη αθνπζηηθά έλα θζόγγν. Κύξηνο ινηπόλ ζηόρνο ησλ επηπέδσλ 

απηώλ, ηα νπνία δηαζέηνπλ ηνλ ίδην ηξόπν αιιειεπίδξαζεο ηνπ παίθηε κε ην 

παηρλίδη, είλαη ε αθνπζηηθή ηνπ εμάζθεζε (ear training) θαη αθνξά ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ αθνπζηηθή αλαγλώξηζε ελόο θζόγγνπ έρνληαο σο ζηαζεξό ζεκείν ηνληθήο 

αλαθνξάο ηε λόηα Νην ηεο 4
εο

 νθηάβαο. 

Στεδίαζη – Game play (Δηθόλα 4.57): Ο παίθηεο, θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη 

αθνπζηηθά έλα θζόγγν, έρνληαο σο βνήζεκα ηελ ηνληθή αλαθνξά ηεο λόηαο Νην 

ηεο 4
εο

 νθηάβαο. Σν Νην ηεο 4
εο

 νθηάβαο εκθαλίδεηαη αξηζηεξά ηεο νζόλεο κεηαμύ 

ηνπ θιεηδηνύ ηνπ νι θαη ηεο αξηζηεξήο θάζεηεο θόθθηλεο γξακκήο ηνπ 

πεληαγξάκκνπ. Ζ εκθάληζή ηνπ ζπλνδεύεηαη από ηνλ ήρν ηνπ. Ύζηεξα από 

δηάζηεκα δύν δεπηεξνιέπησλ παύεη ν ήρνο ηνπ θζόγγνπ θαη εκθαλίδεηαη ζην δεμί 

κέξνο ηεο νζόλεο έλα εηθνληθό εξσηεκαηηθό, ην νπνίν αληηπξνζσπεύεη ηνλ ηπραίν 

θζόγγν ηνλ νπνίν ν παίθηεο θαιείηαη αθνπζηηθά λα αλαγλσξίζεη. Σν εξσηεκαηηθό 

απηό θηλείηαη επηηαρπλόκελν κε θνξά από ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά ηεο νζόλεο. 

Μόιηο μεπεξάζεη ηα όξηα ηεο δεμηάο θόθθηλεο γξακκήο ηνπ πεληαγξάκκνπ, 

αιιάδεη ρξσκαηηζκό θαη αθνύγεηαη ν ήρνο ηνπ ηπραίνπ θζόγγνπ πνπ έρεη επηιεγεί 

από ην ζύζηεκα.  

Ο παίθηεο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη πνηνο είλαη ν θζόγγνο απηόο, πξνηνύ ην 

θηλνύκελν εξσηεκαηηθό θηάζεη ζηα όξηα ηεο αξηζηεξήο θόθθηλεο θάζεηεο 
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γξακκήο ηνπ πεληαγξάκκνπ. Ζ απάληεζε δίδεηαη κε ην πάηεκα ησλ πιήθηξσλ ηνπ 

εηθνληθνύ πηάλνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο ηνπ παίθηε. 

Έπεηηα από ηελ απόθξηζε ηνπ παίθηε, ε δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη κέρξη 

λα παξέιζεη ν δηαζέζηκνο ρξόλνο νινθιήξσζεο ηνπ επηπέδνπ, ρξόλν ηνλ νπνίν 

βιέπεη ν παίθηεο λα κεηξάεη αληίζηξνθα ζηελ νζόλε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

επηπέδσλ.  

Δπίζεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ απμάλεη ηαρύηεηα θαη ε επηηάρπλζε πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα θηλνύκελα εξσηεκαηηθά, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη κεηώλεηαη ν 

δηαζέζηκνο ρξόλνο απόθξηζεο ηνπ παίθηε. Σέινο, ζην θόλην ηεο νζόλεο (ν 

ρξσκαηηζκόο ηνπ νπνίνπ πνηθίιεη από επίπεδν ζε επίπεδν), δεκηνπξγνύληαη ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζε ηπραίεο ζέζεηο, εηθνληθά ζύλλεθα ηα νπνία 

θηλνύληαη κε θνξά από ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά ηεο νζόλεο. 

Αναηροθοδόηηζη: Αλάινγα κε ηελ ζσζηή ή ηε ιάζνο αληίδξαζε ηνπ παίρηε, 

παξέρεηαη  θαη ε αλάινγε αλαηξνθνδόηεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αληίδξαζε 

ηνπ παίθηε ήηαλ ε ζσζηή (Δηθόλα 4.58), γίλεηαη ε απνθάιπςε ηεο λόηαο ζην 

πεληάγξακκν, ν παίρηεο αθνύεη ηνλ ήρν ηεο, απμάλεη ην πιάηνο ηεο κπάξαο 

ελέξγεηάο ηνπ θαη ύζηεξα ε λόηα εμαθαλίδεηαη από ηελ νζόλε.  

