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TEYXOΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ/ 

ΜΟΥΣΙΚΗ» 

 

1. Ψηφιακό διδακτικό σενάριο ως παιδαγωγικό εργαλείο  

 

Το διδακτικό σενάριο (Δ.Σ.) ως δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδι-

κασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία, με εστιασμένο ενδιαφέρον σε συγκεκριμένο 

γνωστικό αντικείμενο, έχει καθορισμένους εκπαιδευτικούς στόχους, στηρίζεται σε διδακτι-

κές αρχές και εφαρμόζει συγκεκριμένες (νέες) παιδαγωγικές μεθόδους (από τον Οδηγό «Α-

νάπτυξης μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», Ι.Ε.Π. 

2015, σελ. 9 και 48). Οι νέες αυτές παιδαγωγικές μέθοδοι, τόσο στο πλαίσιο μαθητο-

κεντρικής (Παπάς, 1996) όσο και ομαδο-κεντρικής διδασκαλίας, στηρίζονται στη θεωρί-

α  της  δραστηριότητας  (activity theory: Vygotsky, Leont’ev, Luria, Nardi, Cole and 

Engestrom), στη  θεωρία  της  εγκαθιδρυμένης  μάθησης (situated cognition: Lave & 

Wenger, 2005), στη θεωρία της εποικοδομιστικής γνώσης (Papert 1980. Cooper, 1993) 

και στην κατανεμημένη νόηση (distributed cognition: Dillenbourg et al., 1996). Οι θεωρίες   

αυτές  ανήκουν στην ομάδα  των  κοινωνικο-πολιτισμικών  και  κοινωνικο-γνωστικών  θεω-

ριών, και υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση και γενικότερα την κοινωνι- 

κή αλληλεπίδραση. (Μπαλκίζας, 2008 β). 

 

Με δεδομένο, ότι οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) έχουν εισα-

χθεί δυναμικά και με θεαματικά αποτελέσματα τόσο στον κοινωνικό, πολιτισμικό όσο και 

στον εκπαιδευτικό χώρο τα τελευταία χρόνια, δημιουργήθηκαν νέοι τρόποι διδασκαλίας-

μάθησης και νέες μορφές παιδαγωγικών εργαλείων, με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών λογι-

σμικών. (Κόμης, 2000. Κόμης, 2004. Ράπτης & Ράπτη, 2007. Σταμουλάκης, 2015).  

Το Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο (Ψ.Δ.Σ.) είναι ένας σύγχρονος τρόπος διδασκαλίας-

μάθησης, ο οποίος ενσωματώνει και αξιοποιεί τις Τ.Π.Ε., οι οποίες λειτουργούν ως δυναμι 

 



 
 

 

κό εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού και στη διάθεση του μαθητή, και 

όχι ως σκοπός. Με το Ψ.Δ.Σ. προάγονται η αυτενέργεια και η συνεργατικότητα των μαθη- 

τών, η αλληλεπιδραστική και αυτο-κατευθυνόμενη διαδικασία μάθησης (Μπαλκίζας, 

2008β, Σταμουλάκης, 2015), ενισχύεται η ανακαλυπτική μάθηση (Bruner, 1997) βασιζόμενη 

στην εποικοδομιστική γνώση (Papert, 1980), καλλιεργούνται οι μεταγνωστικές δεξιότητες: 

«μαθαίνω πώς να μαθαίνω» (Kirsh, 2004. Περακάκη, 2009), προάγεται η διαχείριση της 

γνώσης μέσα από την αυτο-αξιολόγηση, ενώ ενισχύεται –σύμφωνα με τη θεωρία του Vigot-

sky- και ο ρόλος της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη διαδικασία της γνωστικής ανάπτυξης. 

(Kuzulin et al, 2003. Μπαλκίζας, 2008 β).  

 

Η τεχνολογία, επιπλέον, μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες που παλιότερα 

δεν ήταν πρακτικά εφικτές, ειδικά σε τομείς που αφορούν την ολιστική προσέγγιση του 

γνωστικού αντικειμένου, τη διαθεματικότητα (Hake, 1998. Lazarowitz & Hertz-Lazarowitz, 

1998. Σταυρίδου, 2000), την ανάπτυξη περαιτέρω κινήτρων για τον μαθητή, τη δημιουργι-

κότητα εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου, την τόνωση της αυτοεκτίμησης του μαθητή, την 

άμεση διάχυση της πληροφορίας, τον πολλαπλασιασμό του ακροατηρίου (μέσω εικονικών 

τάξεων), την επέκταση του μαθήματος και εκτός σχολείου, ακόμα και την εξατομίκευση 

του μαθήματος. (Μπαλκίζας, 2008β).  

