
Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό ―eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο‖ 

Σόκνο 7, Σεύρνο 2, 2019 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 123 από 212 

 

Οη ερεηηθέο δπλαηόηεηεο ηεο εηθόλαο: Γηδαθηηθά παξαδείγκαηα θαη πξνηάζεηο 

Sonification of pictures: Examples and suggestions 

Μαξία Παηηώ, Πεηξακαηηθό Σρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Δθπαηδεπηηθόο 

Π.Δ.79.01Μνπζηθήο,mariapatio22.5@gmail.com 

Maria Patio, Experimental School of Aristotle University of Thessaloniki, Music 

Teacher,mariapatio22.5@gmail.com 

 

 

 

 

Abstract: The aim of this publication is to disseminate the experience of image sonification, 

as a good practice for teaching  Music in Secondary Education. Two cross-curricular projects 

are presented, concerning image sonification on impressionism, expressionism and avant-

garde, which additionally exploit Information and Communication Technologies (I.C.T.). The 

projects were implemented at the Α΄ grade of Senior High School during the school years 

2015-2016, 2016-17, 2017-18 and 2018-19. Firstly, a clarification and analysis of musical 

terms is attempted, followed by a presentation of audio and video editing software, which can 

be used in the context of digital audiovisual literacy. Subsequently, the methodology and the 

experience from the implementation are presented. Finally, the conclusions and proposals of 

the work are summarized. 

Keywords: Picture sonification, impressionism, expressionism, avant-garde, digital audio 

visual literacy. 

Πεξίιεςε: Ζ εξγαζία ζηνρεύεη ζηε δηάρπζε ηεο εκπεηξίαο ερνπνίεζεο ηεο εηθόλαο, ε νπνία 

απνθηήζεθε κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ εξγαζίαο, σο θαιήο πξαθηηθήο γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο Μνπζηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Παξνπζηάδνληαη δπν δηαζεκαηηθά 

παξαδείγκαηα/ζρέδηα εξγαζίαο ερνπνίεζεο ηεο εηθόλαο, πνπ αθνξνύλ γεληθά ζηνλ 

κνληεξληζκό ζηε κνπζηθή θαη εηδηθά ζηα κνπζηθά ξεύκαηα ηνπ ηκπξεζηνληζκνύ, ηνπ 

εμπξεζηνληζκνύ θαη ηεο ηζηνξηθήο πξσηνπνξίαο θαη ηα νπνία επηπξόζζεηα αμηνπνηνύλ ηηο 

Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ (Σ.Π.Δ.). Σα ζρέδηα εξγαζίαο 

πινπνηήζεθαλ ζηελ Α΄ Σάμε ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο επηινγήο 

«Καιιηηερληθή Παηδεία – Μνπζηθή», θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2015-16, 2016-17, 2017-18 θαη 

2018-19. Αξρηθά,  επηρεηξείηαη ε απνζαθήληζε θαη ε αλάιπζε κνπζηθώλ όξσλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο ήρνπ, ερνγξάθεζεο θαη βίληεν πνπ 

κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζην πιαίζην ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ςεθηαθνύ νπηηθναθνπζηηθνύ 

γξακκαηηζκνύ. Σέινο παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία, θαηαηίζεηαη ε εκπεηξία ηεο πινπνίεζεο 

ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο θαη ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο ηεο εξγαζίαο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Ζρνπνίεζε ηεο εηθόλαο, ηκπξεζηνληζκόο, εμπξεζηνληζκόο, ηζηνξηθή 

πξσηνπνξία, ςεθηαθόο νπηηθναθνπζηηθόο γξακκαηηζκόο. 
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1. Δηζαγσγή 

Ζ  κνπζηθή δνθηκάδεη θαη δνθηκάδεηαη ζε δηάινγν κε άιιεο θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο (θηλεηή 

εηθόλα, αθίλεηε εηθόλα, θίλεζε, επηηέιεζε) ζ’ έλα πλεύκα αιιεινεπίδξαζεο θαη 

ακνηβαηόηεηαο, αλαδεηά δνκέο θαη δηαδηθαζίεο ηθαλέο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε θαηλνηνκηθή 

θαη επηλνεηηθή  δηάζεζε ζε δηάθνξα θαιιηηερληθά είδε ή ζε ζύλζεηα θαιιηηερληθά 

πξνγξάκκαηα ζπιινγηθνύ ραξαθηήξα. Ο Wassily Κandinsky (1981) ζεκεηώλεη: «είλαη βαζεηά 

ε ζπγγέλεηα ησλ ηερλώλ ελ γέλεη θαη ηεο κνπζηθήο κε ηε δσγξαθηθή ηδηαίηεξα… Ζ ηάζε ηνπ 

κπιε γηα εκβάζπλζε είλαη ηόζν κεγάιε, πνπ γίλεηαη ζε βαζύηεξεο απνρξώζεηο πην έληνλε θαη 

έρεη κηα πην ραξαθηεξηζηηθή εζσηεξηθή επελέξγεηα…Δίλαη ην ρξώκα ηνπ νπξαλνύ, έηζη όπσο 

ηνλ θαληαδόκαζηε κε ηνλ ήρν ηεο ιέμεο νπξαλόο…Αλαπηύζζεη ζε βάζνο ην ζηνηρείν ηεο 

εξεκίαο…Μνπζηθά αλαπαξηζηόκελν ην αλνηθηό κπιε είλαη όκνην κε έλαλ απιό, ην ζθνύξν κε 

έλα ηζέιν, πξνρσξώληαο νινέλα βαζύηεξα κε ηνπο εμαίζηνπο ήρνπο ελόο θνληξακπάζνπ, ζε 

βαζύηεξε, πην παλεγπξηθή κνξθή κπνξεί ν ήρνο ηνπ κπιε λα παξαβιεζεί κε εθείλνλ ελόο 

κπάζνπ αξκόληνπ… Καη ζαλ έλα ηίπνηε δίρσο δπλαηόηεηεο, ζαλ έλα λεθξό ηίπνηε κεηά ην 

ζβήζηκν ηνπ ήιηνπ, ζαλ κηα αηώληα ζησπή δίρσο κέιινλ θη ειπίδα ερεί εζσηεξηθά ην 

καύξν… Σν θόθθηλν, όπσο ην θαληάδεηαη θαλείο, ζαλ έλα δίρσο όξηα, ραξαθηεξηζηηθά δεζηό 

ρξώκα…ερεί ζαλ ηελ ηνύκπα θαη κπνξεί λα παξαιιειηζζεί κε δπλαηέο ηπκπαλνθξνπζίεο… 

Οη ηόλνη ησλ ρξσκάησλ όπσο αθξηβώο εθείλνη ηεο κνπζηθήο, είλαη πνιύ πην ιεπηήο πθήο, 

εγείξνπλ πνιύ πην εθιεπηπζκέλεο δνλήζεηο ζηελ ςπρή, πνπ δελ κπνξνύλ λα εθθξαζηνύλ κε 

ιόγηα». 

Ζ Μνπζηθή θαη ε Εσγξαθηθή είλαη δπν ηέρλεο πνπ έρνπλ ζπλαληεζεί θαη αιιειεπηδξάζεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξηθήο ηνπο πνξείαο. Πνιύ ζπρλά έλαο ήρνο δεκηνπξγεί ηελ 

εληύπσζε ελόο ρξώκαηνο θαη αληίζηνηρα ηα ρξώκαηα ζπρλά θέξλνπλ απζόξκεηα ζην λνπ 

κεισδηθά κνηίβα. Νόηεο θαη ρξώκαηα απνηεινύλ ηα κέζα θαη ηα πιηθά κε ηα νπνία νη 

θαιιηηέρλεο, ν θαζέλαο από ηε ζθνπηά ηεο δηθήο ηνπ Σέρλεο, πξνζπαζνύλ λα κεηαθέξνπλ 

ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα, λα ζπγθηλήζνπλ θαη λα πξνθαιέζνπλ αηζζεηηθή απόιαπζε.Ζ 

αλαδήηεζε ηνπ εζσηεξηθνύ ήρνπ ηεο εηθόλαο, απνζθνπεί ζηε δηαηζζεηηθή θαηαλόεζε 

επξύηεξσλ θαλόλσλ ηεο αηζζεηηθήο, πνπ δηέπνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηέρλεο θαη ζηελ 

αλαθάιπςε ησλ αλαινγηώλ θαη αληηζηνηρηώλ αλάκεζα ζηα ζύκβνια, ηελ εθθξαζηηθή γιώζζα 

θαη ηνπο θώδηθεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηεο Μνπζηθήο θαη ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ θαη 

εηδηθόηεξα ηεο Εσγξαθηθήο (Η.Δ.Π. Aesop&Μαγαιηνύ 2018).Ο ίδηνο εζσηεξηθόο ήρνο, ηελ 

ίδηα ζηηγκή, κπνξεί λα εθθξαζηεί από δηαθνξεηηθέο ηέρλεο, ελώ ζα πξνβάιιεη ε θάζε ηέρλε 

εθηόο από απηόλ ηνλ γεληθό ήρν θαη ην ηδηάδνλ ζ’απηήλ ζπλ θαη ζα πξνζζέηεη κ’ απηόλ ηνλ 

ηξόπν ζηνλ γεληθό εζσηεξηθό ήρν έλαλ πινύην θαη κηα δύλακε, πνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα 

επηηεπρζνύλ από κηα ηέρλε (Κandinsky, 1981).  