Αλ ε απόθξηζε ηνπ παίθηε δελ ήηαλ ζσζηή (Δηθόλα 4.59), κεηώλεηαη ην πιάηνο 

ηεο κπάξαο ελέξγεηάο ηνπ, ερεί γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ν αληίζηνηρνο κε ην 

πιήθηξν πνπ πάηεζε θζόγγνο, ελώ ηαπηόρξνλα αθνύγεηαη θαη αλάινγε ερεηηθή 

ζήκαλζε. Ζ λόηα ζπλερίδεη ηε θίλεζε ηεο θαη δελ θαηαζηξέθεηαη, δίλνληαο έηζη 

ζην παίθηε πνιιαπιέο επθαηξίεο λα απνθξηζεί ζσζηά πξνηνύ απηή αγγίμεη ηελ 

αξηζηεξή θόθθηλε θάζεηε γξακκή ηνπ πεληαγξάκκνπ. Όηαλ ε λόηα αγγίμεη ηελ 
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αξηζηεξή θάζεηε γξακκή ηνπ πεληαγξάκκνπ, ηόηε γίλεηαη ε απνθάιπςε ηεο ζην 

πεληάγξακκν, ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηαο ηνπ παίθηε κεηώλεηαη θαη ύζηεξα 

θαηαζηξέθεηαη ζπλνδεπόκελε από ηελ αλάινγε ερεηηθή ζήκαλζε (Δηθόλα 4.60). 

Λαλζαζκέλε ζεσξείηαη επίζεο ε αληίδξαζε ηνπ παίρηε ζηελ πεξίπησζε πνπ 

παηήζεη θάπνην πιήθηξν ηνπ πηάλνπ, ελώ ε θηλνύκελε λόηα δελ βξίζθεηαη εληόο 

ησλ θόθθηλσλ θάζεησλ γξακκώλ ηνπ πεληαγξάκκνπ. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ην 

πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηαο ηνπ κεηώλεηαη.  

Βαθμολόγηζη επιπέδων: Σν θάζε επίπεδν νινθιεξώλεηαη επηηπρώο κε ηε 

παξέιεπζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ,  ρξόλν ηνλ νπνίν βιέπεη ν παίθηεο λα κεηξάεη 

αληίζηξνθα ζηελ νζόλε ηνπ θαζ` όιε ηελ δηάξθεηα ησλ επηπέδσλ. ε αληίζεζε κε 

άιια επίπεδα, ζηα ζπγθεθξηκέλα δελ πξνβιέπεηαη ε αλεπηηπρήο νινθιήξσζήο 

ηνπο. Ζ βαζκνινγία πνπ ζα ιάβεη ν παίρηεο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα επίπεδα, 

εμαξηάηαη από ην ελαπνκείλαλ πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηάο ηνπ θαηά ηελ 

νινθιήξσζή ηνπο. Σα ζηαηηζηηθά από ηα επίπεδα απηά αζξνίδνληαη ζηελ ηέηαξηε 

κνπζηθή θαηεγνξία ζηαηηζηηθώλ ηνπ παηρληδηνύ («Absolute Pitch Success Rate»). 

Βαθμός δσζκολίας: Ζ απόζηαζε πνπ έρνπλ νη θόθθηλεο θάζεηεο γξακκέο ηνπ 

πεληαγξάκκνπ κεηαμύ ηνπο, ε ηαρύηεηα ησλ θηλνύκελσλ θζόγγσλ, ε επηηάρπλζε 

πνπ απηνί έρνπλ, ην πνζνζηό ηεο ελέξγεηαο πνπ θεξδίδεη ή ράλεη ν παίρηεο κε ηε 

ζσζηή ή ηε ιάζνο αληίδξαζή ηνπ αληίζηνηρα, θαζώο θαη ν δηαζέζηκνο ρξόλνο γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ θάζε επηπέδνπ, είλαη παξάγνληεο πνπ εμαξηώληαη από ην 

βαζκό δπζθνιίαο ν νπνίνο ηίζεηαη απηόκαηα από ηελ ηηκή ηεο ειηθίαο ηνπ παίρηε 

θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ. 
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Γιαθοροποιήζεις από επίπεδο ζε επίπεδο: ην επίπεδν 26 ην ηνληθό εύξνο ησλ 

θζόγγσλ ην νπνίν δύλαηαη λα παξνπζηαζηεί ζην παίθηε, θπκαίλεηαη κεηαμύ ηεο 

λόηαο Νην ηεο 4
εο

 νθηάβαο θαη ηεο λόηαο Νην ηεο 5
εο

 θαη όιεο θπζηθέο, ελώ ζην 

επίπεδν 27 πξνζηίζεληαη νη αιινησκέλνη θζόγγνη κεηαμύ ηεο έθηαζεο απηήο, 

γεγνλόο πνπ απμάλεη ην επίπεδν δπζθνιίαο, θαζώο νη αιινησκέλνη θζόγγνη είλαη 

πνιύ πην δύζθνιν λα αλαγλσξηζηνύλ αθνπζηηθά.  

Πέξαλ ηεο πξνζζήθεο λέσλ θζόγγσλ, ε δπζθνιία νινθιήξσζήο ηνπ επηπέδνπ 27 

ζε ζρέζε κε ην 26 απμάλεη, θαζώο ηα εξσηεκαηηθά θηλνύληαη κε κεγαιύηεξε 

ηαρύηεηα, παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε επηηάρπλζε, ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ 

θόθθηλσλ θάζεησλ γξακκώλ ηνπ πεληαγξάκκνπ κεηώλεηαη, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη 

όηη κεηώλεηαη ν δηαζέζηκνο ρξόλνο απόθξηζεο ηνπ παίθηε. Σέινο, ν ρξόλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηπέδνπ απμάλεη. 

