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Δπραξηζηίεο 

Ζ παξνχζα έξεπλα δελ ζα κπνξνχζε λα είρε πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηνπο 

καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηή, ηνλ Γηψξγν θαη ηελ Αιεμάλδξα ηνπο νπνίνπο ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηελ ππνκνλή θαη ηε ζέιεζε πνπ έδεημαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ.  

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ κε 

εκπηζηεχζεθαλ θαη κε δέρηεθαλ ζην ζπίηη ηνπο θαη θξφληηζαλ γηα ηελ εχξπζκε 

δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ παξά ην ήδε θνξησκέλν πξφγξακκα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επφπηξηα θαζεγήηξηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο γηα ηελ ζηαζεξή, δηαθξηηηθή θαη νπζηαζηηθή ππνζηήξημε θαη βνήζεηα πνπ 

κνπ παξείρε ζε φιε ηε καθξά δηαδξνκή ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 
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Πεξίιεςε 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο αξκνλίνπ πνπ απεπζχλεηαη ζε δχν 

παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ δηδαζθαιία κνπζηθψλ νξγάλσλ ζε απηφλ 

ηνλ πιεζπζκφ έλαο έλαο αλεμεξεχλεηνο ηνκέαο πνπ πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ πνπ έρεη ε κνπζηθή ζε άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο. Γείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ έλα θνξίηζη 12 ρξνλψλ κε ζχλδξνκν down 

θαη έλα αγφξη 12 ρξνλψλ κε Γηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνχ. Ζ παξέκβαζε δηήξθεζε 

έμη κήλεο κε ηε κνξθή ηδηαίηεξσλ καζεκάησλ ζηελ νηθία ησλ παηδηψλ κία ή δχν 

θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

Σν πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε βάζεη ησλ επξεκάησλ ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ 

θαη κειεηψλ θαη είρε σο βαζηθά ζηνηρεία: ηε δηδαζθαιία ηνληθψλ θαη ξπζκηθψλ 

κνηίβσλ, ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ κνπζηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ Gary McPherson 

(1995) θαη ηε ρξήζε πξνζαξκνζκέλνπ θαη ελαιιαθηηθνχ ζπζηήκαηνο κνπζηθήο 

ζεκεηνγξαθίαο. Πξηλ ηελ παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ 

κνπζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ θαη ε δηδαζθαιία αθνινχζεζε ηηο αξρέο 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο εηδηθήο παηδαγσγηθήο. 

Οη δχν καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζην πξφγξακκα θαη ηε δηδαζθαιία κε 

ηελ θαηάθηεζε ελφο κηθξνχ ξεπεξηνξίνπ εχθνισλ ηξαγνπδηψλ. Δπηπιένλ, ε καζήηξηα 

αλέπηπμε ηελ ηθαλφηεηα αθνπζηηθήο δηάθξηζεο θαη αλάγλσζεο παξηηηνχξαο κε 

ηαπηφρξνλε αλαπαξαγσγή ζην φξγαλν. Σν πξφγξακκα ζεσξήζεθε επηηπρέο σο πξνο 

ηελ επηινγή ρξήζεο ηνπ κνληέινπ κνπζηθψλ δεμηνηήησλ, ηε δηδαζθαιία κνηίβσλ θαη 

ηε ρξήζε πξνζαξκνζκέλνπ ζπζηήκαηνο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο· θαη αλεπηηπρέο σο 

πξνο ηελ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο ρξσκαηηζηήο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. 
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Abstract 

The purpose of the study was the design and application of a piano teaching 

program which addresses two students with special educational needs. Teaching 

musical instruments at this population is a new research field that only gained 

attention the last years, due to the large effect music has at special needs population. 

The participants of the study were two students, one girl 12 years old with down 

syndrome and one boy of the same age with Autism Spectrum Disorder. The 

intervention program lasted for six months, when the researcher visited the 

participants at their homes once or twice a week. 

The program design was based on the findings of previous research and studies 

with its basic components being:  the teaching of tonal and rhythm patterns; 

application of the model of five music measures (Gary McPherson, 1995) and use of a 

modified and of an alternative music notation system. Prior the intervention, the 

participants were evaluated for the level of their musical performance and capability. 

Finally, the instruction followed the principles of differentiated instruction and the 

strategies of special needs education. 

At the end of the intervention there was a successful outcome with both students 

learning to play a few easy musical songs. Moreover the female participant showed 

improvement at the capability of playing music by ear and of sight playing. The 

intervention program is considered to be successful as for the decision to use the 

model of Gary McPherson and to focus on the instruction of tonal and rhythm 

patterns; nevertheless it is considered unsuccessful as for the decision to use an 

alternative colored musical notation. The conclusions of the study, at big extent, 

comply with the current bibliography. 
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Δηζαγσγή 

Ζ κνπζηθή εθπαίδεπζε είλαη έλαο ηνκέαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ 

νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. πγθεθξηκέλα ε 

κνπζηθή αγσγή επηδξά ζηηο θηλεηηθέο, επηθνηλσληαθέο, θνηλσληθέο, γλσζηηθέο θαη 

κνπζηθέο δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ. χκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

ζρνιείνπ, θάζε κάζεκα κνπζηθήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αθξναζηηθή άζθεζε, 

ξπζκηθή άζθεζε, ηξαγνχδη, εθηέιεζε ζηα φξγαλα θαη δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο 

εξγαζίεο (Καξηαζίδνπ, 2004). 

Ζ θχζε ηεο κνπζηθήο αγσγήο κε ηε ρξήζε ηεο θηλαίζζεζεο, ηηο πνιιέο 

επαλαιήςεηο θαη ηνλ παηγληψδε ραξαθηήξα, επλνεί ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε. ην πιαίζην ηεο γεληθήο ηάμεο θαη κε θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο ζην 

πεξηερφκελν, ηε δηαδηθαζία ή θαη ην ηειηθφ πξντφλ θάζε καζεηήο κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο (Darrow, 2015). Σν ίδην δελ ηζρχεη φκσο γηα ηελ 

εθκάζεζε ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ πνπ ζεσξείηαη δηαδηθαζία ηαηξηαζηή ζε ιίγα 

παηδηά. Μηα ηππηθή δηδαζθαιία ελφο νξγάλνπ φπσο είλαη ην αξκφλην πεξηιακβάλεη 

ηελ εθκάζεζε ησλ ζπκβφισλ-λνηψλ, θαη ηελ άκεζε κεηάθξαζή ηνπο ζε λφηεο-

πιήθηξα θαη δηάξθεηα κε ηαπηφρξνλε θηλεηηθή εθηέιεζε πάλσ ζην φξγαλν. Δπηπιένλ 

φινη νη δηαδνρηθνί ήρνη πξέπεη λα ελνπνηεζνχλ ζε ζρήκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

ππεηζέιζνπλ ζηε κλήκε ηνπ καζεηή (Owens & Sweller, 2008). 

Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία εκπεξηέρεη απαηηεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ δπζθνιεχνπλ 

πνιιά παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ηα άηνκα κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ αλάγλσζε παξηηηνχξαο είλαη πην δχζθνιε απφ ηελ 

αλάγλσζε ηεο γιψζζαο θαζψο εκπεξηέρνληαη ηξεηο δηαζηάζεηο πνπ είλαη ε ρσξηθή 

(πνηα λφηα αληηπξνζσπεχεη ην ζχκβνιν), ε ρξνληθή (πφζν δηαξθεί ε λφηα) θαη ε 

αθνπζηηθή (πάηεκα ζσζηήο λφηαο ζην φξγαλν) (Jacobi, 2011).  

Ζ δηδαζθαιία ελφο κεισδηθνχ νξγάλνπ, φπσο είλαη ην αξκφλην, ζε άηνκα κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξνυπνζέηεη ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο ηεο 

ηππηθήο δηδαζθαιίαο ζε πνιιά πεδία, ην νπνίν απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο-ηηο 

δαζθάινπο/εο ηεο κνπζηθήο.  

ηελ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε δηδαζθαιία αξκνλίνπ ζε δχν παηδηά 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, βάζεη πξνγξάκκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη 

πξνζαξκφζζεθε αλάινγα κε ην πξνθίι κάζεζεο, ην επίπεδν θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 
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καζεηψλ. Ζ έξεπλα παξνπζηάδεη ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηα δεδνκέλα απφ 

ηα καζήκαηα. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαζθφπεζε ησλ εξεπλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

κνπζηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε εθηέιεζε κνπζηθήο ζην πηάλν. 

Απνζαθελίδεηαη πνηεο είλαη νη δεμηφηεηεο θαη ηη γλσξίδνπκε γηα ηε θχζε ηνπο θαη 

ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηάθηεζή ηνπο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηηο κνπζηθέο δεμηφηεηεο. Γίλεηαη επίζεο 

παξνπζίαζε ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα ηε 

κνπζηθή δηδαζθαιία παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη παηδηψλ κε 

Γηαηαξαρέο Φάζκαηνο Απηηζκνχ. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ παξαηίζεηαη  ν ζθνπφο 

ηεο έξεπλαο θαη ηα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

Ζ κεζνδνινγία απνηειεί ην ηξίην
 
θεθάιαην ηεο έξεπλαο. Γίλεηαη αλαθνξά ζην 

είδνο ηεο έξεπλαο, ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηα πιηθά· αλαιχεηαη ε εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία, ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα εξγαιεία ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ θαη ηα εξγαιεία εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο εγθπξφηεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη εθηελψο ην πεξηερφκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ μερσξηζηά γηα ηνπο δχν 

καζεηέο ζε θάζε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη γηα θάζε εμεηαδφκελε δεμηφηεηα. Σα 

απνηειέζκαηα είλαη πνζνηηθά γηα νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη πνηνηηθά κε 

κηα αθήγεζε ηεο εμέιημεο ησλ καζεκάησλ θαη ηεο αληαπφθξηζεο ησλ παηδηψλ. 

ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, απαληψληαη ηα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη 

εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. 
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1
ν
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Γεμηόηεηεο κνπζηθήο αλαπαξαγσγήο 

 

1.1. Μνληέιν κνπζηθψλ δεμηνηήησλ 

Ζ εθκάζεζε ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ, δειαδή ε παξαγσγή κνπζηθήο κέζσ ελφο 

νξγάλνπ, είλαη κηα δεκνθηιήο δεμηφηεηα πνπ ζπλαληάηαη ζε φιεο ηηο επνρέο, ζε φινπο 

ηνπο πνιηηηζκνχο θαη ζε φιεο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Δληνχηνηο ε έλλνηα «μέξσ λα 

παίδσ έλα κνπζηθφ φξγαλν» ζεκαίλεη θάηη ζπγθεθξηκέλν γηα έλαλ ζπνπδαζηή ηεο 

θιαζηθήο κνπζηθήο, θάηη άιιν γηα έλαλ κνπζηθφ παξαδνζηαθνχ νξγάλνπ θαη θάηη 

επίζεο δηαθνξεηηθφ γηα έλαλ ηδαδ νξγαλνπαίρηε. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα γίλεη 

κειέηε κφλν ηεο κνπζηθήο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπ πηάλνπ ζε αξράξηνπο καζεηέο. 

Οπφηε ην πξψην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ηη ζεκαίλεη φηη θάπνηνο μέξεη λα 

παίδεη πηάλν. Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αη. ε κνπζηθή αλάγλσζε είρε ηελ 

πξσηνθαζεδξία ζηηο ζπνπδέο κνπζηθψλ νξγάλσλ. Ζ κνπζηθή αλάγλσζε νξίδεηαη σο ε 

πξάμε απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ζπκβφισλ ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα κνπζηθφ φξγαλν (Gudmundsdottir, 2010), ή δηαθνξεηηθά σο ε 

δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ ζπκβφισλ ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο ζε ήρνπο 

(Hodges, 1992). Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε ηεο κνπζηθήο 

ζεκεηνγξαθίαο θαη ηελ απφδνζή ηεο ζε έλα φξγαλν. 

Έλαο καζεηήο γηα λα μεθηλήζεη λα παίδεη ζην φξγαλν έπξεπε πξψηα λα κπνξεί 

λα δηαβάδεη ηα ζχκβνια ησλ λνηψλ ζην πεληάγξακκν, κε εμάζθεζε ρσξηζηά απφ ην 

φξγαλν κε ζηφρν ηελ απνκλεκφλεπζή ηνπο. Σα πξψηα θνκκάηηα πάλσ ζην φξγαλν 

ήηαλ θπξίσο αζθήζεηο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ δαρηχισλ, ρσξίο ηδηαίηεξν κνπζηθφ 

ελδηαθέξνλ θαη πνιιέο θνξέο αλαληίζηνηρν κε ηε κηθξή ειηθία ηνπ καζεηή. ηαδηαθά 

ν καζεηήο κε ζπρλή εμάζθεζε θαη επαλάιεςε απνθηά έλα ξεπεξηφξην πνπ θαιείηαη 

λα εθηειεί κε ηε βνήζεηα ηεο παξηηηνχξαο. Βάζε γηα ηελ απφθηεζε ξεπεξηνξίνπ ήηαλ 

ε πνιχ θαιή ηθαλφηεηα κνπζηθήο αλάγλσζεο. ε πην πξνρσξεκέλν ζηάδην κε ηε 

ζπκκεηνρή ζε κνπζηθά ζχλνια ππήξρε πιένλ ε αλάγθε γηα ηελ εθ πξψηεο φςεσο 

αλάγλσζεο ηεο παξηηηνχξαο κε ηαπηφρξνλε εθηέιεζε ζην νξγαλν, ε ιεγφκελε prima 

vista. Απηέο νη δχν δεμηφηεηεο απνηεινχζαλ νπζηαζηηθά θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

ησλ κνπζηθψλ. 



 10 
 

Ο Gary McPherson ην 1995, πξφηεηλε έλα θαηλνχξην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζηηο 

ζπνπδέο κνπζηθψλ νξγάλσλ κε ην νπνίν ακθηζβήηεζε ην πξνυπάξρνλ, κε ηε 

πξσηνθαζεδξία ηεο κνπζηθήο αλάγλσζεο, θαη αλέδεημε ηε ζεκαζία θαιιηέξγεηαο 

δεμηνηήησλ πνπ πξνσζνχλ ηελ αθνπζηηθφηεηα ηνπ καζεηή.  

Ο φξνο «αθνπζηηθφηεηα» (audiation), πξνέθπςε κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ ηεζη 

κνπζηθήο δεθηηθφηεηαο ηνπ Edwin Gordon θαη φπσο αλαθέξεηαη ζηηο νδεγίεο: «ε 

αθνπζηηθφηεηα είλαη γηα ηε κνπζηθή φ,ηη ε ζθέςε γηα ηε γιψζζα» (Grunow & 

Gordon, 1989, ζει. 10 φπσο αλαθέξεηαη ζην Azzara, 1993, ζει. 330). χκθσλα κε 

ηνλ ίδην, έλα άηνκν έρεη «αθνπζηηθφηεηα» φηαλ κπνξεί λα δεκηνπξγεί αθνπζηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, δειαδή φηαλ αθνχεη θαη θαηαλνεί κνπζηθή ρσξίο ηε θπζηθή 

παξνπζία ηνπ ήρνπ. Γελ πξφθεηηαη γηα κίκεζε νχηε αλαγλψξηζε νχηε 

απνκλεκφλεπζε. Οη λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο αθνπζηηθφηεηαο είλαη ε δηαηήξεζε, ε 

αλάθιεζε, ε ζχγθξηζε, ε πξφβιεςε θαη ε ηθαλφηεηα εζσηεξηθνπνίεζεο θαη 

νξγάλσζεο ησλ κνπζηθψλ δνκψλ (Azzara, 1993). Σχπνη αθνπζηηθφηεηαο είλαη ε 

αθξφαζε κνπζηθήο, ε αλάγλσζε θαη ζχλζεζε κνπζηθήο, ε εθηέιεζε κνπζηθήο απφ 

κλήκεο θαη ν απηνζρεδηαζκφο (Gordon, 2007). 

Ο McPherson πξφηεηλε ηξία λέα κέηξα αμηνιφγεζεο: ηελ εθηέιεζε κνπζηθήο 

απφ κλήκεο, ηελ εθηέιεζε κνπζηθήο εμ’ αθνήο θαη ηνλ απηνζρεδηαζκφ. Σα δχν 

πξνυπάξρνληα κέηξα ήηαλ ην παίμηκν ξεπεξηνξίνπ θαη ε prima vista (McPherson, 

1995). 

Ο ίδηνο ζε κηα κεηαγελέζηεξε έξεπλα (McPherson, Bailey & Sinclair, 1997) 

κειέηεζε ην πψο αιιεινεπεξεάδνληαη νη πέληε δεμηφηεηεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

κνληέινπ θαη πψο ζρεηίδνληαη κε δηάθνξεο κεηαβιεηέο πνπ ζπλαληψληαη ζηε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην παίμηκν ξεπεξηνξίνπ επεξεάδεηαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ θαη ηελ εθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε, ν 

απηνζρεδηαζκφο επεξεάδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα παίδεη εμ’ αθνήο θαη ην 

παίμηκν εμ’ αθνήο απφ ηελ πξψηκε έθζεζε θαη ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπίζεο βξέζεθε ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν δεμηνηήησλ παίμηκν εμ’ αθνήο θαη 

εθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε. 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν έρεη γίλεη απνδεθηφ θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο πνπ ην 

ρξεζηκνπνίεζαλ ζηηο έξεπλέο ηνπο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία 

ηφζν ζην εξεπλεηηθφ φζν θαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο. ηε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ 

γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ εξεπλψλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηηο πέληε κνπζηθέο δεμηφηεηεο 

ηνπ κνληέινπ ηνπ McPherson (1995). 
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1.2. Μνπζηθή αλάγλσζε θαη εθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε 

1.2.1. Φχζε θαη αλάιπζε ησλ δεμηνηήησλ 

Ζ αλάγλσζε κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο ή παξηηηνχξαο ζεσξείηαη κηα βαζηθή θαη 

πνιχ ζεκαληηθή δεμηφηεηα γηα ηελ εθκάζεζε ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ. Δηδηθά φζνλ 

αθνξά ηνπο αξράξηνπο καζεηέο, κεγάινο κέξνο ησλ καζεκάησλ αθηεξψλεηαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα απηήο ηεο δεμηφηεηαο, είηε σο απιή αλάγλσζε είηε κε ηαπηφρξνλε 

εθηέιεζε ζην φξγαλν. Ζ ζπκπεξίιεςή ηεο ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ησλ κνπζηθψλ 

ζρνιείσλ δείρλεη φηη ε ηθαλφηεηα θάπνηνο λα παίδεη κε ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα είλαη 

δείθηεο κνπζηθήο επίηεπμεο. Παξ φιε φκσο ηε βαξχηεηα πνπ ηεο δίλεηαη, ε κνπζηθή 

αλάγλσζε θαηά γεληθή νκνινγία δπζθνιεχεη ηνπο καζεηέο θαη θάπνηνη απφ απηνχο 

δελ θαηαθηνχλ πνηέ ηελ θαηάιιειε επρέξεηα θαη ηαρχηεηα, κε απνηέιεζκα είηε λα 

ζηακαηνχλ ηελ εθκάζεζε ηνπ νξγάλνπ, είηε λα αλαπηχζζνπλ αληηζηαζκηζηηθέο 

ηερληθέο.  

Όινη νη εξεπλεηέο πνπ έρνπλ κειεηήζεη ηε θχζε ηεο κνπζηθήο αλάγλσζεο 

ζπκθσλνχλ ζην φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζχλζεηε θαη πνιχπινθε εξγαζία. Ο Elliott 

(1982, φπσο αλαθέξεηαη ζην Gudmundsdottir, 2010), νξηνζέηεζε εθηά παξάγνληεο 

πνπ πξνβιέπνπλ απηή ηε δεμηφηεηα. Οη Waters, Underwood, θαη Findlay (1997, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Gudmundsdottir, 2010), έδεημαλ φηη ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 3 

δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θαη ν Lee (2004, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Gudmundsdottir, 2010) αλαγλψξηζε 20 δνκηθέο δεμηφηεηεο. Απφ ηε 

πιεπξά ηεο γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο, ε κνπζηθή αλάγλσζε απαηηεί πνιιέο 

ηαπηφρξνλεο δηαδηθαζίεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε θσδηθνπνίεζε νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

νη θηλεηηθέο αληηδξάζεηο θαη ν νπηηθν-θηλεηηθφο ζπληνληζκφο. 

Ο Sloboda ην 1984 αλαθέξεη πσο ε κνπζηθή εθηέιεζε είλαη κηα απφ ηηο πην 

πνιχπινθεο ιεηηνπξγίεο ελζσκάησζεο πνπ κπνξεί λα εθαξκφζεη ν άλζξσπνο θαη 

πεξηιακβάλεη πνηθίιεο ςπρνθπζηνινγηθέο πιεπξέο φπσο νπηηθή-αθνπζηηθή θαη 

ζσκαηναηζζεηεξηαθή αληίιεςε, κλήκε, λφεζε, ρσξηθή ραξηνγξάθεζε, 

κάζεζε/πιαζηηθφηεηα θαη ζπλαίζζεκα. Σν ζεκείν εθθίλεζεο είλαη ζπλήζσο ε 

κνπζηθή αλάγλσζε πνπ επηηξέπεη ηελ θαηάθηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ηφλν, ηε 

δηάξθεηα θαη ηελ εξκελεία ηνπ κνπζηθνχ πιηθνχ (Sloboda, 1984 φπσο αλαθέξεηαη ζην 

D’ anselmo, Giuliani, Marzoli, Tommasi & Brancucci 2015). 

ε ζρέζε κε ηελ αλάγλσζε γιψζζαο ε κνπζηθή αλάγλσζε απαηηεί πην ζχλζεηεο 

δηαδηθαζίεο. Ζ αλάγλσζε κνπζηθήο γξαθήο είλαη κηα ρσξηθή δηαδηθαζία, θαζψο ην 

κάηη παίξλεη πιεξνθνξίεο απφ ηνλ νξηδφληην θαη ηνλ θάζεην άμνλα θαη ηηο ζηέιλεη 
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ζηνλ εγθέθαιν γηα εξκελεία. Ζ αλάγλσζε γιψζζαο απαηηεί ιήςε πιεξνθνξηψλ κφλν 

απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα νπφηε δελ είλαη δεδνκέλν φηη έλαο καζεηήο ηθαλφο ζηελ 

αλάγλσζε ζα κπνξεί απζφξκεηα λα δηαβάδεη θαη παξηηηνχξα ρσξίο ηελ θαηάιιειε 

δηδαζθαιία (Jacobi, 2011). 

πγθεθξηκέλα, νη Perea θαη ζπλ. (2013) εμεγνχλ πψο ην γλσζηηθφ ζχζηεκα 

δηαβάδεη ηελ παξηηηνχξα, δειαδή πψο απνθσδηθνπνηεί ηελ ηαπηφηεηα θαη ηε ζέζε 

κηαο κνπζηθήο λφηαο: ν ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο λα γξάςνπκε ηε κνπζηθή είλαη ην 

πεληάγξακκν, ην νπνίν δηαβάδεηαη απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Οη λφηεο ζην 

πεληάγξακκν αλαπαξηζηνχλ ηε ζρεηηθή δηάξθεηα ελφο ήρνπ (ζηα 4/4 ην ηέηαξην 

δηαξθεί έλα ρξφλν θ.ιπ.). Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο λφηαο θαζνξίδεηαη κε βάζε ην 

ζρήκα ηεο, ην ρξψκα ηνπ θχθινπ θαη ηε παξνπζία ή κε ηεο γξακκήο κε ε ρσξίο 

κπαζηνχλη ζηελ άθξε. Οη πιεξνθνξίεο γηα ην  ηνληθφ χςνο, πξνέξρνληαη απφ ηε ζέζε 

ηνπ ζπκβφινπ ζηνλ θάζεην άμνλα ηνπ πεληαγξάκκνπ. Όπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ 

αλάγλσζε, θαηά ηε κνπζηθή αλάγλσζε αληηιακβαλφκαζηε ηε ρξνληθή αιιεινπρία 

απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα. Οπφηε ην γλσζηηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα 

απνθσδηθνπνηήζεη ην ηφλν θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα απφ ηε κνξθή ηνπ ζπκβφινπ, ηελ 

νξηδφληηα θαη ηελ θάζεηε ζέζε ηνπο ζην πεληάγξακκν. Απηή ε ηαπηφρξνλε 

απνθσδηθνπνίεζε είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή.   