 

Στρατηγικές, όπως η προ-οργανωτική διδασκαλία, η άμεση διδασκαλία, η ομαδο-

συνεργατική διδασκαλία, η διδασκαλία με ή χωρίς κατανομή ρόλων και η κατευθυνόμενη 

διερεύνηση μπορούν να συνδυαστούν με τις Τ.Π.Ε., έτσι ώστε να καθιστούν το μάθημα/ το 

σενάριο πιο ελκυστικό, μέσα από μια βιωματική - «πειραματική» (με την έννοια της δοκι-

μής και του λάθους, της επιβεβαίωσης και της διάψευσης), αλληλεπιδραστική (με το φυσι-

κό και υλικό περιβάλλον, τους συμμαθητές και τον εκπαιδευτικό), εν πολλοίς αυτο-

κατευθυνόμενη και ανακαλυπτική διαδικασία μάθησης.  (Μπαλκίζας, 2008 β). Χάρη στην 

τεχνολογία, η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να συνδεθεί με την καθημερινότητα και την 

εξωσχολική ζωή.  

 

 

 

 

 



 
 

2. Προδιαγραφές για δημιουργία Ψηφιακού Διδακτικού Σεναρίου  

 

Σύμφωνα με τον Nokelainen (2006) για να είναι αποτελεσματική η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει προβλέψει κι εξασφαλίσει:  

α) την καταλληλότητα του υλικού και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την ηλικία 

των μαθητών  

β) τη συγκεκριμένη στοχοθεσία  

γ) τη σύνδεση της νέας γνώσης – εμπειρίας με την προηγούμενη (εποικοδομητισμός)  

δ) τη δραστηριοποίηση των μαθητών  

ε) τη συνεργατική μάθηση  

στ) την ευελιξία  

ζ) την παροχή κινήτρων και  

η) την ανατροφοδότηση και επικαιροποίηση του υλικού. 

 

Το προτεινόμενο πλαίσιο εκπόνησης σεναρίων για το μάθημα της Μουσικής στο Δημοτικό 

και το Γυμνάσιο (Οδηγός Εκπαιδευτικού – Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Ι.Ε.Π. 2015: 58) θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

ΜΑΘΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

• Τίτλος/ Τάξη 

• Προβλεπόμενη διάρκεια 

• Υλικά 

• Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής 

• Οργάνωση της διδασκαλίας – Σχέδιο Μαθήματος 

• Μεθοδολογία της διδασκαλίας 

• Σκοπός / Στόχοι 

• Γνωστικοί στόχοι 

• Ψυχοκινητικοί στόχοι 

• Συναισθηματικοί στόχοι 

• Αφόρμηση 

• Ανάπτυξη 

• Εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας 

• Εργαλεία διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 



 

• Διαφοροποίηση στο περιεχόμενο 

• Διαφοροποίηση στον τρόπο εργασίας 

• Σύνδεση με τα σχολικά εγχειρίδια 

• Διασύνδεση με άλλα μαθήματα 

• Διασύνδεση με Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής 

• Αξιολόγηση 

• Πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό 

• Χρήσιμες ιστοσελίδες 

 

Σύμφωνα με τον Σοφό (2011), το Ψ.Δ.Σ., ως σύγχρονο, εναλλακτικό, συμπληρωματικό κι 

εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό εργαλείο θα πρέπει, να ικανοποιεί τις παρακάτω προϋποθέ-

σεις: 

• Να διαθέτει τίτλο και περιεχόμενο. Ο τίτλος να προσδιορίζει με σαφήνεια την ταυτό-

τητά του. 

• Να έχει σαφείς και μετρήσιμους στόχους ως προς τις δεξιότητες, τη χρηστικότητα στην 

κοινωνική και τη μετέπειτα επαγγελματική ζωή των μαθητών 

• Να είναι προσαρμοσμένο κατάλληλα για την ηλικιακή ομάδα, στην οποία απευθύνε-

ται. 

• Να είναι χρονικά προσδιορισμένο (π.χ. στο πλαίσιο μιας διδακτικής ώρας) και πραγ-

ματοποιήσιμο εντός του διαστήματος αυτού. 

• Να έχει σαφή και ευδιάκριτη δομή: αρχή, μέση, τέλος.  

• Να συνδυάζεται με την κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση/ στρατηγική από τον 

εκπαιδευτικό (π.χ. ομαδο-κεντρική, ατομο-κεντρική, συνεργατική, κατευθυνόμενη δι-

δασκαλία κ.ά.) 

• Να καθοδηγεί με σαφήνεια τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή στο επόμενο βήμα, ξεκι-

νώντας από το εύκολο προς το δύσκολο.  

• Να αξιοποιεί κατάλληλο υλικό (εκπαιδευτικό πακέτο): πολυμέσα, εικόνες, ήχος, βίντεο 

κ.ά. 

