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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
 Η Μουσική και η Ζωγραφική είναι δυο τέχνες που έχουν συναντηθεί και 

αλληλεπιδράσει κατά τη διάρκεια της ιστορικής τους πορείας. Πολύ συχνά ένας 
ήχος δημιουργεί την εντύπωση ενός χρώματος και αντίστοιχα τα χρώματα συχνά 
φέρνουν αυθόρμητα στο νου μελωδικά μοτίβα. 

Ωστόσο όλες οι μορφές τέχνης διέπονται από κάποια κοινά χαρακτηριστικά:   

 Αποσκοπούν στην αισθητική απόλαυση/συγκίνηση και ικανοποιούν την ανάγκη του 
ανθρώπου για αισθητική εμπειρία. 

 Έχουν τη δύναμη να αναπλάθουν κοινές εμπειρίες της καθημερινής ζωής. 

 Έχουν τη δύναμη να εκφράζουν συναισθήματα, ιδέες, ιδανικά. 

 Αποτελούν τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας, αλλά και κατανόησης του κόσμου. 

 Εμπεριέχουν, μεταφέρουν και εκφράζουν νοήματα με τρόπο που δεν μπορούν να 
τα εκφράσουν οι λέξεις ή τα νούμερα. 

 Ενσωματώνει μηχανισμούς απρόβλεπτης υποκειμενικής ανάγνωσης, οι οποίοι 
διέπουν καθοριστικά την πρόσληψη κάθε έργου τέχνης. Το σημείο έναρξης της 
περιπέτειας είναι ο διάλογος ανάμεσα στη μουσική και την εικόνα (Πατιώ, 2019) 

 
 Αξιοποίηση αλλά και ανατροπή του ψηφιακού διδακτικού σεναρίου  «Όταν 

οι ήχοι συναντούν τα χρώματα» από την πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ, μέσα από το 
παιχνίδι, τη συνεργασία, τον πειραματισμό και την αξιοποίηση των 
διαδικτυακών τεχνολογιών (Ι.Ε.Π. Aesop & Μαγαλιού 2018). 

 
 
1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου 
«Αν το ζωγραφικό έργο Blue II του Joan Miró ήταν μουσική πως θα ακουγόταν;» 



 

 
1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 
Το σενάριο μάθησης απευθύνεται σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
εμπλέκει τα μαθήματα της Μουσικής, των Εικαστικών και των Τ.Π.Ε. 

 

1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται 
Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου 

 

1.4 Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
Το παρόν διδακτικό σενάριο είναι συμβατό: 

 με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Μουσικής για την Γ΄ Γυμνάσιου 
(ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Μουσικής, 2003) και συγκεκριμένα εντάσσεται στο πλαίσιο της 
διδασκαλίας της Β’ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΗΧΟΣ – Εικαστικά και μουσική … 
μουσική και εικαστικά (Δημητρακοπούλου, κ.α., 2010), καθώς και 

 με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Μουσικής για την Α΄ τάξη του Γενικού 
Λυκείου (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Μουσικής, 2003) και συγκεκριμένα εντάσσεται στο πλαίσιο 
της διδασκαλίας της Β’ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΕΞΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ (Ζεάκης-Γλυνιάς, κ.α., 2000). 

 
1.5. Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική 
υποδομή 
Οργάνωση της Διδασκαλίας 

 Οι μαθητές/τριες βρίσκονται στο κέντρο της μαθησιακής εμπειρίας,  αναζητούν τις 
δικές τους πληροφορίες  και δημιουργούν γνώση, εμπλεκόμενοι/ες σε δίκτυα 
μακριά από την τυπική εκπαίδευση ( Kop & Hill 2008). 

 Παιδαγωγικά, έμφαση δίνεται στην εργασία σε ομάδες, στην οποία κάθε 
μαθητής/τρια συμβάλλει ενεργητικά στη διαμόρφωση και στην τελική παρουσίαση 
της εργασίας της ομάδας, στο πλαίσιο της βιωματικής-διερευνητικής μάθησης 

 Οι μαθητές/τριες  βρίσκουν έτσι έναν καινούργιο τρόπο έκφρασης μέσω του 
συνδυασμού της μουσικής, της εικόνας και της ψηφιακής τεχνολογίας και 
εξοικειώνονται με την οπτικοακουστική  γλώσσα (Μουρατίδου & Πατιώ, 2016). 