Σα πηζαλά πξνβιήκαηα ζηελ αλάγλσζε κνπζηθήο γηα ηνπο αξράξηνπο καζεηέο, 

φπσο απνηππψζεθαλ ζηελ έξεπλα ησλ Kuo θαη Chuang (2013), απφ ζπλεληεχμεηο κε 

58 ζπνπδαζηέο ηεο κνπζηθήο, 15-20 ρξνλψλ κε βαζηθέο ηθαλφηεηεο αλάγλσζεο ηνπ 

πεληαγξάκκνπ, είλαη: 

 Γπζθνιία ζηελ απνζηήζηζε ησλ λνηψλ ζην πεληάγξακκν 

 Απνηπρία ζηελ αλαγλψξηζε ησλ λνηψλ ζηε παξηηηνχξα θαη ηεο ζέζεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζην φξγαλν 

 Γπζθνιία ζηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ ηεο δηάξθεηαο ηεο θάζε λφηαο 

 Όηαλ παίδνπλ παξαθνινπζψληαο παξηηηνχξα, νη αξράξηνη καζεηέο δελ 

κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηηο δπλακηθέο 

 Πνιχ αξγή αλάγλσζε θαη εθηέιεζε, κε ζπρλά ιάζνο λφηεο 

 Δγθαηάιεηςε ησλ ζπνπδψλ φηαλ ππάξρεη κεγάιε δπζθνιία 

Οη πηζαλνί πεξηνξηζκνί ηνπ ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο 

φπσο πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο  (Kuo & Chuang, 2013) είλαη:  

 Οη ηπραίεο αιινηψζεηο θαη ηα θιεηδηά κπεξδεχνπλ πνιχ ηνπο καζεηέο 
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 Σν άζπξν θαη ην καχξν ρξψκα δελ πξνθαινχλ ελδηαθέξνλ νπηηθά ζηνπο 

καζεηέο 

 Ζ αλάγλσζε ηνπ πεληαγξάκκνπ είλαη δχζθνιε θαη απαηηείηαη πνιχο ρξφλνο 

γηα ηελ απνκλεκφλεπζε ησλ ζπκβφισλ 

 Σν ίδην ζχκβνιν αληηζηνηρεί ζε δηαθνξεηηθέο λφηεο αλάινγα κε ην θιεηδί, 

γεγνλφο πνπ ζπρλά νδεγεί ζε ιάζε 

 Οη βνεζεηηθέο γξακκέο γηα ηηο λφηεο πάλσ θαη θάησ απφ ην πεληάγξακκν είλαη 

ηδηαίηεξα δπζαλάγλσζηεο 

 

Αλαγλσξίδνληαο ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κνπζηθή αλάγλσζε, ε 

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα κειέηεζε ηε θχζε ηεο δεμηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ 

εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλεο γηα ην πψο γίλεηαη ε 

κνπζηθή αλάγλσζε, πψο αληηδξά ν εγθέθαινο, πνηα κνπζηθά ή κε ραξαθηεξηζηηθά 

ζρεηίδνληαη κε ηε κνπζηθή αλάγλσζε θαη πνηεο ηερληθέο θαη κέζνδνη κπνξνχλ λα ηε 

βειηηψζνπλ. 

Ο Sloboda ήηαλ ν πξψηνο εξεπλεηήο πνπ κειέηεζε ην πψο κνπζηθνί θαη κε 

κνπζηθνί δηαβάδνπλ παξηηηνχξα. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε ηνπ έξεπλα ην 1974 

κειέηεζε πνην είλαη ην κήθνο ηεο πξνεπηζθφπεζεο δειαδή πφζεο λφηεο πην κπξνζηά 

δηαβάδνπλ νη έκπεηξνη κνπζηθνί αλαγλψζηεο. Εήηεζε απφ ηνπο κνπζηθνχο λα παίμνπλ 

κηα κνλνθσληθή κνπζηθή κε εθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε. ηε δηάξθεηα ηνπ 

θνκκαηηνχ ε παξηηηνχξα απνκαθξπλφηαλ θαη νη κνπζηθνί ζπλέρηδαλ γηα φζν 

ζπκφληαλ. Οη πην θησρνί αλαγλψζηεο παξήγαγαλ άιιεο 3 ή 4 ζσζηέο λφηεο ελψ νη 

θαιχηεξνη αλαγλψζηεο κέρξη θαη 7 λφηεο. ηελ έξεπλα ηνπ 1977 ν Sloboda 

αλαθάιπςε φηη ηα δνκηθά ζηνηρεία φπσο είλαη νη ζπγρνξδίεο απμάλνπλ ην εχξνο 

ρεξηνχ καηηνχ θαη επεθηείλνπλ ηε κλήκε (Sloboda 1974, 1977 φπσο αλαθέξνληαη ζην 

Hodges, 1992).   

Με ην εχξεκα ηνπ Sloboda ζπκθσλνχλ θαη νη κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο πνπ 

κειέηεζαλ ηηο νθζαικνθηλήζεηο θαηά ηε κνπζηθή αλάγλσζε, δειαδή φηη νη έκπεηξνη 

κνπζηθνί αλαγλψζηεο δηαβάδνπλ κέρξη θαη εθηά λφηεο κπξνζηά απφ ην ζεκείν 

εθηέιεζεο θαη νδεγνχληαη απφ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο. Δπίζεο, 

νκαδνπνηνχλ ηηο λφηεο επεξεαδφκελνη θαη απφ ην ζηπι ηνπ θνκκαηηνχ. Οη κνπζηθνί 

πιεθηξνθφξσλ νξγάλσλ θάλνπλ νηθνλνκία νθζαικνθηλήζεσλ αλάκεζα ζηε 

παξηηηνχξα θαη ζηα ρέξηα ηνπο (Hodges, 1992). 
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ε κηα άιιε έξεπλα ην 1976 (Sloboda, 1976a), δεηήζεθε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πηαλίζηεο λα παίμνπλ έλα θνκκάηη κε εθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε ην 

νπνίν πεξηείρε ιάζε. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο δηφξζσζαλ θάπνηα απφ ηα ιάζε δειαδή 

έπαημαλ ηηο λφηεο πνπ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ αληί ησλ ιαλζαζκέλσλ. ηε δεχηεξε 

εθηέιεζε ηνπ θνκκαηηνχ νη δηνξζψζεηο απμήζεθαλ. Σν πείξακα ζπλνιηθά εληζρχεη ηελ 

άπνςε φηη ε κνπζηθή αλάγλσζε γίλεηαη κε νκάδεο θαη φρη κε κεκνλσκέλεο λφηεο θαη 

απηή ε ζηάζε εληζρχεηαη φζν απμάλεηαη ε νηθεηφηεηα κε ην θνκκάηη (Sloboda, 1976a 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Hodges, 1992).   

Οη Perea, Garcia-Chamorro, Centelles θαη Jimenez (2013) εμέηαζαλ ην πψο 

κνπζηθνί θαη κε κνπζηθνί αληηιακβάλνληαη ηε ζέζε κηαο λφηαο θαηά ηε κνπζηθή 

αλάγλσζε. Απφ πξνγελέζηεξεο έξεπλεο είλαη γλσζηφ φηη ε θσδηθνπνίεζε ηεο ζέζεο 

ελφο γξάκκαηνο είλαη αλαθξηβήο ζηα πξψηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο (ππάξρεη κηα 

αληηιεπηηθή αβεβαηφηεηα) θαη ε αβεβαηφηεηα είλαη κεγαιχηεξε ζηνπο αξράξηνπο 

παξά ζηνπο έκπεηξνπο αλαγλψζηεο. Παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο δηαδνρηθά 

δχν κηθξά κνπζηθά απνζπάζκαηα, γξακκέλα ζηε δπηηθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία, γηα 

λα απνθαλζνχλ άκα ήηαλ ίδηα ή φρη. Οη ζπκκεηέρνληεο έδεημαλ κηα αβεβαηφηεηα γηα 

ηε ζέζε ησλ λνηψλ ζηνλ νξηδφληην θαη θάζεην άμνλα, ελψ ζηνπο κε κνπζηθνχο ππήξρε 

κεγαιχηεξνο αληηιεπηηθφο ζφξπβνο, δειαδή ε δηαδηθαζία ηεο αλαγλψξηζεο 

επεξεάδεηαη εχθνια απφ άιια ζηνηρεία, θαη ζηνπο δπν άμνλεο. πγθεθξηκέλα νη κε 

κνπζηθνί δπζθνιεχηεθαλ ηδηαίηεξα ζηελ αλάγλσζε ηνπ θάζεηνπ άμνλα, ελδερνκέλσο 

επεηδή νη γξακκέο αθήλνπλ ιίγν θελφ κεηαμχ ηνπο θαη έηζη δεκηνπξγείηαη επηπιένλ 

αληηιεπηηθφο ζφξπβνο, ηδηαίηεξα φηαλ πεξηιακβάλνληαη πνιιέο λφηεο. Σν ζπκπέξαζκα 

ηεο έξεπλαο γηα χπαξμε αληηιεπηηθήο αβεβαηφηεηαο θαηά ηε κνπζηθή αλάγλσζε, 

ζπκθσλεί κε κνληέια νπηηθήο πξνζνρήο πνπ ππνζέηνπλ φηη ε αλαγλψξηζε ηεο ζέζεο 

ελφο αληηθεηκέλνπ ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο επεμεξγαζίαο είλαη κφλν θαηά πξνζέγγηζε 

θαη εμαξηάηαη απφ ηελ εκπεηξία. Απηφο είλαη ν έλαο ιφγνο γηαηί νη κνπζηθνί είραλ 

θαιχηεξεο επηδφζεηο ζην πείξακα, θαη ν άιινο είλαη επεηδή νη κνπζηθνί 

ρξεζηκνπνηνχλ κεραληζκνχο νκαδνπνίεζεο ζηε κνπζηθή αλάγλσζε θαη έηζη κπνξνχλ 

λα αληρλεχζνπλ νιφθιεξν ην θνκκάηη  (Perea et al. 2013).   

θνπφο ηεο επφκελεο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ δχν 

εκηζθαηξίσλ ζηε κνπζηθή αλάγλσζε (D’ anselmo et al., 2015). ην πείξακα 

παξνπζηάζηεθαλ ζε πηαλίζηεο λφηεο ή ζπγρνξδίεο ζην αξηζηεξφ ή ζην δεμί νπηηθφ 

ηνπο πεδίν, έηζη ψζηε λα ππφθεηληαη επεμεξγαζία ζην δεμί ή αξηζηεξφ εκηζθαίξην 

αληίζηνηρα. Σα εξεζίζκαηα ήηαλ δχν ηχπνπ: θιαζηθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία, θαη 
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ιεθηηθά κε ην φλνκα ηεο λφηαο ή ηεο ζπγρνξδίαο γξακκέλν κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ην παίμηκν κε ηα δχν ρέξηα ζπλδέεηαη κε κηα ηάζε 

ππέξ ηνπ δεμί εκηζθαηξίνπ ε νπνία ππάξρεη κφλν κε ηε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία θαη φρη 

κε ηα γξάκκαηα, πηζαλψο ιφγσ ηεο αλσηεξφηεηαο ηνπ αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ ζηελ 

αλάιπζε ιεθηηθνχ εξεζίζκαηνο. ην παίμηκν κε ην έλα ρέξη ππάξρεη πιενλέθηεκα ηνπ 

αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ θαη ζηελ αθξίβεηα θαη ζην ρξφλν αληίδξαζεο. Απηή ε 

αζπκκεηξία ίζσο αληηθαηνπηξίδεη κηα εηδίθεπζε ηνπ αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ ζηελ 

εθηέιεζε απιψλ εληνιψλ κνπζηθήο εθηέιεζεο απφ αλάγλσζε. Σν δεμί εκηζθαίξην 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα νξγαλψλεη ηηο ηαπηφρξνλεο αληηδξάζεηο ησλ δχν ρεξηψλ, κφλν 

κε ηε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία πνπ είλαη νπηηθνρσξηθφο θψδηθαο. Δληνχηνηο κηα 

αιιεινπρία λνηψλ θαη ζπγρνξδηψλ ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη ηηο εκηζθαηξηθέο 

αζπκκεηξίεο πηζαλψο πξνο ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην (D’ anselmo et al., 2015). 

Οη Kopiez Weihs, Ligges θαη Lee (2006) κειέηεζαλ ηε ζπζρέηηζε επίδνζεο 

ζηελ εθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε κε ηηο γεληθέο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο (βξαρχρξνλε 

κλήκε θαη κλήκε εξγαζίαο, δείθηεο λνεκνζχλεο), ηηο βαζηθέο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο 

(ρξφλνο αληίδξαζεο, ςπρνθηλεηηθή ηαρχηεηα, πιεπξίσζε ρεξηνχ) θαη ηελ ππάξρνπζα 

ηθαλφηεηα γηα κνπζηθή αλάγλσζε θαη γηα δεκηνπξγία αθνπζηηθήο αλαπαξάζηαζεο 52 

θνηηεηψλ κνπζηθνχ ηκήκαηνο κε εηδίθεπζε ζην πηάλν ή ζηε ζπλνδεία κε πηάλν. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θαη ε ςπρνθηλεηηθή 

ηαρχηεηα ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηελ ηθαλφηεηα γηα κνπζηθή αλάγλσζε θαζψο 

ππάξρεη ιηγφηεξνο θφξηνο ζην γλσζηηθφ ζχζηεκα θαη γίλεηαη δπλαηή ε επεμεξγαζία 

λέσλ πιεξνθνξηψλ. Ζ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηε κνπζηθή αλάγλσζε παίδεη ξφιν 

κφλν εθφζνλ έρεη απνθηεζεί πξηλ ηα 15 ρξφληα ηνπ αηφκνπ.  

ηα ίδηα απνηειέζκαηα θαηέιεμε θαη κηα κεηαγελέζηεξε έξεπλα ηνπ ηδίνπ 

(Kopiez & Lee, 2008) κε ηέζζεξηο παξάγνληεο λα πξνβιέπνπλ ηελ επίδνζε ζηε 

κνπζηθή αλάγλσζε: ε ςπρνθηλεηηθή ηαρχηεηα, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο εμάζθεζεο κέρξη 

ηελ ειηθία ησλ 15 ρξφλσλ, ε λνεηηθή ηαρχηεηα θαη ε ηθαλφηεηα λνεηηθήο αθνπζηηθήο 

αλαπαξάζηαζεο. Οη γεληθέο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο δελ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. 

Καζψο ε ςπρνθηλεηηθή θαη λνεηηθή ηαρχηεηα είλαη γελεηηθά πξνθαζνξηζκέλεο θαη κε 

κεηαβαιιφκελεο, νη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε είλαη ε εμάζθεζε απφ κηθξή ειηθία θαη ε δηδαζθαιία δεκηνπξγίαο 

αθνπζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ.   

ηελ έξεπλα ησλ Waters θαη ζπλ. (1998) νη 30 πηαλίζηεο, ειηθίαο 18-25 ρξνλψλ 

πνπ έιαβαλ κέξνο αμηνινγήζεθαλ αξρηθά σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα εθ πξψηεο 
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φςεσο αλάγλσζε θαη ζηε ζπλέρεηα θαη σο πξνο δηάθνξεο αληηιεπηηθέο δεμηφηεηεο  

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κνπζηθήο αλάγλσζεο. Οη δεμηφηεηεο αλάθιεζεο 

ζπγρνξδηψλ, πνπ απνηεινχλ νκαδνπνηεκέλεο λφηεο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ, θαη 

ζχγθξηζεο παξηηηνχξαο κε κεισδία, πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο 

λνεηηθήο αλαπαξάζηαζεο,  ζπζρεηίζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ εθ πξψηεο φςεσο 

αλάγλσζε. 

ε κηα άιιε λεφηεξε έξεπλα κε πλεπζηνχο ε Gromko (2004) βξήθε φηη ε εθ 

πξψηεο φςεσο αλάγλσζε κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί απφ ηελ επίδνζε ζηελ θαηαλφεζε 

θεηκέλνπ, απφ ηελ αθνπζηηθή δηάθξηζε ξπζκηθψλ κνηίβσλ θαη απφ ηεζη ρσξνρξνληθήο 

ινγηθήο. Ζ ζχλδεζε κε ηελ αλάγλσζε είλαη ινγηθή θαζψο ε κνπζηθή φπσο θαη ην 

θείκελν δηαβάδεηαη απφ αξηζηεξά πξνο δεμηά θαη ε ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα ηεο νπηηθήο 

ζάξσζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ ζχλδεζε κε ηε 

ρσξνρξνληθή ινγηθή επίζεο επζηαζεί θαζψο ηα κνπζηθά ζχκβνια είλαη γξαθήκαηα 

γηα αθνπζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ήρνπ. Σν πεληάγξακκν είλαη έλα πιαίζην ζην νπνίν 

παξνπζηάδνληαη νη λφηεο θαη νη ξπζκνί ζηνλ θάζεην θαη νξηδφληην άμνλα. Γηα ηνπο 

έκπεηξνπο κνπζηθνχο κηα καηηά ζηε ζεκεηνγξαθία ζα δεκηνπξγήζεη κηα λνεηηθή 

εηθφλα ηεο κεισδίαο θαη ηνπ ξπζκνχ θαη έλαλ κλεκνληθφ ράξηε γηα ηελ θηλεηηθή 

εθηέιεζε.  

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηάθνξεο εθαξκνζκέλεο έξεπλεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

κνπζηθήο αλάγλσζεο  θαη έρνπλ βξεζεί δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ή δελ 

επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο δεμηφηεηαο. Ζ ρξήζε ζπιιαβψλ θαη άιισλ 

κλεκνληθψλ εξγαιείσλ (Bebeau (1982),  Colley (1987), Palmer (1976) θαη Shehan 

(1987) φπσο αλαθέξνληαη ζην Hodges 1992), ε εμάζθεζε παξάιιεια κε 

ερνγξαθεκέλε κνπζηθή (Watkins & Hughs, 1986 φπσο αλαθέξεηαη ζην Hodges, 

1992), θαη ε ηνπνζέηεζε ζηίρσλ θάησ απφ ηε κεισδία (Franklin, 1977 φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Hodges, 1992) έρνπλ βξεζεί λα επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ εθ πξψηεο 

φςεσο αλάγλσζε, ζε αληίζεζε κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δηδαζθαιίαο, (Luce, 1965 

θαη Mishra, 1998 φπσο αλαθέξνληαη ζην Gudmundsdottir, 2010), ηελ εμάζθεζε ηνπ 

καζεηή (Mishra, 1998  φπσο αλαθέξεηαη ζην Gudmundsdottir, 2010), ηηο θηλήζεηο ηνπ 

ζψκαηνο (Salzburg & Wang (1989), Autry (1975) θαη Klemish (1970) φπσο 

αλαθέξνληαη ζην Hodges, 1992) θαη ην ηξαγνχδηζκα θνκκαηηψλ (Hargiss, 1962 φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Hodges, 1992) πνπ δε βξέζεθαλ λα ηελ επεξεάδνπλ. 

Σέινο, ππήξμαλ πξνζπάζεηεο ρξήζεο ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ κνπζηθήο 

ζεκεηνγξαθίαο κε αλάκεηθηα απνηειέζκαηα: ην δπαδηθφ ζχζηεκα ηνπ Bukspan 
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(1979), θαη ηα ζρήκαηα ηνπ Kyme (1960) νδήγεζαλ ζε βειηίσζε ηεο κνπζηθήο 

αλάγλσζεο ζε αληίζεζε κε ηα ζπζηήκαηα ησλ Byo (1988) θαη Gregory (1972), πνπ 

δελ είραλ θάπνηα επίδξαζε (φπσο αλαθέξεηαη ζην Hodges, 1992). 

Σξεηο παξάγνληεο πνπ έρνπλ δηεξεπλεζεί εθηελέζηεξα είλαη ε δηάθξηζε κνηίβσλ 

απφ κέξνο ηνπ καζεηή, ε ηθαλφηεηα λα παίδεη εμ’ αθνήο θαη ε ξπζκηθή εμάζθεζε. Οη 

McPherson θαη ζπλ. (1997), βξήθαλ ηζρπξή ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ηθαλφηεηαο λα παίδεη 

θάπνηνο εμ’ αθνήο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη αθνπζηηθέο θαη θηλαηζζεηηθέο δηαδηθαζίεο, 

θαη ηεο ηθαλφηεηαο γηα εθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε. ην ίδην ζπκπέξαζκα 

θαηαιήγνπλ θαη δχν άιιεο έξεπλεο (Luce, 1965 θαη Mishra, 1998 φπσο αλαθέξνληαη 

ζην Gudmundsdottir, 2010). Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνπο McPherson θαη ζπλ. (1997), ν 

ρξφλνο πνπ πεξλάεη έλαο καζεηήο ζην παίμηκν εμ’ αθνήο θαη ζηνλ απηνζρεδηαζκφ 

βειηηψλεη ην ζπληνληζκφ απηηνχ, καηηνχ θαη ρεξηψλ θαη ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγνπλ 

ζσζηά έλαλ λνεηφ ήρν. 

Ζ Gromko (2004) θαη ν Elliott (1982) κέηξεζαλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο εθ πξψηεο 

φςεσο αλάγλσζεο κε ηε θιίκαθα Watkins-Farnum Performance Scale (Watkins & 

Farnum, 1954 φπσο αλαθέξεηαη ζην Hayward & Gromko, 2009), πνπ απνηειείηαη απφ 

14 κεισδηθέο αζθήζεηο πξννδεπηηθήο ξπζκηθήο θαη κεισδηθήο δπζθνιίαο. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ Elliot δείρλνπλ πσο φζνη αλαγλψξηδαλ κνηίβα ζηηο κεισδίεο ήηαλ 

πην πηζαλφ λα παίμνπλ κε αθξίβεηα θαη ηαρχηεηα εθφζνλ θαηείραλ ηε ηερληθή εκπεηξία 

λα παξάγνπλ ηνλ λνεηφ ήρν. Σα απνηειέζκαηα ηεο Gromko δείρλνπλ φηη φζνη ηα 

πήγαλ θαιά ζηηο δνθηκαζίεο θαηαλφεζεο αλάγλσζεο, ζηε ρσξνρξνληθή ινγηθή θαη 

ζηε δηάθξηζε κνηίβσλ, έπαηδαλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη ηαρχηεηα ζηελ εθ πξψηεο 

φςεσο αλάγλσζε (φπσο αλαθέξεηαη ζην Hayward & Gromko, 2009). Σε ζεκαζία ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνληθψλ κνηίβσλ ππνζηεξίδνπλ θαη νη έξεπλεο ησλ:  Grutzmacher 

(1987),  MacKnight (1975) θαη Richardson (1972) (φπσο αλαθέξεηαη ζην Hodges, 

1992). 

ηελ έξεπλα ηνπ Boyle (1970, φπσο αλαθέξεηαη ζην Hayward & Gromko, 

2009) κηα πεηξακαηηθή νκάδα καζεηψλ επί 14 εβδνκάδεο εμαζθήζεθε ζηελ 

αλαγλψξηζε ξπζκνχ, ζην ρηχπεκα ξπζκψλ κε παιακάθηα ρηππψληαο παξάιιεια ην 

παικφ κε ην πφδη θαη ζην παίμηκν κε ηαπηφρξνλν θξάηεκα ηνπ παικνχ ζην πφδη θαη 

κεηά απφ απηφ ην δηάζηεκα είραλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζηε κνπζηθή αλάγλσζε.  