• Να διαθέτει κατάλληλη υλικο-τεχνική υποδομή (λογισμικό, επιμέρους εργαλεία)  

• Να διαθέτει αξιολόγηση για την εκπαιδευτική διαδικασία και για τις γνώσεις των εκ-

παιδευομένων. 

 

 



 
 

 

Στο Σχήμα 1 απεικονίζονται οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον 

εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού σεναρίου. 

Οι παράγοντες αυτοί, αν και αποτελούν αυτόνομες οντότητες, είναι αλληλεξαρτώμενοι και 

αποτελούν την «καρδιά» του εκπαιδευτικού σεναρίου. 

 
Σχήμα 1: παράγοντες του εκπαιδευτικού σεναρίου από Σοφός, Α. (2011) 

 

 

Το εκπαιδευτικό σενάριο αποτυπώνει τον σχεδιασμό της διδακτικής διαδικασίας, συνδέο-

ντας ταυτόχρονα το περιεχόμενο, τους στόχους, την μέθοδο τα εκπαιδευτικά μέσα και τις 

επιμέρους δραστηριότητες και το πλάνο εφαρμογής σε ένα πλαίσιο.   

 

 

3. Το ψηφιακό διδακτικό σενάριο στη Μουσική και Καλλιτεχνική παιδεία 

 

Σκοπός του μαθήματος της Μουσικής στο πλαίσιο της Μουσικής Παιδείας (Δημοτικό, Γυ-

μνάσιο, Μουσικό Σχολείο) και Καλλιτεχνικής Παιδείας (Γενικά Λύκεια- κατεύθυνση Μουσι-

κή) είναι «η καλλιέργεια της μουσικότητας και των μουσικών δεξιοτήτων των μαθητών με 

 

 



 
 

 

σα από την ακρόαση, την εκτέλεση και τη δημιουργία μουσικής» (Νέα Α.Π.Σ., Ι.Ε.Π. 2011, 

σελ. 2).  Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα Ψ.Δ.Σ. χρησιμοποιούνται 

«στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των μουσικών στόχων του Προγράμματος Σπουδών και μέσα 

από παιδαγωγικές προσεγγίσεις, που προάγουν την κριτική, αναλυτική και δημιουργική 

σκέψη, τη συνεργατική μάθηση, την αυτενέργεια, τη λήψη πρωτοβουλιών, την εξερεύνηση 

και τον πειραματισμό». (Νέα Α.Π.Σ., Ι.Ε.Π. 2011, σελ. 10). Συνεπώς, για το μάθημα της Μου-

σικής τόσο στην Πρωτοβάθμια (Δημοτικό)1 όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυ-

μνάσιο, Γενικό Λύκειο και Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο-Λύκειο) θα πρέπει να επιτευχθούν οι 

παρακάτω στόχοι: 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργητικής μουσικής ακρόασης 

• Ανάπτυξη φωνητικών δεξιοτήτων 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εκτέλεση μουσικών οργάνων 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης μουσικής 

• Απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης 

διαφόρων ειδών μουσικής σημειογραφίας 

• Απόκτηση γνώσεων ως προς τις βασικές μουσικές έννοιες (ρυθμός, μελωδία, αρμο-

νία/ υφή, μορφή, χροιά, δυναμική, ταχύτητα και άρθρωση) και τους διαφορετικούς 

τρόπους. με τους οποίους αυτές συνδυάζοντας στα διάφορα είδη και στυλ μουσι-

κής  

• Απόκτηση και ενίσχυση θετικών στάσεων και συμπεριφορών σε σχέση με τις μου-

σικές δραστηριότητες της ακρόασης, της εκτέλεσης και της σύνθεσης 

• Απόκτηση συνείδησης του ρόλου της μουσικής στη διαχρονία, τη συγχρονία και 

στη ζωή του ανθρώπου 

• Απόκτηση συνείδησης της θέσης και των λειτουργιών που επιτελεί η μουσική στη 

σύγχρονη μεταβιομηχανική και πολυπολιτισμική κοινωνία στο πλαίσιο της Εποχής 

της Πληροφορίας που διανύουμε σήμερα. 

 

Οι μαθητές, έχοντας κατακτήσει τους παραπάνω στόχους, προχωρούν στη μάθηση. Η μετα-

γνώση είναι μια διαδικασία της μάθησης, που εμπεριέχει την καλλιέργεια δεξιοτήτων, που  

1 Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανήκει και η βαθμίδα του Νηπιαγωγείου. Η παρούσα μελέτη, ό-
μως, βασίζεται σε δειγματικά ψηφιακά σενάρια που εκπονήθηκαν για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο, το 
Γ. Λύκειο και τα Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο-Λύκειο). 