Σν πξόβιεκα πνπ ηίζεηαη γηα καο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίνλ 

κπνξνύκε λα αμηνπνηήζνπκε δηδαθηηθά ηε ζρέζε ησλ ηερλώλ κεηαμύ ηνπο, κεηαηξέπνληαο «… 

νξηζκέλεο ώξεο καζεκάησλ ζε ώξεο αηζζεηηθήο απόιαπζεο θαη κπζηαγσγίαο» (Θενδσξάθεο, 

1972). Θα ήηαλ πξάγκαηη ζεκαληηθό αλ κπνξνύζακε κέζα ζ' έλα ζρνιείν - δσληαλό θύηηαξν 
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λα κεγαιώζνπκε ηα παηδηά καο θάησ από ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο κνπζηθήο, νδεγώληαο 

ηα ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθόηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο.Τπάξρεη ινηπόλ ε 

αλάγθε, λα δηαηππσζνύλ πξνηάζεηο, ώζηε λα δώζνπκε λέεο πξννπηηθέο, κεηνπζηώλνληαο ηελ 

εηθόλα ζε κνπζηθό άθνπζκα, θάλνληαο ηε ζρνιηθή δσή πεξηζζόηεξν δεκηνπξγηθή θαη 

επράξηζηε γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηέο καο. 

Μέζα από ηε δηαζεκαηηθή ζύλδεζε ηεο Μνπζηθήο θαη ηεο Δηθαζηηθώλ νη καζεηέο/ηξηεο 

αλαθαιύπηνπλ όηη νη δύν κνξθέο ηέρλεο δηέπνληαη από θνηλέο έλλνηεο (όπσο επαλάιεςε θαη 

αληίζεζε, κνηίβν, πθή, ζέκα θαη παξαιιαγέο) θαη αληηιακβάλνληαη ηνπο δηαθνξεηηθνύο 

ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηέο νη έλλνηεο εθθξάδνληαη ζε θάζε κνξθή ηέρλεο. Καη' απηό ηνλ 

ηξόπν θαηαλννύλ δηαηζζεηηθά επξύηεξνπο θαλόλεο ηεο αηζζεηηθήο πνπ δηέπνπλ όιεο ηηο 

κνξθέο ηέρλεο. Σα καζήκαηα ηεο Μνπζηθήο θαη ησλ Δηθαζηηθώλ ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Λπθείνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ (Α.Π..) θάησ από ηνλ όξν 

Καιιηηερληθή Παηδεία. Ζ δηαζεκαηηθή θαη δηεπηζηεκνληθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε επηηξέπεη 

ηελ ππέξβαζε ησλ δηαρσξηζηηθώλ νξίσλ κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ επηζηεκνληθώλ θιάδσλ, 

ώζηε λα επηηεπρζνύλ κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη ζύκπξαμεο κεηαμύ ησλ δηδαζθόκελσλ 

καζεκάησλ κε ζθνπό ηελ εληαία πξνζέγγηζε κηαο ζεκαηηθήο ελόηεηαο από όιεο ηηο δπλαηέο 

πιεπξέο (ΓΔΠΠ-ΑΠ, 2003). Ζ δηαζύλδεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο κε ην κάζεκα 

ησλ Δηθαζηηθώλ πξαγκαηώλεηαη ζην πιαίζην θνηλώλ ζρεδίσλ καζήκαηνο, όπνπ ην θάζε 

γλσζηηθό αληηθείκελν ζέηεη θαη θαιιηεξγεί ζεκαληηθνύο γλσζηηθνύο ζηόρνπο θαη δεμηόηεηεο 

(Μαηζαγγνύξαο, 2003). 

ην πιαίζην ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο πξόηαζεο, ε 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ γίλεηαη κέζα από παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή, αλαιπηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηελ 

απηελέξγεηα, ηε ιήςε πξσηνβνπιηώλ, ηελ εμεξεύλεζε θαη ηνλ πεηξακαηηζκό (Γεσξγάθε, 

2003). Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηνπ ςεθηαθνύ νπηηθναθνπζηηθνύ γξακκαηηζκνύ είλαη πνιύ 

ζεκαληηθό νη καζεηέο/ηξηεο λα απνθηνύλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλόηεηεο, ώζηε λα δεκηνπξγνύλ 

νπηηθναθνπζηηθά πξντόληα. Ζ εγθάξζηα έληαμε ηνπ νπηηθναθνπζηηθνύ γξακκαηηζκνύ ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ πνηθίισλ καζεκάησλ πξνβάιεη σο επηηαθηηθή αλάγθε (Αιεμνύδα& 

Αζιαλίδνπ, 2017). Σν κάζεκα ηεο Μνπζηθήο θαη ηα ζρέδηα εξγαζίαο πνπ πινπνηνύληαη ζε 

απηό, πξνζθέξνληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ νπηηθναθνπζηηθνύ γξακκαηηζκνύ. Οη 

ζεκεξηλνί/λέο καζεηέο/ηξηεο  κεγαιώλνπλ ζε έλα νπηηθναθνπζηηθό θαη ςεθηαθό πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν ηνπο/ηηο ελδηαθέξεη θαη ηνπο/ηηο θηλεηνπνηεί ηδηαίηεξα ν ξόινο ηνπ/ηεο δεκηνπξγνύ 

ελόο νπηηθναθνπζηηθνύ πξντόληνο. 

Τπάξρνπλ πνηθίια ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο ήρνπ θαη εηθόλαο πνπ είλαη εύθνια ζηελ 

εθκάζεζή ηνπο από ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο. ηελ εξγαζία απηή πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ 

ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ήρνπ θαη ερνγξάθεζεο Audacity θαη ην 

δηαδηθηπαθό ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο βίληεν Wevideo. Παξνπζηάδνληαη δπν δηαζεκαηηθέο 

δηδαθηηθέο πξνηάζεηο Μνπζηθήο θαη Δηθαζηηθώλ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ επηρεηξείηαη ε 

θαιιηέξγεηα ηνπ κνπζηθνύ γξακκαηηζκνύ– κέζα από ηελ πξνζπάζεηα ερνπνίεζεο ηεο εηθόλαο 

- ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ ςεθηαθό νπηηθναθνπζηηθό γξακκαηηζκό θαη θαηαηίζεηαη ε εκπεηξία 
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πινπνίεζήο ηνπο. Οη καζεηέο/ηξηεο θιήζεθαλ, όρη κόλν λα παξαηεξήζνπλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ δύν δσγξαθηθά έξγα ηέρλεο ηνπ κνληεξληζκνύ, αιιά ηαπηόρξνλα λα 

πεξηγξάςνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ απηά εθθξάδνπλ ελζσκαηώλνληαο κεραληζκνύο 

ππνθεηκεληθήο αλάγλσζεο, λα επηζεκάλνπλ ζπκβνιηζκνύο  θαη λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο 

αθελόο, παξαγσγήο θαη εθηέιεζεο κνπζηθώλ ηδεώλ από απηά, αθεηέξνπ δεκηνπξγίαο 

νπηηθναθνπζηηθώλ πξντόλησλ. Σα δσγξαθηθά έξγα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην 

ηκπξεζηνληζηηθό έξγν Bain à la Grenouillère (1869) ηνπ Claude Monet θαη ην ζνπξεαιηζηηθό 

έξγν Blue II (1961) ηνπ Joan Miró. Ζ δηδαθηηθή απηή παξέκβαζε πινπνηήζεθε ζηελ Α΄ ηάμε 

ελόο Λπθείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο θαηά ηα ζρνιηθά έηε έηνο 2015-16, 2016-17, 2017-18 θαη 

2018-19, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Καιιηηερληθήο Παηδείαο-Μνπζηθή. 

Με βάζε ηελ παξαηήξεζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα παξαδνηέα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη 

ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε αλώλπκν ειεθηξνληθό εξσηεκαηνιόγην, νη καζεηέο/ηξηεο βξήθαλ πνιύ 

ελδηαθέξνπζεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ερνπνίεζεο ηεο εηθόλαο θαη δε ζπλάληεζαλ ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ησλ ινγηζκηθώλ Audacity θαη Wevideo. πκκεηείραλ πνιύ ελεξγά θαη 

κε ελζνπζηαζκό, αλέπηπμαλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ  αλαδήηεζε ελαιιαθηηθώλ 

πξνζεγγηζηηθώλ δηαδξνκώλ  θαη πέξα από ηηο δεμηόηεηέο ηνπο ζηε Μνπζηθή, θαιιηέξγεζαλ 

ζεκαληηθέο δεμηόηεηεο ςεθηαθνύ νπηηθναθνπζηηθνύ γξακκαηηζκνύ. 

