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Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity 

 
Θεµατική Ενότητα: Μουσική Τεχνολογία 
Τάξη: Β΄ Γυµνασίου  
Διάρκεια: 2 περίοδοι 
Καθηγητής: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου 
 
Σκοπός 
Με το συγκεκριµένο µάθηµα οι µαθητές θα γνωρίσουν την πολυκάναλη ηχογράφηση στο δωρεάν 
λογισµικό Audacity. Συγκεκριµένα, θα γνωρίσουν τις εξής λειτουργίες: 
• Προσθετική ηχογράφηση (τεχνική overdubbing) 
• Ρύθµιση εντάσεων για ηχογράφηση 
• Καθορισµός σηµείου έναρξης ηχογράφησης 
• Ονοµασία καναλιών 
• Αποθήκευση ως Audacity project.  

 
Στο πλαίσιο αυτό, οι µαθητές θα κατανοήσουν την πολυκάναλη ηχογράφηση ως µία βασική 
διαδικασία των µουσικών µέσα στο στούντιο ηχογράφησης αλλά και, κατ’ επέκταση, της Μουσικής 
Βιοµηχανίας.  
 
Σηµείωση:  
• Στη συγκεκριµένη Θεµατική Ενότητα, ακολουθεί µάθηµα µε θέµα «Μουσική Παραγωγή» που 
σκοπό έχει την επεξεργασία και µίξη της ηχογράφησης στο Audacity, την αποθήκευση της 
ηχογράφησης ως στερεοφωνικό mp3 και τη δηµιουργία ενός βίντεο κλιπ µε τη χρήση του 
λογισµικού Movie Maker. Για το σκοπό αυτό, το µάθηµα µε θέµα «Πολυκάναλη ηχογράφηση στο 
Audacity» βιντεογραφείται, έτσι ώστε, να συλλεχθεί οπτικοακουστικό υλικό που θα 
χρησιµοποιηθεί στο µουσικό βίντεο κλιπ. Προτείνεται όπως το µάθηµα µε θέµα «Μουσική 
Παραγωγή» γίνει σε εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 
Στόχοι 
Οι µαθητές για να επιτύχουν το Σκοπό του Μαθήµατος, θα πρέπει να: 
• Εκτελέσουν και να ερµηνεύσουν το τραγούδι «Ο Χορός» («Κλείσε τα Μάτια») των Onirama 
• Ηχογραφήσουν σε διαφορετικά κανάλια την ενορχήστρωση του πιο πάνω τραγουδιού στο 

Audacity  
• Αυτοσχεδιάσουν ρυθµικά και µελωδικά ακολουθώντας συγκεκριµένες οδηγίες ως προς τον 
αυτοσχεδιασµό και την µορφή της ηχογράφησης 

• Ηχογραφούν τα µέρη τους µε βάση δοσµένη µορφή και να αναγνωρίζουν την µορφή της 
ενορχήστρωσης συνολικά. 
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Προαπαιτούµενες Γνώσεις και Δεξιότητες 
• Βασικές δεξιότητες τραγουδιού, εκτέλεσης, σηµειογραφίας και αυτοσχεδιασµού της Βαθµίδας 2. 
 
Μέσα – Υλικά 
• Ηλεκτρονικός Υπολογιστής µε το λογισµικό Audacity συνδεδεµένος στο στερεοφωνικό της 

αίθουσας µουσικής ή σε άλλο σύστηµα ενίσχυσης ήχου 
• Βιντεοπροβολέας DLP 
• Απλό µικρόφωνο υπολογιστή 
• Ρυθµικά και µελωδικά όργανα τάξης  
• Power Point µε links και όλο το υλικό που χρειάζεται για τη διδασκαλία του µαθήµατος  
• Παρτιτούρα 1: Οδηγός Τραγουδιού «Ο Χορός» («Κλείσε τα Μάτια») των Onirama 
• Βίντεο 1: Διδασκαλία µελωδίας ρεφρέν http://www.youtube.com/watch?v=A4iwvMLtx9U 
• Βίντεο 2: Διδασκαλία αρµονίας ρεφρέν http://www.youtube.com/watch?v=pMzgczvPPG0 
• Βίντεο 3: Βίντεο µε παρτιτούρα / συνοδεία – διδασκαλία ενορχήστρωσης και εξάσκηση 