Σέινο, νη Hayward θαη Gromko (2009) κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο 

ππνζηεξίδνπλ επξήκαηα παιαηφηεξσλ εξεπλψλ πσο ε ηερληθή αξηηφηεηα, ε αθνπζηηθή 

δηάθξηζε κνηίβσλ θαη ε ρσξνρξνληθή ινγηθή πξνβιέπεη ηε ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα ηεο 
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εθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζεο ζε κνπζηθνχο πλεπζηψλ νξγάλσλ (Elliott, 1982· 

Gromko, 2004). Οη αθνπζηηθέο, νπηηθέο, ρσξηθέο θαη θηλαηζζεηηθέο δεμηφηεηεο φηαλ 

εθαξκφδνληαη ζηελ αλάγλσζε, βνεζνχλ ζηε λνεηή απεηθφληζε θαη ηε θπζηθή-

θηλεηηθή αλαπαξαγσγή ηνπ ήρνπ πνπ ζπκβνιίδεηαη ζηε ζεκεηνγξαθία, ή φπσο εμεγεί 

ε Gudmundsdottir (2010), ζει. 332: «ε ηθαλφηεηα απνθσδηθνπνίεζεο θαη ε θηλεηηθή 

αληίδξαζε είλαη ζεκαληηθέο ζηε κνπζηθή αλάγλσζε φκσο ν ζπλδπαζκφο ηνπο ίζσο 

είλαη ην θιεηδί γηα επηηπρεκέλε εθηέιεζε». Δπηπιένλ, νη έκπεηξνη πηαλίζηεο δηαζέηνπλ 

απηφκαηεο θηλεηηθέο αληηδξάζεηο ζε γλσζηά νπηηθά κνηίβα θαη φζν γίλνληαη πην 

έκπεηξνη ζπλδπάδνπλ πεξηζζφηεξα κνηίβα ζηελ εθηέιεζε παξηηηνχξαο (Wristen, 

2005). 

 

1.2.2 Ζ ζεκαζία ησλ κνηίβσλ γηα ηηο δεμηφηεηεο κνπζηθήο αλάγλσζεο 

Σν πην ζπρλφ εχξεκα απφ ηηο έξεπλεο είλαη ε ζεκαζία ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ 

λνηψλ ζε κνηίβα πνπ κπνξεί λα είλαη ηνληθά, ξπζκηθά ή κεισδηθά. Σν ηνληθφ κνηίβν 

νξίδεηαη σο κηα νκάδα 2-5 λνηψλ φπνπ φιεο έρνπλ ηελ ίδηα ξπζκηθή αμία. Σν ξπζκηθφ 

κνηίβν νξίδεηαη σο κηα νκάδα 2 ή πεξηζζφηεξσλ ξπζκηθψλ αμηψλ ρσξίο ηνληθή 

ηνπνζέηεζε (Danahy, 2013). χκθσλα κε ηνλ Gordon (2007), ην κεισδηθφ κνηίβν 

είλαη ν ηαπηφρξνλνο ζπλδπαζκφο ελφο ηνληθνχ θαη ελφο ξπζκηθνχ κνηίβνπ. 

χκθσλα κε ηνλ Gordon, ε κνπζηθή αθνπζηηθφηεηα εληζρχεηαη απφ κηα 

καθξφρξνλε, εληαηηθή, κε πνηθίιεο εκπεηξίεο κάζεζεο  δηδαζθαιία ηνληθψλ θαη 

ξπζκηθψλ κνηίβσλ, κε ηελ θαηάιιειε αιιεινπρία θαη ζην πιαίζην κηαο ηνληθφηεηαο 

θαη κέηξνπ. Όηαλ ν καζεηήο αθξνάδεηαη θαη επαλαιακβάλεη κνηίβα ζην πιαίζην κηαο 

ηνληθφηεηαο ή ελφο κέηξνπ ηφηε απηά ζα δηαηεξεζνχλ ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε 

(Danahy, 2013). 

Πέξα απφ ηε ζεηηθή επίδξαζε πνπ έρεη ζηε κνπζηθφηεηα ηνπ καζεηή, φπσο έρεη 

πεη ν Edwin Gordon: «ε αθνπζηηθφηεηα είλαη γηα ηε κνπζηθή φ,ηη ε ζθέςε γηα ηε 

γιψζζα» (Gordon, 2007, ζει. 9) θαη «ηα ηνληθά θαη ξπζκηθά κνηίβα είλαη νη 

κηθξφηεξεο κνλάδεο κε λφεκα ζηε κνπζηθή νπφηε είλαη ηα πξψηα πνπ 

αθνκνηψλνληαη», (Gordon, 2007, ζει. 9). Ζ ελνπνίεζε λνηψλ ζε κνηίβα είλαη 

ρξήζηκε θαη απφ άπνςε γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο θαζψο μερσξηζηέο πιεξνθνξίεο 

ελνπνηνχληαη ζε κηα κεγαιχηεξε κνλάδα έηζη ψζηε λα ππάξρεη πεξηζζφηεξνο ρψξνο 

ζηε κλήκε εξγαζίαο γηα ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ θαη θαηλνχξηνπ πιηθνχ (Pike, 

2014). Ζ κλήκε εξγαζίαο κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή πεξίπνπ 7 (+, - 

2) μερσξηζηέο πιεξνθνξίεο (Miller, 1956, Simon, 1974, φπσο αλαθέξνληαη ζην Pike, 
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2014). Αλ γηα παξάδεηγκα δηαβάζνπκε ηξεηο μερσξηζηέο λφηεο, απηέο θαηαιακβάλνπλ 

ζρεδφλ ηνλ κηζφ ρψξν ηεο κλήκεο εξγαζίαο ελψ άκα ζεσξήζνπκε ηηο λφηεο σο έλα 

κνηίβν γίλνληαη κία κνλάδα πιεξνθνξίαο. Αλ ε κλήκε εξγαζίαο δελ επεμεξγαζηεί ην 

θαηλνχξην πιηθφ ηφηε απηφ δελ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζηε κλήκε γηα κειινληηθή 

ρξήζε. Δπίζεο άκα έρνπκε ζπλδέζεη θαη ηηο θηλήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα παηρηεί 

απηή ε ζπγρνξδία ηφηε ειαθξχλεηαη πεξηζζφηεξν ην γλσζηηθφ θνξηίν (Pike, 2014). 

Ο MacKnight (1975), ζπλέθξηλε ηα απνηειέζκαηα δχν κεζφδσλ δηδαζθαιίαο 

κνπζηθήο αλάγλσζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ παηδηά ηεηάξηεο δεκνηηθνχ θαη 

αξράξηνη ζε πλεπζηά φξγαλα. Παξαθνινχζεζαλ 30ιεπηα εβδνκαδηαία καζήκαηα γηα 

32 εβδνκάδεο ζε νκάδεο ησλ 6 αηφκσλ. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα δηδάρζεθε ηνληθά 

κνηίβα ελψ ε νκάδα ειέγρνπ δηδάρζεθε κεκνλσκέλνπο ηφλνπο κε φλνκα, δάρηπιν θαη 

ήρν. Ζ δηδαζθαιία κε ηνληθά κνηίβα ήηαλ ζεκαληηθά αλψηεξε απφ ηελ κέζνδν 

αλαγλψξηζεο λνηψλ ζηελ ηθαλφηεηα γηα εθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε (MacKnight, 

1975 φπσο αλαθέξεηαη ζην Gudmundsdottir, 2010). 

Σα παξαπάλσ επξήκαηα επεξεάδνπλ ηε κνπζηθή δηδαζθαιία θαζψο πξνηείλνπλ 

λα δίλεηαη έκθαζε ζηηο δνκέο πνπ ζρεκαηίδνπλ νη λφηεο. Απηέο νη δνκέο είλαη 

ζπγρνξδίεο, κεισδίεο ή θξάζεηο. χκθσλα κε ηηο έξεπλεο κέζνδνη πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζηηο λφηεο φπσο απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά ρξψκαηα δελ 

είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηελ θαηάθηεζε ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο θαζψο 

επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ καζεηή ζε κεκνλσκέλεο λφηεο θαη φρη ζηε δνκή ηεο 

κνπζηθήο (Rogers, 1991 φπσο αλαθέξεηαη ζην Gudmundsdottir, 2010). 

Απφ φιε ηε ζπδήηεζε γίλεηαη θαλεξφ φηη ε θαηάθηεζε ηνληθψλ, ξπζκηθψλ θαη 

κεισδηθψλ κνηίβσλ απφ κέξνπο ηνπ καζεηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δεκηνπξγία 

ζρεκάησλ θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο γηα λνεξή αθνπζηηθή απεηθφληζε 

ηα νπνία είλαη ε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

παίμηκν κνπζηθήο. Οπφηε πξηλ ν δάζθαινο κνπζηθήο επηρεηξήζεη λα δηδάμεη ηε 

κνπζηθή ζεκεηνγξαθία πξέπεη λα έρεη πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο θαη λα ειέγμεη φηη 

έρνπλ θαηαθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο.  

Έλα εξψηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ηνληθά θαη ξπζκηθά κνηίβα είλαη αλ ζα 

πξέπεη λα δηδάζθνληαη μερσξηζηά ή ζπλδπαζηηθά. Ο ξπζκφο θαη ε κεισδία είλαη ηα 

δχν δνκηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ε κία άπνςε, πνπ 

είλαη θαη ε επηθξαηέζηεξε, ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε ηεο κνπζηθήο είλαη φηη ν ξπζκφο 

θαη ε κεισδία θσδηθνπνηνχληαη μερσξηζηά θαη αλεμάξηεηα ζην γλσζηηθφ ζχζηεκα 

ελψ ε άιιε φηη θσδηθνπνηνχληαη καδί (Schön & Besson, 2002). 
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Σελ άπνςε ηεο αλεμαξηεζίαο ππνζηεξίδνπλ δηάθνξεο λεπξνςπρνινγηθέο 

κειέηεο πνπ θαηαιήγνπλ ζην φηη νη λεπξνινγηθνί κεραληζκνί πνπ επεμεξγάδνληαη ηε 

κεισδία θαη ην ξπζκφ είλαη αλεμάξηεηνη. Ο Peretz (2005) αλαθέξεη φηη δχν αζζελείο 

κε βιάβεο ζην δεμί εκηζθαίξην παξνπζηάδνπλ έιιεηκκα ζηελ επεμεξγαζία ηεο 

κεισδίαο ελψ έλα αληίζηνηρν έιιεηκκα ζηελ επεμεξγαζία ηνπ ξπζκνχ βξέζεθε ζε 

αζζελείο κε βιάβεο ζην αξηζηεξφ εκηζθαίξην (Peretz, 2005 φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Schön & Besson, 2002). Οη Neuhaus θαη Knosche (2008) αλαθέξνπλ θαη απηνί φηη  

έξεπλεο πάλσ ζε βιάβεο ηνπ εγθεθάινπ δείρλνπλ φηη νη βιάβεο ζην δεμί αθνπζηηθφ 

ινβφ επεξεάδνπλ ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηφλνπ ελψ νη βιάβεο ζηνλ αξηζηεξφ αθνπζηηθφ 

ινβφ επεξεάδνπλ ηε δηάθξηζε ξπζκψλ. ε ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία κεισδίαο θαη 

ξπζκνχ νη ζπκκεηέρνληεο πέηπραλ ρακειφηεξε βαζκνινγία φηαλ θχξηνο παξάγνληαο 

πξνζνρήο ήηαλ ε κεισδία θαη πςειφηεξε ζην ξπζκφ. 

Οη Schön θαη Besson (2002), ζηελ έξεπλά ηνπο επηθεληξψζεθαλ ζηα αξρηθά 

ζηάδηα επεμεξγαζίαο ηνληθψλ θαη ξπζκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηε κνπζηθή 

αλάγλσζε. Οη ζπκκεηέρνληεο αξρηθά άθνπγαλ έλα εξέζηζκα κε ηνληθέο θαη ξπζκηθέο 

πιεξνθνξίεο (κηα λφηα) θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο έδεηρλαλ κηα λφηα ζην πεληάγξακκν 

θαη έπξεπε λα απνθαζίζνπλ γξήγνξα άκα ηαηξηάδεη κε ην παξάδεηγκα πνπ άθνπζαλ. 

Κάζε θνξά ηνπο δεηνχληαλ λα επηθεληξσζνχλ ζε κία κφλν δηάζηαζε, ηφλνο ή ξπζκφο, 

αγλνψληαο ηελ άιιε πιεξνθνξία. Άκα ε ππφζεζε φηη ε κεισδία θαη ν ξπζκφο είλαη 

αλεμάξηεηα ζηελ επεμεξγαζία είλαη ζσζηή, ηφηε δε ζα πξέπεη λα ππάξρεη παξεκβνιή 

ηεο άζρεηεο πιεξνθνξίαο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ηνπιάρηζηνλ γηα ηα αξρηθά 

ζηάδηα ε ππφζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο επζηαζεί. Ζ ηθαλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ λα 

επηθεληξσζνχλ ζηε κία δηάζηαζε θαη λα αγλνήζνπλ ηελ άιιε απνδεηθλχεη φηη 

δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ησλ δχν απηψλ δηαζηάζεσλ είλαη δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά 

αλεμάξηεηεο (Schön & Besson, 2002). 

Σελ αληίζεηε άπνςε ππνζηήξημαλ νη Neuhaus θαη Knosche, (2008). Ζ έξεπλά 

ηνπο έδεημε φηη ζην κεγαιχηεξφ ηεο κέξνο ε επεμεξγαζία ηεο κεισδίαο θαη ηνπ 

ξπζκνχ είλαη εληαία  θαη ζπκβαίλεη ηαπηφρξνλα. Ζ επεμεξγαζία ηεο κεισδίαο θαη ηνπ 

ξπζκνχ εμαξηάηαη απφ ηελ θαλνληθφηεηα ηνπ δεπηεξνγελνχο παξάγνληα, δειαδή ε 

κεισδία δηεπθνιχλεηαη απφ πξνβιεπφκελεο ξπζκηθέο αμίεο θαη αληίζηξνθα. Ζ 

επίζεκε κνπζηθή εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα είλαη έλαο απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο. Οη 

κνπζηθνί  δηαθξίλνπλ ηηο δηάθνξεο δνκέο λσξίηεξα θαη αθξηβέζηεξα απφ ηνπο κε 

κνπζηθνχο. Όηαλ απνθσδηθνπνηνχλ κηα θαηλνχξηα δνκή ςάρλνπλ θάπνηα ζηνηρεία 
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κεηξηθήο θαλνληθφηεηαο ψζηε λα νξγαλψζνπλ ηε κεισδία ζε ξπζκηθά πιαίζηα 

(Neuhaus & Knosche, 2008). 

Όζνλ αθνξά ηε δπηηθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία, ν ηφλνο θαη ε δηάξθεηα 

θσδηθνπνηνχληαη μερσξηζηά κε ηε  κεισδία ζην πεληάγξακκν είλαη ελ κέξεη ηαθηηθή 

θαη ελ κέξεη δηαζηεκαηηθή. Σαθηηθή εθφζνλ νη ςειφηεξεο λφηεο γξάθνληαη ςειφηεξα 

ζην πεληάγξακκν θαη δηαζηεκαηηθή εθφζνλ νη γξαθηθέο απνζηάζεηο ζηνλ θάζεην 

άμνλα αλαπαξηζηνχλ κνπζηθά δηαζηήκαηα. Ζ κνξθή ηεο λφηαο αλαπαξηζηά ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηξεηο παξακέηξνπο πνπ κπνξνχλ λα 

ζπλδπαζηνχλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: ην κπαζηνχλη, ην θεθάιη ηεο λφηαο θαη ε/νη 

ηειεία/εο κεηά ηε λφηα. Ζ ρξνληθή δηάζηαζε θαλεξψλεηαη ζηνλ νξηδφληην άμνλα θαη 

είλαη δηαζηεκαηηθή ζην βαζκφ πνπ ε απφζηαζε κεηαμχ κηαο λφηαο θαη ηεο επφκελήο 

ηεο εμαξηάηαη απφ ηε δηάξθεηα ηεο λφηαο (Schön & Besson, 2002). 

Απφ κηα πην κνπζηθή άπνςε, θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα πεη φηη εθφζνλ ε 

κεισδία θαη ε αξκνλία ζπλεηζθέξνπλ ζηε ξπζκηθή νξγάλσζε ελφο θνκκαηηνχ θαη νη 

ίδηεο δελ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ρσξίο ξπζκφ, απηά ηα ηξία ζηνηρεία ζα πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη αδηάξξεθηα δεκέλα. Μηα πιήξεο αλαπαξάζηαζε ηεο κνπζηθήο απαηηεί 

ηελ ελζσκάησζε απηψλ ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ (Schön & Besson, 2002). 

Δλ θαηαθιείδη, ε απνθσδηθνπνίεζε ηνπ πεληαγξάκκνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

μερσξηζηέο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ ηφλν θαη ηε δηάξθεηα ελψ απηά ηα δχν πξέπεη λα 

ζπλδπαζηνχλ γηα λα ππάξρεη ζσζηή θηλεηηθή αληίδξαζε (Gudmundsdottir, 2010). Ζ 

έξεπλα επηβεβαηψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή ηαθηηθή λα δηδάζθνληαη μερσξηζηά νη ξπζκηθέο 

αμίεο θαη νη λφηεο ζε αξρηθφ ζηάδην θαη κεηέπεηηα λα γίλεηαη ζηαδηαθή ελνπνίεζε.  

 

1.2.3 Κηλεηηθέο δεμηφηεηεο 

Οη θηλεηηθέο δεμηφηεηεο είλαη ζπκπεξηθνξέο πνπ απαηηνχλ εμάζθεζε γηα ηελ 

θαηάθηεζή ηνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή απνζήθεπζή ηνπο ζηε κλήκε (Schmidt & 

Lee, 2011 φπσο αλαθέξεηαη ζην Badets & Osiurak, 2015). Δθηφο απφ ηε θπζηθή 

εμάζθεζε, ε εμάζθεζε κέζσ παξαηήξεζεο είλαη επίζεο κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο 

γηα ηελ θσδηθνπνίεζε κηαο θηλεηηθήο αιιεινπρίαο (Shea et al., 2000 φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Badets & Osiurak, 2015). Οη Badets θαη Blandin (2010) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε εμάζθεζε κέζσ παξαηήξεζεο κπνξεί λα εηζάγεη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηνλ ζηφρν ηεο δξάζεο (φπσο αλαθέξεηαη ζην Badets & Osiurak, 

2015). ηα καζήκαηα κνπζηθήο ππάξρεη ε κνληεινπνίεζε ηνπ δαζθάινπ θαη ε 

κίκεζε ηνπ καζεηή πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα έρνπλ κηα αλαπαξάζηαζε ηνπ 
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ζηφρνπ ηνπο θαη λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ εμάζθεζή ηνπο, λα αλαγλσξίδνπλ ηα ιάζε 

θαη λα απηνδηνξζψλνληαη (Bandura, 1977 φπσο αλαθέξεηαη ζην Frewen, 2010). 

Τπάξρεη κηα ζπδήηεζε πνπ απαζρνιεί ηνπο εξεπλεηέο ηεο θηλεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο δηαδηθαζηηθήο κλήκεο γηα ην αλ ε εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζην 

ζηφρν πνπ έρεη κηα θίλεζε είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή απφ ηελ εζηίαζε ζηηο 

θηλήζεηο απηέο θαζ’ απηέο. Απηφ ην εξψηεκα έρεη κηα πξνέθηαζε ζηε κνπζηθή 

δηδαζθαιία γηα ην αλ ζα πξέπεη ν δάζθαινο λα αθηεξψλεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ηνπ 

καζήκαηνο ζηελ εμάζθεζε ηνπ καζεηή γηα ηελ εθκάζεζε ησλ θηλήζεσλ, αθφκα θαη 

κεραληζηηθά, ή αλ ζα πξέπεη λα αθηεξψλεη ρξφλν ζηε δεκηνπξγία αλαπαξαζηάζεσλ 

ηνπ ζηφρνπ κέζα απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αθξφαζε. 

Ζ θηλεηηθή ζεσξία ηνπ Schmidt γηα ηε κνπζηθή εθηέιεζε, εζηηάδεηαη θαζαξά 

ζηηο εκπιεθφκελεο θηλήζεηο: γηα ην παίμηκν κνπζηθήο ζε έλα κνπζηθφ φξγαλν 

δεκηνπξγείηαη έλα ζρήκα δξάζεο πνπ είλαη κηα αθεξεκέλε αλαπαξάζηαζε ησλ 

αηζζεζηνθηλεηηθψλ εκπιεθφκελσλ κεραληζκψλ. Απηή ε αλαπαξάζηαζε βαζίδεηαη ζε 

θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξηψλ: ηε θαηάζηαζε 

ηνπ κπτθνχ ζπζηήκαηνο, ηηο απαηηήζεηο κηαο θηλεηηθήο εληνιήο, ηηο ζπλέπεηεο κηαο 

θίλεζεο ζηηο αηζζήζεηο θαη ηελ επηηπρία ή κε ηνπ ζηφρνπ (Schmidt, 1975 φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Badets & Osiurak, 2015). 

Απφ απηή ηελ θηλεηηθή ζεσξία ν Schmidt πξφηεηλε φηη δχν ζρήκαηα είλαη 

ππεχζπλα γηα ηελ εθηέιεζε κηαο πξάμεο: αλάθιεζε θαη αλαγλψξηζε. Σν ζχζηεκα 

αλάθιεζεο ελεξγνπνηεί ην ζχλνιν ησλ κπτθψλ εληνιψλ πνπ ζα δηεθπεξαηψζνπλ ηελ 

ελέξγεηα, ελψ ην ζχζηεκα αλαγλψξηζεο εληνπίδεη ηα ιάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ελέξγεηαο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο (Badets & Osiurak, 2015). 

Μηα πην ζχγρξνλε ζεψξεζε ηεο θηλεηηθήο ζεσξίαο είλαη ν κεραληζκφο κε βάζε 

ηε δξάζε πνπ ζεσξείηαη φηη θαζνδεγείηαη απφ δηάθνξα ππνζπζηήκαηα ηα νπνία 

επεμεξγάδνληαη ηελ θίλεζε θαη ην ζηφρν θαηά ηελ εθηέιεζε. Απηφο ν κεραληζκφο δελ 

πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε κηαο πξνυπάξρνπζαο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ζηφρνπ ή ηεο 

θίλεζεο. Με άιια ιφγηα ν κεραληζκφο κε βάζε ηε δξάζε δίλεη ην θεληξηθφ ξφιν ζηηο 

θηλήζεηο απηέο θαζαπηέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ (Badets & 

Osiurak, 2015). 

Αληηζέησο, ν κεραληζκφο κε βάζε ην ζηφρν δίλεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ αλακνλή 

ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ πξνυπνζέηεη κηα πξνυπάξρνπζα αλαπαξάζηαζε ηνπ ζηφρνπ, 

ρσξίο βέβαηα λα αξλείηαη ηελ αλάκεημε ηνπ θηλεηηθνχ ζπζηήκαηνο (Hommel et al., 

2001· Mechsner et al., 2001 φπσο αλαθέξνληαη ζην Badets & Osiurak, 2015). Οη 
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ππνζηεξηθηέο ηνπ κεραληζκνχ κε βάζε ην ζηφρν (Kunde et al. 2007· Mechsner et al. 

2001, φπσο αλαθέξνληαη ζην Badets & Osiurak, 2015) πξνηείλνπλ φηη γηα κηα δξάζε 

πνπ θαζνδεγείηαη απφ ηνλ ζηφρν, ε πξφζεζε πξνεγείηαη ηεο δξάζεο. Απηή ε πξφζεζε 

ρηίδεηαη απφ ηελ αλακνλή ηνπ πξνζδνθψκελνπ αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο. Με άιια 

ιφγηα ε αλακνλή ηνπ απνηειέζκαηνο είλαη ρξήζηκε φρη κφλν ζηελ αλαγλψξηζε θαη 

δηφξζσζε ιαζψλ αιιά θαη ζηελ εθθίλεζε ηεο θαηάιιειεο δξάζεο. 

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ πψο εξκελεχνληαη ηα δχν απηά ζπζηήκαηα ζηε κνπζηθή 

πξάμε, ζεσξνχκε πσο φηαλ έλαο κνπζηθφο αλαπαξάγεη έλα θνκκάηη πνπ έρεη κάζεη 

πξηλ θαηξφ, ν κεραληζκφο κε βάζε ηε δξάζε ζπλδέεηαη κε ηηο θηλήζεηο ησλ δαρηχισλ 

ζην πηάλν θαη ν κεραληζκφο κε βάζε ην ζηφρν ζπλδέεηαη κε ηνλ ήρν πνπ παξάγεηαη 

απφ ηηο θηλήζεηο (Palmer and van de Sande, 1993· Palmer and Meyer, 2000 φπσο 

αλαθέξνληαη ζην Badets & Osiurak, 2015). 