 

 

 

Δηθόλα 4.57. 1ν ζηηγκηόηππν από ην Level 26. 
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Δηθόλα 4.58. 2ν ζηηγκηόηππν από ην Level 26. Ο παίθηεο αλαγλσξίδεη αθνπζηηθά ην θζόγγν θαη γίλεηαη 

ε απνθάιπςε απηνύ ζην πεληάγξακκν. 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.59. 1ν ζηηγκηόηππν από ην Level 27. Ο παίθηεο απνηπγράλεη λα αλαγλσξίζεη αθνπζηηθά ην 

θζόγγν. 
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Δηθόλα 4.60. 2ν ζηηγκηόηππν από ην Level 27. Η λόηα απνθαιύπηεηαη ζην πεληάγξακκν όηαλ ην 

θηλνύκελν εξσηεκαηηθό αγγίμεη ηελ αξηζηεξή θόθθηλε θάζεηε γξακκή. 

 

 

 

4.18. Levels 28 θαη 29 
 

Δκπαιδεσηικός ζηότος: Σα επίπεδα απηά είλαη θαη ηα πην δύζθνια κεηαμύ ησλ 

επηπέδσλ εθείλσλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αθνπζηηθή εμάζθεζε ηνπ παίθηε. Κύξηνο 

εθπαηδεπηηθόο ζηόρνο ησλ επηπέδσλ απηώλ, ηα νπνία δηαζέηνπλ ηελ ίδηα ζρεδίαζε 

θαη ηνλ ίδην ηξόπν αιιειεπίδξαζεο ηνπ παίθηε κε ην παηρλίδη, είλαη ε αθνπζηηθή 

ηνπ εμάζθεζε (ear training) θαη αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζηελ απόιπηε αθνπζηηθή 

αλαγλώξηζε ελόο θζόγγνπ ρσξίο λα δίδεηαη ηνληθό ζεκείν αλαθνξάο.  

Στεδίαζη - Game play (Δηθόλα 4.61):  Με ηελ έλαξμε ηνπ επηπέδνπ δεκηνπξγείηαη 

πάλσ ζην εηθνληθό πεληάγξακκν έλα εηθνληθό εξσηεκαηηθό ην νπνίν 

αληηπξνζσπεύεη ηνλ ηπραίν θζόγγν ηνλ νπνίν θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη αθνπζηηθά 

ν παίθηεο. Σν εξσηεκαηηθό απηό θηλείηαη επηηαρπλόκελν κε θνξά από ηα δεμηά 
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πξνο ηα αξηζηεξά ηεο νζόλεο. Μόιηο απηό μεπεξάζεη ηα όξηα ηεο δεμηάο θόθθηλεο 

θάζεηεο γξακκήο ηνπ πεληαγξάκκνπ, αιιάδεη ρξσκαηηζκό θαη αθνύγεηαη ν ήρνο 

ηνπ ηπραίνπ θζόγγνπ πνπ έρεη επηιεγεί από ην ζύζηεκα.  

Ο παίθηεο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη αθνπζηηθά πνηνο είλαη ν θζόγγνο απηόο, 

πξνηνύ ην θηλνύκελν εξσηεκαηηθό θηάζεη ζηα όξηα ηεο αξηζηεξήο θόθθηλεο 

θάζεηεο γξακκήο ηνπ πεληαγξάκκνπ. Ζ απάληεζε δίδεηαη κε ην άγγηγκα ησλ 

πιήθηξσλ ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο 

ηνπ παίθηε. Έπεηηα από ηελ απόθξηζε ηνπ, ε δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη 

κέρξη λα παξέιζεη ν δηαζέζηκνο ρξόλνο νινθιήξσζεο ηνπ επηπέδνπ, ρξόλν ηνλ 

νπνίν βιέπεη ν παίθηεο λα κεηξάεη αληίζηξνθα ζηελ νζόλε ηνπ θαζ` όιε ηε 

δηάξθεηα ησλ επηπέδσλ.  

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ απμάλεη ε ηαρύηεηα θαη ε επηηάρπλζε πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα θηλνύκελα εξσηεκαηηθά, γεγνλόο πνπ κεηώλεη ηνλ δηαζέζηκν 

ρξόλν πνπ έρεη ν παίθηεο γηα λα απνθξηζεί. Σέινο, ζην θόλην ηεο νζόλεο (ν 

ρξσκαηηζκόο ηνπ νπνίνπ αιιάδεη από επίπεδν ζε επίπεδν), δεκηνπξγνύληαη ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζε ηπραίεο ζέζεηο, εηθνληθά ζύλλεθα ηα νπνία 

θηλνύληαη κε θνξά από ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά ηεο νζόλεο. 