 

                                                           



 
 

 

θα οδηγήσουν τον μαθητή στην κατάκτηση και τον έλεγχο της γνώσης, ανεξάρτητα από τον 

δάσκαλο. Η γνωστική και μεταγνωστική αξιολόγηση έρχεται ως επιστέγασμα της εκπαιδευ-

τικής διαδικασίας, βοηθώντας τους μαθητές να οργανώσουν την εμπειρία και τις γνώσεις 

που απέκτησαν και να τη συνδέσουν με την καθημερινή τους ζωή (Περακάκη, 2009). Στο 

πλαίσιο της διαχείρισης και του ελέγχου της γνώσης πραγματοποιείται η αξιολόγηση του 

μαθητή από τον εκπαιδευτικό και στο πλαίσιο του αναστοχασμού πραγματοποιείται η αυ-

το-αξιολόγηση από τον ίδιο τον μαθητή.  

Υπάρχουν τριών ειδών αξιολογήσεις, ανάλογα με το χρόνο που πραγματοποιείται η συγκε-

κριμένη διαδικασία: 

1. Αρχική αξιολόγηση, κατά την οποία ελέγχονται πρότερες γνώσεις των μαθητών 

2. Διαμορφωτική αξιολόγηση, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και 

3. Τελική αξιολόγηση, κατά την οποία ελέγχονται οι γνώσεις που αποκτήθηκαν με 

το συγκεκριμένο σενάριο, μετά την ολοκλήρωσή του. (Ι.Ε.Π. 2015, σε. 54-55). 

 

 

3.  Προδιαγραφές ψηφιακών  δειγματικών σεναρίων. Το παράδειγμα της πλατφόρ-

μας «Αίσωπος» 

 

Στα διδακτικά σενάρια (Δ.Σ.) δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για κάθε στάδιο/ 

φάση του σεναρίου, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία του μαθήματος. Τα Δ.Σ. 

προσφέρονται ως εργαλεία στη διάθεση του εκπαιδευτικού, γι’ αυτό και απευθύνονται κυ-

ρίως στον εκπαιδευτικό και δευτερευόντως στον μαθητή.   

Στην  Ψηφιακή Πλατφόρμα «Αίσωπος» (ή A.E.S.O.P. – Advanced Electronic Scenarios 

Operating Platform) του Ι.Ε.Π., η οποία «αποτελεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον Σχεδία-

σης/ Ανάπτυξης/ Αξιολόγησης Διδακτικών Σεναρίων, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τε-

χνολογίες και τεχνολογικές προδιαγραφές και η οποία βρίσκεται στον δικτυακό κόμ-

βο http://aesop.iep.edu.gr» (από το Τεύχος οδηγιών εργασίας για την εκπόνηση δειγματι-

κών ψηφιακών διδακτικών σεναρίων, σελ. 5), εγκρίθηκαν και αναρτήθηκαν πληθώρα Ψ.Δ.Σ. 

για διάφορα γνωστικά αντικείμενα (εκ των οποίων 12 για τη Μουσική Παιδεία), τα οποία 

έχουν την εξής μορφή: 

1ο μέρος : περιγραφή Τίτλου - Προσδιορισμός διδακτικού αντικειμένου 

2ο μέρος: περιγραφή Εκπαιδευτικού Προβλήματος 

 

http://aesop.iep.edu.gr/


 
 

 

3ο μέρος: περιγραφή Διδακτικών Στόχων ως προς το γνωστικό αντικείμενο, ως προς τη 

χρήση των Τ.Π.Ε. και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία. 

4ο μέρος: Φάσεις σεναρίου (ο αριθμός ποικίλλει, ανάλογα με τη ροή και τις ανάγκες του 

αντικειμένου και του σεναρίου). 

 

Από την περιήγηση στα εν λόγω Ψ.Δ.Σ. διαπιστώνεται, ότι έχουν διπλό προορισμό: απευθύ-

νονται τόσο στον εκπαιδευτικό (ως εναλλακτικό, συμπληρωματικό, εκσυγχρονισμένο κι ευ-

έλικτο εκπαιδευτικό εργαλείο διδασκαλίας) όσο και στον μαθητή (ως διαδραστικό, αυτο-

κατευθυνόμενο και αυτο-αξιολογικό μέσο μάθησης). Στη γενική περιγραφή του θέματος 

του Ψ.Δ.Σ., στην περιγραφή του εκπαιδευτικού προβλήματος, στην αποσαφήνιση των 

προσδοκώμενων εκπαιδευτικών και διδακτικών στόχων, όπως και στην καθοδήγηση του 

σεναρίου το σενάριο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό, γι’ αυτό και γράφεται σε τρίτο ενικό 

πρόσωπο  (π.χ. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στον διαδραστικό πίνακα την εικόνα…).  Αντίστοιχα, 

στην εκφώνηση των διαδραστικών ασκήσεων, στα φύλλα εργασίας, καθώς και στις αυτο-

αξιολογικές και μεταγνωστικές ασκήσεις το σενάριο γράφεται σε δεύτερο ενικό πρόσωπο 

(π.χ. Επίλεξε από τις παρακάτω προτάσεις ποια θεωρείς ορθή...), με το οποίο επιτυγχάνεται 

η επιθυμητή αμεσότητα και αλληλεπίδραση, προκειμένου να δημιουργηθεί ευχάριστο κλί-

μα (Δαλιανούδη, 2015. Κατηρτζόγλου, 2015). 