Έλα παξφκνην κνληέιν πεξηγξάθεη θαη ν Woody (2012) φπνπ νξίδεη ηξεηο 

αιιειέλδεηεο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο: δεκηνπξγία πξνζδνθίαο γηα ην πψο ζα πξέπεη λα 

αθνπζηεί ε κνπζηθή, παξαγσγή θίλεζεο πάλσ ζην φξγαλν θαη απηφ-παξαθνινχζεζε 

κε ελεξγεηηθή αθξφαζε ηνπ ήρνπ πνπ παξάγεηαη. Ζ πξνζδνθία κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί είηε απφ ηελ παξηηηνχξα είηε απφ κηα λνεξή αλαπαξάζηαζε πνπ 

ελππάξρεη ζηε κλήκε. Σν θιεηδί είλαη ε ζχλδεζε ηνπ ζηφρνπ κε ηελ παξαγσγή 

θίλεζεο, έλαο κνπζηθφο ζπληνληζκφο απηηνχ-ρεξηνχ. Όηαλ έλαο καζεηήο δηαβάδεη ηηο 

λφηεο ζα πξέπεη λα ηνπ θέξλνπλ ζην κπαιφ ήρνπο πνπ είλαη ήδε γλσζηηθά ζπλδεκέλνη 

κε θηλήζεηο (Woody, 2012). 

ηελ έξεπλα ηεο Frewen (2010) βξέζεθε φηη ε νηθεηφηεηα ηνπ παηδηνχ κε ηε 

κεισδία δηεπθφιπλε ηελ εθκάζεζή ηεο ζην πηάλν. Μεηά απφ κηα ζχληνκε δηδαζθαιία 

ηα παηδηά κε νηθεηφηεηα ζηε κεισδία έπαημαλ πεξηζζφηεξεο ζσζηέο λφηεο απφ ηα 

άιια. Ζ νηθεηφηεηα κε ηε κεισδία έδσζε ζηα παηδηά έλαλ ζηφρν θαη κπφξεζαλ λα 

αληρλεχζνπλ ηα ιάζε πνπ έθαλαλ παίδνληαο, έηζη απηφ-δηνξζψλνληαλ θαη επέκελαλ 

κέρξη λα παίμνπλ ην ζσζηφ. Δπίζεο κπφξεζαλ λα ζπγθξίλνπλ ην απνηέιεζκά ηνπο κε 

ηηο παξαζηάζεηο ηνπ θνκκαηηνχ πνπ είραλ αθνχζεη κέζα ζηε ηάμε. 

Δπίζεο ζηελ ίδηα έξεπλα πέξα απφ ηελ νηθεηφηεηα κε ηε κεισδία, ε ζρνιηθή 

ηάμε ζηελ νπνία θνηηνχζαλ ηα παηδηά ήηαλ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απφδνζή 

ηνπο κε ηα κεγαιχηεξα παηδηά λα απνδίδνπλ θαιχηεξα απφ ηα κηθξφηεξα. Ζ 

κεγαιχηεξε δηαθνξά ππήξρε αλάκεζα ζηα παηδηά 4
εο

 δεκνηηθνχ θαη ζηα παηδηά 

λεπηαγσγείνπ, θάηη ινγηθφ αθνχ ηα κεγαιχηεξα παηδηά έρνπλ αλαπηχμεη γλσζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο. Ζ γεληθή βειηίσζε ησλ κεγαιχηεξσλ παηδηψλ ζην λα ζπγθεληξψλνληαη 
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θαη λα νξγαλψλνπλ πιεξνθνξίεο ίζσο εμεγεί ηελ θαιχηεξε επίδνζε ησλ κεγαιχηεξσλ 

παηδηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθέο εξγαζίεο (Costa-Giomi, 2003 φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Frewen, 2010). 

Ζ έξεπλα ησλ Duke, Cash θαη Allen (2011) πνπ είρε ζθνπφ λα ειέγμεη αλ ε 

θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κνπζηθψλ επεξεάδεηαη απφ ηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο 

ηνπο ζηηο θηλήζεηο ή ζην κνπζηθφ ζηφρν, θαηέιεμε ζε έλα ζπκπέξαζκα πνπ είλαη ε 

επηηνκή αλάκεζα ζηηο δχν ζεσξίεο. πγθεθξηκέλα βξέζεθε φηη νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί φηαλ κπνξνχζαλ λα αλαθαιέζνπλ απηφκαηεο θηλεηηθέο 

αληηδξάζεηο (θαηαθηεκέλεο κεηά απφ καθξφρξνλε εμάζθεζε) θαη λα δίλνπλ έκθαζε 

ζην κνπζηθφ απνηέιεζκα, παξά κε ην λα δίλνπλ πξνζνρή ζηηο θηλήζεηο. 

χκθσλα κε ηε γξάθνπζα ε ηειεπηαία έξεπλα θαίλεηαη λα βξίζθεηαη πην θνληά 

ζηε πξαγκαηηθφηεηα φπσο ηε γλσξίδνπκε απφ ηηο ζπνπδέο ελφο νξγάλνπ, φπνπ ζηα 

πξψηα ρξφληα εθκάζεζεο κε θνκκάηηα πνπ απαηηνχλ απιέο θηλήζεηο θαη φηαλ 

πξφθεηηαη γηα κηθξά παηδηά πνπ δελ θαηέρνπλ κεγάιν αθνπζηηθφ ξεπεξηφξην, είλαη 

ρξήζηκν λα δνπιεχεηαη πξσηίζησο ν κνπζηθφο ζηφρνο κε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Όηαλ πξφθεηηαη γηα κεγαιχηεξνπο ειηθηαθά ζπνπδαζηέο θαη γηα πην απαηηεηηθά 

θνκκάηηα είλαη αλαγθαία ε θαηάηκεζε ηνπ έξγνπ θαη ε κεκνλσκέλε κεραληζηηθή 

θηλεηηθή εμάζθεζε. 

 

1.3. Γεμηφηεηα «παίμηκν εμ’ αθνήο» 

Ζ δεμηφηεηα ηνπ λα παίδεη θάπνηνο εμ’ αθνήο πξνηείλεηαη απφ θάπνηεο 

ζεσξεηηθέο θαη παηδαγσγηθέο κνπζηθέο κεζφδνπο σο απαξαίηεην ζηνηρείν ζηελ 

εθκάζεζε, θαη ζπλαληάηαη ζε κεζφδνπο γηα αξράξηνπο καζεηέο νξγάλνπ (Gordon, 

1997· Schleuter, 1997 φπσο αλαθέξεηαη ζην Delzell et al. 1999). Έξεπλεο έρνπλ 

θαηαδείμεη ηε ζεκαληηθή ζρέζε απηήο ηεο δεμηφηεηαο κε άιιεο, φπσο ν 

απηνζρεδηαζκφο θαη ε απνκλεκφλεπζε, ε ηνληθή αθξίβεηα γηα ηνπο αξράξηνπο ζηα 

έγρνξδα, θαη ε εθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε (McPherson, 1995· McPherson, 1996· 

McPherson et al., 1997· Bergonzi, 1991/1992 φπσο αλαθέξνληαη ζην Delzell et al., 

1999). 

Ζ ηνληθφηεηα κηαο κεισδίαο κπνξεί λα θσδηθνπνηεζεί θαη λα απνζεθεπηεί ζηε 

κλήκε κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, απφιπηα ή ζρεηηθά. Ζ θσδηθνπνίεζε ζε 

απφιπηε ηνληθφηεηα απνηειείηαη απφ ηελ αιιεινπρία ησλ ζπρλνηήησλ ησλ λνηψλ πνπ 

απνηεινχλ ηε κεισδία ελψ ε θσδηθνπνίεζε ζε ζρεηηθή ηνληθφηεηα δε ζπγθξαηεί 

απφιπηεο ζπρλφηεηεο αιιά ηε δηαθνξά ζηελ ηνληθφηεηα δηαδνρηθψλ λνηψλ. Ζ επξεία 
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πιεηνςεθία ησλ ελειίθσλ θσδηθνπνηεί ηνλ ήρν ζε ζρεηηθή ηνληθφηεηα (Plantinga & 

Trainor, 2005). 

Φαίλεηαη λα ππάξρεη κηα γελεηηθή αηηία γηα ηελ απφιπηε αθνή θαζψο απηή 

εκθαλίδεηαη ζε παξαπάλσ απφ έλα κέιε ζε κηα νηθνγέλεηα θαη ζπλαληάηαη κε κεγάιε 

ζπρλφηεηα ζε άηνκα κε Γηαηαξαρέο Φάζκαηνο Απηηζκνχ. Δπίζεο ε παξνπζία 

απφιπηεο αθνήο ζε άηνκα κε απηηζκφ ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

επεμεξγάδνληαη νπηηθν-ρσξηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηέινο άηνκα κε απφιπηε αθνή 

δηαθξίλνληαη απφ θάπνηα αληηιεπηηθά, γισζζηθά θαη ηδηνζπγθξαζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζκνχ, ππνδεηθλχνληαο φηη ε απφιπηε αθνή ζπλδέεηαη κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζηπι κάζεζεο (Plantinga & Trainor, 2005). 

Γχν πηζαλνί ιφγνη πνπ θάπνηνη άλζξσπνη αλαπηχζζνπλ απφιπηε αθνή είλαη: (1) 

ε απφιπηε αθνή πξνέξρεηαη απφ κηα γεληθή γελεηηθή πξνδηάζεζε λα εζηηάδεη ην 

άηνκν ζε ζπγθεθξηκέλα θαη φρη ζηα θαζνιηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη είλαη παξνχζα απφ 

ηε γέλλεζε ηνπ αηφκνπ θαη (2) ε απφιπηε αθνή αληηθαζηζηά ηε ζρεηηθή ζηε 

πξνζρνιηθή ειηθία κεηά απφ εηδηθή εμάζθεζε. Σέινο είλαη πηζαλφ λα ρξεηάδνληαη θαη 

νη δχν παξάγνληεο, ν γελεηηθφο θαη ν πεξηβαιινληηθφο (Plantinga & Trainor, 2005). 

 

1.4. Ζ θχζε θαη ε εμέιημε ηνπ απηνζρεδηαζκνχ 

Ζ κνπζηθή θαη ν απηνζρεδηαζκφο είλαη άξξεθηα δεκέλα ζηε δηάξθεηα ηεο 

ηζηνξίαο θαη ζε δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο. Ο απηνζρεδηαζκφο είλαη γηα ηε κνπζηθή φηη ε 

απζφξκεηε έθθξαζε ηδεψλ γηα ηε γιψζζα. Σν ιεμηθφ κνπζηθήο “Grove Dictionary”, 

νξίδεη ηνλ απηνζρεδηαζκφ σο: «ε ηέρλε ηνπ λα ζθέθηεζαη θαη λα εθηειείο κνπζηθή 

ηαπηνρξφλσο» (φπσο αλαθέξεηαη ζην Azzara, 1993, ζει. 328). 

ηνλ απηνζρεδηαζκφ ν κνπζηθφο παίδεη ρσξίο πξνεγνχκελν ζρεδηαζκφ θαη 

ρσξίο λα αθνινπζεί κνπζηθή ζεκεηνγξαθία (Baraldi et al., 2006). Απαξαίηεην 

ζηνηρείν ηνπ απηνζρεδηαζκνχ είλαη ε θαληαζία πνπ έγθεηηαη ζηελ απνξξφθεζε, 

αλάθιεζε θαη πηνζέηεζε κνπζηθνχ πιηθνχ πνπ ν καζεηήο έρεη μαλαθνχζεη ή 

μαλαπαίμεη (Kingscott & Durrant, 2010). 

Ο Pressing (1988) φπσο αλαθέξεηαη ζην Kingscott θαη Durrant, (2010) νξίδεη 

ηέζζεξηο πξνζεγγίζεηο ηνπ απηνζρεδηαζκνχ:  

 ν απηνζρεδηαζκφο είλαη ζχλζεζε κνπζηθήο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

 ν απηνζρεδηαζκφο είλαη δηαρείξηζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζχλζεζεο 
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 ν απηνζρεδηαζκφο είλαη παηδαγσγηθφ εξγαιείν γηα λα ζέηεη πξνβιήκαηα ή 

πεξηνξηζκνχο 

 ν απηνζρεδηαζκφο είλαη ε πνιπκνξθηθή παξνπζίαζε ζεκαληηθψλ κνπζηθψλ 

ζηνηρείσλ-κνηίβσλ 

 

Με ιίγα ιφγηα ν απηνζρεδηαζκφο είλαη ε ρξήζε ησλ κνπζηθψλ γλψζεσλ γηα ηε 

ζχλζεζε ελφο θνκκαηηνχ. Ο απηνζρεδηαζκφο εκπεξηέρεη ηελ εμεξεχλεζε θαη ηνλ 

πεηξακαηηζκφ, κε ηελ χπαξμε φκσο νξίσλ έηζη ψζηε λα γίλεηαη θαηαλνεηφο κέζα ζε 

έλα κνπζηθφ πιαίζην (Kingscott & Durrant, 2010). 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη ηα νθέιε ηνπ απηνζρεδηαζκνχ ζπλνιηθά ζηε 

κνπζηθή κάζεζε. πγθεθξηκέλα ν απηνζρεδηαζκφο αλαπηχζζεη ηε κνπζηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ, πξνσζεί ηελ απηνζπγθέληξσζε, δηεπθνιχλεη ηηο αθνπζηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηε 

κνπζηθή αλάγλσζε, δίλεη επθαηξία γηα απηνέθθξαζε θαη απηνπξαγκάησζε, 

ελεξγνπνηεί ηε θαληαζία θαη δίλεη απηνπεπνίζεζε ζην καζεηή. Δπίζεο, επεξεάδεη ηε 

δεμηφηεηα γηα κνπζηθή αλάγλσζε θαζψο νη καζεηέο απνθηνχλ ηε ζπλήζεηα λα 

ςάρλνπλ γηα κνηίβα θαη κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ βαζηθά ζηνηρεία θαζψο δηαβάδνπλ 

κνπζηθή. Σέινο, εθφζνλ ν απηνζρεδηαζκφο είλαη θαη εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν κπνξεί λα 

ππάξμεη απφ ην πξψην κάζεκα ρσξίο πξναπαηηνχκελεο ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη 

ηερληθέο ηθαλφηεηεο σο κέζν γηα ηελ εκπέδσζε ησλ ελλνηψλ πνπ εηζάγνληαη ζην 

κάζεκα (Chyu, 2004). 

ηελ έξεπλα ηνπ Azzara (1993) 66 παηδηά πέκπηεο δεκνηηθνχ κε έλα ρξφλν 

καζεηείαο ζε κνπζηθφ φξγαλν εμαζθήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ζηνλ 

απηνζρεδηαζκφ κε ηνληθά θαη ξπζκηθά κνηίβα κέζα ζε δηάθνξα κνπζηθά πιαίζηα. ην 

ηέινο ηεο εξεπλεηηθήο πεξηφδνπ ηα παηδηά έδεημαλ απμεκέλε θαηαλφεζε ηεο 

αξκνληθήο δνκήο ησλ θνκκαηηψλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηελ απφδνζε παξηηηνχξαο 

θαηά ηε κνπζηθή εθηέιεζε. Ο εξεπλεηήο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο ν 

απηνζρεδηαζκφο πέξα απφ ηελ αμία πνπ θαηέρεη σο δεκηνπξγηθή κνπζηθή έθθξαζε, 

έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο θαη ζηε κνπζηθή αλάγλσζε ηδηαίηεξα γηα ηνπο 

καζεηεπφκελνπο κνπζηθνχο αθνχ ηνπο βνεζάεη ζηελ αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ηεο 

κνπζηθήο δνκήο γηα αθξηβέζηεξε εθηέιεζε (Azzara, 1993). 

Έλα εξψηεκα πνπ απαζρφιεζε ηε κνπζηθή θνηλφηεηα είλαη αλ ε ηθαλφηεηα γηα 

απηνζρεδηαζκφ εμειίζζεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη πφζν εμαξηάηαη απφ ηελ 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Ο Flohr (1979/1980, 1984) πξνζδηφξηζε ηξία ζηάδηα εμέιημεο 
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ηεο απηνζρεδηαζηηθήο ηθαλφηεηαο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ: (1) θηλεηηθή 

ελέξγεηα κε ηνληζκνχο θαη κεγάιεο δηάξθεηεο, (2) πεηξακαηηζκφο θαη (3) ηππηθέο 

ηδηφηεηεο κε ηε ρξήζε επαλαιήςεσλ θαη κεγαιχηεξσλ δνκψλ (φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Brophy, 2002). 

Ο Kratus απφ ηελ άιιε βιέπεη ηνλ απηνζρεδηαζκφ σο κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ εμειίζζνληαη δηαδνρηθά. ην ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ πξφηεηλε 

νξίδεη εθηά δηαδνρηθά επίπεδα απηνζρεδηαζηηθψλ δεμηνηήησλ, αλεμάξηεηα ηεο ειηθίαο 

ηνπ αηφκνπ (Brophy, 2002): 

1ν επίπεδν: εμεξεχλεζε. Παξαγσγή θπξίσο ηπραίσλ ήρσλ. 

2ν επίπεδν: απηνζρεδηαζκφο κε επίθεληξν ηε δηαδηθαζία. Δκθάληζε κηθξν-

δνκψλ αιιά φρη καθξν-δνκψλ. 

3ν επίπεδν: απηνζρεδηαζκφο κε επίθεληξν ην απνηέιεζκα. Δκθάληζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ρξήζε ζπγθεθξηκέλεο ηνληθφηεηαο ή κέηξνπ, ζηαζεξφο 

παικφο, ρξήζε θξάζεσλ θαη αλαθνξά ζε άιια κνπζηθά θνκκάηηα. 

4ν επίπεδν: ξέσλ απηνζρεδηαζκφο. Καηάθηεζε ηερληθνχ ειέγρνπ ηνπ νξγάλνπ 

γηα απηφκαηε εθηέιεζε πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε ελζάξθσζε ησλ ηδεψλ ζε ήρνπο 

5ν επίπεδν: δνκηθφο απηνζρεδηαζκφο. Δθαξκνγή ηερληθψλ ζχλζεζεο φπσο ε 

αλάπηπμε θαη ε παξαιιαγή. 

6ν επίπεδν: ζηπιηζηηθφο απηνζρεδηαζκφο. Άξηζηε επίδνζε ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα απηνζρεδηαζηηθά ζηπι. 

7ν επίπεδν: πξνζσπηθφο απηνζρεδηαζκφο. Γεκηνπξγία ελφο θαηλνχξηνπ, 

απζεληηθνχ ζηπι. 

Ζ έξεπλα ηνπ Brophy (2002) έδεημε φηη ηα ξπζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

απηνζρεδηαζκνχ ησλ παηδηψλ επεξεάδνληαη απφ ηελ ειηθία, κε ηηο κεγαιχηεξεο 

ειηθίεο λα παξνπζηάδνπλ απμεκέλε επαλάιεςε κνηίβσλ, κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηνλ 

παικφ, απμεκέλε παξαγσγή ξπζκηθψλ κνηίβσλ θαη θαιχηεξε νξγάλσζε δνκήο. Σα 

κεισδηθά ραξαθηεξηζηηθά δε δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά ζηηο δηαθνξεηηθέο 

ειηθίεο. Σα απνηειέζκαηα εξκελεχνληαη απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ Kratus γηα ην 2ν θαη 

3ν ζηάδην απηνζρεδηαζκνχ. Σα παηδηά 6-8 εηψλ βξίζθνληαη ζην ζηάδην 

απηνζρεδηαζκνχ κε επίθεληξν ηε δηαδηθαζία κε επαλάιεςε κνηίβσλ θαη ρσξίο 

επξχηεξε νξγαλσηηθή δνκή, ελψ ηα παηδηά 9-12 εηψλ βξίζθνληαη ζην ζηάδην 

απηνζρεδηαζκνχ κε επίθεληξν ην απνηέιεζκα κε ζηαζεξφηεηα παικνχ, κνηηβηθή 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή νξγαλσηηθψλ δνκψλ. Μηα αληίζηνηρε εμέιημε ζα πξέπεη λα 

πεξηκέλνπλ νη δάζθαινη κνπζηθήο απφ ηνπο καζεηέο ηνπο. Μέρξη 8 ρξνλψλ ηα παηδηά 
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πεηξακαηίδνληαη θπξίσο κε ηε κεισδία ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δνκή θαη ζην 

ξπζκφ θαη ζηνλ παικφ. Οη ελληάρξνλνη καζεηέο πξνζαλαηνιίδνληαη ζε πην ζπκβαηηθά 

κνπζηθά ζρήκαηα θαη πιένλ ζηα 11 θαη 12 ρξφληα εκθαλίδεηαη δνκηθή θαη ξπζκηθή 

νξγάλσζε (Brophy, 2002). 
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2ν ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 Πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο 

2.1. Μνπζηθή αλάγλσζε 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηάθηεζε ησλ αξρηθψλ δεμηνηήησλ αλάγλσζεο κνπζηθήο 

ζεκεηνγξαθίαο ππάξρνπλ δχν επξεία δηαδεδνκέλεο κέζνδνη: ε κέζνδνο ηνπ κεζαίνπ 

λην (middle C method) θαη ε κέζνδνο ησλ δηαζηεκάησλ (intervallic method). ηε 

κέζνδν ηνπ κεζαίνπ λην ν καζεηήο ηνπνζεηεί θαη ηνπο δχν αληίρεηξεο ζην κεζαίν λην. 

Σν πξψην θνκκάηη πεξηέρεη κφλν απηή ηε λφηα ελψ ζε θάζε επφκελν πξνζηίζεηαη κηα 

λφηα πάλσ θαη θάησ απφ ην λην. Οη λφηεο θαη ηα ζχκβνιά ηνπο δηδάζθνληαη 

ηαπηφρξνλα. Ζ ζέζε ησλ ρεξηψλ παξακέλεη ζηαζεξή γηα αξθεηφ δηάζηεκα ψζηε ν 

καζεηήο λα εμνηθεησζεί κε απηέο ηηο λφηεο. Απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο 

ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα. ηε δηαζηεκαηηθή κέζνδν, ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ 

ηελ Clark, νη καζεηέο δηαβάδνπλ ηηο λφηεο ζε κηθξέο νκάδεο φπνπ καζαίλνπλ λα 

αλαγλσξίδνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο κνπζηθήο θαη ηα δηαζηήκαηα (βήκα, πήδεκα) 

κεηαμχ ησλ λνηψλ. Σν πεληάγξακκν πξνζηίζεηαη γξακκή γξακκή ελψ νη καζεηέο 

παίδνπλ απφ ηελ αξρή ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ πιήθηξσλ (Van Rijn, Bruno, Emond & 

Comeau, 2013). 

Οη Van Rijn θαη ζπλ. (2013) ζπλέθξηλαλ απηέο ηηο δχν κεζφδνπο σο πξνο ηηο 

επηδξάζεηο ηνπο ζηηο αληηιεπηηθέο θαη θηλεηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ καζεηή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο-εθηέιεζεο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη δχν κέζνδνη 

έρνπλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο σο πξνο ηε δεισηηθή κλήκε θαη ηε γλσζηηθή 

επεμεξγαζία. Ζ κέζνδνο ησλ δηαζηεκάησλ  απαηηεί πεξηζζφηεξε δεισηηθή γλψζε θαη 

θαιχηεξν θηλεηηθφ ζρεδηαζκφ απφ ηε κέζνδν ηνπ κεζαίνπ λην. 

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ζηελ αλάγλσζε κνπζηθήο ρξεηάδνληαη 

δηάθνξεο πνιπαηζζεηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηνλ εγθέθαιν 

δείρλνπλ φηη ε κάζεζε είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε φηαλ ν δάζθαινο ρξεζηκνπνηεί 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο, επεηδή ρηίδνληαη πεξηζζφηεξα 

κλεκνληθά κνλνπάηηα. Γηα παξάδεηγκα νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ηνλ 

θάζεην άμνλα ηνπ πεληαγξάκκνπ (ηνληθφ χςνο) κε ην ζψκα ηνπο, δείρλνληαο ηελ 

πνξεία ηεο κεισδίαο ιπγίδνληαο ηα γφλαηα, παηψληαο ζηηο κχηεο θαη ζεθψλνληαο-

ρακειψλνληαο ηα ρέξηα ζε κηα κηθξή θξάζε πνπ ήδε γλσξίδνπλ απφ ηα ηξαγνχδηα 

ηνπο (Jacobi, 2011). 
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χκθσλα κε ηνλ Jacobi (2011), νη καζεηέο είλαη έηνηκνη γηα δηδαζθαιία 

αλάγλσζεο παξηηηνχξαο: φηαλ ηξαγνπδάλε κε κεισδηθή θσλή δειαδή κε ηφλν, φηαλ 

θαηέρνπλ έλα επξχ ξεπεξηφξην απφ θαηάιιεια γηα ηελ ειηθία ηνπο ηξαγνχδηα, φηαλ 

έρνπλ θαηαθηήζεη ηηο έλλνηεο ρακειά/ςειά, ρακειφηεξα/ςειφηεξα ζηνλ νξηδφληην θαη 

θάζεην άμνλα, φηαλ θαηαιαβαίλνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ έλα βαζηθφ κνπζηθφ ιεμηιφγην 

φπσο ηα νλφκαηα ησλ λνηψλ θαη φηαλ εθθξάδνπλ πεξηέξγεηα ή ελδηαθέξνλ γηα ηε 

κνπζηθή γξαθή θαη αλάγλσζε. 