αυτοσχεδιασµού http://www.youtube.com/watch?v=pF_SkeV8jVE 
• Παρτιτούρα 2: Ενορχήστρωση  Τραγουδιού 
• Οδηγός Ηχογράφησης (για τον Καθηγητή) 
• Φυλλάδιο Αξιολόγησης 
• Εγχειρίδιο Χρήσης για το Audacity του Κ. Χριστοφόρου (για τον καθηγητή) 
• Οδηγός µε τις βασικές ρυθµίσεις στο Audacity του Κ. Χριστοφόρου (για τον καθηγητή) 
 
Πορεία Διδασκαλίας 
• Σηµείωση: Ο καθηγητής στο προηγούµενο µάθηµα έχει ζητήσει από τους µαθητές, ως 
προετοιµασία για το συγκεκριµένο µάθηµα, να δουν στο σπίτι τους από το Youtube στο channel 
“cplaymusic” τα Bίντεο 1, 2 και 3 και να κάνουν όση εξάσκηση µπορούν. 
 

1. Διδασκαλία Τραγουδιού 
• Οι µαθητές ακούν από το Audacity το τραγούδι «Ο Χορός» («Κλείσε τα Μάτια») των Onirama. 
Προβάλλεται η παρτιτούρα του τραγουδιού και όσοι µαθητές µπορούν, ξεκινούν να 
τραγουδούν. Η ηχογράφηση των Onirama έχει µεταφερθεί ένα τόνο πάνω, µέσω του Audacity,  
έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα η έκταση στους µαθητές (βλ. Παρτιτούρα 1). 

• Στη συνέχεια, αφαιρείται η φωνή µε τη χρήση του Audacity και οι µαθητές ερµηνεύουν ξανά το 
τραγούδι µε την ηχογράφηση χωρίς να ακούν την µελωδία της κύριας φωνής. 

• Ερµηνεύεται το τραγούδι µε συνοδεία κιθάρας ή πιάνου από τον καθηγητή έτσι ώστε να 
διορθωθούν λάθη και να δοθεί έµφαση στην ερµηνεία του τραγουδιού. 

• Το τραγούδι συνοδεύεται µε Body Percussion από τους µαθητές ως εξής: 
Η 1η οµάδα συνοδεύει µε Patchen (snare drum) και Stamp (bass drum) ενώ η 2η οµάδα µε 
Snap (hi-hat).  
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2. Διδασκαλία Ενορχήστρωσης Τραγουδιού 
• Διδάσκεται σε όλους η µελωδία του ρεφρέν στον αυλό.  Στην αρχή χρησιµοποιείται η µέθοδος 
διδασκαλίας µε µίµηση και στη συνέχεια προβάλλεται  βίντεο µε την εκτέλεση της µελωδίας 
στον αυλό (βλ. Βίντεο 1), έτσι ώστε να έχει την ευχέρεια ο καθηγητής να διορθώνει 
εξατοµικευµένα τους µαθητές κατά την εκτέλεσή τους.  

• Στη συνέχεια διδάσκεται µε µίµηση η αρµονική συνοδεία και εκτελείται ενώ προβάλλεται το 
βίντεο 1. (Ανάλογα µε τις ανάγκες χρησιµοποιείται ή όχι και το βίντεο 2). 

• Τέλος, ενώ εκτελείται η µελωδία µαζί µε βίντεο (παρτιτούρα/ συνοδεία, βλ. Βίντεο 3), οι 
µαθητές χωρίζονται σε οµάδες οι οποίες εκτελούν τα υπόλοιπα µέρη της ενορχήστρωσης και 
µπαίνουν διαδοχικά χωρίς να διακόπτεται η εκτέλεση (βλ. Παρτιτούρα 2). Όταν η 
ενορχήστρωση αρχίσει να εκτελείται από τους µαθητές σε ικανοποιητικό επίπεδο, τότε 
σταµατά η αναπαραγωγή του βίντεο ώστε να µείνουν οι µαθητές να συνεχίσουν µερικές φορές 
µόνοι τους. 