Αναηροθοδόηηζη: Αλάινγα κε ηελ ζσζηή ή ηε ιάζνο αληίδξαζε ηνπ παίρηε, 

παξέρεηαη θαη ε αλάινγε αλαηξνθνδόηεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αληίδξαζε ηνπ 

ήηαλ ζσζηή (Δηθόλα 4.62), γίλεηαη ε απνθάιπςε ηεο λόηαο ζην πεληάγξακκν, 

αθνύεη ηνλ ήρν ηεο, απμάλεη ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηάο ηνπ θαη ύζηεξα ε 

λόηα εμαθαλίδεηαη από ηελ νζόλε.  
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Αλ ε απόθξηζε ηνπ παίθηε δελ ήηαλ ζσζηή (δελ παηήζεη ην αληίζηνηρν ηνπ 

θζόγγνπ πιήθηξν ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ), κεηώλεηαη ην πιάηνο ηεο κπάξαο 

ελέξγεηάο ηνπ, ερεί γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ν αληίζηνηρνο κε ην πιήθηξν πνπ 

πάηεζε ήρνο, ελώ ηαπηόρξνλα αθνύγεηαη θαη αλάινγε ερεηηθή ζήκαλζε (Δηθόλα 

4.63). Ζ λόηα ύζηεξα θαηαζηξέθεηαη θαη εμαθαλίδεηαη από ηελ νζόλε.  

Αλ ν παίθηεο δελ έρεη θακία αληίδξαζε θαη ην θηλνύκελν εξσηεκαηηθό αγγίμεη ηελ 

αξηζηεξή θάζεηε γξακκή ηνπ πεληαγξάκκνπ (Δηθόλα 4.64), ηόηε γίλεηαη ε 

απνθάιπςε ηεο λόηαο ζην πεληάγξακκν, ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηαο ηνπ 

παίθηε κεηώλεηαη θαη ύζηεξα ε λόηα θαηαζηξέθεηαη ζπλνδεπόκελε από ηελ 

αλάινγε ερεηηθή ζήκαλζε.  

Λαλζαζκέλε ζεσξείηαη επίζεο ε αληίδξαζε ηνπ παίρηε ζηελ πεξίπησζε πνπ 

απηόο παηήζεη θάπνην πιήθηξν ηνπ πηάλνπ, ελώ ε θηλνύκελε λόηα δελ βξίζθεηαη 

εληόο ησλ θόθθηλσλ θάζεησλ γξακκώλ ηνπ πεληαγξάκκνπ. Καη ζηελ πεξίπησζε 

απηή ην πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηαο ηνπ κεηώλεηαη.  

Βαθμολόγηζη επιπέδων: Σν θάζε επίπεδν νινθιεξώλεηαη επηηπρώο κε ηε 

παξέιεπζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ, ρξόλν ηνλ νπνίν βιέπεη ν παίθηεο λα κεηξάεη 

αληίζηξνθα ζηελ νζόλε ηνπ θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ησλ επηπέδσλ. Όπσο θαη ζηα 

επίπεδα 26 θαη 27, ζηα δελ πξνβιέπεηαη ε αλεπηηπρήο νινθιήξσζή ηνπο θαζώο ε 

ηθαλόηεηα απόιπηεο αθνπζηηθήο αλαγλώξηζεο ελόο θζόγγνπ, είλαη ζε θάπνην 

βαζκό έκθπηε. Ζ βαζκνινγία πνπ ζα ιάβεη  ν παίθηεο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 

επίπεδα, εμαξηάηαη από ην ελαπνκείλαλ πιάηνο ηεο κπάξαο ελέξγεηάο ηνπ θαηά 

ηελ νινθιήξσζή ηνπο. Σα ζηαηηζηηθά από ηα επίπεδα απηά αζξνίδνληαη ζηελ 
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ηέηαξηε κνπζηθή θαηεγνξία ζηαηηζηηθώλ ηνπ παηρληδηνύ («Absolute Pitch Success 

Rate»). 

Βαθμός δσζκολίας: Ζ απόζηαζε πνπ έρνπλ νη θόθθηλεο θάζεηεο γξακκέο ηνπ 

πεληαγξάκκνπ κεηαμύ ηνπο, ε ηαρύηεηα ησλ θηλνύκελσλ εξσηεκαηηθώλ, ε 

επηηάρπλζε πνπ απηά έρνπλ, ην πνζνζηό ηεο ελέξγεηαο πνπ θεξδίδεη ή ράλεη ν 

παίρηεο κε ηε ζσζηή ή ηε ιάζνο αληίδξαζή ηνπ αληίζηνηρα, θαζώο θαη ν 

δηαζέζηκνο ρξόλνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θάζε επηπέδνπ, είλαη παξάγνληεο πνπ 

εμαξηώληαη από ην βαζκό δπζθνιίαο ν νπνίνο ηίζεηαη απηόκαηα από ηελ ηηκή ηεο 

ειηθίαο ηνπ παίρηε θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ. 

Γιαθοροποιήζεις από επίπεδο ζε επίπεδο: Από επίπεδν ζε επίπεδν απμάλεη ην 

ηνληθό εύξνο ησλ ηπραίσλ θζόγγσλ ην νπνίν κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζην παίθηε 

θαη ηηο νπνίεο απηόο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη. Έηζη ζην επίπεδν 28 ην εύξνο απηό 

θπκαίλεηαη από ηε λόηα Νην 4
εο

 νθηάβαο κέρξη ηε Νην ηεο 5
εο

 θαη όιεο θπζηθέο. 