Γνωστικά Προαπαιτούμενα 
 Γραφική παρτιτούρα (αποκτηθείσα γνώση από το μάθημα της Μουσικής) 



 Θερμά–ψυχρά χρώματα, μη χρώματα (αποκτηθείσα γνώση από το μάθημα των 
Εικαστικών) 

 Η χρήση των ελεύθερων εφαρμογών wevideo, Google Drive, Αudacity έχει διδαχτεί 
σε προγενέστερο χρόνο από το μάθημα της Πληροφορικής 

 Εξοικείωση με τις υπηρεσίες messenger, viber και Gmail 
 Εξοικείωση με ερωτηματολόγια των Google Forms  
 Εξοικείωση με την πλατφόρμα Webex 
 

Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή 
 Σύνδεση στο διαδίκτυο 
 Εγγραφή πλατφόρμα Webex teams της Cisco 
 Ελεύθερα λογισμικά (Audacity, Wevideo, Kandinsky, Crossword Labs, Storyboard) 

 
1.6 Διδακτικοί Στόχοι 
Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 
Οι μαθητές/τριες επιδιώκεται: 

 να  εξερευνήσουν και να κατανοήσουν  τους ευρύτερους κανόνες της αισθητικής, 
που διέπουν τις διαφορετικές μορφές τέχνης (αναλογίες και αντιστοιχίες ανάμεσα 
στα σύμβολα, την εκφραστική γλώσσα και τους κώδικες επικοινωνίας μεταξύ της 
Μουσικής και της Ζωγραφικής) 

 να αναπτύξουν δεξιότητες παραγωγής και εκτέλεσης μουσικών ιδεών από ένα 
ζωγραφικό έργο 

 να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να εκφραστούν 

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

 Καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού 

 Καλλιέργεια του οπτικοακουστικού γραμματισμού 

 Καλλιέργεια της μιντιακής τέχνης (media arts) 

 Καλλιέργεια στη συμμετοχική παραγωγή 

 
Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 
Οι μαθητές/τριες: 

 έχουν απόλυτη ελευθερία όσον αφορά την ενορχήστρωση, την παραγωγή λόγου, 
τις ηχογραφήσεις, την εικαστική δημιουργία και την τελική δημιουργία του 
οπτικοακουστικού προϊόντος. 

 λειτουργούν σε ένα μεταϊεραρχικό μαθησιακό περιβάλλον  όπου δεν υπάρχουν 
δάσκαλοι αλλά μόνο συμμέτοχοι 

 κατανοούν την πρακτική της ψηφιακής αφήγησης (ψηφιακές ιστορίες) 
 αποκτούν βιωματική γνώση 

 
1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια 
2 διδακτικές ώρες 

 
 
2. Διδακτική προσέγγιση 



Θεωρητική προσέγγιση 
Η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. είναι σημαντική γιατί καθιστά τα παιδιά ικανά: 

 να εξοικειώνονται και σταδιακά να αυτονομούνται στη χρήση και τη μεθοδολογία 
χρήσης των Τ.Π.Ε. 

 να αναπτύσσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, αιτιολόγησης, μεταγνώσης, 
συνεργασίας, επικοινωνίας, συντονισμού των κινήσεων, επίλυσης προβλημάτων, 
δημιουργικής σκέψης, καινοτομίας, αυτοαξιολόγησης 

 να εφαρμόζουν, με την κατάλληλη ενθάρρυνση, γνώσεις και δεξιότητες 
 να διερευνούν τις πιθανές ευκαιρίες και δυνατότητες που παρέχουν (οι Τ.Π.Ε.) 
 να επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία και να σχεδιάζουν διαδικασίες, ώστε να 

υλοποιούν έργα στην καθημερινότητα τους 
 

Μεθοδολογική προσέγγιση 
Ο σχεδιασμός του παρόντος διδακτικού σεναρίου βασίζεται στις: 

 αρχές του  κοινωνικού εποικοδομισμού 
 αρχές της ριζωματικής σκέψης 
 αρχές του  κονεκτιβισμού 
 αρχές του  αυτοσχεδιασμού 

 
2.1 Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ - Σύγχρονη εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας Webex & Ασύγχρονη εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας moodle (e-class) 
 
2.2 Το προτεινόμενο σενάριο 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
1η διδακτική ώρα 
Δραστηριότητα 1 (με χρήση της λειτουργίας Share) - (5 λεπτά) 
«Αν ο πίνακας ζωντάνευε, ποια μουσική θα ακουγόταν;»  
Οι μαθητές/τριες παρατηρούν πίνακες ζωγραφικής και ακούν επιλεγμένα μουσικά 
κομμάτια. Προσπαθούν να αντιστοιχίσουν  κάθε πίνακα με ένα μουσικό κομμάτι, με βάση 
τα μουσικά όργανα που απεικονίζει ή το είδος της μουσικής στο οποίο παραπέμπει η 
εικονιζόμενη σκηνή. 
 