ηε δηδαζθαιία κνπζηθήο αλάγλσζεο είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζεί ππ’ φςηλ ην 

θαηλφκελν δηακνίξαζεο ηεο πξνζνρήο ην νπνίν ζπκβαίλεη φηαλ πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ίδην ζεκείν ηνπ θνκκαηηνχ είλαη δηακνηξαζκέλεο ρξνληθά ή ρσξηθά, 

γηα παξάδεηγκα νη ζηίρνη ή ε ζπλνδεία ελφο ηξαγνπδηνχ λα είλαη γξακκέλα ζε άιιε 

ζειίδα, καθξηά απφ ηε κεισδία. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε κλήκε εξγαζίαο πξέπεη λα 

επεθηείλεη ηε δπλακηθή ηεο ψζηε λα επεμεξγάδεηαη θαη λα ζπλζέηεη πνηθίιεο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ. Γχν ηξφπνη λα κεησζεί απηφ ην θνξηίν είλαη είηε ε ρσξηθή 

νκαδνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ είηε ε ηαπηφρξνλε παξνπζίαζή ηνπο. Καη νη 

δχν ζηξαηεγηθέο απαιιάζζνπλ απφ κηα πεξηηηή λνεηηθή ελνπνίεζε θαη δηεπθνιχλνπλ 

ηε θαηάθηεζε ζρεκάησλ (Owens & Sweller, 2008). 

Ζ επηζθφπεζε κνπζηθήο παξηηηνχξαο κε ηαπηφρξνλε αθξφαζε ηεο κνπζηθήο 

είλαη έλαο δηπιφο ηξφπνο παξνπζίαζεο ηεο ίδηαο πιεξνθνξίαο. Οη αθνπζηηθέο θαη 

νπηηθέο πιεξνθνξίεο ππφθεηληαη επεμεξγαζία απφ δηαθνξεηηθά θαλάιηα ηεο κλήκεο 

εξγαζίαο, θαη επνκέλσο έλαο δηηηφο ηξφπνο παξνπζίαζεο απμάλεη ην δπλακηθφ ηεο 

κλήκεο εξγαζίαο (Baddeley & Hitch, 1974 φπσο αλαθέξεηαη ζην Owens & Sweller, 

2008). 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη ζηξαηεγηθέο γηα ηε κειέηε ελφο θαηλνχξηνπ 

θνκκαηηνχ. Αξρηθά πξνηείλεηαη κηα γεληθή επηζθφπεζε ηνπ θνκκαηηνχ κε πξνζνρή ζε 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην θιεηδί, ην κέηξν, ε ηνληθφηεηα, ν εληνπηζκφο 

πξνβιεκαηηθψλ ζεκείσλ θαη ε εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ φπσο είλαη ην ρηχπεκα 

ξπζκψλ θαη νη δαρηπιηζκνί (Wristen, 2005). Μηα δεχηεξε γλσζηηθή ζηξαηεγηθή πνπ 

ίζσο είλαη ρξήζηκε γηα ηνπο καζεηέο ζην πηάλν είλαη ε «επεμεξγαζία». Όηαλ 

παξνπζηάδεηαη έλα θαηλνχξην πιηθφ απηφ απνηειεί κηα λέα πιεξνθνξία ε νπνία 

ζπλδέεηαη κε ήδε καζεκέλν πιηθφ. Κάπνηεο θνξέο είλαη ζεκαληηθφ φρη ε αθξηβήο 

αλάθιεζε αιιά ε εχξεζε ζρέζεσλ (Sousa, 2006 φπσο αλαθέξεηαη ζην Pike, 2014). Ο 

Zull (2002, φπσο αλαθέξεηαη ζην Pike, 2014) ππνζηεξίδεη φηη νη καζεηέο πξέπεη λα 

ρηίδνπλ πάλσ ζε ήδε ππάξρνληα ζρήκαηα φηαλ απνθηνχλ λέα γλψζε θαη δεμηφηεηεο. 
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Οη Stein θαη Bransford (1979 φπσο αλαθέξεηαη ζην Pike, 2014) έρνπλ δείμεη φηη ε 

εζσηεξηθά θηλνχκελε επεμεξγαζία ηνπ καζεηή είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ απηή 

ηνπ δαζθάινπ πξνο ηνλ καζεηή. 

Ζ ηξίηε γλσζηηθή ζηξαηεγηθή “generation” ζπλδέεηαη κε ηελ πξνεγνχκελε θαη 

αλαθέξεηαη ζην λα πξνζδίδνπκε λφεκα ζηηο θαηλνχξηεο πιεξνθνξίεο δεκηνπξγψληαο 

εζσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο-ζρήκαηα (Clarke, 1988 φπσο αλαθέξεηαη ζην Pike, 

2014). Με απηή ηε ζηξαηεγηθή ππάξρεη ελεξγφο κάζεζε θαη ν καζεηήο ζα ζπκάηαη 

θαιχηεξα ηηο πιεξνθνξίεο. ε έλα κάζεκα πηάλνπ ν απηνζρεδηαζκφο έγθεηηαη ζε απηή 

ηε ζηξαηεγηθή. Σέινο ε δηαλεκεκέλε εμάζθεζε είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή γηα ηελ 

εκπέδσζε ηεο γλψζεο. πλίζηαηαη ε κειέηε λα γίλεηαη ζε κηθξά θαη ζπρλά 

δηαζηήκαηα κε κηθξά δηαρεηξίζηκα θνκκάηηα ηνπ πιηθνχ (Pike, 2014). 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζε έλα ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο κνπζηθήο 

ζεκεηνγξαθίαο κε ρξψκαηα πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Kuo θαη Chuang (2013). Σν 

ζχζηεκα ηεο ρξσκαηηζηήο παξηηηνχξαο βαζίζηεθε ζηελ ελνπνίεζε ησλ νπηηθψλ θαη 

αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ ζηελ κνπζηθή αθξφαζε θαη εθηέιεζε, ζε κηα εληαία 

αθνπζηηθφηεηα. Ζ επηινγή ησλ ρξσκάησλ γηα ηηο λφηεο έγηλε ζχκθσλα κε ηε ζεσξία 

ηνπ Newton γηα ηα ρξψκαηα (1730/1979), πνπ αληηζηνηρεί ηα ρξψκαηα ησλ νξαηψλ 

ζπρλνηήησλ θφθθηλν, πνξηνθαιί, θίηξηλν, πξάζηλν, κπιε, ινπιαθί θαη βηνιεηί ζηηο 

λφηεο λην-ξε-κη-θα-ζνι-ια-ζη. 

χκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ, ην ζχζηεκα ηεο ρξσκαηηζηήο παξηηηνχξαο 

είλαη εχθνια αλαγλψζηκν απφ αξράξηνπο καζεηέο θαη πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

παηδηψλ ζε αληίζεζε κε ην θιαζηθφ πεληάγξακκν πνπ ρξεζηκνπνηεί κφλν ην άζπξν 

θαη ην καχξν ρξψκα θαη πιήζνο ζπκβφισλ (Kuo & Chuang, 2013). 

 

2.2. Απηνζρεδηαζκφο 

Γηα ηνπο αξράξηνπο καζεηέο πξνηείλεηαη λα μεθηλνχλ κε ξπζκηθφ 

απηνζρεδηαζκφ θαη αξγφηεξα λα εηζάγεηαη ρσξηζηά ν κεισδηθφο απηνζρεδηαζκφο. ην 

αξρηθφ ζηάδην ηνπ ξπζκηθνχ απηνζρεδηαζκνχ ν καζεηήο κηκείηαη ηα ξπζκηθά κνηίβα 

ηνπ δαζθάινπ ζε κνξθή εξψηεζεο απάληεζεο. Σα κνηίβα ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ 

παχζεηο θαζψο νη παχζεηο δίλνπλ ην ρξφλν ζην καζεηή λα κεηξήζεη ην ξπζκφ θαη 

δεκηνπξγνχλ θαιχηεξν κνπζηθφ απνηέιεζκα κε ηελ αληίζεζε ήρνπ ζησπήο. Ζ 

επαλάιεςε κνηίβσλ επηηξέπεη θαη ηελ εηζαγσγή κνπζηθψλ ηδηνηήησλ φπσο ε 

ηαρχηεηα θαη ε άξζξσζε, νπφηε νη καζεηέο κπνξνχλ λα επαλαιάβνπλ έλα κνηίβν ζε 
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πην αξγή ή πην γξήγνξε ηαρχηεηα ή λα παίδνπλ πξψηα legato θη έπεηηα staccato 

(Chyu, 2004). 

Έλα άιιν πιαίζην απηνζρεδηαζκνχ γηα αξράξηνπο καζεηέο είλαη ε πεληαηνληθή 

θιίκαθα ζηα καχξα πιήθηξα. ηε κέζνδν Hal Leonard Student Piano Library (1996), 

ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ν καζεηήο ηνπνζεηεί 

ηα δάρηπια ζε δχν πιήθηξα (ξεb, κηb) θαη απηνζρεδηάδεη κε ηε ηαπηφρξνλε ζπλνδεία 

ηνπ δαζθάινπ. Παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηεί κφλν δχν λφηεο έρεη πνιιέο επηινγέο θαζψο 

κπνξεί λα ηηο παίδεη ζε δηαθνξεηηθή ζεηξά, λα επαλαιακβάλεη ηε θάζε λφηα φζεο 

θνξέο ζέιεη, λα παίδεη ζε δηαθνξεηηθέο νθηάβεο θαη λα ηνπο δίλεη δηαθνξεηηθή 

ξπζκηθή αμία. ηηο επφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ε ηνπνζέηεζε γίλεηαη ζηα δχν καχξα 

πιήθηξα θαη ζηα ηξία καχξα πιήθηξα. Ζ πεληαηνληθή θιίκαθα είλαη ηδαληθή γηα ηνπο 

αξράξηνπο καζεηέο θαζψο φινη νη ζπλδπαζκνί ησλ λνηψλ ζα βγάινπλ σξαίν κνπζηθφ 

απνηέιεζκα ρσξίο δηάθσλα δηαζηήκαηα (Chyu, 2004). 

 

2.3. Γηδαζθαιία πηάλνπ 

Ζ κάζεζε ζπληειείηαη φηαλ ην παηδί ελδηαθέξεηαη γηα ην πεξηβάιινλ, ληψζεη 

ηθαλφ λα πεηχρεη ην ζηφρν θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην κάζεκα. Σα καζήκαηα πηάλνπ 

πξέπεη λα νξγαλψλνληαη πάλσ ζηε θχζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ παηδηψλ, δειαδή 

λα είλαη ειεχζεξα λα εμεξεπλήζνπλ ηε κνπζηθή φρη κε ηελ θαζνδήγεζε αιιά κε ηε 

δηακεζνιάβεζε ηνπ ελήιηθα, κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη επράξηζηεο, ειεγρφκελεο 

απφ ην παηδί θαη πνπ πξνθαινχλ εζσηεξηθά θίλεηξα (Kooistra, 2012).  

Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ νη θαζεγεηέο ηεο κνπζηθήο λα γλσξίδνπλ ηα ζηάδηα 

αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ έηζη ψζηε λα παίξλνπλ ζσζηέο παηδαγσγηθέο απνθάζεηο γηα 

φια ηα παηδηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα βαζηθά εξγαιεία θαη πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

κνπζηθή παηδαγσγηθή φπσο βηβιία-κέζνδνη, παξαδνζηαθά θαη παηδηθά ηξαγνχδηα, 

κνπζηθή ηερλνινγία θ.ά. Γηα ηε δηδαζθαιία θάζε θαηλνχξηαο κνπζηθήο ηδέαο ππάξρεη 

κηα βαζηθή αιιεινπρία κάζεζεο, πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζηάδηα: ζην 1
ν
 ζηάδην 

παξέρνληαη αθνπζηηθέο, ιεθηηθέο, εμεξεπλεηηθέο θαη ζσκαηηθέο εκπεηξίεο ρσξίο 

άκεζε αλαθνξά ζην ζέκα. Σν 2
ν
 ζηάδην είλαη λα νλνκαηίζνπκε ην ζέκα θαη ην 3

ν
 ε 

ελίζρπζε. Σν ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ε θαηάθηεζε (mastery) πνπ πεξηιακβάλεη 

αλάγλσζε κνπζηθήο, απηνζρεδηαζκφ θαη ζχλζεζε  (Spurgeon, 2004). 

ε κηα έξεπλά ηνπ ν McPherson (2005) αμηνιφγεζε καζεηέο ζην ηέινο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο γηα λα κειεηήζεη ηηο ζπλήζεηεο θαη ζηξαηεγηθέο ησλ παηδηψλ κε 



 33 
 

πςειέο επηδφζεηο. Ζ αμηνιφγεζε έγηλε κέζσ ηνπ κνληέινπ πέληε δεμηνηήησλ ηεο 

κνπζηθήο εθηέιεζεο πνπ αλαιχζεθε ζηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ θαη είλαη νη αθφινπζεο: 

 λα παίδεη θνκκάηηα πνπ θαηέρεη σο ξεπεξηφξην: λα ρξεζηκνπνηεί παξηηηνχξα 

γηα πηζηή αλαπαξαγσγή ελφο πξν-ππάξρνληνο θνκκαηηνχ ζην νπνίν έρεη 

εμαζθεζεί πνιιέο θνξέο γηα αξθεηφ δηάζηεκα. Εεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα 

εηνηκάζνπλ έλα θνκκάηη πνπ μέξνπλ θαιά θαη δείρλεη φιεο ηηο δπλαηφηεηέο 

ηνπο. 

 λα παίδεη κε εθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε: λα αλαπαξάγεη κε αθξίβεηα κνπζηθή 

αθνινπζψληαο παξηηηνχξα πνπ βιέπεη θαη αθνχεη γηα πξψηε θνξά. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα Watkins-Farnum Performance Scale (WFPS)  

 λα παίδεη απφ κλήκεο: λα αλαπαξάγεη πηζηά έλα πξν-ππάξρνλ θνκκάηη ρσξίο 

λα βιέπεη παξηηηνχξα. Γφζεθαλ ζηα παηδηά πέληε άγλσζηεο γηα απηά κεισδίεο 

θαη αθνχ ηηο θνίηαδαλ γηα 30’’ έπαηδαλ ην θνκκάηη δχν θνξέο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δνθηκαζία εμέηαζε ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα δεκηνπξγνχλ λνεηή 

αλαπαξάζηαζε ηεο παξηηηνχξαο θαη λα ηε κεηαθξάδνπλ κεηά ζε θηλήζεηο 

δαρηχισλ.  

 Παίμηκν εμ’ αθνήο: λα αλαπαξάγεη έλα πξν-ππάξρνλ θνκκάηη ην νπνίν έκαζε 

αθνπζηηθά ρσξίο ηε ρξήζε παξηηηνχξαο. Με δνζκέλε ηε πξψηε λφηα άθνπγαλ 

κηα κεισδία ηέζζεξηο θνξέο θη έπεηηα είραλ δχν πξνζπάζεηεο λα ηελ 

αλαπαξάγνπλ. 

 απηνζρεδηαζκφο: λα δεκηνπξγεί κνπζηθή ρσξίο ηε βνήζεηα ζεκεηνγξαθίαο. Με 

δνζκέλε ηε πξψηε θξάζε έπξεπε λα δεκηνπξγήζνπλ κηα κεισδία θαη λα 

θηηάμνπλ έλα θνκκάηη κε αξρή, κέζε θαη ηέινο. 

 

Μεηά απφ θάζε δνθηκαζία ηα παηδηά ξσηήζεθαλ πψο ζθέθηεθαλ θαη πψο 

ελήξγεζαλ γηα λα ηε θέξνπλ εηο πέξαο. χκθσλα κε ηηο δειψζεηο ησλ παηδηψλ νη 

εξεπλεηέο θαηέηαμαλ ηηο αλαθεξφκελεο ζηξαηεγηθέο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

ελλνηνινγηθέο ζηξαηεγηθέο, θηλαηζζεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη κνπζηθέο ζηξαηεγηθέο.  

ηε δνθηκαζία «παίμηκν απφ κλήκεο» θαη ζηε θαηεγνξία ησλ ελλνηνινγηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ ηα παηδηά δήισζαλ: «ζθέθηνκαη ηε πνξεία ηεο κεισδίαο ή ηα νλφκαηα 

ησλ λνηψλ. αλ λα ηξαβάσ θσηνγξαθία ηε παξηηηνχξα», «κνπξκνπξίδσ ή δηαβάδσ ην 

ξπζκφ ή ηα νλφκαηα ησλ λνηψλ» θαη «ηξαγνπδάσ ηε κεισδία θαη ζπάσ ην θνκκάηη ζε 

πην κηθξά ηκήκαηα, ζπλήζσο ελφο κέηξνπ» (McPherson, 2005, ζει. 21). ηελ ίδηα 
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δνθηκαζία ηα παηδηά πνπ αθνινχζεζαλ θηλαηζζεηηθή ζηξαηεγηθή, κε κεγάιε έκθαζε 

ζην ξπζκφ, θνπλνχζαλ ηα δάρηπια πάλσ απφ ην αξκφλην είηε πεξλψληαο νιφθιεξν ην 

θνκκάηη είηε ζε ηκήκαηα.  

Σα παηδηά πνπ εθάξκνζαλ κνπζηθέο ζηξαηεγηθέο ήηαλ ε ηθαλφηεξε νκάδα σο 

πξνο ηνλ ζπληνληζκφ καηηνχ, απηηνχ θαη ρεξηνχ. ηε δνθηκαζία «παίμηκν απφ 

κλήκεο» ηξαγνπδνχζαλ ζπλερψο ηε κεισδία κε παξάιιειν αεξνδαρηπιηζκφ κέρξη λα 

ηειεηψζεη ν ρξφλνο θαη ζηε δνθηκαζία «παίμηκν εμ’ αθνήο» είραλ αίζζεζε ηνπ πνηεο 

λφηεο αθνχλε θαη έπαηδαλ λνεξά καδί κε ηε κνπζηθή ή ζηα κεζνδηαζηήκαηα κέρξη λα 

δνθηκάζνπλ ζην αξκφλην. 

Μεηά απφ ηηο δνθηκαζίεο θαη ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ εμάζθεζή ηνπο ζην ζπίηη, νη εξεπλεηέο (McPherson, 2005) θαηέιεμαλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πνζφηεηα θαη ν ρξφλνο εμάζθεζεο ησλ παηδηψλ επεξεάδεη 

αξθεηά ηε δεμηφηεηα παίμηκν ξεπεξηνξίνπ, φκσο νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ζην δηάβαζκά ηνπο πξνβιέπνπλ θαιχηεξα ηηο επηδφζεηο ηνπο ζην παίμηκν κε εθ 

πξψηεο φςεσο αλάγλσζε, ζην παίμηκν απφ κλήκεο θαη εμ’ αθνήο. Δπίζεο βξέζεθε φηη 

ε εμάζθεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή θαη εζσηεξηθά θηλνχκελε φηαλ νη καζεηέο 

θαηέρνπλ κηα ζεηξά ζηξαηεγηθψλ γηα λα αληηκεησπίδνπλ ηα θνκκάηηα ηνπο. 

Απφ πξνεγνχκελε έξεπλα (McPherson & Renwick, 2001 φπσο αλαθέξεηαη 

ζην McPherson, 2005) γλσξίδνπκε φηη παηδηά πνπ αθηέξσλαλ πάλσ απφ ην 90% ηεο 

εμάζθεζήο ηνπο απιά πεξλψληαο ην θνκκάηη απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ρσξίο 

ζηξαηεγηθή δελ είραλ πςειέο επηδφζεηο ζηηο δνθηκαζίεο. ε ζρέζε κε απηφ, νη Barry 

θαη Hallam (2002, φπσο αλαθέξεηαη ζην McPherson, 2005) ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

αξράξηνη καζεηέο δηαβάδνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν επεηδή δελ έρνπλ επίγλσζε ησλ 

ιαζψλ ηνπο θαζψο ζηεξνχληαη εζσηεξηθψλ αθνπζηηθψλ ζρεκάησλ. Γη’ απηφ ηα παηδηά 

ζα πξέπεη λα έρνπλ αθνχζκαηα πνπ κνηάδνπλ κε ηα θνκκάηηα πνπ ζα κάζνπλ ζην 

φξγαλν. Σέινο νη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ φηη νη δάζθαινη ζα πξέπεη λα δεηνχλ απφ ηνπο 

καζεηέο λα αλαινγηζηνχλ ην ηη έρνπλ θάλεη θαη πψο ην έθαλαλ, λα παξέρνπλ ζηνπο 

καζεηέο αλαηξνθνδφηεζε πνπ ηνπο ελζαξξχλεη λα αλαινγηζηνχλ αλ έρνπλ δηαιέμεη 

ηνλ θαηάιιειν ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο εξγαζίαο, λα κε δίλνπλ εληνιέο αιιά 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη κπνξεί λα θάλεη γηα λα δηνξζψζεη θάηη 

θαη ζπλνιηθά λα νδεγνχλ ηνλ καζεηή ζηελ απηννξγάλσζή ηνπ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ 

γηα ην επφκελν κάζεκα θαζψο έλαο απηνξξπζκηδφκελνο καζεηήο είλαη πην πηζαλφ λα 

παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ηε κάζεζή ηνπ. 
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ηελ έξεπλα ηνπ Siebenaler (1997) θαηαγξάθεθε κηα ζεηξά καζεκάησλ ζην 

πηάλν κε δηάθνξνπο δαζθάινπο θαη καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνχλ νη 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ καζεηή πνπ θάλνπλ ην κάζεκα επηηπρεκέλν. 

ηελ έξεπλα ε κνπζηθή πξφνδνο πεξηγξάθεη ηε ζρέζε κεηαμχ θάζε εξγαζίαο πνπ 

θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ δάζθαιν θαη πξέπεη λα εθηειέζεη ν καζεηήο κε ησλ 

πξνεγνχκελσλ εξγαζηψλ κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη. Οη θαηεγνξίεο ηεο πξνφδνπ είλαη: 

 Καηλνχξηα εξγαζία: θαηλνχξηα ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή δηαθξηηή απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο. πρλή θαηεγνξία ζηελ αξρηθή εθηέιεζε ελφο θαηλνχξηνπ 

θνκκαηηνχ. 

 «εκπξφο»: ε θαηλνχξηα εξγαζία εηζάγεη έλα κεγαιχηεξν βαζκφ 

πνιππινθφηεηαο (καδί θαη ηα δχν ρέξηα, κεγαιχηεξε ηαρχηεηα, θιπ) 

 Δπαλάιεςε: ε θαηλνχξηα εξγαζία είλαη επαλάιεςε ηεο πξνεγνχκελεο πνπ 

έρεη σο ζηφρν ηε βειηίσζε, δηφξζσζε ή ελίζρπζε ηεο δεμηφηεηαο. 

Δπαλαιακβαλφκελεο πξνζπάζεηεο γηα επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ρσξίο αιιαγή ζην 

βαζκφ δπζθνιίαο. 

 Όπηζζελ: εξγαζία απινχζηεξε ηεο πξνεγνχκελεο, ζπάζηκν κηαο εξγαζίαο ζε 

κηθξφηεξεο, ή κείσζε ηνπ πιηθνχ (ρσξηζηά ηα ρέξηα, ηερληθά ζέκαηα, 

εμάζθεζε ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ζε πην αξγφ ηέκπν). 