 

Το Ψ.Δ.Σ. για το μάθημα της Μουσικής, ένεκα της ταυτότητας της Μουσικής ως Τέχνης και 

Επιστήμης, παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία οι εκπονητές και οι χρήστες θα 

πρέπει να λάβουν υπόψη τους:  

α) τμήματα του σεναρίου, όπως είναι οι ασκήσεις, τα φύλλα εργασίας κ.ά. μπορεί να μην 

απευθύνονται απαραίτητα σε τάξη, αλλά σε μεμονωμένο μαθητή. Ας λάβουμε υπόψη, ότι 

στα Μουσικά Σχολεία ένα μεγάλο μέρος των μαθημάτων είναι ατομικό (π.χ. διδασκαλία 

οργάνων). Υπό αυτή την οπτική, το σενάριο θα μπορούσε ενδεχομένως  να διαφοροποιη-

θεί, προκειμένου να αξιοποιηθεί ως εργαλείο μελέτης του οργάνου, ως αξιολόγηση για α-

κουστικές ή άλλες ικανότητες, ως βοήθημα στη θεωρία, ως βοήθημα στην ιστορία της μου-

σικής και σε πλείστα όσα διδακτικά αντικείμενα. 

β) Η χρησιμοποίηση της μουσικής -και του ήχου γενικότερα- ως πρωταρχικής σημασίας συ-

στατικού σε ένα Μουσικό Ψ.Δ.Σ. δημιουργεί την ανάγκη για την κατάλληλη υλικο-τεχνική 

υποδομή είτε στην τάξη, είτε στο εργαστήριο του σχολείου, είτε στο σπίτι  (Η/Υ,  βίντεο-

 



 

προβολέας (projector), διαδραστικός πίνακας κ.ά.), για την οποία (υλικο-τεχνική υποδομή) 

απαιτείται προετοιμασία και σχετική επισήμανση από το Ψ.Δ.Σ. Παραδείγματος χάριν, ένα 

σενάριο, που ενσωματώνει ασκήσεις του τύπου «Τεστ ακουστικών ικανοτήτων», μπορεί να 

πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πληροφορικής. Δεν είναι δυνατόν, όμως,  να λειτουργήσει 

σωστά αν δεν διατίθενται ακουστικά για κάθε ένα μαθητή. Το ίδιο αντικείμενο είναι αδύνα-

το να πραγματοποιηθεί με τον διαδραστικό πίνακα για όλους τους μαθητές ταυτόχρονα. 

Αντιθέτως, μαθήματα που αναφέρονται στην Ιστορία της Μουσικής ή στη Μορφολογία 

κ.λπ., είναι ιδανικά για παρουσίαση από ένα εποπτικό μέσο κατά την παράδοση του μαθή-

ματος, γιατί αξιοποιούν το ηχητικό και άλλο υλικό με τον καλύτερο τρόπο. (Κατηρτζόγλου, 

2015). 

 

 

4. Στήσιμο και πολυμεσικό περιεχόμενο του ψηφιακού σεναρίου   

 

4.1.  Ευσύνοπτες οδηγίες 

Παρακάτω ακολουθούν ευσύνοπτες οδηγίες για το στήσιμο των Ψ.Σ.: 

• Το σενάριό μας, ως δομή και περιεχόμενο, χωρίζεται σε φάσεις.  

• Τοποθετούμε τα κείμενα στην αντίστοιχη φάση. Τα κείμενα μπορούν να τοποθετηθούν 

τόσο ως απλά κείμενα όσο και μέσα στις εφαρμογές της πλατφόρμας. Η πιο ενδεδειγ-

μένη επιλογή είναι η μικτή. Δηλαδή:  

κείμενο –κείμενο σε διαδραστικό περιβάλλον – κείμενο κ.λπ. Επισήμανση: Κατά την 

αντιγραφή/επικόλληση αποθηκευμένου κειμένου ή απόσπασμα ιστοσελίδας, φροντί-

στε το κείμενο που αντιγράφετε  να είναι αμορφοποίητο. 