Δραστηριότητα 2 (με χρήση της λειτουργίας Share) - (5 λεπτά) 

 Προβολή του εικαστικού έργου Blue II του Joan Miró   
 Καταιγισμός ιδεών για τρόπους ηχοποίησης της εικόνας  (image sonification) στην 

ολομέλεια της τάξης (δίδεται ο λόγος σε κάθε μαθητή/τρια που «σηκώνει χέρι») 
 
Δραστηριότητα 3 (5 λεπτά) 
Αξιοποίηση της εφαρμογής Kandinsky 

 Οι μαθητές/τριες πειραματίζονται σχεδιάζοντας (σε ελεύθερη απόδοση) το έργο 
Blue II του Joan Miró 

 Παρουσιάζουν τον πειραματισμό τους στην ολομέλεια της τάξης (με χρήση της 
λειτουργίας Presenter & Share) 

 



Δραστηριότητα 4 (5 λεπτά) 
Εργασία σε 3 ομάδες (συζήτηση ανά ομάδα στο messenger -team ή στο viber-team) : 

 1η ομάδα-ηχητική απόδοση του μπλε στοιχείου του πίνακα 
 2η ομάδα - ηχητική απόδοση της δυναμικής κόκκινης γραμμής του πίνακα 
 3η ομάδα η ηχητική απόδοση του μαύρων κουκίδων του πίνακα. 

 
Δραστηριότητα 5 (10 λεπτά) 
Παρουσίαση των αποφάσεων κάθε ομάδας στην ολομέλεια της τάξης (δίδεται ο λόγος σε 1 
μαθητή/τρια κάθε ομάδας που παίρνει τον λόγο). 
Η εργασία θα ολοκληρωθεί με ασύγχρονο τρόπο (μέσω της πλατφόρμας e-class και την 
υπηρεσία gmail): 
Με βάση το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (που έχει αναρτήσει ο/η εκπαιδευτικός μουσικής στην 
πλατφόρμα e-class) κάθε ομάδα ηχογραφεί τους επιλεγμένους ήχους/μελωδίες, τους 
επεξεργάζεται με χρήση του Audacity και ανεβάζει αυτό το αρχείο στο google drive και το 
κάνει σε «κοινή χρήση» με τον/την εκπαιδευτικό μουσικής 
 
Δραστηριότητα 6 (10 λεπτά) 
Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης (καταιγισμός ιδεών - δίδεται ο λόγος σε κάθε 
μαθητή/τρια που «σηκώνει χέρι») που αφορά στην ενορχήστρωση  των 3 ηχητικών 
αρχείων που προέκυψαν από τις 3 ομάδες: η συζήτηση αφορά την «φορά» με την οποία 
προτείνεται να γίνει η «ηχητική ανάγνωση» του εικαστικού  
 
Η εργασία αυτή θα ολοκληρωθεί με ασύγχρονο τρόπο (μέσω της πλατφόρμας e-class και 
της υπηρεσίας google drive): 
Κάθε ομάδα: 

 παραλαμβάνει από τον/την εκπαιδευτικό, μέσω της πλατφόρμας e-class το ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 και ακολουθεί τις οδηγίες του/της 

 παραλαμβάνει από τον/την εκπαιδευτικό, μέσω του google drive, 4 αρχεία: τις 
ηχογραφήσεις όλων των ομάδων (3 αρχεία mp3) και το εικαστικό έργο Blue II του 
Joan Miró (1 αρχείο jpg) 

 καλείται να δημιουργήσει οπτικοακουστικό προϊόν, επεξεργαζόμενη ήχους και 
εικόνα. Αυτή η δραστηριότητα γίνεται με τη χρήση της εφαρμογής wevideo.  

 
 
2η διδακτική ώρα 
Δραστηριότητα 7 (10 λεπτά) 
Παρουσίαση της επιλεγμένης ηχογράφησης κάθε ομάδας στην ολομέλεια της τάξης (σε 
ρόλο presenter και με χρήση της λειτουργίας Share): 

 1η ομάδα-ηχητική απόδοση του μπλε στοιχείου του πίνακα 
 2η ομάδα - ηχητική απόδοση της δυναμικής κόκκινης γραμμής του πίνακα 
 3η ομάδα -ηχητική απόδοση των μαύρων κουκίδων του πίνακα. 