ην επίπεδν 29 ε δπζθνιία απμάλεη ζεκαληηθά θαζώο ην ηνληθό εύξνο 

δηακνξθώλεηαη κεηαμύ ηεο Νην ηεο 4
εο

 νθηάβαο έσο ηε Μη ηεο 5εο θαη 

πξνζηίζεληαη θαη νη αιινησκέλνη θζόγγνη κεηαμύ ηεο έθηαζεο απηήο, ηνπο 

νπνίνπο είλαη πνιύ πην δύζθνιν λα αλαγλσξίζεη αθνπζηηθά έλαο παίθηεο.  

Πέξαλ ηεο πξνζζήθεο λέσλ θζόγγσλ, ε δπζθνιία νινθιήξσζήο ηνπ επηπέδνπ 29 

απμάλεη, θαζώο νη λόηεο θηλνύληαη κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα, παξνπζηάδνπλ 

κεγαιύηεξε επηηάρπλζε, ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ θόθθηλσλ θάζεησλ γξακκώλ ηνπ 

πεληαγξάκκνπ κεηώλεηαη, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη κεηώλεηαη ν δηαζέζηκνο 

ρξόλνο απόθξηζεο ηνπ παίθηε. Σέινο ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρή 
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νινθιήξσζή ηνπ 29 επηπέδνπ απμάλεη, έηζη ν παίθηεο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη 

πνιύ πεξηζζόηεξνπο θζόγγνπο κέρξη λα νινθιεξώζεη επηηπρώο ην επίπεδν. 

 

 

Δηθόλα 4.61. 1ν ζηηγκηόηππν από ην Level 29. 

 

 

 

Δηθόλα 4.62. 1ν ζηηγκηόηππν από ην Level 28. Ο παίθηεο αλαγλσξίδεη επηηπρώο ην θζόγγν θαη γίλεηαη ε 

απνθάιπςε απηνύ ζην εηθνληθό πεληάγξακκν. 
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Δηθόλα 4.63. 2ν ζηηγκηόηππν από ην Level 29. O παίθηεο απνηπγράλεη λα αλαγλσξίζεη αθνπζηηθά ην 

θζόγγν θαη ηνπ παξέρεηαη ε αλάινγε αλαηξνθνδόηεζε. 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.64. 2ν ζηηγκηόηππν από ην Level 28. O παίθηεο δελ είρε θακία αληίδξαζε θαη όηαλ ην 

θηλνύκελν εξσηεκαηηθό αγγίμεη ηελ αξηζηεξή θάζεηε θόθθηλε γξακκή ηνπ πεληαγξάκκνπ, 

απνθαιύπηεηαη ν πξαγκαηηθόο θζόγγνο. 
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4.19. Απνηειέζκαηα Δπηπέδσλ 
 

ε απηό ην Layout αλαθαηεπζύλεηαη πάληα ν παίθηεο ύζηεξα από ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δνθηκαζίαο ελόο επηπέδνπ. Σν θόλην ηεο νζόλεο ρξσκαηίδεηαη 

αλαιόγσο κε ηνλ αλ απηή ήηαλ επηηπρήο (Δηθόλα 4.65) ή αλεπηηπρήο (Δηθόλα 

4.66). Ο παίθηεο αληηθξίδεη ζην θέληξν ηεο νζόλεο ηνπο πόληνπο θαη ηα αζηέξηα 

πνπ ζπγθέληξσζε από ην επίπεδν ζην νπνίν δνθηκάζηεθε. Όπσο αλαθέξζεθε πην 

πάλσ ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο πόληνπο βαζκνιόγεζεο πνηθίινπλ από 

επίπεδν ζε επίπεδν. Πάλησο ζε θαζέλα από ηα ηξηάληα επίπεδα ηνπ παηρληδηνύ, ηα 

πηζαλά απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη ηα εμήο: 

 Δθαηό πόληνη, δειαδή ηξία αζηέξηα (επηηπρήο νινθιήξσζε επηπέδνπ). 

 Πελήληα πόληνη, δειαδή δύν αζηέξηα (επηηπρήο νινθιήξσζε επηπέδνπ). 

 Σξηάληα πόληνη, δειαδή έλα αζηέξη (επηηπρήο νινθιήξσζε επηπέδνπ). 

 Μεδέλ πόληνη πνπ κεηαθξάδεηαη ζε θαλέλα αζηέξη. (απνηπρία 

νινθιήξσζεο επηπέδνπ). 

Σέινο, αγγίδνληαο ην πιήθηξν ειέγρνπ «next» ν παίθηεο κεηαθέξεηαη ζην 

θεληξηθό layout ηνπ παηρληδηνύ. 
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Δηθόλα 4.65. Δπηηπρήο νινθιήξσζε επηπέδνπ. Ο παίθηεο ιακβάλεη πελήληα πόληνπο θαη δύν αζηέξηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.66. Αλεπηηπρήο νινθιήξσζε επηπέδνπ. Ο παίθηεο ιακβάλεη κεδέλ πόληνπο θαη αζηέξηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5  

Αμηνιόγεζε - Σπκπεξάζκαηα 

 

 

5.1. Δηζαγσγή 
 

ην θεθάιαην απηό ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε θξηηηθή αμηνιόγεζε ηνπ παηρληδηνύ θαη 

ζα δηαηππσζνύλ πξνηάζεηο γηα ηελ κειινληηθή αλαβάζκηζε απηνύ, ηόζν από 

ηερληθήο όζν θαη από εθπαηδεπηηθήο άπνςεο. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ ζα 

παξνπζηαζηνύλ ηα δηεμαρζέληα ζπκπεξάζκαηα βάζε ηεο αμηνιόγεζεο θαη ησλ 

πξνηάζεσλ απηώλ. 