 
3. Πολυκάναλη Ηχογράφηση της Ενορχήστρωσης στο Audacity µε Αυτοσχεδιασµούς 

• Ο καθηγητής, µε τη βοήθεια κάποιου µαθητή, παρουσιάζει πώς γίνεται η ρύθµιση της έντασης 
του µικροφώνου και η ηχογράφηση, ηχογραφώντας την κιθάρα και τη µελωδία-οδηγό στα δύο 
πρώτα κανάλια (βλ. Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγό Ρυθµίσεων Audacity).   
• Ακολούθως, αν στην τάξη υπάρχει µόνο ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, οι µαθητές 
ηχογραφούν τα υπόλοιπα κανάλια βλέποντας τις διάφανες µε την παρτιτούρα και τον γραφικό 
οδηγό ηχογράφησης για το µέρος τους (βλ. έτοιµη παρουσίαση).  
• Εναλλακτικά, αν στην τάξη υπάρχουν χώροι εξάσκησης (practice rooms), οι µαθητές µπορούν 
να φέρουν τους δικούς τους φορητούς υπολογιστές, να χωριστούν σε οµάδες και να 
ηχογραφήσουν.  
• Τα µέρη της πιο πάνω ενορχήστρωσης θα παρουσιάζονται µε την έξης σειρά στο Audacity: 

i. Κιθάρα ή Πιάνο (η βάση για τα επόµενα) 
ii. Μελωδία – οδηγός (ηχογράφηση η οποία θα διαγραφεί στην τελική µίξη) 
iii. Ξυλόφωνα – Αρµονία 
iv. Κρουστά – Ρυθµός 
v. Αυλοί - Μελωδία 
vi. Τραγούδι – Μελωδία 
vii. Αυτοσχεδιασµοί 

 
• Στο τελευταίο κανάλι οι µαθητές ηχογραφούν αυτοσχεδιασµούς κατά τη διάρκεια του 3ου 
οκτάµετρου. Στον αυτοσχεδιασµό, καλούνται οι µαθητές να χρησιµοποιήσουν όγδοα, τη συγκοπή 

 και τους φθόγγους Ρε – Μι - Φα# - Λα. Επίσης, συστήνεται στους µαθητές να µην διστάζουν 
να χρησιµοποιούν επανάληψη φθόγγων και παύσεις.  
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• Δίνεται η πιο κάτω µορφή στην ηχογράφηση: 
 

8µετρα: 1ο 2ο 3ο 4ο 

Κιθάρα **************** **************** **************** **************** 

Ξυλόφωνα **************** **************** **************** **************** 

Κρουστά             ******** **************** ****************           ********* 

Αυλοί **************** ****************  **************** 

Τραγούδι  ****************  **************** 

Αυτοσχεδιασµοί   ****************  

• Ενδεικτικά, για βοήθεια προς τον καθηγητή, ως προς τη µορφή που θα πάρει η ηχογράφηση, 
βλ. Οδηγό Ηχογράφησης. 

• Όταν τελειώσουν οι ηχογραφήσεις, µε την καθοδήγηση του καθηγητή, αποθηκεύεται το project 
του Audacity ώστε αυτό αφενός να χρησιµοποιηθεί στο µάθηµα «Μουσική Παραγωγή» και 
αφετέρου να αποτελέσει µέσο αξιολόγησης από τον καθηγητή. 
 

4. Αξιολόγηση 
Οι µαθητές ακούν τις ηχογραφήσεις και τις αξιολογούν (αυτοαξιολόγηση – ετεροαξιολόγηση). Δίνεται 
το Φυλλάδιο Αξιολόγησης και οι µαθητές αξιολογούν σε σχέση µε τα πιο κάτω κριτήρια: 

• Διαδικασία πολυκάναλης ηχογράφησης 
• Εκτέλεση – Ερµηνεία τραγουδιού και ενορχήστρωσης 
• Αυτοσχεδιασµοί  
• Για την αξιολόγηση της µορφής οι µαθητές καλούνται να συµπληρώσουν τον πιο κάτω πίνακα 
ακούοντας την πολυκάναλη ηχογράφηση που δηµιουργήθηκε. 

8µετρα: 1ο 2ο 3ο 4ο 

Κιθάρα     

Ξυλόφωνα     

Κρουστά     

Αυλοί     

Τραγούδι     

Αυτοσχεδιασµοί     



 
_____________________________________________________________________________________________
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου 

 

5 / 8 

Παρτιτούρα 1: Οδηγός Τραγουδιού «Ο Χορός» («Κλείσε τα Μάτια») των Onirama 
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Παρτιτούρα 2: Ενορχήστρωση Τραγουδιού 
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Οδηγός Ηχογράφησης (για τον Καθηγητή) 
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Αξιολόγηση   

 Οµάδα 1 Οµάδα 2 Οµάδα 3 Οµάδα 4 

Διαδικασία 
πολυκάναλης 
ηχογράφησης 

    

Ερµηνεία 
τραγουδιού και 
Εκτέλεση 
Ενορχήστρωσης  

 

 

   

Αυτοσχεδιασµοί     

Μορφή   

 

 

   

Άλλα     

 

 