πλνπηηθά ζηα πην απνηειεζκαηηθά καζήκαηα νη δάζθαινη επέδεηρλαλ 

ζπκπεξηθνξέο φπσο λα ηξαγνπδάλε, λα ρηππάλε παιακάθηα, λα παίδνπλ ζην φξγαλν, 

λα παίδνπλ θαη λα κηιάλε, λα δίλνπλ ιεθηηθέο νδεγίεο κε γεληθή θαη εηδηθή 

θαζνδήγεζε θαη λα παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε. ην κάζεκα ην νπνίν θξίζεθε ην πην 

απνηειεζκαηηθφ παξαηεξήζεθαλ ζπρλέο θαη ζχληνκεο αιιειεπηδξάζεηο δαζθάινπ-

καζεηή. Τπήξρε ζπρλή ελαιιαγή αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο εκπξφο, φπηζζελ θαη 

επαλάιεςε. Σν 64% ηνπ ρξφλνπ ηνπ καζήκαηνο αθνξνχζε ην παίμηκν ηνπ καζεηή, ην 

47% αδξάλεηα ηνπ δαζθάινπ, ην 13% ιεθηηθέο νδεγίεο θαη 16% παξαδείγκαηα απφ 

ηνλ δάζθαιν (παίδεη, παίδεη/κηιάεη, παιακάθηα/ηξαγνχδη). Όιεο νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ 

δαζθάινπ θξαηνχζαλ ιηγφηεξα απφ 5 δεπηεξφιεπηα. 

ηα ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά καζήκαηα παξαηεξήζεθαλ πνιιαπιέο νδεγίεο, 

«φπηζζελ» εξγαζίεο θαη κεγάιν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ρξφλνπ παημίκαηνο ηνπ καζεηή 

πνπ θάιππηαλ κέρξη θαη ην 75% ηνπ καζήκαηνο κε ηνλ δάζθαιν λα παξακέλεη 

αδξαλήο ην 91% ηνπ ρξφλνπ ηνπ καζήκαηνο. Μηιψληαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν 

ησλ παηδηψλ (ΜΟ καζεκάησλ 5 ρξφληα) έλα κεγάιν πνζνζηφ αδηάθνπνπ παημίκαηνο 



 36 
 

ππνδεηθλχεη έλαλ καζεηή πνπ δνξίδεηαη ρσξίο ηελ απαξαίηεηε επέκβαζε ηνπ 

δαζθάινπ. Σα αλαπνηειεζκαηηθά καζήκαηα πεξηείραλ επίζεο κεγάιε κεξίδα θαη 

κεγαιχηεξεο ρξνληθά εξγαζίεο ζε «εκπξφο» δηεξγαζίεο ελψ ν καζεηήο κπνξεί λα κελ 

ήηαλ έηνηκνο βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο απφδνζήο ηνπ. 

ηα καζήκαηα πνπ θξίζεθαλ ηα πην απνηειεζκαηηθά νη καζεηέο έπαηδαλ 

ιηγφηεξν θαη ν δάζθαινο ζπκκεηείρε πεξηζζφηεξν. Οη πην απνδνηηθνί δάζθαινη 

παξείραλ ζπγθεθξηκέλε απνδνθηκαζία, έιεγαλ ζηνπο καζεηέο αθξηβψο ηη έπξεπε λα 

δηνξζψζνπλ θαη ηνπο έδεηρλαλ ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο. Δπηπιένλ ηνπο παξείραλ 

ζχληνκεο νδεγίεο, ν δάζθαινο ιεηηνπξγνχζε σο πξφηππν θαη παξαηεξήζεθε πςειή 

απφδνζε ησλ καζεηψλ θαη ζπρλή αιιειεπίδξαζε δαζθάινπ-καζεηή. Ζ πνξεία ηνπ 

καζήκαηνο αθνινπζνχζε ην παξαθάησ πξφηππν: απινπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

εξγαζίαο, επαλάιεςε ηεο ππνδεμηφηεηαο θαη έληαμή ηεο ζην θαηλνχξην πεξηερφκελν ή 

εμάζθεζε ζε άιιν ζηνηρείν. εκαληηθή είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ δαζθάινπ λα 

αμηνινγήζεη γξήγνξα ην πξφβιεκα θαη λα αληηδξάζεη κε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή. 

Παξφκνηεο παξαηεξήζεηο ζεκεηψζεθαλ θαη κεηά απφ κηα εθηελή θαηαγξαθή 

δηδαζθαιίαο έγρνξδσλ νξγάλσλ κε ηε κέζνδν Suzuki. Σα ιεθηηθά επεηζφδηα ηνπ 

δαζθάινπ ήηαλ ζχληνκα θαη γξήγνξα, κε άκεζεο νδεγίεο λα θάλεη θάηη ν καζεηήο, 

πιεξνθνξίεο, ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε, εξσηήζεηο θαη αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε. Ο 

κέζνο φξνο ησλ ζεηηθψλ αλαηξνθνδνηήζεσλ ήηαλ δηπιάζηνο απφ ηηο αξλεηηθέο. Οη 

δάζθαινη πεξηέγξαθαλ ζπρλφηεξα ηνπο ζηφρνπο σο κνπζηθφ απνηέιεζκα παξά σο 

θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά (Colprit, 2000). 

ην ίδην άξζξν αλαθέξεηαη φηη ε πξνεηνηκαζία ηνπ δαζθάινπ πεξηιακβάλεη 

ιήςε απνθάζεσλ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο (δηαδξαζηηθέο) 

αλαζεσξψληαο ηε δηδαζθαιία. Οη δάζθαινη θαηά ηε πξνεηνηκαζία ηνπο ζπρλά 

θηηάρλνπλ λνεηέο εηθφλεο ηνπ καζήκαηνο, πξνβιέπνπλ πηζαλά πξνβιήκαηα θαη 

ζρεδηάδνπλ ηηο ιχζεηο. Καη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ν δάζθαινο παίξλεη 

απνθάζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηνξζψζεη δηαζηάζεηο κεηαμχ ηεο λνεηήο εηθφλαο θαη ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηεο ηάμεο (Westerman, 1991 φπσο αλαθέξεηαη ζην Colprit, 2000).  

 

2.4. Μαζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

Ζ κνπζηθή είρε πάληα κία ζέζε ζηελ εηδηθή αγσγή σο έλα κέζν ραιάξσζεο, 

θαηεπλαζκνχ θαη ςπραγσγίαο ή αθφκα θαη σο βνεζεηηθφ κέζν ζηε δηδαζθαιία κε 

κνπζηθνχ πεξηερνκέλνπ. Αθφκα θαη άηνκα κε πνιχ βαξηέο αλαπεξίεο αληηδξνχλ ζε 

κνπζηθά εξεζίζκαηα θαη απνιακβάλνπλ ηε κνπζηθή. Δληνχηνηο ζε φιεο απηέο ηηο 
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πεξηπηψζεηο νη καζεηέο δέρνληαη παζεηηθά ηε κνπζηθή ράλνληαο ην πην ζεκαληηθφ 

δεκηνπξγηθφ ηεο θνκκάηη. Σε ηειεπηαία δεθαεηία, κε ηελ επηθξάηεζε ηεο αξρήο ηεο 

ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο γεληθέο ηάμεηο, 

ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κνπζηθήο γηα απηνχο 

ηνπο καζεηέο ψζηε λα επηηπγράλνληαη κνπζηθνί γλσζηηθνί ζηφρνη.  

Οη δάζθαινη κνπζηθήο πνπ απεπζχλνληαη θαη ζε άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο είλαη ζεκαληηθφ, ζχκθσλα κε ηε θηινζνθία ηνπ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα 

ηελ εθπαίδεπζε, λα αλαγλσξίζνπλ «εκπφδηα» πνπ ππάξρνπλ ζηε δηδαζθαιία θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο. Έλα παξάδεηγκα είλαη ην παίμηκν 

ζηα κνπζηθά φξγαλα πνπ απαηηεί θαιή αδξή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα ησλ ρεξηψλ θαη 

ησλ δαρηχισλ. Όπνηε έλαο καζεηήο κε δπζιεηηνπξγία ζηα ρέξηα ή ζηα δάρηπια δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα κνπζηθά φξγαλα, ρσξίο θάπνηα πξνζαξκνγή, παξφιν 

πνπ κπνξεί λα έρεη ηε κνπζηθφηεηα θαη ηε γλψζε. Έλα άιιν πην ηξαληαρηφ 

παξάδεηγκα είλαη ε κεγάιε βαξχηεηα πνπ έρεη δνζεί ζηελ αλάγλσζε παξηηηνχξαο γηα 

ηε δηδαζθαιία κνπζηθψλ νξγάλσλ, πνπ απνζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο.  Μηα ελαιιαθηηθή ιχζε ζα ήηαλ λα δίλεηαη ζηνπο καζεηέο 

ερνγξαθεκέλε κνπζηθή ηνπ θνκκαηηνχ πξνο κειέηε καδί κε πξνθνξηθέο νδεγίεο ηνπ 

δαζθάινπ ζηελ αξρή ηνπ θνκκαηηνχ γηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε 

ηνληθφηεηα θαη ην κέηξν, θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνκκαηηνχ γηα θαζνδήγεζε ηνπ 

καζεηή (Abramo, 2012). 

Μηα άιιε ζεκαληηθή αξρή γηα ηε δηδαζθαιία ζηελ εηδηθή αγσγή είλαη ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο κεηά απφ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ θαη ζθεπηφκελνη ηηο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ηνπ. Γηα ηε 

δηδαζθαιία θάζε θαηλνχξηαο δεμηφηεηαο ρξεηάδεηαη θαηαξρήλ λα γίλεη αμηνιφγεζε ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο απηήο γηα θάζε καζεηή θαη λα ηεζεί ζηφρνο γηα ην επίπεδν πνπ 

αλακέλεηαη λα θηάζεη ν θαζέλαο. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα εθαξκνζζεί ε ηερληθή 

αλάιπζεο έξγνπ ηεξψληαο ηελ αιιεινπρία θίλεζε-εηθφλα-ζχκβνιν. Οη δάζθαινη 

κνπζηθήο, ηδηαίηεξα ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, θάλνπλ δηαξθή αμηνιφγεζε, γλσξίδνπλ 

πνιχ θαιά ηηο αδπλακίεο θαη δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπο θαη πξνζαξκφδνπλ φιε 

ηε δηδαζθαιία ζε απηά ηα δεδνκέλα (Mazur, 2004). 

Ζ Nordlund (2006) πξνηείλεη έλα κνληέιν πνπ ζρεδηάζηεθε γηα παηδηά κε κπτθή 

δπζηξνθία αιιά ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί θαη ζε άιιεο θχζεο δπζθνιίεο. Σν 

κνληέιν αθνινπζεί ηα αθφινπζα βήκαηα: αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή, 

μερσξηζηή αμηνιφγεζε ηνπ θάζε ηνκέα ηεο επίδνζεο γηα ηελ απνθξπζηάιισζε ησλ 
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δπζθνιηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ (ζσκαηηθφο, αηζζεηεξηαθφο, επηθνηλσληαθφο, 

καζεζηαθφο ή ζπκπεξηθνξηθφο), επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πξνζαξκνγψλ θαη 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε. 

ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο πξέπεη λα γίλεηαη κφλν απζεληηθή αμηνιφγεζε. Οη 

καζεηέο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηηο κνπζηθέο ηνπο γλψζεηο θαη φρη απιά λα ηηο 

θαηαλννχλ (Mazur, 2004). 

Οη πξνζαξκνγέο κπνξεί λα αθνξνχλ ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

δηδαζθαιία, φπσο είλαη ε πξνζαξκνγή ελφο νξγάλνπ ψζηε λα γίλεη πξνζβάζηκν ζηνλ 

καζεηή. Πνιχ ζπρλά ν δάζθαινο ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκφζεη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

γηα λα πξνζεγγίζεη ην ζηπι κάζεζεο ηνπ καζεηή. Σέινο, θάπνηεο θνξέο είλαη 

απαξαίηεην λα πξνζαξκνζηεί ην ίδην ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο. Κάπνηεο 

πξνζαξκνγέο είλαη απιέο θαη απνθιίλνπλ ιίγν απφ ηε ηππηθή δηδαζθαιία ελψ άιιεο 

απαηηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν πξνεηνηκαζίαο θαη απνθιίλνπλ αξθεηά απφ ην ηππηθφ 

(Nordlund, 2006). 

Οη πξνζαξκνγέο πνπ αλαθέξνληαη απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο, εκπίπηνπλ ζηε 

θηινζνθία ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. χκθσλα κε ηελ παηδαγσγφ θαη 

ζπγγξαθέα Carol Ann Tomlinson, γλσζηή γηα ηηο κειέηεο ηεο πάλσ ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ππάξρνπλ ηξεηο πεξηνρέο δηαθνξνπνίεζεο: 

πεξηερφκελν, δηαδηθαζία θαη πξντφλ. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ζηφρνπο 

ησλ νπνίσλ ε πεξηπινθφηεηα πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηνπο καζεηέο. 

εκαληηθφ ξφιν παίδεη ε αμηνιφγεζε- ε εηνηκφηεηα ησλ καζεηψλ λα απνθηήζνπλ 

γλψζε. Ζ δηδαζθαιία πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ (Darrow, 

2015) 

Σν πεξηερφκελν αλαθέξεηαη ζην ηη ζα κάζνπλ νη καζεηέο θαη ζηα κέζα κε ηα 

νπνία ζα επηηεπρζεί απηή ε κάζεζε. Ζ δηαδηθαζία αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ εθαξκνγή θαη εμάζθεζε ηεο θαηλνχξηαο γλψζεο θαη ησλ 

θαηλνχξησλ δεμηνηήησλ. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο ψζηε 

νη καζεηέο λα εμαζθνχληαη κε ηξφπν πνπ ηαηξηάδεη ζην επίπεδν εηνηκφηεηαο, ζηηο 

πξνηηκήζεηο θαη ζην καζεζηαθφ ζηπι ηνπο. Σέινο, ην πξντφλ είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν νη καζεηέο ζα δείμνπλ ηη έκαζαλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο κεηψλεη ην 

ζηξεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε. Σν πεξηερφκελν, νη δηαδηθαζίεο θαη ην 

ηειηθφ πξντφλ ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηα 

επίπεδα εηνηκφηεηαο, ηα καζεζηαθά ζηπι θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ 

(Standerfer, 2011). 
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Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν, ππάξρνπλ ηέζζεξα επίπεδα 

δηαθνξνπνίεζεο: ίδην, πνιπεπίπεδν, δηαθνξεηηθή ζηνρνζεζία θαη ελαιιαθηηθφ. ην 

πξψην επίπεδν ζπκβαίλνπλ κηθξέο αιιαγέο ζηελ πνζφηεηα ή ζην ρξφλν. ην δεχηεξν 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί εηδηθνί ζηφρνη, π.ρ. θάπνηνη καζεηέο νλνκαηίδνπλ ηηο λφηεο 

ζην πεληάγξακκν, άιινη ιέλε άκα είλαη ζε γξακκή ή δηάζηεκα θαη άιινη ηνλ αξηζκφ 

ηεο γξακκήο. ην ηξίην επίπεδν ππάξρεη δηαθνξεηηθφο ζηφρνο θαη ζην ηέηαξην 

ππάξρεη αιιαγή ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εμαηνκίθεπζε, π.ρ. έλα παηδί κε 

απηηζκφ ρσξίο ιφγν, ζην κάζεκα ηεο ρνξσδίαο ςάρλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζπλζέηε 

(Darrow, 2015). 

Γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα βξίζθνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο κε δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηαζκέλεο λα επηηξέπνπλ 

ηελ εθαξκνγή θαη εμάζθεζε λέσλ δεμηνηήησλ θαη πιεξνθνξηψλ. πλήζσο νη 

δάζθαινη κνπζηθήο ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ ίδηα ελφηεηα δηάθνξεο κεζφδνπο έηζη ψζηε 

ηα παηδηά λα εκπεδψζνπλ θαιχηεξα ηε πιεξνθνξία. Κάπνηεο θνξέο είλαη ρξήζηκν ηα 

παηδηά λα επηιέγνπλ ηε κέζνδν πνπ ηνπο ηαηξηάδεη θαιχηεξα θαη λα εμαζθνχληαη ζε 

νκάδεο (Darrow, 2015). 

Παξάδεηγκα γηα λφηεο ζην πεληάγξακκν: θάπνηα παηδηά εμαζθνχληαη ζε έλα 

γηγάληην πεληάγξακκν ζην πάησκα, θάπνηα δνπιεχνπλ κε έλα βηβιίν κε αζθήζεηο θαη 

θάπνηα ζπλζέηνπλ κεισδίεο ζην αξκφλην θαη ζεκεηψλνπλ ηηο λφηεο (Darrow, 2015). 

Γηαθνξνπνίεζε πξντφλησλ: νη καζεηέο δηαιέγνπλ πψο ζέινπλ λα παξνπζηάζνπλ 

ηε γλψζε ηνπο ή δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη ηε δηαδηθαζία. Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα 

γλσξίδεη πνιινχο ηξφπνπο γηα λα αμηνινγήζεη ηε κάζεζε (Darrow, 2015). 

Ζ ζπγγξαθέαο Kathleen Mazur (2004) ππνζηεξίδεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ ρξεηάδεηαη έλαο δάζθαινο κνπζηθήο γηα λα δηδάμεη ζε παηδηά κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα παξέρεη 

πςειήο πνηφηεηαο δηδαζθαιία. Πξάγκαηη, νη παηδαγσγηθέο κέζνδνη Dalcroze θαη Orff 

ηηο νπνίεο αθνινπζνχλ νη δάζθαινη ηεο κνπζηθήο, βαζίδνληαη ζε αξρέο πνπ 

ζπλαληψληαη θαη ζηελ εηδηθή παηδαγσγηθή φπσο είλαη ε βίσζε ησλ ελλνηψλ πξψηα 

κέζσ ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο θίλεζεο, ε ρξήζε ηεο θηλαηζζεηηθήο, αθνπζηηθήο θαη 

νπηηθήο νδνχ, ε αιιεινπρία πξάμε-εηθφλα-ζχκβνιν θαη ν έιεγρνο εηνηκφηεηαο ηνπ 

καζεηή πξηλ ηελ εηζαγσγή θαηλνχξηαο έλλνηαο.  

Ζ ίδηα ζπγγξαθέαο πξνηείλεη θάπνηεο γεληθέο πξαθηηθέο γηα ηε δηδαζθαιία 

κνπζηθήο ζε ηάμε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο:  

 Τςειήο πνηφηεηαο κνπζηθή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 
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 ρεδηαζκφο καζήκαηνο κε βάζε ηελ αλάιπζε έξγνπ 

 Γνκεκέλε δηδαζθαιία κε ξνπηίλεο 

 Υξήζε δηαθνξεηηθψλ αηζζεηεξηαθψλ νδψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

 Γξαζηεξηφηεηεο κε αδξή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα 

 Αμηνιφγεζε πνπ δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα «δείμνπλ» θαη φρη λα «πνπλ» ηηο 

γλψζεηο ηνπο 

Ζ Carol Mc Dowell (2010) ζην εγρεηξίδηφ ηεο πεξί πξνζαξκνγψλ ζην κάζεκα 

ηεο κνπζηθήο πξνηείλεη θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηε 

δηαδηθαζία θαη ην πξντφλ. Αλαιπηηθά αλαθέξνληαη:  

Πξνζαξκνγέο σο πξνο ην πεξηερφκελν 

 Υξήζε ελαιιαθηηθνχ ζπζηήκαηνο ζεκεηνγξαθίαο αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ καζεηή 

 Γξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επέθηαζε ηεο θσλήο ηνπ καζεηή 

 Δμάζθεζε πάλσ ζηε ζάξσζε ηνπ καηηνχ, θαηά ηελ αλάγλσζε παξηηηνχξαο, 

απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά 

 Απινπνίεζε ησλ θηλεηηθψλ εξγαζηψλ (γηα ρνξφ, παίμηκν νξγάλσλ θαη 

ρηππήκαηα ζην ζψκα) 

 Γηδαζθαιία απιψλ θαη ζχληνκσλ ξπζκηθψλ θαη ηνληθψλ κνηίβσλ 

 πξνζαξκνγή ηνπ πιηθνχ σο πξνο ην ζρήκα, ην κέγεζνο θαη ην ρξψκα (Hammel 

& Hourigan, 2011) 

 

Πξνζαξκνγέο σο πξνο ηε δηαδηθαζία 

 Εεηάκε απφ ηνλ καζεηή λα θάλεη έλα κφλν πξάγκα, λα παίμεη ξπζκφ ή λα 

δηαβάζεη λφηεο θ.ιπ. 

 Σαθηηθή επαλάιεςε ησλ κεκαζεκέλσλ δεμηνηήησλ, πιηθνχ θαη ελλνηψλ 

 Γηδαζθαιία γηα κάζεζε απφ κλήκεο 

 Ξερσξηζηή δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο ξπζκνχ απφ ηελ αλάγλσζε κεισδίαο 

 Καηάηκεζε κηαο εξγαζίαο/δεμηφηεηαο ζε κηθξέο κνλάδεο κε θαζαξέο θαη 

απιέο νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο 

 Δμάζθεζε ησλ κνηίβσλ πξψηα ζην ζψκα θαη έπεηηα ζην φξγαλν 

 ρξήζε φισλ ησλ αηζζεηεξηαθψλ νδψλ ζηε παξνπζίαζε θαηλνχξηνπ πιηθνχ 

(Hammel & Hourigan 2011· Mazur, 2004) 
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 πξνζαξκνγή ηνπ ξπζκνχ δηδαζθαιίαο θαη ηνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ ζην ξπζκφ 

κάζεζεο ηνπ καζεηή (Hammel & Hourigan 2011· Abramo 2012) 

 

Πξνζαξκνγέο σο πξνο ην πιηθφ (Mc Dowell, 2010) 

 Δηθφλεο θαη ζχκβνια πνπ δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ησλ κνηίβσλ 

 Τιηθφ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ 

 Σερληθέο φπσο κεγέζπλζε, ρξσκαηηζκφο θαη πιαηζίσζε γηα ηε θαιχηεξε 

νπηηθή δηάθξηζε ηνπ πιηθνχ 

 Υεηξνπηαζηά πιηθά πνπ εληζρχνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ζπκβφινπ, φπσο είλαη νη 

καγλεηηθέο λφηεο 

 

ηελ έξεπλα ησλ Hammel θαη Gerrity (2012), 43 δάζθαινη κνπζηθήο πνπ 

δνπιεχνπλ κε άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηηο 

πξνζαξκνγέο πνπ θάλνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο 

ζθέθηνληαη ηελ αλαπεξία/δπζιεηηνπξγία ηνπ θάζε παηδηνχ θαη θάλνπλ πξνζαξκνγέο 

ζην πεξηβάιινλ, δειαδή ζην θπζηθφ ρψξν ηεο ηάμεο, ζηα πιηθά θαη ζε ηερληθέο 

δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο. Ωο πξνο ηα πιηθά θάλνπλ πξνζαξκνγέο ζην κέγεζνο θαη ζην 

ρξψκα, θαη σο πξνο ηε δηδαζθαιία παξαιιάζνπλ ην ξπζκφ, ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο 

θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ (Hammel & Gerrity, 2012).  

Σα δεθαέμη παηδηά ζηελ έξεπλα ησλ Gerrity, Hourigan θαη Horton (2013), 

παξαθνινπζνχζαλ εβδνκαδηαία καζήκαηα κνπζηθήο, ζεάηξνπ θαη ρνξνχ. Ζ ελφηεηα 

ηεο κνπζηθήο θάιπςε ηε δηδαζθαιία ελλνηψλ φπσο ε ηαρχηεηα, ν ζηαζεξφο παικφο, ε 

ηνληθή αλαγλψξηζε θαη ηνληθή κλήκε. Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζην πιαίζην πξνεηνηκαζίαο κηαο παξάζηαζεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο δνκήζεθαλ κε βάζε 

ηηο κνπζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ πνπ αμηνινγήζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο φπνπ δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα θξαηήζνπλ ζηαζεξφ παικφ, λα 

αλαγλσξίζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ πςεινχο θαη ρακεινχο ηφλνπο θαη κηθξήο ή 

κεγάιεο δηάξθεηαο ήρνπο, λα επαλαιάβνπλ κηα κεισδία πνπ κφιηο άθνπζαλ, λα 

ηξαγνπδήζνπλ, λα παίμνπλ ζε θξνπζηά φξγαλα θαη λα απηνζρεδηάζνπλ. 