 
Δραστηριότητα 8  

 (15 λεπτά) Παρουσίαση του video κάθε ομάδας στην ολομέλεια της τάξης (σε ρόλο 
presenter και με χρήση της λειτουργίας Share) 

 (15 λεπτά) Aξιολόγηση, και συζήτηση όσον αφορά την εμπειρία της εκπόνησής του. 
Ο/Η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει και συντονίζει τη διάδραση μεταξύ των μελών των 
ομάδων 

 Τέλος, το οπτικοακουστικό προϊόν αναρτάται  στην ιστοσελίδα του σχολείου. 
 



Η δραστηριότητα αυτή θα ολοκληρωθεί με ασύγχρονο τρόπο (μέσω της υπηρεσίας google 
forms): 
Οι μαθητές/τριες καλούνται να απαντήσουν σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 
ανατροφοδότησης. 
 
 
 
2.3 Αξιολόγηση 
Ο/Η εκπαιδευτικός παρατηρεί σε ποιο βαθμό οι μαθητές/τριες: 

 πειραματίζονται, αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης, συγχρονίζονται 
 ανταποκρίνονται στις δημιουργικές τους εργασίες 
 αξιολογούν τις εργασίες τους και τις εργασίες των συμμαθητών/τριών τους 
 συμπληρώνουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης που 

δημιουργείται  από τον/την εκπαιδευτικό με τη χρήση της δωρεάν υπηρεσίας 
google forms. 

 
 
2.4 Επέκταση 

 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Σταυρόλεξου τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού 
Crossword Labs, με βάση τις αποκτηθείσες  γνώσεις, το οποίο μπορεί να 
αποσταλεί (μέσω messenger ή viber) σε συμμαθητές συνομηλίκους και φίλους τους 

 Οι μαθητές/τριες μπορούν να αναζητήσουν, με τη βοήθεια του portal Europeana 
collections, ή του portal portal Search Culrure,  πίνακες ζωγραφικής του ιδίου 
καλλιτέχνη (Joan Miró) και να δημιουργήσουν μια ιστορία με χρήση του ελεύθερου 
λογισμικού storyboard. 
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Αναφορές στο Διαδίκτυο 
Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «ΑΙΣΩΠΟΣ» http://aesop.iep.edu.gr/ 
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Ο δικτυακός τόπος του google forms - https://www.google.com/intl/el_gr/forms/about/ 
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4. Παράρτημα 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ασύγχρονη δράση μέσω της πλατφόρμας e-class) 
 

1. Να συζητήσετε με τα μέλη της ομάδας εργασίας σας στο messenger-team ή στο 
viber-team και να συναποφασίσετε ποιους ήχους θα ηχογραφήσετε για την ηχητική 
απόδοση του στοιχείου του πίνακα που έχει ανατεθεί στην ομάδα σας από τον/την 
εκπαιδευτικό μουσικής. Έχετε την δυνατότητα να ηχογραφήσετε και ήχους από την 
εργασία σας στην εφαρμογή Kandinsky. 

2. Η/ΟΙ ηχογράφηση/σεις αυτή/ές θα γίνουν με χρήση του ελεύθερου λογισμικού 
Audacity. 

3. Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτήν/ές την /τις ηχογράφηση/σεις στο Audacity με 
χρήση του εργαλείου Effect. 

4. Να εξάγετε την τελική ηχογράφηση της ομάδας σας ως αρχείο mp3 
(File-Export-Export as mp3). 

5. Να ανεβάσετε αυτό το αρχείο στο google drive και να κάνετε σε «κοινή χρήση» με 
τον/την εκπαιδευτικό μουσικής. 

 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ασύγχρονη δράση μέσω της πλατφόρμας e-class) 
 

1. Κάθε ομάδα εργασίας παραλαμβάνει από τον/την εκπαιδευτικό, μέσω του google 
drive, 4 αρχεία: τις ηχογραφήσεις όλων των ομάδων (3 αρχεία mp3) και το 
εικαστικό έργο Blue II του Joan Miró (1 αρχείο jpg). 

2. Να συζητήσετε με τα μέλη της ομάδας εργασίας σας στο messenger-team ή στο 
viber-team και να συναποφασίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστείτε τα 
παραπάνω αρχεία, έτσι ώστε να δημιουργήσετε ένα σύντομο video με τη χρήση του 
ελεύθερου λογισμικού Wevideo. 



3. Να ανεβάσετε αυτό το αρχείο στο google drive και να κάνετε σε «κοινή χρήση» με 
τον/την εκπαιδευτικό μουσικής. 

4. Να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης που 
δημιουργήθηκε  από τον/την εκπαιδευτικό με τη χρήση των google forms  

 
 