 

5.2. Αμηνιόγεζε 
 

Αθνινπζνύλ ηα θύξηα ζεκεία ηεο θξηηηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ παηρληδηνύ θαζώο θαη 

πξνηάζεηο γηα βειηησηηθέο ηξνπνπνηήζεηο όπνπ απηέο θξίλνληαη απαξαίηεηεο. 

 Σν γεληθό γξαθηθό πεξηβάιινλ ρξήζηε είλαη όκνξθν θαη ζπλάκα ιηηό, 

ρσξίο λα πεξηιακβάλεη πεξηηηά πιήθηξα ειέγρνπ. Γίλεηαη άκεζα μεθάζαξν 

ζην παίθηε πνηα πιήθηξα πξέπεη λα αγγίμεη γηα λα εθηειέζεη 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. Με ηνλ ηξόπν απηό, γίλνληαη πνιύ εύθνια 

αληηιεπηνί θαη νη γεληθνί θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ, ελώ ε πινήγεζε κέζα 

ζε απηό πξαγκαηνπνηείηαη κε άλεην ηξόπν. ε απηό ζπκβάιιεη θαη ην 

γεγνλόο όηη ν παίθηεο είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν 
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ζρεδίαζεο, ηνλ νπνίν έρεη ζπλαληήζεη ζε πνιιά άιια «Puzzle Arcade 

Games», όπσο γηα παξάδεηγκα ζην «Angry Birds».  

 Οη ζηόρνη θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα αιιειεπηδξάζεη ν παίθηεο 

ζηα επίπεδα ηνπ παηρληδηνύ, γίλεηαη άκεζα αληηιεπηόο. Αθόκε θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηόο αληηκεησπίζεη πξόβιεκα, παξέρνληαη μερσξηζηέο 

νδεγίεο  γηα ην θάζε επίπεδν.  

 Αλ θαη ηα επίπεδα ζηα νπνία ν παίθηεο ειέγρεη ηελ θίλεζε ηνπ εηθνληθνύ 

ραξαθηήξα είλαη θαη ηα πην «δηαζθεδαζηηθά», ηα μερσξηζηά πιήθηξα 

ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ ρεηξηζκό ηνπ (ηα νπνία απαηηνύλ 

ηελ ρξήζε δύν δαθηύισλ ή θαη ησλ δύν ρεξηώλ ζε νζόλεο αθήο), 

απμάλνπλ αλαίηηα ηε δπζθνιία ηνπο. Ο παίθηεο επηθεληξώλεηαη 

πεξηζζόηεξν ζηελ πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηνπ εηθνληθνύ ραξαθηήξα θαη όρη 

ζηνλ πξσηεύνληα ζηόρν ηνπ επηπέδνπ. Θα έπξεπε ηα πιήθηξα απηά λα 

αληηθαηαζηαζνύλ κε εηθνληθό κνριό (ηύπνπ Joystick) πνπ ζα επέηξεπε ηνλ 

έιεγρν κε έλα δάθηπιν.  

 Σν παηρλίδη παξέρεη άκεζε, δηαξθή αλαηξνθνδόηεζε θαη ζε δηάθνξεο 

κνξθέο (νπηηθή θαη αθνπζηηθή), ελεκεξώλνληαο εγθαίξσο ηνλ παίθηε πνπ 

θαη πνην αθξηβώο ιάζνο έρεη θάλεη, εληζρύνληαο έηζη ηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο. 

 Οη ζηόρνη ηνπ παηρληδηνύ είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλνη κε ηνπο 

καζεζηαθνύο ζηόρνπο. Δπηπξνζζέησο, θαζώο απηνί είλαη πνιύ 

ζπγθεθξηκέλνη, θαζίζηαηαη εύθνιε ε ελζσκάησζε ηνπ παηρληδηνύ ζηε 

κνπζηθή εθπαίδεπζε. 
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 Ζ ελαιιαγή ηνπ gameplay κεηαμύ ησλ επηπέδσλ βνεζά ηνλ παίθηε λα 

θξαηήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζε πςειό επίπεδν. Θα έπξεπε όκσο λα 

ππάξρεη κεγαιύηεξε ζπλέπεηα θαη λα κελ παξνπζηάδεηαη θακία ελαιιαγή 

σο πξνο ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ε επηηπρία ή ε απνηπρία νινθιήξσζεο 

ησλ επηπέδσλ ηνπ παηρληδηνύ. Απηό ζεκαίλεη όηη ην ζύζηεκα 

βαζκνιόγεζεο ζα έπξεπε λα παξακέλεη ζηαζεξό ζε όια ηα επίπεδα θαη λα 

κελ παξνπζηάδεη θακία δηαθνξνπνίεζε, αλεμάξηεηα από ην gameplay 

ηνπο. πγθεθξηκέλα, ν πην απιόο θαη θαηαλνεηόο ηξόπνο βαζκνιόγεζεο 

είλαη απηόο πνπ ζπλαληάηαη ζηα πεξηζζόηεξα level, όπνπ ε κπάξα ηνπ 

παίθηε παξνπζηάδεηαη γεκάηε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ επηπέδνπ, αδεηάδεη κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη ν παίθηεο απνηπγράλεη όηαλ ε κπάξα απηή 

αδεηάζεη. Ο ηξόπνο βαζκνιόγεζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηα επίπεδα 6, 7, 11 

14 θαη 16, ζα έπξεπε λα κεηαηξαπεί ζηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεθε πην 

πάλσ. 