2. Απνζαθήληζε όξσλ 

2.1 Ο κνληεξληζκόο (modernism) ζηε δσγξαθηθή θαη ηε κνπζηθή 

Ο όξνο «κνληεξληζκόο» πεξηγξάθεη έλα πιέγκα ζέζεσλ, αληηιήςεσλ θαη θηλεκάησλ πνπ 

εκθαλίζηεθαλ ζηελ ηέρλε, ζηελ πνιηηηθή θαη ηε θηινζνθία από ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα. Ο 

κνληεξληζκόο απνηέιεζε κία αληίδξαζε ζηηο ζπληεξεηηθέο αμίεο ηνπ ξεαιηζκνύ, κέζα από 

ηελ απόξξηςε ηεο παξάδνζεο. Ο αλαπαξαζηαηηθόο ξόινο ηεο δσγξαθηθήο εμαθαλίδεηαη θαη 

νξηζκέλνη θαιιηηέρλεο ληώζνπλ ειεύζεξνη λα πεξηγξάςνπλ ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθόηεηα 

όπσο ηε ληώζνπλ ππνθεηκεληθά ή όπσο «αλαθιάηαη» βησκαηηθά ζηνλ ςπρηζκό ηνπο(Κηληή, 

2013). πλεηδεηά ή αζπλείδεηα νιόθιεξε ε ζύγρξνλε αληίιεςε γηα ηελ ηέρλε ζηεξίδεηαη 

ζηελ πίζηε όηη ηα πνιπηηκόηεξα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ ηέρλεο είλαη πξντόλ απξνζδόθεηεο ηύρεο 

θαη πηήζεσλ ηεο θαληαζίαο, θνληνινγίο δώξα κηαο κπζηεξηώδνπο έκπλεπζεο θη όηη ν/ε 

θαιιηηέρλε/ηο πξάηηεη άξηζηα αθήλνληαο λα θέξεηαη από ηελ ίδηα ηνπ/ηεο ηελ επξεηηθή 

δύλακε (Hauser, 1985).ην πιαίζην ηνπ θηλήκαηνο ηνπ κνληεξληζκνύ κέρξη ην 1950 

δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξεο ηάζεηο-ξεύκαηα, όπσο ν ηκπξεζηνληζκόο, ν εμπξεζηνληζκόο, ε 

ηζηνξηθή πξσηνπνξία, ν ζνπξεαιηζκόο, ν ληαληατζκόο, ν ζπκβνιηζκόο, ν θνβηζκόο, ν 

θπβηζκόο, ν θνπηνπξηζκόο, θ.α. 

Σν θίλεκα ηνπ κνληεξληζκνύ ζηε κνπζηθή πξνέθπςε θπξίσο από κηα εζσηεξηθή αλάγθε 

αληίδξαζεο-ξήμεο κε ην θνηλσληθνπνιηηηθό statusquo, όπσο απηό είρε θιεξνλνκεζεί από ηνλ 

19
ν
 αηώλα, αιιά θαη ζπλνιηθνύ «κεηαηνληζκνύ» ηεο κνπζηθήο(Εεάθεο-Γιπληάο θ.ά., 1999).Ζ 

πνξεία ηεο κνπζηθήο αιιάδεη, δηαζπάηαη ε κνξθή ηεο θαη πηνζεηνύληαη λέεο κνξθέο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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έθθξαζεο (Π. . Καιιηηερληθήο Παηδείαο – Μνπζηθήο Α΄ Λπθείνπ, 2015). Ζ έιιεηςε νξαηήο 

κνξθήο ζηε δσγξαθηθή παξαπέκπεη ζηε κνπζηθή ζην επξύηεξν πεδίν απηνύ πνπ θαιείηαη 

«αηνληθή κνπζηθή». Ο ραξαθηήξαο ηνπ απζνξκεηηζκνύ κνπζηθά έρεη λα θάλεη κε ηελ έλλνηα 

ηνπ αθαζόξηζηνπ (indeterminacy) θαη κε ηελ εηζαγσγή δηάθνξσλ βαζκώλ ηπραηόηεηαο-

αιεαηνξηζκνύ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζύλζεζεο θαη ηεο εθηέιεζεο. Οη ειεύζεξνη-πξνζσπηθνί 

ηξόπνη νξγάλσζεο ηνπ ερεηηθνύ πιηθνύ πνπ παξαηεξνύληαη ζε πνιινύο ζπλζέηεο, 

εκθαλίδνπλ αλαινγίεο κε ηελ αθεξεκέλε ηέρλε(Εεάθεο-Γιπληάο θ.ά., 1999). 

2.2 Ο ηκπξεζηνληζκόο (impressionism) ζηε δσγξαθηθή θαη ηε κνπζηθή 

Ζ θπξηαξρία ηεο ζηηγκήο πάλσ ζηε δηάξθεηα θαη ζηε ζπλέρεηα, ην αίζζεκα όηη θάζε 

θαηλόκελν είλαη θεπγαιέν θη αλεπαλάιεπην ζύλνιν θαη θύκα πνπ γιηζηξά ζην πνηάκη ηνπ 

ρξόλνπ (ζην πνηάκη όπνπ «δε κπνξείο λα κπεηοδπό θνξέο»), απηή είλαη ε απινύζηεξε 

δηαηύπσζε ζηελ νπνία κπνξεί λα αλαρζεί ν ηκπξεζηνληζκόο (Hauser, 1985). 

Ο όξνο πξνέξρεηαη από ην όλνκα ελόο πίλαθα ηνπ Claude Monet Impression, Soleil 

Levant(Δληύπσζε, Ήιηνο πνπ αλαηέιιεη), πνπ παξνπζηάζηεθε ην 1874 ζε έθζεζε ζην Παξίζη, 

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα κέιε ηεο «Αλώλπκεο Δηαηξείαο Εσγξάθσλ, Γιππηώλ θαη 

Υαξαθηώλ». Υαξαθηεξίδεη ηνπο θαιιηηέρλεο νη νπνίνη πηνζεηνύλ έλα λέν θίλεκα, κε ζθνπό 

λα απεηθνλίζνπλ ηελ νπηηθή ζηηγκή θαη όρη ηε ξεαιηζηηθή πεξηγξαθή ηεο. Υαξαθηεξηζηηθόο 

είλαη ν ηξόπνο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην ρξώκα θαη ην θσο: πξόθεηηαη γηα έλα παηρλίδη ηνπ 

θσηόο, ηεο ζθηάο θαη ησλ δηαβαζκίζεσλ ησλ ρξσκάησλ (Εεάθεο-Γιπληάο θ.ά., 2000).Οη 

θαιιηηέρλεο ηνπ θηλήκαηνο πξνηηκνύζαλ ηε ρξήζε ησλ θαζαξώλ δπλαηώλ ρξσκάησλ, 

επηζπκνύζαλ λα εξγάδνληαη ζηε θύζε θαη ιηγόηεξν ζην εξγαζηήξηό ηνπο θαη επεδίσθαλ λα 

ζπιιάβνπλ ηελ εληύπσζε πνπ πξνμελνύζε ε επελέξγεηα ηνπ θσηόο πάλσ ζηα αληηθείκελα 

(Εηξώθ.ά., 1998). 

Ο κνπζηθόο ηκπξεζηνληζκόο εκθαλίδεηαη ην 1894, ρξνλνινγία ηεο πξώηεο εθηέιεζεο, ζην 

Παξίζη, ηνπ έξγνπ ηνπ Claude Debussy Prélude à l'Après-midid'un Faune (Πξεινύδην ζην 

Απνκεζήκεξν ελόο Φαύλνπ). Σα έξγα ηνπ κνπζηθνύ ηκπξεζηνληζκνύ, απαιιαγκέλα από ην 

ξνκαληηθό πάζνο, ηηο ζπρλέο επαλαιήςεηο θαη αηέιεησηεο αλαπηύμεηο, ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηε 

καγεία ηνπ ήρνπ. Σα κεισδηθά κνηίβα ζηεξίδνληαη ζπρλά ζηελ θιίκαθα κε νιόθιεξνπο 

ηόλνπο, ζηελ πεληαηνληθή θαη ζηνπο εθθιεζηαζηηθνύο ηξόπνπο. ηελ αξκνλία θαηαξγνύληαη 

νη θιαζηθέο ζπλδέζεηο ζπγρνξδηώλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη πιαηεηά νη παξάιιειεο θηλήζεηο 

ηξίθσλσλ ζπγρνξδηώλ θαη ζπγρνξδηώλ  εβδόκεο θαη ελάηεο, κε ειάρηζηεο πηώζεηο θιαζηθνύ 

ηύπνπ (Nef, 1985). Δπηπιένλ, μεπήδεζε κηα ηειείσο λέα αληίιεςε γηα ηελ θνκςόηεηα θαη ηε 

καγεία ηνπ νξρεζηξηθνύ ερνρξώκαηνο. Οη παξηηηνύξεο ηνπ Debussy θαη ηνπ Ravel, όρη κόλνλ 

εηζήγαγαλ κηα θαηλνύξγηα γξαθή, αιιά δεκηνύξγεζαλ θη έλαλ δηαθνξεηηθό ήρν ηεο 

νξρήζηξαο (Copland, 1980). Ζ πξνζπάζεηα ησλ ηκπξεζηνληζηώλ λ΄αδξάμνπλ ηε θεπγαιέα 

ζηηγκή, ε παξάδνζή ηνπο ζηελ πεξαζηηθή δηάζεζε, ζαλ ζηελ πςειόηεξε θαη πην 

αλαληηθαηάζηαηε αμία, θη ν ζθνπόο ηνπο λα δήζνπλ κέζα ζηε ζηηγκή θαη λ’ απνξξνθεζνύλ 
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απ’ απηή, είλαη απόξξνηα κνλάρα ηνύηεο ηεο κε αζηηθήο άπνςεο γηα ηε δσή, ηνύηεο ηεο 

εμέγεξζεο ελαληίνλ ηεο ξνπηίλαο θαη ηεο πεηζαξρίαο ηεο αζηηθήο πξαθηηθήο (Hauser, 1985). 

