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Ε’-ΣΤ’ δημοτικού 



Μεθοδολογία

Πρόκληση Διαδικασία

Ενεργοποίηση του 
ενδιαφέροντος και της 
δημιουργικότητας των 

μαθητών στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση

Αποτέλεσμα
● Webex:Παρουσίαση 

του Audacity
● E- class: Aνέβασμα 

υλικού & Ανάθεση 
εργασιών

 

Παρουσίαση των hip hop 
τραγουδιών και 

σχολιασμός από τους 
μαθητές 



Audacity Project



Πώς ξεκινώ;

ΣΤΙΧΟΙ
ΙNSTRUMENTAL

ΣΥΝΟΔΕΙΑ

 α) επιλέγω ένα θέμα που με 
ενθουσιάζει/προβληματίζει/εκφράζει. 
Γράφω  τους στίχους.

 β) Ψάχνω στο youtube hip hop 
instrumental μουσικά κομμάτια (χωρίς 
λόγια). Mετατρέπω το κομμάτι που 
επέλεξα από το youtube σε mp3 
(https://ytmp3.cc/youtube-to-mp3/)
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https://ytmp3.cc/youtube-to-mp3/


Ακολούθησε τα βήματα

● Πατάω 
Download 
Αudacity 
(έκδοση: 3.0.2)

1

Εγκατάσταση 
Προγράμματος
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Εισαγωγή mp3

● Aρχείο-       
Εισαγωγή-

● Επιλογή mp3 
αρχείου μου

3

Ηχογράφηση 
φωνής

● Κομμάτια- Νέο- 
Στερεοφωνικό 
Κομμάτι

● Πατάω το κόκκινο 
κουμπί και 
ηχογραφώ τους 
στίχους

4

Aποθήκευση

● Αρχείο- Αποθήκευση 
έργου-Αποθήκευση 
έργου ως… 

● Αρχείο-Εξαγωγή ως 
mp3 

https://www.audacityteam.org/?fbclid=IwAR0dXjhyogOnWfqWdUSdPs1Y6XRBFs9XW2TJEaiBLmc4WD4BTLNtqau5aY8
https://www.audacityteam.org/?fbclid=IwAR0dXjhyogOnWfqWdUSdPs1Y6XRBFs9XW2TJEaiBLmc4WD4BTLNtqau5aY8
https://www.audacityteam.org/?fbclid=IwAR0dXjhyogOnWfqWdUSdPs1Y6XRBFs9XW2TJEaiBLmc4WD4BTLNtqau5aY8
https://www.audacityteam.org/?fbclid=IwAR0dXjhyogOnWfqWdUSdPs1Y6XRBFs9XW2TJEaiBLmc4WD4BTLNtqau5aY8


2 Επεξεργασία
Τι κάνω αν οι στίχοι που 

ηχογράφησα ακούγονται πιο σιγά 
από τη μουσική;

 β) μειώνω την ένταση του Insτrumental 
κομματιού. Διπλό κλικ μέσα στο μουσικό 
κομμάτι-Εφέ-Ενίσχυση… Σέρνω το μπλε 
βελάκι προς τα αριστερά, ώστε τα Db να 
γίνουν από μηδέν αρνητικός αριθμός. 
Πατάω προεπισκόπηση για να ακούσω το 
αποτέλεσμα και αν δε με ικανοποιεί κάνω 
και άλλες δοκιμές. Στο τέλος πατάω 
Εντάξει. 

 α) ηχογραφώ πιο δυνατά πάλι τα λόγια. 
Κάνω μερικές δοκιμές, ώστε να πλησιάσω 
το επιθυμητό αποτέλεσμα.



Με το εργαλείο επιλογής Ι, 
μαρκάρω το σημείο. Επεξεργασία. 
Όρια αποσπάσματος. Διαίρεση. 

Πώς κόβω το τραγούδι μου;

4.

1.
Kάνω zoom ώστε να μεγαλώσει η 
κυματομορφή και να βλέπω το 
σημείο στο οποίο θέλω να κόψω 
το τραγούδι. Πατάω παύση στο 
σημείο αυτό

2.

3.
Επιλέγω το εργαλείο 
χρονικής μετατόπισης. 
Σέρνω δεξιά με το 
πληκτρολόγιο το μέρος που 
θέλω να αφαιρέσω. 

Επιλέγω με το εργαλείο επιλογή 
το συγκεκριμένο μέρος και πατάω 
backspace ή το ψαλίδι. Πρσοχή: 
Aν μου φαίνεται πώς τελειώνει 
απότομα, επιλέγω ένα σημείο πριν 
το τέλος και πάω Eφέ- 
Εξασθένιση.



Β’ ΜΕΡΟΣ

Καλή Ακρόαση!!!

Πατήστε πάνω στα ονόματα των μαθητών για να 
ακούσετε τα τραγούδια που δημιούργησαν!



H  Kaραντίνα μας εμπνέει………...

Καραλής Β.

Κοντόπουλος Μ. 

Μποράι Κ.

Μπουζινέκης Γ.

Νικολάου Γ.Κολιτσά Β.

Παπαδόπουλος Πρ.

Σωφρονίου Π.

https://drive.google.com/file/d/1arCRW8mbMAz-1dQggjt56cLl-UVd7qmr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ccBdU_Ukri3hMBTbXZJYNyn102C-j92s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cgppWQjb6x0LJ2780VbLue2I9RZxhDPM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jIJput1EQXpDIBMWPhTax4U25ohdRgGm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15cNzn1Ot5FVbWYteS1eTZlae-viEzHys/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JSMd1KwmwYyl_AelPK-1OI8GRQUcI1_G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VGPeCFzveHIFhbVHFMe7Y8PdxAgr6kjE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tv7Y0_1TuhguD_Tt-KI2Z7kFyP75NLDz/view?usp=sharing


...αλλά και η ίδια η ζωή μας εμπνέει...

Αβντουραμάνι Α.
Μουλλά Γ.

Κονιτοπούλου Μ.

Κότσιφας Μ. 
Λιόση Π.

Μάντη Ι.

Μουτζούρης Π. 
Μπακογιάννης Ι. 

Gritza Lee & 
George Clip

Λιάκου Δ.

Πετάνι Ο. 

Τσιάντη Χρ.
Φουντουλάκη Ε.

https://drive.google.com/file/d/1KoiygIEVrfL77AVU3I6x1oGGCCRC4apE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/100XXVwYtqz_fSSY-NBzhKsxecT3y-gTC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MZHJ1rbQNKGNmJwVV_ZRGbRaZ9ztv9C1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzelesTTxGWnB3Q-Rwrle3HTSRYeEe4y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wm3uP2Mp3vP7J1ZkeWBBTMQhCc6zbC9l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18iYWtSoFE0UVDPBJzkIyHtiVVS4VZXji/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W3UtoexvyNp3-ZPKhwLBjJM9fS_U1LxN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uYRtcM20u2MzxBECG8tuy3WKJ3X0v1MD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ejyk9PB9o4O2ym5_nDsBcWz0XhOetlZl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ejyk9PB9o4O2ym5_nDsBcWz0XhOetlZl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OekLggrfQihj790p-r36pLgt6k4RPMTO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Arv13UboAeOZPD1EvRHq6cKCCi4_-aTp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wH-G_pZfs5DSV61mWvpHnnd2mUzVmTma/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qYsZo-SkG22EC1EbgZMm7k-d8He7fHZq/view?usp=sharing


Σας 
ευχαριστούμε!