Μηα ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο πνπ απνδείρηεθε απαξαίηεηε είλαη ε επαλάιεςε, 

πνπ έδσζε ρξφλν ζηα παηδηά λα θαηαθηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπ 

καζήκαηνο. Δπίζεο κέζσ ηεο επαλάιεςεο, νη καζεηέο εκπέδσζαλ ηελ αιιεινπρία 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηε ξνπηίλα ηνπ καζήκαηνο γεγνλφο ην νπνίν δηεπθφιπλε φιε ηε 
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καζεζηαθή δηαδηθαζία. Μηα άιιε ζηξαηεγηθή πνπ θάλεθε φηη βειηίσζε ηελ απφδνζε 

ησλ καζεηψλ ήηαλ ε ειεπζεξία ηεο επηινγήο. Σα παηδηά είραλ ρξφλν λα γλσξίζνπλ ηα 

δηαζέζηκα φξγαλα θαη λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν θαη ξπζκφ. Ο 

απηνζρεδηαζκφο ζηα φξγαλα είλαη ε ειεχζεξε έθθξαζε ηνπ καζεηή θαη βνεζάεη ζηελ 

εκπέδσζε ησλ ελλνηψλ πνπ έρνπλ δηδαρζεί ζηηο δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ 

ηειεπηαία ζηξαηεγηθή πνπ θαηαγξάθεθε ήηαλ ν απμεκέλνο ρξφλνο αληίδξαζεο. 

Πνιιέο θνξέο νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο ρξεηάδνληαη παξαπάλσ απφ 

ην ζπλεζηζκέλν ρξφλν γηα λα αληηδξάζνπλ ζε κηα εξψηεζε ή παξαίλεζε ή ππφδεημε 

ηνπ δαζθάινπ. Απηά ηα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ θαη κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο 

(Bell, 2008· McCord, 2002· Scruggs & Mastropieri, 1994, φπσο αλαθέξνληαη ζην 

Gerrity et al., 2013). Οη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο 

απνηεινχλ ηαθηηθέο θαιήο δηδαζθαιίαο θαη ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε φια ηα 

πιαίζηα δηδαζθαιίαο. 

Ζ ίδηα έξεπλα έβγαιε επίζεο νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δαζθάινπ. πγθεθξηκέλα, ε ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαη 

πξνζδνθηψλ, ν ζρεδηαζκφο ησλ καζεκάησλ θαη ε ρξήζε ξνπηίλαο, ε εθαξκνγή 

πιάλνπ ζπκπεξηθνξάο (behavior plan), νη απιέο θαη θαζαξέο νδεγίεο ζηνπο καζεηέο 

θαη ε θαιιηέξγεηα ζεηηθνχ πεξηβάιινληνο ρσξίο απνζπάζεηο βνήζεζε ζηε κάζεζε. Οη 

δάζθαινη πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα απφ ηε κεξηά ηνπο ζεψξεζαλ ζεκαληηθά 

ζηνηρεία ηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθήο αηκφζθαηξαο θαη έλα πεξηβάιινλ ειεχζεξν απφ 

απνζπάζεηο (Gerrity et al., 2013). 

Ζ Crouch ζηελ έξεπλά ηεο (2006) ρξεζηκνπνίεζε θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

παξάιιεια κε ηε δηδαζθαιία πηάλνπ κε ζηφρνπο: (1) ηελ εζσηεξηθνπνίεζε ηνπ 

δηπινχ θαη ηξηπινχ κέηξνπ, (2) ηε κίκεζε ξπζκηθψλ κνηίβσλ δηπινχ θαη ηξηπινχ 

κέηξνπ θαη (3) ηελ αλαγλψξηζε ίδησλ θαη δηαθνξεηηθψλ ξπζκηθψλ κνηίβσλ. Οη 

θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχζαλ ηελ αληαπφθξηζε ζε κνπζηθή κε θίλεζε 

ζψκαηνο, κεηαθνξά αληηθεηκέλνπ απφ ρέξη ζε ρέξη, παίμηκν κε κπαγθέηεο θαη παηρλίδη 

κίκεζεο ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

ην ηέινο ησλ 12 εβδνκάδσλ θαη νη ηξεηο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο έδεημαλ βειηίσζε ζηε κίκεζε ξπζκηθψλ κνηίβσλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

ζηε δηαηήξεζε ζηαζεξνχ παικνχ. Ζ ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο παικνχ εμαξηάηαη απφ 

ηελ σξηκφηεηα, ηελ εκπεηξία θαη ηνλ λεπξν-κπηθφ έιεγρν ηνπ αηφκνπ. Σα άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο ζπρλά δπζθνιεχνληαη ζηελ ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε δχν ή 

παξαπάλσ νκάδσλ κπψλ, φπσο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ παικνχ ζην πφδη θαη ην 
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παίμηκν ηνπ ξπζκνχ ζηα ρέξηα. Γη’ απηφ ην ιφγν είλαη ρξήζηκν λα θάζνληαη ζην 

πάησκα φηαλ πξφθεηηαη λα παίμνπλ ζηα κνπζηθά φξγαλα (Crouch, 2006). 

ηελ επφκελε έξεπλα θαηαγξάθεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο 

δηδαζθαιίαο αηφκσλ κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία, απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο δαζθάιεο. Ζ 

δηδαζθαιία ηεο πξψηεο ζπκκεηέρνπζαο έρεη σο θεληξηθφ ζηνηρείν ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

αθξφαζεο ηνπηθήο δεκνθηινχο κνπζηθήο, θαζψο νη καζεηέο ηεο πξνηηκνχλ απηφ ην 

είδνο απφ ηελ παξαδνζηαθή ή ηελ θιαζηθή επξσπατθή κνπζηθή. πγθεθξηκέλα 

δνχιεςε κε ηελ αθξφαζε ησλ ηξαγνπδηψλ κε ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε βαζηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο κνπζηθήο φπσο ην κέηξν, νη  αιιαγέο ζηε ηαρχηεηα θαη ζηελ έληαζε 

θαη νη ρξνηέο ησλ δηαθνξεηηθψλ νξγάλσλ. ηε ζπλέρεηα ελζάξξπλε ηνπο καζεηέο λα 

ζπλνδεχνπλ ην ηξαγνχδη ηνπο κε θηλήζεηο ζψκαηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο 

εκπεδψλνπλ θαιχηεξα ηα ξπζκηθά κνηίβα πνπ ππάξρνπλ ζην θνκκάηη, ηα νπνία ζηε 

ζπλέρεηα παίδνπλ ζηα θξνπζηά φξγαλα. ην ηέινο νη καζεηέο θαινχληαη λα 

ζπλδπάζνπλ ην ηξαγνχδη, ηηο θηλήζεηο θαη ην παίμηκν ζηα θξνπζηά φξγαλα. Σέινο ηα 

ίδηα ηξαγνχδηα κπνξνχλ λα γίλνπλ πεγή θαηλνχξηνπ πιηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία κέζσ 

ελφο πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε ην νπνίν ν καζεηήο κπνξεί λα 

αλαδηνξγαλψζεη ην θνκκάηη, πξαγκαηνπνηεί δειαδή έλα είδνο απηνζρεδηαζκνχ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία ζπλαληψληαη αξρέο ησλ κνπζηθνπαηδαγσγηθψλ κεζφδσλ 

φπσο είλαη ε ελεξγεηηθή κνπζηθή αθξφαζε, ε εκπέδσζε ησλ κνπζηθψλ ζηνηρείσλ κε 

ην ζψκα πξνρσξψληαο απφ ηελ αδξή ζηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη ε χζηεξε εηζαγσγή 

ηνπ ζπκβφινπ (Wai-yee Wong. 2015). 

Καη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο νη δαζθάιεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ επαλάιεςε ζε 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ πξνθνξηθή επεμήγεζε θαη θαζνδήγεζε. Έλα άιιν 

θνηλφ ζηνηρείν ήηαλ ε ρξήζε νπηηθψλ βνεζεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα θξαηήζνπλ ηελ 

πξνζνρή ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, ε επηβξάβεπζε ησλ καζεηψλ γηλφηαλ είηε κε 

απινχο πιηθνχο εληζρπηέο φπσο ηα απηνθφιιεηα είηε κε θάπνηα ρεηξνλνκία απφ 

κέξνπο ηεο δαζθάιαο, ελψ νη καζεηέο κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ηε δηθή ηνπο 

αλαηξνθνδφηεζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο επηιέγνληαο αλάκεζα απφ εηθφλεο κε 

πξφζσπα, ρακνγειαζηά ή κε.  

Απνηηκψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη ζπγγξαθείο ζρνιηάδνπλ ζεηηθά 

ηελ πξψηε κειέηε πεξίπησζεο, ραξαθηεξίδνληάο ηελ καζεην-θεληξηθή, ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, θαη ζχλλνκε κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε δηδαζθαιία 

αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Wai-yee Wong, 2015). 
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2.4.1. Μαζεηέο κε Γηαηαξαρέο Φάζκαηνο Απηηζκνχ 

Σα παηδηά κε Γηαηαξαρέο Φάζκαηνο Απηηζκνχ πνιιέο θνξέο παξνπζηάδνπλ 

αηζζεηεξηαθή επαηζζεζία κε απνηέιεζκα λα ελνρινχληαη απφ παξάγνληεο φπσο ην 

έληνλν θσο, πεξηνξηζκέλνο ρψξνο, δπλαηνί ζφξπβνη, έληνλεο κπξσδηέο θαη 

δηαθνξεηηθέο απηηθέο πθέο, θαη ελίνηε λα εκθαλίδνπλ πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

κέζα ζηε ηάμε. Απφ φιεο ηηο πηζαλέο αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο πνπ κπνξεί λα έρεη 

έλαο καζεηήο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, ε ερεηηθή επαηζζεζία είλαη ε πην 

πξνβιεκαηηθή γηα έλαλ δάζθαιν κνπζηθήο θαζψο ην επίπεδν ζνξχβνπ ζην κάζεκα 

πνιιέο θνξέο είλαη απμεκέλν. Οη καζεηέο κε ΓΦΑ κπνξεί λα δπζθνιεχνληαη λα 

ζπγθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο γηα κεγάιν δηάζηεκα, ή λα θάζνληαη αθίλεηνη ή λα 

πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο. Δπίζεο ε ερνιαιία ζε θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο δπζθνιεχεη 

ην δάζθαιν. ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη δάζθαινη κνπζηθήο φπσο θαη νη 

ππφινηπνη δάζθαινη ρξεηάδεηαη λα βξνπλ ηερληθέο θαη ιχζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηηο 

αλάγθεο ηνπ καζεηή θαη δηαηεξνχλ ηελ ηζνξξνπία ζε φιε ηε ηάμε (Hourigan & 

Hourigan, 2009). 

Ο δάζθαινο ηεο κνπζηθήο γηα λα ζρεδηάζεη ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο 

ζε έλα καζεηή κε ΓΦΑ ρξεηάδεηαη πξσηίζησο λα αμηνινγήζεη ηνλ ηξφπν πνπ ν 

καζεηήο καζαίλεη. Κάπνηα βαζηθά ζεκεία ζηελ αμηνιφγεζε είλαη ε νπηηθή ή 

αθνπζηηθή νδφο ε αλάγθε γηα χπαξμε ξνπηίλαο, αηζζεηεξηαθέο επαηζζεζίεο, 

δπζθνιίεο ζηελ αδξή ή ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη ην γεληθφ γλσζηηθφ επίπεδν ηνπ 

καζεηή (Hourigan & Hourigan, 2009). 

Δξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα θαηεπλάζνπλ ηελ αλεζπρία ηνπ καζεηή είλαη: ε 

ραιαξσηηθή κνπζηθή, ιεθηηθή πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνινπζεί, γξαπηφ 

πξφγξακκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο, ρξφλνο πξνζαξκνγήο (Hourigan & 

Hourigan, 2009). 

Σα ηδηαίηεξα καζήκαηα κνπζηθήο κπνξεί λα απνηεινχλ έλα άλεην πεξηβάιινλ 

γηα έλαλ καζεηή κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαζψο ην κάζεκα είλαη 

πξνζαξκνζκέλν πάλσ ζην καζεηή, ν δάζθαινο κπνξεί λα εθαξκφζεη ηελ απαξαίηεηε 

ξνπηίλα δεκηνπξγψληαο έλα αίζζεκα εξεκίαο ζηνλ καζεηή. Δπίζεο, παξφιν πνπ 

πξνηείλεηαη νη καζεηέο λα αιιάδνπλ δάζθαιν κεηά απφ θάπνηα ρξφληα, κηα ηέηνηα 

αιιαγή ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ζηξεζνγφλα γηα έλαλ καζεηή κε απηηζκφ (Polischuk, 2016). 

Ζ αλάιπζε έξγνπ είλαη κηα απνδνηηθή ηερληθή δηδαζθαιίαο γηα παηδηά κε 

Γηαηαξαρέο Φάζκαηνο Απηηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα ηελ θαηάηκεζε κηαο εξγαζίαο ζε 

κηθξά βήκαηα πνπ βαζκηαία νδεγνχλ ζηνλ επηζπκεηφ ζηφρν. Με απηή ηε ηερληθή νη 
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καζεηέο επηθεληξψλνληαη ζε ιίγεο πιεξνθνξίεο θάζε θνξά νπφηε ε κάζεζε γίλεηαη 

πην εχθνιε. Ζ αλάιπζε έξγνπ απαηηεί θαιή πξνεηνηκαζία ηνπ δαζθάινπ κε ζρέδην 

καζήκαηνο θαη κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε κηθξή θιίκαθα γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία ζε έλα κάζεκα, ή ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα πνπ απαηηεί ζρεδηαζκφ πνιιψλ 

καζεκάησλ, φηαλ γηα παξάδεηγκα ζέινπκε ν καζεηήο λα παίδεη έλα θνκκάηη απφ 

κλήκεο (Polischuk, 2016). Παξφιν πνπ ε αλάιπζε έξγνπ είλαη κηα πνιχ ρξήζηκε 

ηερληθή, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη πξνζεθηηθή ρξήζε θαζψο είλαη επίθνβν ν 

καζεηήο λα ζηεξεζεί ηε κεγάιε εηθφλα θαη λα κε κπνξεί λα ζπλδέζεη φια ηα βήκαηα 

κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, φηαλ κηιάκε γηα καζεηέο κε ΓΦΑ πνπ δπζθνιεχνληαη ζηε 

γελίθεπζε, είλαη θαιφ ε αλάιπζε έξγνπ λα ζπλδπάδεηαη κε δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

πλνςίδνληαο φιν ην ζεσξεηηθφ κέξνο, έρνπλ εμαρζεί βαζηθά ζπκπεξάζκαηα 

ρξήζηκα γηα ην δχζθνιν έξγν ηνπ δαζθάινπ ηεο κνπζηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

πηάλνπ. Σν κάζεκα ζα πξέπεη λα είλαη θηιηθφ πξνο ηε παηδηθή θχζε κε πνιιαπιέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάδνληαη βάζεη ηελ ειηθία θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή 

θαη ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ησλ πέληε δεμηνηήησλ κνπζηθήο εθηέιεζεο φπσο 

νξίζηεθαλ απφ ηνλ McPherson, (1995). Οη θαηλνχξηεο έλλνηεο ζα πξέπεη λα 

δηδάζθνληαη κε ηξφπν ζπκβαηφ κε ηα ζηάδηα κάζεζεο θαη ηε γλσζηηθή επεμεξγαζία 

ησλ κνπζηθψλ ζηνηρείσλ θαη κεηά απφ πξνζερηηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

γλψζεσλ ηνπ καζεηή. Ο δάζθαινο πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζηελ θαηάθηεζε 

ζηξαηεγηθψλ απφ κέξνπο ηνπ καζεηή γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία είηε πξφθεηηαη γηα ηελ 

επηζθφπεζε ελφο θαηλνχξηνπ θνκκαηηνχ, είηε γηα ηε δηφξζσζε ιαζψλ είηε γηα ηελ 

απνκλεκφλεπζε ελφο θνκκαηηνχ. Σν πην ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα πνπ έρεη εμαρζεί θαη 

απεπζχλεηαη θπξίσο ζηε δηδαζθαιία αξράξησλ καζεηψλ είλαη ε εμάζθεζε ζε ηνληθά, 

ξπζκηθά θαη κεισδηθά κνηίβα, γηα αθνπζηηθή θαη νπηηθή αλαγλψξηζε, αλαπαξαγσγή 

θαη ζχλζεζή ηνπο. Σα κνηίβα ζεσξνχληαη ε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κνπζηθήο 

αθνπζηηθφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο γηα δεκηνπξγία λνεξψλ αθνπζηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ. 

 

2.5. θνπφο ηεο έξεπλαο – Γηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο αξραξίσλ γηα ην αξκφλην, πνπ απεπζχλεηαη ζε 

παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, δειαδή ζε παηδηά πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη 

ζηε ηππηθή δηδαζθαιία κνπζηθψλ νξγάλσλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, πνπ αλήθνπλ ζηνλ ελ ιφγσ 

πιεζπζκφ, κε ηε κνξθή ηδηαίηεξσλ καζεκάησλ ζην ρψξν ηεο νηθίαο ηνπο. Σα 

δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη ηα εμήο: 

 Πνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πνηα ηα ζηνηρεία ελφο 

επηηπρεκέλνπ πξνγξάκκαηνο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηνλ ελ ιφγσ 

πιεζπζκφ; 

 Πψο αμηνινγεί ν δάζθαινο ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο; 

 Πνηεο είλαη νη πηζαλέο πξνθιήζεηο θαη δπζθνιίεο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία; 
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3ν ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Μεζνδνινγία 

3.1 Δίδνο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα έξεπλα πξφθεηηαη γηα κηα εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο κε εξγαιείν 

ηε κειέηε πεξίπησζεο κε ζεαηή ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα 

είλαη κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ 

θαηαλφεζε θαηλνκέλσλ θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε. Πξνθεηκέλνπ ε 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα λα ραξαθηεξηζηεί επηζηεκνληθή ζα πξέπεη: λα ζηεξίδεηαη ζε 

ζεσξεηηθή βάζε, λα δηεμάγεηαη κε αμηφπηζηε θαη έγθπξε κεζνδνινγία, λα ζπλεηζθέξεη 

ζηε βηβιηνγξαθία θαη λα εθηειείηαη κε επαηζζεζία ζε ζέκαηα δενληνινγίαο 

(«εθπαηδεπηηθή-έξεπλα», 2010). 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο είλαη κηα έξεπλα ζε βάζνο κε εληαηηθή αλάιπζε θαη 

εμειηθηηθή πεξηγξαθή ελφο αηφκνπ ή κηαο κηθξήο νκάδαο πνπ πξνζπαζεί λα 

θαηαλνήζεη ην άηνκν ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. ηε ζεαηή ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε ν εξεπλεηήο έρεη ελεξγφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία, ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα ηνπ 

κε δνκεκέλε θαη ειεχζεξε παξαηήξεζε θαη ε εκπινθή ηνπ είλαη γλσζηή θαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο (Verma & Mallick, 2004). 

 

3.2 πκκεηέρνληεο 

Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ δχν παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ 

πξψηε πεξίπησζε είλαη ε Αιεμάλδξα, έλα θνξίηζη 12 ρξνλψλ κε ζχλδξνκν down θαη 

κεησκέλε φξαζε. Όηαλ μεθίλεζε ε έξεπλα ε Αιεμάλδξα θνηηνχζε ζηελ πέκπηε ηάμε 

γεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, κε παξνπζία παξάιιειεο ζηήξημεο. Ζ επαθή κε ηελ 

Αιεμάλδξα έγηλε κέζσ ελφο κέινπο ηνπ ζπιιφγνπ down βνξείνπ Διιάδνο, ε νπνία 

αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο ζπλέζηεζε ζηελ εξεπλήηξηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε νηθνγέλεηα. 

Ζ δεχηεξε πεξίπησζε είλαη ν Γηψξγνο, έλα αγφξη 12 ρξνλψλ κε Γηαηαξαρή 

Φάζκαηνο Απηηζκνχ. Όηαλ μεθίλεζε ε έξεπλα ν Γηψξγνο θνηηνχζε ζηελ έθηε ηάμε 

γεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε ηε παξνπζία παξάιιειεο ζηήξημεο. Ο Γηψξγνο 

ζπκκεηέρεη ζε κηα κνπζηθή νκάδα γηα παηδηά κε Γηαηαξαρέο Φάζκαηνο Απηηζκνχ πνπ 

ιεηηνπξγεί ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ππφ ηελ επνπηεία ηεο επηβιέπνπζαο 

θαζεγήηξηαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ κεηέξα ηνπ Γηψξγνπ ελεκεξψζεθε γηα ηελ 

έξεπλα θαη εθδήισζε ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ. 
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3.3 Τιηθά 

ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν κέζνδνη δηδαζθαιίαο πηάλνπ γηα αξράξηνπο 

καζεηέο. Ζ κία κέζνδνο νλνκάδεηαη “Hal Leonard Student Piano Library” θαη ζηελ 

έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην “Piano Lessons Book” πνπ πεξηέρεη κηθξά θαη εχθνια 

θνκκάηηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο επηιέρζεθε ιφγσ φηη δνκεί ηε δηδαζθαιία πάλσ 

ζηελ εθκάζεζε κεισδηθψλ κνηίβσλ, είλαη δηαζηεκαηηθή κέζνδνο, πεξηέρεη 

δξαζηεξηφηεηεο απηνζρεδηαζκνχ θαη εηζάγεη ζηαδηαθά ηνλ καζεηή ζην ζχζηεκα 

ζεκεηνγξαθίαο. Σν βηβιίν δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή, αιιά 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαηξνπέο απφ ηελ εξεπλήηξηα γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο. 

Ζ δεχηεξε κέζνδνο ιέγεηαη “εγψ θαη ην πηάλν κνπ” (κέξνο 1ν) απφ ηε 

“Waterman-Harewood Piano Series”. Σν βηβιίν αθνινπζεί ηε κέζνδν ηνπ κεζαίνπ λην 

θαη επηιέρζεθε ιφγσ ηεο επθνιίαο κεηαηξνπήο ηεο ζεκεηνγξαθίαο ηνπ ζε 

ελαιιαθηηθφ ζχζηεκα ζεκεηνγξαθίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ρξψκαηα. Οη δχν ζεηξέο 

αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία ηνπ πηάλνπ φκσο είλαη θαη νη 

δχν αλαγλσξηζκέλεο θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο κέζνδνη. 

Ζ ηδέα γηα ην ζχζηεκα ρξσκαηηζηήο ζεκεηνγξαθίαο πξνήιζε απφ ηελ έξεπλα 

ησλ Kuo θαη Chuang (2013). ην ζχζηεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ππάξρνπλ εθηά 

ρξψκαηα θαη ηξία ζρήκαηα πνπ ζπκβνιίδνπλ ηηο λφηεο θαη ηηο ξπζκηθέο αμίεο. Σα 

ηέηαξηα ζπκβνιίδνληαη κε θχθιν, ηα κηζά κε νξζνγψλην θαη ην νιφθιεξν κε 

πνιχγσλν. Σα ρξψκαηα γηα ηηο λφηεο είλαη ηα εμήο: λην-θφθθηλν, ξε-πνξηνθαιί, κη-

θίηξηλν, θα-πξάζηλν, ζνι-κπιε, ια-γαιάδην, ζη-κνβ. ηελ εηθφλα 1 θαίλεηαη έλα 

κνπζηθφ απφζπαζκα γξακκέλν ζην ελ ιφγσ ζχζηεκα. 