2.3 Ο εμπξεζηνληζκόο(expressionism) θαη ε ηζηνξηθή πξσηνπνξία(avant-garde) ζηε 

δσγξαθηθή θαη ηε κνπζηθή 

Ο εμπξεζηνληζκόο μεθηλά θη απηόο από ηε δσγξαθηθή θαη ηηο πιαζηηθέο ηέρλεο θαη απνζθνπεί 

ζην λα πξνβάιιεη ην εθθξαζηηθό ζηνηρείν, ην νπνίν ππάξρεη κέζα ζε θάζε πξαγκαηηθόηεηα. 

Δίλαη ε επνρή πνπ νη θαιιηηέρλεο όισλ ησλ εηδώλ ςάρλνπλ λα βξνπλ πην εηιηθξηλείο ηξόπνπο 

λα εθθξάζνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο ζηνλ ζθιεξό «δηάθσλν» θόζκν 

ηνπ 20νπ αηώλα. Οη εμπξεζηνληζηέο θαιιηηέρλεο έρνπλ ηελ ηάζε λα παξακνξθώλνπλ ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ζηα έξγα ηνπο, αδηαθνξώληαο γηα ηελ πηζηή θαη αληηθεηκεληθή 

αλαπαξάζηαζε ηεο. Ζ ηζηνξηθή πξσηνπνξία (1910-1930) ζπλδέζεθε κε ηελ θνηλσλία θαη 

θαιιηέξγεζε ηελ πίζηε ζηε δπλαηόηεηα κηαο κεηακόξθσζεο ηνπ θόζκνπ θαη ηνπ ηξόπνπ 

δσήο. Γειώλεη ηελ ηάζε ζηελ ηέρλε γηα ακθηζβήηεζε ησλ παξαδνζηαθώλ ηερλνηξνπηώλ θαη 

γηα πεηξακαηηζκνύο κε λέεο κνξθέο(π.ρ. θνπηνπξηζκόο, ληαληατζκόο, ζνπξεαιηζκόο, θ.α.)(Π. 

. Καιιηηερληθήο Παηδείαο – Μνπζηθήο Α΄ Λπθείνπ, 2015). 

ηελ κνπζηθή ν εμπξεζηνληζκόο θαη ε ηζηνξηθή πξσηνπνξία εθθξάδνπλ ηνλ ζύγρξνλν 

άλζξσπν, ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο αγσλίεο ηνπ. Δίλαη ζπλεπείο ζηνλ ξπζκό εμέιημεο 

ηεο επνρήο καο, δεκηνπξγνύλ ηα δηθά ηνπο εθθξαζηηθά κέζα, αμηνπνηώληαο όιν θαη 

πεξηζζόηεξν ηα επηηεύγκαηα ηνπ ηερλνινγηθνύ πνιηηηζκνύ καο(Βαζηιεηάδεο θ.ά., 1991). Από 

ηερληθήο πιεπξάο ραξαθηεξίδνληαη από ηελ πιήξε απνθνπή θάζε δεζκνύ κε ηελ αξκνλία ηνπ 

ηνληθνύ ζπζηήκαηνο (Βαζηιεηάδεο &Εεάθεο-Γιπληάο 1993).Οη πξώηεο ύιεο ηεο κνπζηθήο – 

δηαζηήκαηα, κεισδηθά βήκαηα, αξκνλία θιπ. – έδεημαλ λα ράλνπλ ηε ζεκαζία ηνπο. Ζ ίδηα ε 

κνπζηθή γιώζζα έδσζε κηα εηθόλα απνδηνξγάλσζεο θαη θάζε ζπκβαηηθή αμία έκνηαδε λα έρεη 

εμαθαληζηεί. (Βαζηιεηάδεο θ.ά., 1991).  Ο ραξαθηήξαο απζνξκεηηζκνύ κνπζηθά έρεη λα θάλεη 

κε ηελ έλλνηα ηνπ αθαζόξηζηνπ (indeterminacy) θαη κε ηελ εηζαγσγή δηάθνξσλ βαζκώλ 

ηπραηόηεηαο ζηε δηαδηθαζία ηεο ζύλζεζεο θαη ηεο εθηέιεζεο(Εεάθεο-Γιπληάο θ.ά., 1999). Ζ 

δεκηνπξγία απηνύ ηνπ ύθνπο κνπζηθήο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

επνρήο (γξακκόθσλν, ξαδηόθσλν) θαη ζπλδέεηαη κε ηελ πεηξακαηηθή κνπζηθή ηνπ δεύηεξνπ 

κηζνύ ηνπ 20νύ αη. Ζ LydiaGoehr (2005) καο θαιεί λα ζθεθζνύκε πόζν δηεπξύλζεθαλ θαηά 

ηνλ 20
ν
 αηώλα νη απόςεηο καο ζρεηηθά κε ην ηη κπνξεί λα ζεσξεζεί κνπζηθό. Απηή ε 

δηεύξπλζε πξνέθπςε ηόζν από ηε ρεηξαθέηεζε ηεο δηαθσλίαο θαη ηελ εγθαηάιεηςε ηεο 

ηνληθόηεηαο, όζν θαη από ηελ εηζαγσγή λέσλ κνξθώλ θαη νξγάλσλ. Όιεο απηέο νη 

ακθηζβεηήζεηοεπέθεξαλ αιιαγέο ζην πιηθό, ηελ νπζία ηεο κνπζηθήο θαη, επνκέλσο, κπνξεί 

λα ζεσξεζεί όηη ζηνηρεηνζεηνύλ κηα νπζηαζηηθή ακθηζβήηεζε ηεο παξαδνζηαθήο έλλνηαο ηεο 

κνπζηθήο. 
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2.4 Γξαθηθή παξηηηνύξα (graphic score) 

Οη γξαθηθέο παξηηηνύξεο είλαη έλαο δηαθνξεηηθόο ηξόπνο γηα λα γξάθνπκε κνπζηθή, πέξα από 

ηελ θιαζηθή παξηηηνύξα κε ην πεληάγξακκν, ηα θιεηδηά, ηηο λόηεο, ηηο παύζεηο, θιπ. 

Απνηππώλνπκε ηνλ ήρν ρξεζηκνπνηώληαο ζρήκαηα, ρξώκαηα, ζύκβνια αιιά θαη ζηνηρεία 

δαλεηζκέλα από  ηελ θιαζηθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία. Οη γξαθηθέο παξηηηνύξεο 

δεκηνπξγήζεθαλ ήδε ην 1950 από ζπλζέηεο όπσο ν Penderecki, ν Stockhausen, ν Ξελάθεο ν 

Ligeti θαη πνιινί άιινη.ηελ Δηθόλα 1 παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα γξαθηθήο παξηηηνύξαο. 

 

Δηθόλα 1. Γξαθηθή παξηηηνύξα από ην έξγν Μεταστάσεις (1953-54) ηνπ Ιάλε Ξελάθε 

2.5 Σύλζεζε θαη Απηνζρεδηαζκόο 

Ζ ζύλζεζε αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία κνπζηθήο όπνπ ππάξρνπλ δπλαηόηεηεο 

πεηξακαηηζκνύ, επηινγήο, απόξξηςεο, δηόξζσζεο, βειηίσζεοκέρξη ηελ θαηάιεμε ζην 

θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα. Ο απηνζρεδηαζκόο είλαη ε απζόξκεηε δεκηνπξγία κνπζηθήο 

ρσξίο νπνηαδήπνηε πξόζεζε γηα αλαζεώξεζε ή βειηίσζε, είλαη ε δεκηνπξγία ηεο ζηηγκήο , ε 

νπνία απνδεζκεύεη από ηε ζεκεηνγξαθία θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο. Καη νη δπν κνξθέο 

πξνζθέξνπλ επθαηξίεο αλάδεημεο ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ παηδηώλ θαη θαιιηέξγεηαο ηεο 

πξσηνηππίαο(Π.Η., ΤΠ.Γ.Β.Μ.Θ., 2011).  