 Ζ δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο ζηελ ειηθία ηνπ 

παίθηε, επλνεί ηε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απηνύ ζε πςειά επίπεδα. 

Θα έπξεπε σζηόζν ν δηαρεηξηζηήο λα δηαζέηεη ηε δπλαηόηεηα λα κπνξεί λα 

επέκβεη θαη λα ηνλ αιιάμεη, εηδηθά ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζπγθεθξηκέλνη 

παίθηεο αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο ή θαζόινπ δπζθνιίεο, εμαζθαιίδνληαο 

έηζη ηνλ ίδην βαζκό πξόθιεζεο γηα όινπο. 

 Ζ ξνή εθκάζεζεο ησλ κνπζηθώλ ελλνηώλ είλαη νκαιή θαη ζηαδηαθή, κε 

πνξεία από ην εύθνιν ζην δύζθνιν. Χζηόζν ζηα πξώηα επίπεδα ηνπ 

παηρληδηνύ (ζηα νπνία ν παίθηεο δελ γλσξίδεη ηηο αμίεο ησλ λνηώλ), απηέο 

δελ ζα έπξεπε λα εκθαλίδνληαη σο νιόθιεξα αιιά σο ηέηαξηα. Δμάιινπ ν 
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ηξόπνο θαη ε δηάξθεηα απόθξηζεο ηνπ παίθηε ζηα επίπεδα απηά (θεπγαιέν 

άγγηγκα ηνπ πιήθηξνπ), πιεζηάδεη πεξηζζόηεξν ζηελ απόδνζε ηεηάξησλ 

παξά νινθιήξσλ. Δπίζεο, ζηα επίπεδα πνπ αθνξνύλ ζηηο αμίεο, ζα έπξεπε 

λα παξνπζηάδεηαη ην κέηξν (4/4) θαη νη δηαζηνιέο. 

 Δθηόο από ηηο δηαζέζηκεο εηθόλεο, ζα έπξεπε λα δίδεηαη ζην παίθηε ε 

δπλαηόηεηα λα «αλεβάζεη» κία δηθή ηνπ θσηνγξαθία θαη λα ηελ ζέζεη σο 

εηθόλα πξνθίι. Δπίζεο ζηα Level πνπ ηνλ παίθηε αληηπξνζσπεύεη ζηελ 

νζόλε ν εηθνληθόο ραξαθηήξαο (πηελό), ζα κπνξνύζε ν ραξαθηήξαο απηόο 

λα πξνζαξκόδεηαη ζηελ εηθόλα πξνθίι ηελ νπνία έρεη επηιέμεη ν παίθηεο. 

Απηό ζα αλέβαδε ην επίπεδν ελδηαθέξνληόο ηνπ θαη ζα ηνλ έθαλε λα 

ζπκκεηάζρεη πνην ελεξγά ζην παηρλίδη. 

 Ζ ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθώλ απμάλεη ηελ εθπαηδεπηηθή αμία ηνπ παηρληδηνύ. 

Θα κπνξνύζαλ όκσο ηα αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά από ηηο κνπζηθέο 

θαηεγνξίεο λα είλαη δηαζέζηκα θαη γηα ηνπο παίθηεο (ζε κία πην 

επαλάγλσζηε εθδνρή ηνπο) θαη λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα, είηε λα κπνξνύλ 

λα απνζηαινύλ απηά κε email (ν παίθηεο ζα εηζήγαγε ηελ επηζπκεηή 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε, παξαδείγκαηνο ράξε ηνπ δηαρεηξηζηή), είηε λα 

απνζεθεπηεί ζηηγκηόηππό ηνπο ζην δίζθν ηεο ζπζθεπήο ηνπ παίθηε, κε ην 

άγγηγκα αλάινγνπ πιήθηξνπ ειέγρνπ. Σν παηρλίδη ηόηε ζα κπνξνύζε λα 

ρξεζηκεύζεη ζε πεξηπηώζεηο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο. 
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5.3. Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθέο Πξνζζήθεο 
 

Αθνινπζνύλ νη θύξηεο πξνηάζεηο γηα πεξεηαίξσ πξνζζήθεο, νη νπνίεο ζα 

κπνξνύζαλ λα αλαβαζκίζνπλ ην παηρλίδη ηόζν ηερληθά όζν θαη εθπαηδεπηηθά. 

 Tν Construct 2 δελ δηαζέηεη θάπνην αμηόπηζην πξόζζεην πνπ λα 

ππνζηεξίδεη ην πξσηόθνιιν «midi», ην νπνίν ζα επέηξεπε ηελ 

«επηθνηλσλία» ηνπ παηρληδηνύ κε έλα midi keyboard controller. Καζώο 

όκσο ππνζηεξίδεη ηελ εηζαγσγή εληνιώλ κέζσ πιεθηξνινγίνπ, ίζσο ζα 

κπνξνύζε έλα πιεθηξνιόγην H/Τ λα δηακνξθσζεί εηδηθά θαη λα 

κεηαηξαπεί ζε έλα κηθξό πηάλν. Σν παηρλίδη ηόηε ζα απνθηνύζε άιιε 

δηάζηαζε θαζώο ζα έδηλε ζην παίθηε, κε ηε δύλακε θαη ην «βάξνο» ησλ 

πιήθηξσλ, ηελ αίζζεζε όηη παίδεη ζε πξαγκαηηθό πηάλν. 