• Εμπλουτίζουμε με μουσική και ήχους το σενάριο, έτσι ώστε μουσικό κείμενο και ήχος 

να αποσαφηνίζουν και συμπληρώνουν άλληλα.  

• Κατασκευάζουμε και προσθέτουμε τα μουσικά κείμενα που πιθανώς χρειαζόμαστε, 

υπό μορφή εικόνας. 

• Προσθέτουμε άλλο πολυμεσικό υλικό, όπως ήχο, βίντεο, εικόνα, σκίτσο.  

• Ενσωματώνουμε και  εμπλουτίζουμε τα κείμενα με εφαρμογές χρησιμοποιώντας τα 

διαδραστικά εργαλεία της πλατφόρμας. Είναι καλό οι εφαρμογές να παρεμβάλλονται 

στο κείμενο, έτσι ώστε αυτό να γίνεται πιο ενδιαφέρον και να εξάπτει την περιέργεια 

και τη φαντασία του μαθητή για τη συνέχεια της ανάγνωσης.  

 



 

• Επιμελούμαστε τα φυλλάδια εργασίας. Συγγράφουμε πιθανές εργασίες, ασκήσεις, κεί-

μενα, μουσικά κείμενα ή άλλα που θεωρούμε απαραίτητα ως συμπλήρωμα στο σενά-

ριό μας. 

 

4.2 Λογισμικά «ανοικτού κώδικα» 

Στον κυβερνοχώρο διατίθενται αρκετά λογισμικά «ανοικτού κώδικα» (open source) που 

αφορούν την επεξεργασία ήχου, εικόνας και βίντεο και μάλιστα με ελεύθερη χρήση, ενώ 

πολλά από αυτά είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.  Εκτός από το γνωστό open 

office, προτείνονται: 

o Ήχος: Με το  audacity (http://web.audacityteam.org/), έκδοση και στα ελληνικά).  

o Μουσικό κείμενο: Με το Musescore (https://musescore.org/), εξελληνισμένο από 

το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.  

o Εικόνα: Με το Gimp (http://www.gimp.org/), έκδοση και στα ελληνικά.    

o Βίντεο: Με το Handbrake (Video Transcoder, https://handbrake.fr/), αγγλικά. 

 

 

4.3 Προτεινόμενες πηγές άντλησης πρωτογενούς υλικού πολυμέσων (ήχος, παρτι-

τούρα, εικόνα, βίντεο) 

Στο διαδίκτυο μπορούμε να βρούμε πλούσιο πολυμεσικό υλικό για να ενσωματώσουμε στο 

σενάριό μας. Από το υλικό αυτό ένα μέρος υπόκειται σε περιορισμούς πνευματικών δι-

καιωμάτων, ενώ ένα άλλο μέρος διατίθεται ελεύθερα στους χρήστες ακόμη και με δικαιώ-

ματα αλλοίωσης του αρχικού προϊόντος (π.χ. χρησιμοποίηση μέρους μόνο μιας εικόνας ή 

αλλαγή του αρχικού χρώματος κ.λπ.).  Σε κάθε περίπτωση ο τελικός χρήστης θα πρέπει να 

σιγουρευτεί για το είδος του παρεχόμενου δικαιώματος ξεχωριστά για κάθε ένα από τα 

ψηφιακά αρχεία που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει. Η άδεια Creative Commons είναι συνή-

θως η πλέον κατάλληλη για εκπαιδευτική χρήση. 

o Βίντεο: Η ενσωμάτωση βίντεο από το Youtube, με τρόπο που να είναι ορατός ο υ-

περσύνδεσμος με το λογότυπο Youtube, όπου φαίνεται ο δημιουργός του βίντεο. 

o Εικόνα: Εικαστικές δημιουργίες, φωτογραφίες  ή σχέδια που φέρουν το χαρακτηρι-

σμό άδειας Creative Commons, προσφέρουν εναλλακτικές που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτική χρήση.  

 

http://web.audacityteam.org/
https://musescore.org/
http://www.gimp.org/
https://handbrake.fr/


 

Όσον αφορά τις μουσικές εικόνες, μπορούμε να βρούμε όμορφα μικρά γραφικά 

(clip-arts) και μουσικές φωτογραφίες με την παραπάνω άδεια από: 

http://www.wpclipart.com/music/  (clip-arts, φωτογραφίες) 

https://openclipart.org/search/?query=music (clip-arts, φωτογραφίες) 

https://pixabay.com/  (εύρεση «music») 

http://www.morguefile.com/archive/#/?q=music (κυρίως φωτογραφίες) 

 

o Μουσικά κείμενα: Στις πλέον σημαντικές πηγές συγκαταλέγονται: 

http://imslp.org Petrucci Music Library. Βιβλιοθήκη με ψηφιακό υλικό σε μορφή 

παρτιτούρας από παλαιότερους συνθέτες, όπου δεν υφίστανται δικαιώματα και 

από «ορφανές» εκδόσεις που δεν ανατυπώθηκαν πρόσφατα.  

https://musescore.com/sheetmusic Βιβλιοθήκη αποτελούμενη από μουσικά κείμε-

να και έργα γραμμένα από χρήστες του ελεύθερου λογισμικού musescore (κοινότη-

τα), σχεδόν για όλη τη γκάμα των μουσικών οργάνων, τεχνοτροπιών και συνόλων.  