2.6 Ηρνπνίεζε (sonification) ηεο εηθόλαο 

Πξόθεηηαη γηα ηε δεκηνπξγία ήρσλ κε πνηθίια κέζα γηα λα απνδνζεί κνπζηθά/ερεηηθά κηα 

εηθόλα, θαζώο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ απηή εθθξάδεη (Π.Η., ΤΠ.Γ.Β.Μ.Θ., 2011). 

Δλζσκαηώλεη κεραληζκνύο απξόβιεπηεο ππνθεηκεληθήο αλάγλσζεο, νη νπνίνη δηέπνπλ 

θαζνξηζηηθά ηελ πξόζιεςε θάζε έξγνπ ηέρλεο. Σν ζεκείν έλαξμεο ηεο πεξηπέηεηαο είλαη ν 

δηάινγνο αλάκεζα ζηε κνπζηθή θαη ηελ εηθόλα. 
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2.7 Ψεθηαθόο νπηηθναθνπζηηθόο γξακκαηηζκόο 

Ζ νπηηθναθνπζηηθή έθθξαζε απνηειεί ζπληζηώζα ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. Ωο 

νπηηθναθνπζηηθή θαιιηηερληθή έθθξαζε απνθαινύκε ηηο κνξθέο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο 

πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δεκηνπξγηθή ρξήζε νπηηθναθνπζηηθώλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ(Π. . 

«Νέν ρνιείν»-πξόηαζε β', 2011). Σα ςεθηαθά εξγαιεία έρνπλ ζέζε ζηε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε αιιά κε όξνπο κνπζηθνπαηδαγσγηθνύο. Αλ ε ηερλνινγία είλαη ν ηξόπνο, ε 

παηδαγσγηθή είλαη πάληα ε ιεηηνπξγία. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθώλ κέζσλ γηα ηε κνπζηθή 

δηδαζθαιία-κάζεζε απνθηά ζεκαζία ζην ζεκείν όπνπ γίλεηαη εληόο ζαθώο θαζνξηζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ (Κνθθίδνπ, 2016).Ζ επρξεζηία ησλ ζύγρξνλσλ εξγαιείσλ 

επεμεξγαζίαο  ήρνπ, εηθόλαο θαη βίληεν επηηξέπνπλ ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο λα θαηαθηνύλ 

ηηο ηερληθέο δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δεκηνπξγία ελόο νπηηθναθνπζηηθνύ 

πξντόληνο(Αζιαλίδνπ, 2003).  

2.8 Audacity 

Σν Audacity (http://www.audacityteam.org/) είλαη πξόγξακκα ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ήρνπ 

θαη ερνγξάθεζεο, πνπ θπθινθνξεί σο ειεύζεξν ινγηζκηθό θαη είλαη αλεμάξηεην από ηελ 

πιαηθόξκα ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη. Δίλαη δηαζέζηκν γηα Windows, Mac OS X, Linux θαη 

BSD (Αιεμνύδα&Παηηώ, 2018). 

2.9 Λνγηζκηθό επεμεξγαζίαο video, Wevideo 

Τπάξρνπλ δηάθνξα ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο βίληεν πνπ είλαη εύθνια ζηε ρξήζε θαη ηελ 

εθκάζεζε ηνπο από ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο. ηελ παξνύζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

δηαδηθηπαθό ινγηζκηθό Wevideo (https://www.wevideo.com/), ην νπνίν κπνξεί λα 

ζπλδπαζηεί κε ην google drive θαη κε ηνλ ηξόπν απηό λα αμηνπνηεί εύθνια θνηλόρξεζηα 

αξρεία εηθόλαο θαη ήρνπ. Σν αξρείν ηνπ νπηηθναθνπζηηθνύ πξντόληνο κπνξεί εύθνια λα 

απνζεθεπηεί ζην google drive θαη λα γίλεη θνηλόρξεζην κέζσ απηνύ. Δπηπξνζζέησο, ην 

ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό, επεηδή είλαη δηαδηθηπαθό δε ρξεηάδεηαη εγθαηάζηαζε θαη δελ 

εμαξηάηαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ππνινγηζηή (Αιεμνύδα& Αζιαλίδνπ, 2017). 

2.10 Google drive 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ πιαηθνξκώλ λέθνπο θεξδίδεη δηαξθώο έδαθνο ζηελ εθπαίδεπζε, κπνξεί λα 

ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ εθαξκνγή ζπλεξγαηηθώλ κεζόδσλ θαη λα επεξεάζεη ζπλνιηθά ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία (Εαραξήο&Νηνύβιεο, 2015).Μηα πνιύ δεκνθηιήο πιαηθόξκα 

ππνινγηζηηθνύ λέθνπο είλαη ην google drive (https://www.google.com/drive/), πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ην 2012.Αξθεί θάπνηνο λα έρεη έλα ινγαξηαζκό ζην gmail θαη ζα έρεη 

πξόζβαζε ζηελ πιαηθόξκα ηνπ google drive θαζώο θαη ζηηο εθαξκνγέο πνπ παξέρνληαη κέζσ 

απηήο. Ζ πιαηθόξκα google drive παξέρεη δσξεάλ 15 GB απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ, όπνπ ν 

http://www.audacityteam.org/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%82_(%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%82_(%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C)
https://el.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://el.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://el.wikipedia.org/wiki/Linux
https://el.wikipedia.org/wiki/BSD_(%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1)


Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό ―eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο‖ 

Σόκνο 7, Σεύρνο 2, 2019 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 131 από 212 

ρξήζηεο κπνξεί λα απνζεθεύεη αξρεία δηαθόξσλ ηύπσλ θαη λα έρεη πξόζβαζε ζε απηά κέζσ 

νπνηαζδήπνηε ζπζθεπήο έρεη πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν (π.ρ. ζηαζεξόο ππνινγηζηήο, θνξεηόο 

ππνινγηζηήο, ηακπιέηα, έμππλν ηειέθσλν). Σα αξρεία ηνπ κπνξεί λα ηα νξγαλώλεη ζε 

θαθέινπο. Δπίζεο κπνξεί εύθνια λα θάλεη ηα αξρεία θαη ηνπο θαθέινπο πνπ επηζπκεί 

θνηλόρξεζηνπο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ(Αιεμνύδα& Παηηώ, 2018). 

3. Γηδαθηηθά Παξαδείγκαηα-Πξνηάζεηο 

ην πιαίζην ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο νπηηθναθνπζηηθήο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο ησλ εθήβσλ, 

παξνπζηάδνληαη δύν παξαδείγκαηα-πξνηάζεηο ερνπνίεζεο ηεο εηθόλαο, πνπ πινπνηήζεθαλ κε 

βάζε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ ηεο Μνπζηθήο (ΤΠΓΒΜΘ, 2011β),θαηά ηα 

ζρνιηθά έηε έηνο 2015-16, 2016-17, 2017-18 θαη 2018-19 ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεληθνύ 

Λπθείνπ, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο επηινγήο ηεο Καιιηηερληθήο Παηδείαο-Μνπζηθή. Σν 1ν 

παξάδεηγκα-πξόηαζε ζρεδηάζηεθε γηα ην θεθάιαην Ικπξεζηνληζκόο, ελώ ην 2ν παξάδεηγκα-

πξόηαζε ζρεδηάζηεθε γηα ηα θεθάιαηα Δμπξεζηνληζκόο θαη Ιζηνξηθή Πξσηνπνξία. 

3.1 Ηρνπνίεζε ηνπ δσγξαθηθνύ έξγνπBain à laGrenouillère ηνπ ClaudeMonet 

Αλαπηύζζεηαη ζε 3 δηδαθηηθέο ώξεο. 

1
ε
 δηδαθηηθή ώξα: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο αξρηθά παξνπζηάδεη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεοηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηκπξεζηνληζκνύ ζηε δσγξαθηθή. Οη καζεηέο/ηξηεο παξαηεξνύλ πίλαθεο 

ηνπ Claude Monet θαη ηνπ Pierre August Renoir(π.ρ. C.Monet Impression, Soleil Levant, P.-

A.Renoir La Leçonde Piano) θαη πεξηγξάθνπλ –αθόκε θαη κε ιέμεηο θιεηδηά – ηελ αίζζεζε 

πνπ δίλνπλ νη πίλαθεο.(Εεάθεο-Γιπληάο θ.ά., 1999). ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζύλδεζε ηεο 

ηκπξεζηνληζηηθήο δσγξαθηθήο κε ηνλ ηκπξεζηνληζκό ζηε κνπζηθή θαη, νη καζεηέο/ηξηεο, 

εηζάγνληαη ζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνπζηθνύ ηκπξεζηνληζκνύ, όπσο νη νινηνληθέο 

θιίκαθεο θαη νη παξάιιειεο ζπγρνξδίεο. Γεκηνπξγνύλ ζην ηεηξάδηό ηνπο ηελ νινηνληθή 

θιίκαθα ηνπ λην (λην-ξε-κη-θα#-ζνι#-ια#-λην) θαη ζηε ζπλέρεηα παίδνπλ κηα απιή, γλσζηή 

κεισδία (π.ρ. Frère Jacques), πξώηα ζηε λην κείδνλα θαη, ελ ζπλερεία, ζηε λην νινηνληθή. 