 Ο παίθηεο ζα ζπκκεηείρε πνιύ πην ελεξγά, αλ όιν ην παηρλίδη «δελόηαλ» 

γύξσ από κία θαληαζηηθή ηζηνξία θαη ηα Levels απνηεινύζαλ ζθελέο θαη 

«ζθαινπάηηα» ζηελ πνξεία γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο. Ο παίθηεο κε ηνλ  

ηξόπν απηό κεηαηξέπεηαη ζε «ήξσα» ν νπνίν θαιείηαη λα εθπιεξώζεη 

έλαλ «αλώηεξν ζθνπό» θαη απνθηά έηζη πςειό θίλεηξν γηα λα ηεξκαηίζεη 

ην παηρλίδη. 

 ην παηρλίδη ζα κπνξνύζε λα ελζσκαησζεί έλα «free play mode», ζην 

νπνίν νη παίθηεο ζα κπνξνύζαλ ρσξίο πεξηνξηζκνύο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηα πιήθηξα ηνπ εηθνληθνύ πηάλνπ γηα λα πεηξακαηηζηνύλ ειεύζεξα κε ηνπο 

ήρνπο, έρνληαο παξάιιεια ηε δπλαηόηεηα εγγξαθήο θαη αλαπαξαγσγήο 

ησλ πεηξακαηηζκώλ απηώλ. 
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 Από κνπζηθήο πιεπξάο ην παηρλίδη ζα κπνξνύζε λα επεθηαζεί 

ελζσκαηώλνληαο ζε απηό θαη άιια ζηνηρεία ηεο ύιεο ηεο ζεσξίαο ηεο 

κνπζηθήο όπσο είλαη νη λόηεο ζην θιεηδί ηνπ Φα, ηα κέηξα, νη ζπδεύμεηο 

θαη παύζεηο, ηα δηαζηήκαηα θαη νη ζπγρνξδίεο. Γεληθά ζα κπνξνύζε όιν ην 

παηρλίδη θαη ην gameplay ηνπ λα πξνζαξκνζηεί αλαιόγσο ώζηε λα 

απνηειέζεη έλα πιήξεο εθπαηδεπηηθό ςεθηαθό παηρλίδη εθκάζεζεο ηεο 

ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο. 

 Σα δεδνκέλα από ην ζύζηεκα εηζόδνπ θαη δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνύ, ηα 

δεδνκέλα από ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο παηθηώλ θαη γεληθώο ε απνζήθεπζε 

όισλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ παηρληδηνύ ζα πξέπεη εθηόο από ηνπηθά ζην 

δίζθν, λα κπνξεί λα γίλεη θαη δηαδηθηπαθά. Απηό ζα επέηξεπε ζην παίθηε 

λα ζπλερίζεη ην ίδην παηρλίδη από ην ζεκείν πνπ ην άθεζε, από 

νπνηαδήπνηε ζπζθεπή.  

 Θα κπνξνύζε ηα εμαγόκελν από ην Construct 2 HTML5 παηρλίδη  λα 

κεηαηξαπεί κέζσ ηεο ρξήζεο θαηάιιεινπ εξγαιείνπ ζε «παθέην 

SCORM» (Sharable Content Object Reference Model) θαη λα 

ελζσκαησζεί ζε ζεηξά κνπζηθώλ καζεκάησλ (Music Course) ζην Moodle.  

 Ζ ζρεδίαζε θαη νη θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ ζα κπνξνύζαλ λα 

πξνζαξκνζηνύλ θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα ππνζηεξίδεηαη ην παηρλίδη ζε 

νκάδεο, πξνσζώληαο έηζη ηε  ζπλεξγαηηθόηεηα. 
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5.4. Σπκπεξάζκαηα 
 

Σν «Flying Notes» είλαη έλα ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό παηρλίδη ην νπνίν πξνζθέξεη 

κία ηζνξξνπία κεηαμύ δηαζθέδαζεο θαη καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ. 

Αδηακθηζβήηεηα όκσο ρξεηάδεηαη ηόζν από κνπζηθήο άπνςεο όζν θαη από άπνςε 

gameplay αξθεηέο πξνζζήθεο θαη βειηηώζεηο. Καζώο όκσο ελζσκαηώλεη 

ζεκαληηθά ηερληθά θαη εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα 

πνιύηηκν νδεγό γηα ηελ αλάπηπμε ελόο πιήξνπο κνπζηθνύ εθπαηδεπηηθνύ 

ςεθηαθνύ παηρληδηνύ, ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα ελζσκαησζεί ζηε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε θαη λα εληζρύζεη ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν δηδαζθαιίαο, ηδίσο ζε 

πεξηβάιινληα πνπ απηή γίλεηαη κε ηξόπν «απνζηεηξσκέλν».  
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