 

o Ήχος: Μουσική με άδεια χρήσης, ηχητικά και μουσικά αποσπάσματα  

Πρόκειται για έργα που οι δημιουργοί τους παρέχουν με άδεια χρήσης Creative 

Commons. Μπορούν για παράδειγμα να χρησιμοποιηθούν ως μουσική επένδυση ή 

ως εφέ σε μια διαδραστική παρουσίαση. 

Ιστότοποι για μουσική και  ήχους:   

http://www.stockmusicsite.com    

http://creativecommons.org/legalmusicforvideos  

https://www.freesound.org 

http://soundbible.com 

https://soundcloud.com 

Κάθε ένας από τους παραπάνω ιστότοπους ή καλλιτέχνες ορίζει τα επιτρεπόμενα δικαιώ-

ματα με τα οποία  χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται. 

 

http://www.wpclipart.com/music/
https://openclipart.org/search/?query=music
https://pixabay.com/
http://www.morguefile.com/archive/%23/?q=music
http://imslp.org/
https://musescore.com/sheetmusic
http://www.stockmusicsite.com/
http://creativecommons.org/legalmusicforvideos
https://www.freesound.org/
http://soundbible.com/
https://soundcloud.com/


 
 

5. Προτάσεις και  τίτλοι ψηφιακών σεναρίων για τα Μουσικά Σχολεία 

 

Η μουσική τέχνη και επιστήμη προσφέρει μεγάλη ποικιλία θεμάτων, τα οποία θα μπορού-

σαν να υλοποιηθούν ως εκπαιδευτικά ψηφιακά σενάρια.  

Παρακάτω παρατίθενται πέντε ενδεικτικά θέματα και τίτλοι που θα μπορούσαν να γίνουν 

ψηφιακά σενάρια για το μάθημα του ατομικού οργάνου επιλογής στα Μουσικά Σχολεία 

(Γυμνάσιο-Λύκειο), με διαβαθμισμένη δυσκολία. (Κατηρτζόγλου, 2015) 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ Α 

Τίτλος:  Συνόδεψε ένα τραγούδι 

Μάθημα: Ατομικό όργανο επιλογής με συνοδευτικές δυνατότητες (κιθάρα, πιάνο, ακορντε-

όν κ.λπ.).  

Επίπεδο: Αρχάριοι. 

Σχόλια: Προτείνονται τραγούδια για συνοδεία. Εξηγούνται τα ακόρντα και η σημειογραφία 

τους. Διδάσκονται τεχνικές που ξεμπλοκάρουν και ανεξαρτητοποιούν φωνή – χέρια. Επιση-

μαίνεται η γραμμή του μπάσου ως καθοριστική και ως οδηγού για την συνοδεία. Μέθοδοι 

εύρεσης των κατάλληλων συγχορδιών για το δοσμένο τραγούδι. Πηγές στο διαδίκτυο και 

λογισμικό για τη συνοδεία. Επιλογή τόνου, πώς να κάνεις τονική μεταφορά σε άλλον τόνο 

κ.λπ. Διαδραστικές ασκήσεις στις αποκτηθείσες γνώσεις. Άλλα αντικείμενα που θα προσθέ-

σει ο εκπονητής του σεναρίου. 

 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ Β 

Τίτλος:  Ακούω ένα έργο με  διαφορετικές ερμηνείες.  

Μάθημα: Ατομικό όργανο επιλογής.  

Επίπεδο: Μέσοι, προχωρημένοι. 

Σχόλια: Ακρόαση συγκεκριμένου έργου (ή μέρους του). Σε ειδική συνεδρία των μαθητών 

του οργάνου ή κατ’ ιδίαν στο μάθημα, παρουσιάζεται έργο ερμηνευμένο εν σειρά από 3 ή 4 

διαφορετικούς σολίστ. Επισημαίνονται οι διαφορές ερμηνείας. Αναγνωρίζονται τα ιδιαίτε-

ρα χαρακτηριστικά της κάθε μίας ερμηνείας. Αναζητώνται οι λόγοι για τους οποίους ο ερ-

μηνευτής εκφράζεται με αυτόν ή τον άλλο τρόπο. Οι μαθητές επιλέγουν την καλύτερη ερ-

μηνεία σύμφωνα με την προσωπικότητά τους και την αισθητική τους καλλιέργεια. Προσπα-

 



 

θούν να μιμηθούν κάθε μία από τις ερμηνείες που άκουσαν. Διαδραστικές ασκήσεις στις 

αποκτηθείσες γνώσεις. Άλλα αντικείμενα που θα προσθέσει ο εκπονητής του σεναρίου. 