Με ηνλ ηξόπν απηό είλαη εύθνιν λα θαηαλνήζνπλ πσο θάζε έιμε θαη θάζε ηεξαξρία κεηαμύ 

ησλ θζόγγσλ ηεο θιίκαθαο εμαθαλίδεηαη κέζα ζε κηα ξεπζηόηεηα ησλ θζόγγσλ. Αθνινύζσο, 

γηα λα θαηαλνήζνπλ ην πινύζην ερεηηθό απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ζπγρνξδηώλ ζε παξάιιειε 

θίλεζε γίλεηαη αθξόαζε απνζπάζκαηνο ηνπ έξγνπ La Cathédrale Engloutie(1910) ηνπ 

Claude Debussy, παξαθνινπζώληαο ζπγρξόλσο από ην youtube ηελ παξηηηνύξα ηνπ έξγνπ 

(https://www.youtube.com/watch?v=cVMGwPDP-Yk) θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε. 

2ε δηδαθηηθή ώξα: Αξρηθά, νη καζεηέο/ηξηεο παξαθνινπζνύλ από ην youtube ηελ αξρή ηνπ 

ζπκθσληθνύ πνηήκαηνο L’Après-midid'un Faune (Πξεινύδην ζην Απνκεζήκεξν ελόο Φαύλνπ) 

(1894)  ηνπ ClaudeDebussy, ζε ρνξνγξαθία (1912) ηνπ ζξπιηθνύ ρνξεπηή Vaslav Nijinsky 

θαη κε ηνλ Rudolf Nureyev ζηνλ ξόιν ηνπ θαύλνπ. 

(https://www.youtube.com/watch?v=TPSRzXodODk), έηζη ώζηε λα αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε 
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ηνπο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνπζηθνύ ηκπξεζηνληζκνύ. ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθόο 

πξνβάιιεη, κε ρξήζε βηληενπξνβνιέα,  ην εηθαζηηθό έξγν Bain à la Grenouillère ηνπ Claude 

Monet ηεο Δηθόλαο 2, δίλεη πιεξνθνξίεο γηα απηό ην κεζναζηηθό ζέξεηξν ηνπ Παξηζηνύ θαη 

γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο όζνλ αθνξά ηελ εληύπσζε (impression) πνπ 

δεκηνπξγεί ην έξγν απηό. 

 

Δηθόλα 2. Claude Monet, Bain à laGrenouillère, 1869, Metropolitan Museum of Art, New York City. 

Αθνινύζσο, νη καζεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη ζε 4 νκάδεο εξγαζίαο. ε θάζε νκάδα αλαηίζεηαη ε 

δεκηνπξγία κηθξήο κνπζηθήο ζύλζεζεο, ζε ειεύζεξν κέηξν, γηα λα απνδώζνπλ κνπζηθά ηελ 

εληύπσζε πνπ ηνπο δεκηνύξγεζε ην εηθαζηηθό έξγν. Ζ 1ε νκάδα αλαιακβάλεη λα 

«απεηθνλίζεη» κνπζηθά ηνπο «Αληηθαηνπηξηζκνύο ζην λεξό», ε 2ε νκάδα ηε «Μεισδία πνπ 

έξρεηαη από ην café», ε 3ε νκάδα ην «Καινθαηξηλό αεξάθη» θαη ε 4ε νκάδα ηα «Σύλλεθα». Οη 

νκάδεο απνθαζίδνπλ πνηα κνπζηθά όξγαλα (ζπκβαηηθά θαη απηνζρέδηα) ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ, 

αλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θσλή ηνπο, ή ζπλδπαζκό όισλ απηώλ, ζπδεηνύλ, δνθηκάδνπλ 

ήρνπο, ζπλζέηνπλ, ελνξρεζηξώλνπλ θαη εθηεινύλ ηηο ζπλζέζεηο ηνπο. Κάζε νκάδα αλαιύεη 

θαη παξνπζηάδεη ηε ζύλζεζή ηεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Σέινο, νη 4 νκάδεο εθηεινύλ 

ζπγρξόλσο ηηο ζπλζέζεηο ηνπο, έηζη ώζηε λα απνδνζεί ζπλνιηθά κνπζηθά ην εηθαζηηθό έξγν. 

Ζ εθηέιεζε απηή ε ερνγξαθείηαη κε ρξήζε ζπζθεπώλ θηλεηνύ ηειεθώλνπ. 

3ε δηδαθηηθή ώξα: Ζ δξαζηεξηόηεηα ιακβάλεη ρώξα ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο. Κάζε 

νκάδα παξαιακβάλεη από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό, κέζσ ηνπ google drive, 2 αξρεία: ηελ 

ερνγξάθεζε ηεο ερνπνίεζεο ηνπ εηθαζηηθνύ έξγνπ (ην αξρείν mp3 ηεο ζπλνιηθήο εθηέιεζεο 

όισλ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο) θαη ην εηθαζηηθό έξγν Bain à la Grenouillère ηνπ Claude Monet 

(αξρείν jpg). ’ απηή ηε θάζε νη καζεηέο/ηξηεο δηαηεξνύλ ηηο ίδηεο 4 νκάδεο, όπσο απηέο 

ζρεκαηίζηεθαλ ηελ 2
ε
 δηδαθηηθή ώξα. Αξρηθά, επεμεξγάδνληαη ηελ κνπζηθή ζύλζεζή ηνπο 

(αξρείν mp3) ρξεζηκνπνηώληαο ην ινγηζκηθό Audacity θαη έηζη, θάζε νκάδα, δεκηνπξγεί ηε 

δηθή ηεο «εθδνρή» ηεο ζπιινγηθήο ηνπο ζύλζεζεο. ηε ζπλέρεηα θάζε νκάδα θαιείηαη λα 

δεκηνπξγήζεη νπηηθναθνπζηηθό πξντόλ, επεμεξγαδόκελε ήρν θαη εηθόλα. Απηή ε 

δξαζηεξηόηεηα γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηπαθνύ ινγηζκηθνύ επεμεξγαζίαο βίληεν 

Weviedo. Αθνινύζσο, θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ην  νπηηθναθνπζηηθό πξντόλ ηεο ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο, γίλεηαη αμηνιόγεζε, θαη ζπδήηεζε όζνλ αθνξά ηελ εκπεηξία ηεο 

εθπόλεζήο ηνπ. Σέινο, ηα νπηηθναθνπζηηθά πξντόληα όισλ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο αλαξηώληαη 
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ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί θαιύηεξα ε πινπνίεζε 

ηεο δηδαθηηθήο πξόηαζεο ρξεζηκνπνηείηαη ειεθηξνληθό εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν νη 

καζεηέο/ηξηεο απαληνύλ αλώλπκα. 

 

3.2 Ηρνπνίεζε ηνπ δσγξαθηθνύ έξγνπ BlueII ηνπ Joan Miró 

Αλαπηύζζεηαη ζε 4 δηδαθηηθέο ώξεο. 

1
ε
δηδαθηηθή ώξα: Ζ 1

ε
 ώξα αθηεξώλεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. 

Παξνπζηάδεηαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεοην έξγν Μεηαζηάζεηο (1953-54) ηνπ Ηάλε Ξελάθε 

(https://www.youtube.com/watch?v=SZazYFchLRI). Καηά ηελ αθξόαζε ηνπ κνπζηθνύ 

έξγνπ, νη  καζεηέο/ηξηεο παξαθνινπζνύλ ζπγρξόλσο από ην youtube θαη ηελ γξαθηθή 

παξηηηνύξα ηνπ θαη αθνινπζεί κηα ζύληνκε ζπδήηεζε γύξσ από ηελ απεηθόληζε ησλ 

«ερεηηθώλ καδώλ» ζ’ απηή ηε γξαθηθή παξηηηνύξα. ηε ζπλέρεηα ν/ε εθπαηδεπηηθόο, κέζα 

από θαηεπζπλόκελν δηάινγν βνεζά ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο 

γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ ζην κάζεκα ησλ εηθαζηηθώλ: ηηο ηδηόηεηεο(ςπρνινγηθέο) ησλ 

ρξσκάησλ, βαζηθά - ζπκπιεξσκαηηθά ρξώκαηα, ζεξκά – ςπρξά ρξώκαηα, θαζώο θαη ηα είδε 

ησλ γξακκώλ θαη ηνπο ηξόπνπο ζύλζεζήο ηνπο. ηε ζπλέρεηα δίδεηαη ζηνπο/ζηηο 

καζεηέο/ηξηεο ε γξαθηθή παξηηηνύξα ηεο Δηθόλαο 3(Γεκεηξαθνπνύινπθ.ά., 2010). 

 

Δηθόλα 3. Γξαθηθή παξηηηνύξα 

Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη ζε 4 νκάδεο εξγαζίαο: ζηελ 1
ε
 νκάδα αλαηίζεηαη ε ερνπνίεζε 

ησλ θόθθηλσλ ηεηξάγσλσλ, ζηελ 2
ε
 νκάδα ησλ κπιε ηεηξάγσλσλ, ζηελ 3

ε
 νκάδα ησλ 

θίηξηλσλ γξακκώλ θαη ζηελ 4
ε
 νκάδα ησλ κηθξώλ γθξη θύθισλ. Οη καζεηέο/ηξηεο ζπδεηνύλ, 

ζπλαπνθαδίδνπλ θαη θαηαγξάθνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα «δηαβάζνπλ» θαη ζα 

εθηειέζνπλ ην κέξνο ηεο παξηηηνύξαο πνπ ηνπο αλαηέζεθε:  π.ρ. ην θάζε ρξώκα κπνξεί λα 

ζπκβνιίδεη έλα δηαθνξεηηθό όξγαλν ή νκάδα νξγάλσλ, ην θάζε ζύκβνιν (θύθινο, ηεηξάγσλν, 

γξακκή) λα ζπκβνιίδεη δηαθνξέο ζην ύςνο, ζηε δηάξθεηα, ζηηο ηερληθέο εθηέιεζεο, ζηελ 

έληαζε, ζηελ έθθξαζε, θιπ. Δπίζεο νη νκάδεο απνθαζίδνπλ αλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ κνπζηθά 

όξγαλα (ζπκβαηηθά θαη απηνζρέδηα), πνηα ζα είλαη απηά, αλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θσλή 

ηνπο ή ζπλδπαζκό όισλ απηώλ. 

Κάζε νκάδα θάλεη αξθεηέο πξόβεο θαη δηνξζώζεηο «δηαβάδνληαο» ηε γξαθηθή παξηηηνύξα 

ηεο. Σέινο, γίλεηαη παξνπζίαζε θαη εθηέιεζε ηεο γξαθηθήο παξηηηνύξαο από όιεο ηηο νκάδεο, 

δηαδνρηθά αιιά θαη ηαπηόρξνλα. Οη εθηειέζεηο ερνγξαθνύληαη κε ρξήζε ζπζθεπώλ θηλεηνύ 

https://www.youtube.com/watch?v=SZazYFchLRI
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ηειεθώλνπ. Ζ δξαζηεξηόηεηα νινθιεξώλεηαη κε ηελ αθξόαζε ησλ ερνγξαθήζεσλ απηώλ, 

ηελ ζπδήηεζε θαη αμηνιόγεζή ηνπο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

2
ε
 δηδαθηηθή ώξα: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο αξρηθά εηζάγεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ζηνλ δσγξαθηθό 

εμπξεζηνληζκό θαη ηελ ηζηνξηθή πξσηνπνξία. Οη καζεηέο/ηξηεο παξαηεξνύλ πίλαθεο 

δηαθόξσλ ξεπκάησλ (π.ρ. WassilyKandinsy Der Blaue Reiter, Pablo Picasso Les demoiselles 

d’ Avignon, Richard Anuszkiewitz Entranceto Green, Piet Mondrian Composition with 

Yellow, Blue, andRed) θαη εληνπίδνπλ ηα λέα εθθξαζηηθά κέζα. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

ζύλδεζε ηνπ εμπξεζηνληζκνύ θαη ηεο ηζηνξηθήο πξσηνπνξίαο ζηε δσγξαθηθή, κε ηε κνπζηθή 

θαη, νη καζεηέο/ηξηεο, εηζάγνληαη ζην πην ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπο: ηελ πιήξε 

απνθνπή θάζε δεζκνύ κε ηελ αξκνλία ηνπ ηνληθνύ ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ θαιύηεξε 

θαηαλόεζε ηεο παξαπάλσ έλλνηαο, γίλεηαη ζπγθξηηηθή αθξόαζε δπν κνπζηθώλ έξγσλ: ελόο 

ραξαθηεξηζηηθνύ έξγνπ ηεο θιαζηθήο αξκνλίαο (π.ρ. Ludwig van Beethoven 5
th 

Symphony) 

θαη ελόο ραξαθηεξηζηηθνύ έξγνπ ηεο αηνληθήο κνπζηθήο (π.ρ. Anton Vebern Concert of 

ornine instruments). Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο πνπ αθνξά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε κνπζηθνύ ξεύκαηνο. 

3
ε
 δηδαθηηθή ώξα: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο πξνβάιιεη, κε ρξήζε βηληενπξνβνιέα,  ην εηθαζηηθό 

έξγν BlueII ηνπ JoanMiró ηεο Δηθόλαο 4. Αξρηθά γίλεηαη ζπδήηεζε-αλάιπζε ζηελ νινκέιεηα 

ηεο ηάμεο όζνλ αθνξά ηηο ηδηόηεηεο  (ςπρνινγηθέο) ησλ ρξσκάησλ, ηα βαζηθά - 

ζπκπιεξσκαηηθά ρξώκαηα, ηα ζεξκά – ςπρξά ρξώκαηα, θαζώο θαη ηα είδε ησλ γξακκώλ θαη 

ησλ ζρεκάησλ. 

 

Δηθόλα 4. Joan Miró,Blue II, 1961, Musée National d'Art Moderne, Paris. 

Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη ζε 3 νκάδεο: ζηελ 1
ε
 νκάδα αλαηίζεληαη ε ερεηηθή απόδνζε ηνπ 

κπι ζηνηρείνπ ηνπ πίλαθα, ζηελ 2
ε
 νκάδα αλαηίζεληαη ε ερεηηθή απόδνζε ηεο δπλακηθήο 

θόθθηλεο γξακκήο ηνπ πίλαθα θαη ζηελ 3
ε
 νκάδα αλαηίζεληαη ε ερεηηθή απόδνζε ηνπ καύξσλ 

θνπθίδσλ ηνπ πίλαθα. Οη καζεηέο/ηξηεο ζπδεηνύλ, ζπλαπνθαδίδνπλ θαη θαηαγξάθνπλ ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα απνδώζνπλ ερεηηθά  ην κέξνο ηεο παξηηηνύξαο πνπ ηνπο αλαηέζεθε 

(π.ρ. ηνλ παξαιιειηζκό ηνπ κπιε ζηνηρείνπ κε ηνλ νπξαλό ή ηνπο έξεκνπο/απνγπκλσκέλνπο 

ηόπνπο, ην αηρκεξό ζνθ πνπ δεκηνπξγεί ε θόθθηλε γξακκή ζηελ ήξεκε κπιε επηθάλεηα, ηελ 

νξηδόληηα ξνή ησλ καύξσλ θνπθθίδσλ πνπ κεηαδίδνπλ ηελ θίλεζε ζε  όιε ηελ έθηαζε ηνπ 

θακβά). Οη νκάδεο απνθαζίδνπλ πνηα κνπζηθά όξγαλα (ζπκβαηηθά θαη απηνζρέδηα) ζα 
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ρξεζηκνπνηήζνπλ, αλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θσλή ηνπο ή ζπλδπαζκό όισλ απηώλ, 

ζπδεηνύλ, απηνζρεδηάδνπλ, δνθηκάδνπλ ήρνπο θαη ηξόπνπο νξγάλσζεο ηνπ ερεηηθνύ ηνπο 

πιηθνύ θαη εθηεινύλ ηηο ζπλζέζεηο ηνπο. Γηα ηελ ηειηθή ελνξρήζηξσζε ηεο ερεηηθήο 

απόδνζεο (ερνπνίεζεο) ηνπ εηθαζηηθνύ έξγνπ νη νκάδεο ζπδεηνύλ θαη ζπλαπνθαζίδνπλ ηελ 

θνξά θαη κε ηελ νπνία ζα δηαβάζνπλ ερεηηθά ηνλ πίλαθα, θαζώο θαη ηε ζεηξά ησλ ερεηηθώλ 

ζπκβάλησλ. Κάζε νκάδα αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηε ζύλζεζή ηεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

Σέινο, νη 3 νκάδεο εθηεινύλ ζπγρξόλσο ηηο ζπλζέζεηο ηνπο, έηζη ώζηε λα απνδνζεί ζπλνιηθά 

κνπζηθά ην εηθαζηηθό έξγν. Ζ εθηέιεζε απηή ε ερνγξαθείηαη κε ρξήζε ζπζθεπώλ θηλεηνύ 

ηειεθώλνπ. 