 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ Γ 

Τίτλος:  Ερμηνεύω μια μετεγγραφή ή διασκευή. 

Μάθημα: Ατομικό όργανο επιλογής.  

Επίπεδο: Προχωρημένοι. 

Σχόλια: Μεταγραφές έργων ή διασκευές γνωστών τραγουδιών για σόλο όργανο. Ιστορικές 

αναφορές επιτυχημένων μεταγραφών. Ιδιαιτερότητες της μεταγραφής. Ακρόαση του αυθε-

ντικού, σύγκριση και συζήτηση για την επιτυχία ή όχι του εγχειρήματος. Συσχετισμός και 

εξήγηση της πιθανής αλλαγής τονικότητας.  Διαδραστικές ασκήσεις στις αποκτηθείσες γνώ-

σεις. Άλλα αντικείμενα που θα προσθέσει ο εκπονητής του σεναρίου. 

 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ Δ 

Τίτλος:  Ποιός κατασκεύασε το όργανο που παίζω; 

Μάθημα: Ατομικό όργανο επιλογής.  

Επίπεδο: Όλα τα επίπεδα 

Σχόλια: Κατασκευαστές οργάνων (luthier). Ονοματολογία των μερών που αποτελείται το 

όργανο. Ιστορία του οργάνου ως κατασκευή, διάσημοι luthier.  Ιστότοποι κατασκευαστών.  

Υλικά κατασκευής και ιδιότητές των. Κριτήρια ποιότητας ενός μουσικού οργάνου. Τρόποι 

συντήρησης, αποθήκευσης και μεταφοράς του οργάνου.  Διαδραστικές ασκήσεις στις απο-

κτηθείσες γνώσεις. Άλλα αντικείμενα που θα προσθέσει ο εκπονητής του σεναρίου.  

 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ Ε 

Τίτλος:  Παίξ’ το με μια ματιά! 

Μάθημα: Ατομικό όργανο επιλογής.  

Επίπεδο: Όλα τα επίπεδα 

Σχόλια: Προτάσεις για εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (prima vista). Συμβουλές και καθοδήγη-

ση για την αντιμετώπιση ανάγνωσης με την πρώτη ματιά. Ιστότοποι, σχετικές ασκήσεις και   

 



 
 

 

βιβλιογραφία. Διαδραστικές ασκήσεις, όπου εκφωνείται μια μελωδία, την οποία ο μαθητής 

επαναλαμβάνει στο όργανό του (playback).  Ασκήσεις με σύνολο: Διαδραστική άσκηση ό- 

που ακούγεται μουσικό σύνολο που έχει κατασκευαστεί με πρωτόκολλο midi,2  από το ο-

ποίο λείπει ένα όργανο. Ο μαθητής καλείται να παίξει το όργανο που λείπει, συμπληρώνο-

ντας το έργο. Δίνεται  παρτιτούρα του οργάνου που εκτελεί ο μαθητής.  Άλλες ασκήσεις στις 

αποκτηθείσες γνώσεις. Άλλα αντικείμενα που θα προσθέσει ο εκπονητής του σεναρίου.  

 

Εν κατακλείδι… 

Όπως υποστηρίζει και ο Vygotsky ο μαθητής μπορεί να μάθει με τη βοήθεια του περιβάλ-

λοντος, (φυσικού και ψηφιακού), αλλά όχι μόνος του. (Μπαλκίζας, 2008 β).  

Ας μην ξεχνάμε, ότι τα εκπαιδευτικά λογισμικά, τα ψηφιακά διδακτικά σενάρια αποτελούν 

σημαντικά, εύχρηστα εκπαιδευτικά μέσα, τα οποία καθιστούν την εκπαιδευτική διαδικασία 

(διδασκαλία - μάθηση) άμεση, διαθεματική, πλουραλιστική, διαδραστική, εξωστρεφική κι 

ευχάριστη, δεν μπορούν όμως να υποκαταστήσουν ούτε να υποβιβάσουν τον αναντικατά-

στατο ρόλο του εκπαιδευτικού, ο οποίος λειτουργεί ως ζωντανό παράδειγμα έμπνευσης και 

δημιουργικότητας. 

 

«Ο μέτριος καθηγητής μιλάει. Ο καλός καθηγητής εξηγεί. Ο πολύ καλός καθηγητής επιδει-

κνύει. Ο άριστος καθηγητής  εμπνέει!»  (W. Ward) 
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