4ε δηδαθηηθή ώξα: Ζ δξαζηεξηόηεηα ιακβάλεη ρώξα ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο. Κάζε 

νκάδα παξαιακβάλεη από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό, κέζσ ηνπ googledrive,2 αξρεία: ηελ 

ερνγξάθεζε ηεο ερνπνίεζεο ηνπ εηθαζηηθνύ έξγνπ (αξρείν mp3) θαη ην εηθαζηηθό έξγν Blue 

II ηνπ Joan Miró (αξρείν jpg). ’ απηή ηε θάζε νη καζεηέο/ηξηεο δηαηεξνύλ ηηο ίδηεο 3 νκάδεο 

ηεο 3
εο

 δηδαθηηθήο ώξαο. Αξρηθά, επεμεξγάδνληαη ηελ κνπζηθή ζύλζεζή ηνπο (αξρείν mp3) 

ρξεζηκνπνηώληαο ην ινγηζκηθό Audacity θαη έηζη, θάζε νκάδα, δεκηνπξγεί ηε δηθή ηεο 

«εθδνρή» ηεο ζπιινγηθήο ηνπο ζύλζεζεο. ηε ζπλέρεηα θάζε νκάδα θαιείηαη λα 

δεκηνπξγήζεη νπηηθναθνπζηηθό πξντόλ, επεμεξγαδόκελε ήρν θαη εηθόλα. Απηή ε 

δξαζηεξηόηεηα γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηπαθνύ ινγηζκηθνύ επεμεξγαζίαο βίληεν 

Weviedo. Αθνινύζσο, θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ην  νπηηθναθνπζηηθό πξντόλ ηεο ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο, γίλεηαη αμηνιόγεζε, θαη ζπδήηεζε όζνλ αθνξά ηελ εκπεηξία ηεο 

εθπόλεζήο ηνπ. Σέινο, ηα νπηηθναθνπζηηθά πξντόληα όισλ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο αλαξηώληαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί θαιύηεξα ε πινπνίεζε 

ηεο δηδαθηηθήο πξόηαζεο ρξεζηκνπνηείηαη ειεθηξνληθό εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν νη 

καζεηέο/ηξηεο απαληνύλ αλώλπκα. 

Παξαθάησ θαηαηίζεηαη ε εκπεηξία ηεο πινπνίεζεο ησλ δπν δηδαθηηθώλ πξνηάζεσλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ, κε ζηόρν ηε δηάρπζε ηεο εκπεηξίαο πνπ απνθηήζεθε κέζσ απηώλ, σο θαιήο 

πξαθηηθήο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

3.3 Η εκπεηξία ηεο πινπνίεζεο 

Οη δπν απηέο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πινπνηήζεθαλ θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2015-16, 2016-17, 

2017-18 θαη 2018-19 ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο 

επηινγήο «Καιιηηερληθή Παηδεία – Μνπζηθή». πκκεηείραλ ζπλνιηθά 52 καζεηέο/ηξηεο (20 

αγόξηα θαη 32 θνξίηζηα). Οη καζεηέο/ηξηεο γλώξηζαλ κε βησκαηηθό ηξόπν δπν  από ηα 

ζύγρξνλα ξεύκαηα ζηε κνπζηθή ηνπ 20νπ αηώλα θαη ηα πξνζέγγηζαλ πεηξακαηηδόκελνη/εο. 

Γνθίκαζαλ λα ζπλζέζνπλ πάλσ ζε λέεο θόξκεο θαη θάησ από ην πξίζκα ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

ηνπ λεσηεξηζκνύ, βηώλνληαο ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλζέηε αιιά θαη ηνπ εθηειεζηή, όπσο απηή 

δηακνξθώλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ ζπλζεηώλ ηνπ 20νπ αηώλα. Με βάζε ηελ 

παξαηήξεζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα παξαδνηέα ησλ καζεηώλ/ηξησλ θαη ηηο 

απαληήζεηο ηνπο ζηα αλώλπκα ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιόγηα, όινη/όιεο νη καζεηέο/ηξηεο 
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έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη ελζνπζηαζκό, είραλ ελεξγό ζπκκεηνρή, πήξαλ πξσηνβνπιίεο, 

αιιειεπίδξαζαλ θαη δελ παξαηεξήζεθαλ πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ, νύηε 

δηαπηζηώζεθαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηα δηάθνξα ζηάδηα πινπνίεζεο ησλ δηδαθηηθώλ 

πξνηάζεσλ. Οη καζεηέο/ηξηεο βξήθαλ πνιύ ελδηαθέξνπζεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ερνπνίεζεο 

ηεο εηθόλαο, δελ ζπλάληεζαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ςεθηαθήο 

επεμεξγαζίαο ήρνπ θαη ερνγξάθεζεο Audacity θαη ηνπ δηαδηθηπαθνύ ινγηζκηθνύ 

επεμεξγαζίαο βίληεν Wevideo. Αλέπηπμαλ ηηο δεμηόηεηέο ηνπο ζηε κνπζηθή, θαιιηέξγεζαλ 

ζεκαληηθέο δεμηόηεηεο ςεθηαθνύ νπηηθναθνπζηηθνύ γξακκαηηζκνύ, απέθηεζαλ γλώζεηο κέζα 

από κηα γόληκε δηαδξαζηηθή δηαδηθαζία θαη ηέινο θαη θαηαλόεζαλ βαζύηεξα ηελ ζύγρξνλε 

κνπζηθή. 

4. Σπκπεξάζκαηα  

Ζ παξνύζα εξγαζία επηρεηξεί λα εληάμεη ζπλζεηηθά ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο 

κνπζηθήο γλσζηέο ζεσξίεο κάζεζεο, δηδαθηηθέο ηερληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο. Ζ 

αμηνπνίεζε ηεο ζπγθίλεζεο πνπ πξνθαιεί ε ζπλύπαξμε ηεο κνπζηθήο κε ηελ εηθόλα, κπνξεί 

λα νδεγήζεη ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο ζηελ ελνξρήζηξσζε ελόο ειθπζηηθνύ θαη 

δεκηνπξγηθνύ καζήκαηνο.  

Απνηηκώληαο ηελ εκπεηξία ηεο κνπζηθήο πξνζέγγηζεο κνπζηθώλ ζηπι ηνπ 20νύ αηώλα κέζσ 

ηεο αλαδήηεζεο ηνπ εζσηεξηθνύ ήρνπ ηεο εηθόλαο, γίλεηαη θαλεξό πσο νη καζεηέο/ηξηεο 

βξίζθνπλ κηα δηέμνδν γηα πεηξακαηηζκό θαη αλαιπηηθή πξνζέγγηζε, εκπιέθνληαη ελεξγά θαη 

δεκηνπξγηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, πξνζεγγίδνπλ θξηηηθά ηνλ  ςεθηαθό 

νπηηθναθνπζηηθό γξακκαηηζκό θαη ηέινο, καζαίλνπλ λα «δηαβάδνπλ» ηνλ θόζκν θαη λα 

δίλνπλ λόεκα ζηηο πιεξνθνξίεο – ερεηηθέο θαη νπηηθέο - κε άιια κέζα, πέξα από ηα 

παξαδνζηαθά. 

Ζ θαιιηέξγεηα εγγξάκκαησλ καζεηηθώλ ηαπηνηήησλ επεηεύρζε κέζα  από ηνλ πξνζεθηηθό 

ζρεδηαζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ, βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, αιιά θαη ηελ 

επηινγή εύρξεζησλ ινγηζκηθώλ επεμεξγαζίαο  ήρνπ, εηθόλαο θαη βίληεν. 

Οη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εξγαζία απηή ζα κπνξνύζαλ λα 

πξνζαξκνζηνύλ έηζη ώζηε λα αμηνπνηεζνύλ θαη ζηηο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο 

κνπζηθήο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ηνπ 

θεθαιαίνπ «Σν ηαμίδη ηεο κνπζηθήο ζηνλ 20ν αηώλα – Μνπζηθνί πεηξακαηηζκνί θαη 

αλαηξνπέο». 

Οη Βαζηιεηάδεο θαη Εεάθεο-Γιπληάο (1993) καο θαινύλ λα αλαινγηζηνύκε πσο γηα λα ιπζνύλ 

ηα λέα δηδαθηηθά πξνβιήκαηα, ζα πξέπεη ζήκεξα νη εθπαηδεπηηθνί λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε, 

όηη είκαζηε νη ηνικεξνί εμεξεπλεηέο γηα ηελ θαηάθηεζε ελόο λένπ θόζκνπ. Καηάθηεζε, ζηελ 

νπνία ζα πξέπεη απνθαζηζηηθά λ' αθηεξσζνύκε, θαη ζηελ αλάγθε, ρσξίο θαζόινπ λα 

ζηξέςνπκε ην βιέκκα καο πξνο ηα πίζσ. 
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Claude Debussy,L’après-midi d'un faune.Αλαθηήζεθε από ηε δηεύζπλζε: 

https://www.youtube.com/watch?v=TPSRzXodODk 

Iannis Xenakis, Metastasis. Αλαθηήζεθε από ηε δηεύζπλζε:  

https://www.youtube.com/watch?v=SZazYFchLRI 

Ο δηθηπαθόο ηόπνο ηνπ googledrive - https://www.google.com/drive 

Ο δηθηπαθόο ηόπνο ηνπ Audacity - http://www.audacityteam.org/ 

Ο δηθηπαθόο ηόπνο ηνπ WeVideo - https://www.wevideo.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=TPSRzXodODk