 

 

3.4 Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ην θπθιηθφ κνληέιν πνπ 

απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

1. αξρηθφο πξνβιεκαηηζκφο 

2. δηεξεχλεζε βηβιηνγξαθίαο 

3. απνζαθήληζε εξεπλεηηθνχ ζθνπνχ θαη εξσηεκάησλ 

4. ζρεδηαζκφο κεζνδνινγίαο 

 

 
Δηθφλα 1. Μνπζηθφ απφζπαζκα γξακκέλν ζηε ζχζηεκα ρξσκαηηζηήο 

κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο 
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5. ζπιινγή δεδνκέλσλ 

6. αλάιπζε δεδνκέλσλ 

7. ζπκπεξάζκαηα 

8. εξκελείεο θαη πεξηνξηζκνί 

 

Σα ηέζζεξα πξψηα ζηάδηα νινθιεξψζεθαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη δηήξθεζαλ πεξίπνπ πέληε κήλεο. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ μεθίλεζε 

κε κηα πεξίνδν αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ην επίπεδν ησλ παηδηνχ 

φζνλ αθνξά ηηο εκπιεθφκελεο δεμηφηεηεο, λα νξηζηνχλ ζηφρνη θαη λα δνκεζνχλ νη 

θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Με ην πέξαο ηεο αμηνιφγεζεο νξίζηεθαλ ζηφρνη γηα ηελ πξψηε πεξίνδν 

καζεκάησλ πνπ δηήξθεζε πεξίπνπ ηξεηο κήλεο θαη 14 θαη 12 καζήκαηα γηα ηελ α’ θαη 

β’ πεξίπησζε αληίζηνηρα. Γηα ηε δεχηεξε πεξίνδν καζεκάησλ πνπ δηήξθεζε άιινπο 

ηξεηο κήλεο νξίζηεθαλ θαηλνχξηνη αλαβαζκηζκέλνη ζηφρνη θαη έγηλε επαλαζρεδηαζκφο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πιηθνχ. Οη αμηνινγήζεηο δελ ήηαλ ηειηθέο αιιά ζπλερείο 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη θάπνηεο θνξέο νδήγεζαλ ζε αιιαγέο ζην 

ζρεδηαζκφ κε αθαίξεζε θαη αιιαγή δξαζηεξηνηήησλ. 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε βάζεη θαηαγξαθψλ απφ δνκεκέλε 

παξαηήξεζε, ειεχζεξε παξαηήξεζε θαη εκεξνιφγην ηεο εξεπλήηξηαο. Ζ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ γηλφηαλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο 

πξνθεηκέλνπ λα παξζνχλ νη θαηάιιειεο δηδαθηηθέο απνθάζεηο. Ζ ηειηθή 

ζπγθεληξσηηθή αλάιπζε νδήγεζε ζηα δχν ηειεπηαία ζηάδηα, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη 

ηηο εξκελείεο – πεξηνξηζκνχο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ κέξνπο. 

 

3.5 Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο 

Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο θαη γηα ηνπο δχν καζεηέο πινπνηήζεθε ζε δχν 

θάζεηο: 

 απφ κέζα Μαξηίνπ κέρξη ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο (3 κήλεο) κε ηνπο 

πξψηνπο ζηφρνπο πνπ νξίζηεθαλ κεηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε 

 απφ ηνλ Οθηψβξην κέρξη ηηο γηνξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ (3 κήλεο) κε 

αλαβαζκηζκέλνπο ζηφρνπο πνπ νξίζηεθαλ κεηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ κέρξη ηφηε δεδνκέλσλ.  
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ηελ πξψηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δφζεθε έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα 

κνπζηθψλ ζρεκάησλ, ζηελ θαηάθηεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθηέιεζε κνπζηθήο θαη ζηελ εγθαζίδξπζε κηαο επράξηζηεο ξνπηίλαο κε πνηθίιεο 

δξαζηεξηφηεηεο. ηε δεχηεξε θάζε ηνπ, ην  πξφγξακκα επηθεληξψζεθε ζηελ 

αλάπηπμε ξεπεξηνξίνπ θαη ζηε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο δνκήζεθε ζε ηέζζεξηο άμνλεο θαη βαζίζηεθε ζην 

κνληέιν κνπζηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ Gary McPherson (1995) 

 αθνπζηηθή αληίιεςε 

 θαηάθηεζε ξεπεξηνξίνπ 

 εθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε 

 απηνζρεδηαζκφο 

Ο θάζε άμνλαο πεξηιακβάλεη πνιιέο ππνδεμηφηεηεο, γηα παξάδεηγκα ε 

θαηάθηεζε ξεπεξηνξίνπ πξνυπνζέηεη ηελ εζσηεξίθεπζε κνπζηθψλ δνκψλ θαη ηε θαιή 

θηλεηηθφηεηα ησλ δαρηχισλ θαη ε εθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε, ηελ ηθαλφηεηα 

αλάγλσζεο ηεο ζεκεηνγξαθίαο. ε θάζε κάζεκα γηλφηαλ κηα πξνεξγαζία απφ κέξνπο 

ηεο εξεπλήηξηαο κε πξνγξακκαηηζκφ ηεο δνκήο ηνπ καζήκαηνο θαη πξνεηνηκαζία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, κε ζηφρν έλα ελδηαθέξνλ κάζεκα πνπ πξνζθέξεη πνηθίια 

εξεζίζκαηα ζηνπο καζεηέο. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ δχν καζεηψλ 

θαη κε ηε ινγηθή αλάιπζεο έξγνπ ηέζεθαλ νη ζηφρνη ζηηο δχν θάζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Οη ζηφρνη ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Αιεμάλδξα είλαη νη 

εμήο: 

 Μεηά απφ εμάζθεζε, λα αλαπαξάγεη πεληαηνληθά θνκκάηηα απφ κλήκεο ή κε 

ηε βνήζεηα παξηηηνχξαο κε αθξίβεηα εθηέιεζεο >80% ζηηο λφηεο, ην ξπζκφ, ηα 

δάρηπια θαη ηε ξνή.  

 ε κνηίβα κε ηξεηο λφηεο λα αλαγλσξίδεη αθνπζηηθά ηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο: 

αλνδηθή, θαζνδηθή, ίδηα θαη λα ηα αλαπαξάγεη ζην αξκφλην κε δνζκέλε ηε 

πξψηε λφηα. 

 

Αθνινπζνχλ νη ζηφρνη ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

Αιεμάλδξα: 
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 κεηά απφ εμάζθεζε, λα αλαπαξάγεη ην θνκκάηη “ηξίγσλα θάιαληα” απφ 

κλήκεο ή κε ηε βνήζεηα παξηηηνχξαο κε αθξίβεηα εθηέιεζεο >80% ζηηο λφηεο, 

ην ξπζκφ θαη ηε ξνή 

 λα κάζεη εμ’ αθνήο ηέζζεξηο θξάζεηο απφ ην θνκκάηη “ρηφληα ζην θακπαλαξηφ” 

θαη λα ηηο αλαπαξάγεη κε αθξίβεηα >70% ζηηο λφηεο, ην ξπζκφ θαη ηε ξνή 

 ζηα θνκκάηηα ξεπεξηνξίνπ λα παίδεη ελαιιάζζνληαο ην 2
ν
 θαη ην 3

ν
 δάρηπιν 

ζην δεμί ρέξη 

 λα δηαβάδεη κε εθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε ζε πξνζαξκνζκέλν ζχζηεκα 

ζεκεηνγξαθίαο πνπ πξνζνκνηψλεη ην απζεληηθφ 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη ζηφρνη ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα 

ηνλ Γηψξγν: 

 λα κηκείηαη ηνληθά κνηίβα, χζηεξα απφ αθνπζηηθφ εξέζηζκα, κε ηε θσλή ή ζην 

αξκφλην, αθνινπζψληαο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κεισδίαο θαη κε ζσζηά 

δηαζηήκαηα 

 λα αλαπαξάγεη θνκκάηηα κε ηηο λφηεο λην-ξε-κη, κεηά απφ εμάζθεζε, 

παξαθνινπζψληαο παξηηηνχξα κε αθξίβεηα >80% ζηηο λφηεο, ηηο αμίεο, ηα 

δάρηπια θαη ηε ξνή  

 λα παίδεη θνκκάηηα κε εθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε αθνινπζψληαο ην 

ελαιιαθηηθφ ζχζηεκα κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο 

 

Γηα ηε δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη ζηφρνη δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

 λα αλαπαξάγεη θνκκάηηα γηα ην δεμί ρέξη κε ηηο λφηεο λην-ξε-κη-θα-ζνι, κεηά   

απφ εμάζθεζε, παξαθνινπζψληαο παξηηηνχξα κε αθξίβεηα >80% ζηηο λφηεο, 

ηηο αμίεο, ηα δάρηπια θαη ηε ξνή 

 λα αλαπαξάγεη θνκκάηηα γηα ην αξηζηεξφ ρέξη κε ηηο λφηεο ια-ζη-λην, κεηά   

απφ εμάζθεζε, παξαθνινπζψληαο παξηηηνχξα κε αθξίβεηα >80% ζηηο λφηεο, 

ηηο αμίεο, ηα δάρηπια θαη ηε ξνή 

 λα παξαθνινπζεί παξηηηνχξα θαη λα παίδεη κέρξη ηέζζεξηο ζπλερφκελεο λφηεο 

ρσξίο θαζνδήγεζε νπνηνπδήπνηε είδνπο 

 

3.6 Δξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

3.6.1 Γνκεκέλε παξαηήξεζε 
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Ζ δνκεκέλε παξαηήξεζε εθαξκφζζεθε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο αλαπαξαγσγήο 

θνκκαηηψλ ξεπεξηνξίνπ θαη αθνπζηηθήο εμάζθεζεο. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε 

κε ερνγξαθήζεηο ησλ κνπζηθψλ εθηειέζεσλ ησλ παηδηψλ, απνκαγλεηνθψλεζε θαη 

θαηαγξαθή ηεο επίδνζεο ζε θφξκεο αμηνιφγεζεο. 

Ζ αλαπαξαγσγή ησλ θνκκαηηψλ κεηά απφ εμάζθεζε, βαζκνινγνχηαλ σο πξνο 

ηέζζεξηο παξάγνληεο: λφηεο, αμίεο, δάρηπια θαη ξνή. ηνλ πίλαθα 1 θαίλεηαη ε θφξκα 

θαηαγξαθήο γηα έλα θνκκάηη. Πάλσ απφ ηνλ πίλαθα ζεκεηψλεηαη ε κεισδία ηνπ 

θνκκαηηνχ. Γηα ηνλ παξάγνληα «λφηεο» ζεκεηψλεηαη έλα “λ” ή έλα “x” αλάινγα αλ 

παίρηεθε ζσζηή ή ιάζνο λφηα· γηα ηνλ παξάγνληα «αμίεο» ζεκεηψλεηαη έλα “λ” ή έλα 

“x” αλάινγα αλ ε λφηα πνπ παίρζεθε (ζσζηή ή ιάζνο) είρε ηελ αμία πνπ αλαγξάθεηαη 

ζηε ζεκεηνγξαθία. ηνλ παξάγνληα «δάρηπια» ζεκεηψλεηαη ζσζηφ ή ιάζνο αλάινγα 

κε ην αλ ππάξρεη ζσζηή αληηζηνίρηζε λφηαο δαρηχινπ. Ζ ξνή είλαη έλαο παξάγνληαο 

πην δχζθνινο λα αμηνινγεζεί ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηξεηο: θαιή ξνή ζεκαίλεη, 

αλάινγα κε ηε ηαρχηεηα εθηέιεζεο, θάζε λφηα λα παίδεηαη ζηνλ αθξηβή παικφ ηνπ 

θνκκαηηνχ· αλ ε λφηα έξρεηαη πξηλ ή κεηά ηνλ ρηχπν ηφηε ππάξρεη ιάζνο ζηε ξνή, 

φπσο επίζεο αλ παηρηεί ιάζνο λφηα θαη γίλεη δηφξζσζε κε απνηέιεζκα λα αθνπζηνχλ 

δχν άρξνλεο λφηεο, ππάξρεη ιάζνο ζηε ξνή. Γελ είλαη φκσο ιάζνο αλ ν καζεηήο παίμεη 

ιάζνο λφηα ζην ζσζηφ παικφ. Πνιιέο θνξέο νη καζεηέο ελαιιάζνπλ ηαρχηεηεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ θνκκαηηνχ αλάινγα κε ηε δπζθνιία ησλ κεξψλ, ζπκπεξηθνξά πνπ 

θαλνληθά ζεσξείηαη ιάζνο σο πξνο ηε ξνή φινπ ηνπ θνκκαηηνχ. ηελ παξνχζα 

έξεπλα ππάξρεη πην ειαζηηθή ζηάζε, ε θάζε λφηα βαζκνινγείηαη ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελή ηεο. Έλα ζηνηρείν πνπ δελ θαηαγξάθεηαη ζε απηή ηε θφξκα πνπ φκσο 

θάλεη κεγάιε δηαθνξά ζην αθνπζηηθφ απνηέιεζκα είλαη ν ρξφλνο ηεο θαζπζηέξεζεο· 

κία εθηέιεζε κε πνιιέο κηθξνθαζπζηεξήζεηο αθνχγεηαη κελ άζηαηε φκσο δηαηεξεί 

κηα κεισδηθή γξακκή, ελψ έζησ θαη έλα κεγάιν ζηακάηεκα ζην θνκκάηη ραιάεη ηε 

κεισδηθή γξακκή. ηελ παξνχζα έξεπλα θαη νη δχν πεξηπηψζεηο ζεκεηψλνληαη σο 

ιάζνο. ην ηέινο ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ επηηπρίαο γηα ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο 

μερσξηζηά. 
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Ημεπομηνία 

                Νφηεο  % 

                Αμίεο  % 

                Γάρηπια  % 

                Ρνή   % 

Πίλαθαο 1. Φφξκα αλάιπζεο αλαπαξαγσγήο θνκκαηηψλ κεηά απφ εμάζθεζε 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο κίκεζεο ηνληθψλ κνηίβσλ ρξεζηκνπνηήζεθε κηα 

βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ 1 έσο 4:  

1_δελ αθνινπζεί ηελ θαηεχζπλζε ηεο κεισδίαο 

2_αθνινπζεί ηελ θαηεχζπλζε κε ιάζνο δηαζηήκαηα 

3_ αθνινπζεί θαηεχζπλζε κε ζσζηά δηαζηήκαηα απφ ιάζνο λφηα 

4_ ηξαγνπδάεη ζσζηά 

 

Σνληθά κνηίβα Δχξεζε θαηεχζπλζεο κε 

νπηηθφ θαη αθνπζηηθφ εξέζηζκα 

(ζσζηφ-ιάζνο) 

Δχξεζε θαηεχζπλζεο κε 

αθνπζηηθφ εξέζηζκα  

(ζσζηφ- ιάζνο) 

Παίμηκν 

κνηίβσλ 

(ζσζηφ- ιάζνο) 

    

    

    

πλνιηθφ πνζνζηφ 

ζσζηψλ 

απνθξίζεσλ 

% % % 

Πίλαθαο 2. Φφξκα θαηαγξαθήο επίδνζεο ηεο καζήηξηαο ζηε δξαζηεξηφηεηα αθνπζηηθήο εμάζθεζεο 

 

3.6.2 Διεχζεξε παξαηήξεζε 

Ζ ειεχζεξε παξαηήξεζε είλαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν κηαο εθπαηδεπηηθήο 

έξεπλαο δξάζεο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ ησλ καζεκάησλ θαη εκεξνιφγην ηεο εξεπλήηξηαο. ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ, νη ζπκπεξηθνξέο θαη αληηδξάζεηο ηεο εξεπλήηξηαο θαη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη φπνην άιιν γεγνλφο έιαβε ρψξα ζην κάζεκα. Σν εκεξνιφγην ηεο 

έξεπλαο πεξηιακβάλεη ζθέςεηο ηεο εξεπλήηξηαο απφ ηελ εμέιημε ησλ καζεκάησλ, 

εληππψζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο απφ ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ θαη πξνζσπηθέο 

εξκελείεο γεγνλφησλ. Σν εκεξνιφγην εμεγεί πψο πάξζεθαλ θάπνηεο δηδαθηηθέο 

απνθάζεηο ζε ζπλδπαζκφ ή κε κε ηα δεδνκέλα απφ ηε δνκεκέλε παξαηήξεζε.  

 

3.7 Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή εγθπξφηεηα 

Ζ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή εγθπξφηεηα είλαη έλλνηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε 

πνζνηηθέο έξεπλεο. Οη αληίζηνηρεο έλλνηεο γηα ηηο πνηνηηθέο έξεπλεο είλαη αμηνπηζηία 

θαη γεληθεπζηκφηεηα αληίζηνηρα. 

Ζ αμηνπηζηία αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ζε επξήκαηα πνπ είλαη άμηα εκπηζηνζχλεο κε ηελ έλλνηα φηη αλαπαξηζηνχλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα (πκενχ, 2006). ε κηα κειέηε πεξίπησζεο φπνπ ν εξεπλεηήο 

ζρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη ην ζρέδην δξάζεο θαη είλαη ν κφλνο άκεζνο παξαηεξεηήο θαη 

εξκελεπηήο ησλ δεδνκέλσλ, είλαη αλαπφθεπθηε ε ππνθεηκεληθή θξίζε ζηελ εμαγσγή 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ. θνπφο είλαη λα κπνξεί ν θαζέλαο λα βγάιεη ηα δηθά ηνπ 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο έξεπλαο (Υαζζάλδξα & Γνχδαο, 2003). ηελ 

παξνχζα έξεπλα γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο πνξείαο ησλ 

καζεκάησλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηεμήρζεζαλ, ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέρζεζαλ θαη ησλ αληηδξάζεσλ ησλ καζεηψλ. Γίλεηαη έκθαζε εηδηθά ζε γεγνλφηα 

πνπ νδήγεζαλ  ζε αιιαγή ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο. 

Ζ πνηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηελ παξνχζα έξεπλα εληζρχζεθε απφ ηελ καθξά, 

πνιχπιεπξε θαη εηο βάζνο επηζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο. Ο ζρεδηαζκφο 

ηεο παξέκβαζεο πξνέθπςε απφ δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ: 

 πεξηγξαθηθέο κειέηεο πάλσ ζηε δηδαζθαιία κνπζηθήο 

 έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ θαηά ηελ κνπζηθή εθηέιεζε 

 κειέηεο ζρεηηθέο κε ηηο κνπζηθέο δεμηφηεηεο 

 κνπζηθνπαηδαγσγηθέο κεζφδνπο 

 έξεπλεο δξάζεο κε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ 

 κειέηεο πεξηπηψζεσλ κνπζηθήο δηδαζθαιίαο ζε άηνκα κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

 άξζξα ζρεηηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο 
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Ζ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ εμαζθαιίζηεθε κε ηελ εληαηηθή θαη ζπλεπή 

παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή κε εξγαιεία ηελ ερνγξάθεζε, ηελ πεξηγξαθή ησλ 

καζεκάησλ θαη ην εκεξνιφγην. Σέινο, ηα επξήκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηε ζσζηή 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Κξηηήξην αμηνπηζηίαο ζεσξείηαη επίζεο ε επαθή θαη 

εκπεηξία ηνπ εξεπλεηή κε ην εξεπλεηηθφ πεδίν (Υαζζάλδξα & Γνχδαο, 2003). Ζ 

εξεπλήηξηα έρεη πεληαεηή εκπεηξία  δηδαζθαιίαο κνπζηθήο θαη πηάλνπ ζε παηδηά 

ηππηθήο αλάπηπμεο πνιχ κηθξήο θαη κηθξήο ειηθίαο θαη ζε παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε 

εηδηθνχο πιεζπζκνχο. Τπήξρε επίζεο θαη επαθή κε παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζην πιαίζην δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο. Σέινο, ε αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο 

εληζρχζεθε απφ καθξά παξακνλή ζην πεδίν έξεπλαο κε παξέκβαζε έμη κελψλ. 

Ζ γεληθεπζηκφηεηα ζε κηα πνηνηηθή έξεπλα φπσο αλαθέξεη ν πκενχ (2006, 

ζει. 1059):  

 

αναθέπεηαι ζηον βαθµό πος ηα ζςµπεπάζµαηα ηηρ µελέηηρ µποπούν να 

γενικεςηούν ζε εςπύηεπα ζύνολα οµοειδών πεπιπηώζεων από ηον πληθςζµό από ηον 

οποίο πποέπσεηαι ηο ζςγκεκπιµένο δείγμα Αποηελεί ηην εγκςπόηηηα ή νοµιµοποίηζη 

πος µποπούν να πποζδώζοςν ζηην έπεςνα οι ίδιοι οι αναγνώζηερ ηηρ. Μέζα από ηη 

µελέηη µιαρ έπεςναρ, οι αναγνώζηερ ηηρ θα ππέπει να µποπούν µελεηώνηαρ ηην να ηην 

ανηιπαπαηάζζοςν µε ηη δική ηοςρ εµπειπία και να πείθονηαι για ηιρ αξιώζειρ και 

δηλώζειρ ζηιρ οποίερ πποβαίνει ο/η επεςνηηήρ/ηπια 

 

Ζ γεληθεπζηκφηεηα εληζρχεηαη απφ κηα αλαιπηηθή θαη δσληαλή πεξηγξαθή ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ απνθαιχπηεη ηε ινγηθή πίζσ ηελ 

εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηνλ εξεπλεηή. 

Σν θείκελν ζα πξέπεη λα κεηαδίδεη ζηνπο αλαγλψζηεο ηελ εκπεηξία πνπ βίσζαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο θαη ν εξεπλεηήο. Σέινο, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη 

ρξήζηκν λα εξκελεπηνχλ κε βάζε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ψζηε λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα γελίθεπζεο γηα άιια άηνκα κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

ηεο έξεπλαο (πκένπ, 2006). 
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4ν ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Απνηειέζκαηα 

4.1 Αξρηθή αμηνιφγεζε 

Ζ αξρηθή αμηνιφγεζε κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο 

έγηλε κφλν κε παξαηήξεζε ησλ αληηδξάζεσλ ησλ παηδηψλ ζε κνπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη αθνξνχλ ηε 

κνπζηθή εθηέιεζε θαη δεκηνπξγία. Ζ εξεπλήηξηα δε δήηεζε θαη δελ έιαβε γλψζε νχηε 

ηεο γλσκάηεπζεο, νχηε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο νχηε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

παηδηψλ. 

Κεληξηθφ ζηνηρείν ηεο αμηνιφγεζεο ήηαλ ηα ηνληθά θαη ξπζκηθά κνηίβα· 

δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα ηα κηκεζνχλ κε ηε θσλή ηνπο ή κε ερεξέο θηλήζεηο 

ρεξηψλ θαη ζψκαηνο, λα ηα παίμνπλ ζην αξκφλην, λα μερσξίζνπλ ερεηηθά θάπνηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε θαηεχζπλζε θαη λα ηα δηαβάζνπλ ζε θάπνηα κνξθή 

ζεκεηνγξαθίαο.  

4.1.1. Α’ πεξίπησζε – Αιεμάλδξα 

4.1.1.1. Αθνπζηηθή αληίιεςε 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αθνπζηηθήο ηνληθήο αληίιεςεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηείραλ ηνληθά κνηίβα θπξίσο κε ηηο λφηεο λην-ξε-κη θαη 

αθνξνχζαλ ηε κίκεζε κε ηε θσλή, ηε κίκεζε κε θηλήζεηο ρεξηψλ ή 

αεξνδαρηπιηζκνχο θαη ηελ εχξεζε ησλ κνηίβσλ εμ’ αθνήο κε αλαπαξαγσγή ζην 

αξκφλην. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ξπζκηθήο αληίιεςεο δεηήζεθε απφ ηε καζήηξηα λα 

παίμεη ηέηαξηα θαη κηζά κε ζηαζεξφ παικφ, κε παιακάθηα θαη ιφγηα ή ζην αξκφλην, 

θαη λα κηκεζεί ξπζκηθά κνηίβα κε ερεξέο θηλήζεηο ή ζην αξκφλην.  

Ζ επίδνζε ηεο Αιεμάλδξαο ζηε δξαζηεξηφηεηα θσλεηηθήο κίκεζεο ηνληθψλ 

κνηίβσλ, αλ θαη βειηηψζεθε απφ ην πξψην ζην πέκπην κάζεκα, ήηαλ κέηξηα πξνο 

ρακειή. ην ηειεπηαίν κάζεκα ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο άθνπγε θαη επαλαιάκβαλε 

φιν ην ζρήκα ελψ είρε απνθηήζεη θαη κηα ηνληθή ρξνηά. ηνλ πίλαθα 3. θαίλεηαη ε 

επίδνζε ηεο καζήηξηαο ζην 5ν κάζεκα. ε θάζε πεξίπησζε ζε απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα απνζπάηαη εχθνια ε πξνζνρή ηεο θαη δε δείρλεη ελζνπζηαζκφ. 

 

Μνηίβα C-D-E E-D-C C-D-C D-E-D E-D-E C-D-C C-C-D E-E-D D-D-E D-D-C 

Βαζκνινγία 2 3 1 2 3 2 1 1 1 1 

Πίλαθαο 3. Δπίδνζε ηεο Αιεμάλδξαο ζηε δξαζηεξηφηεηα θσλεηηθήο κίκεζεο ηνληθψλ κνηίβσλ 
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Βαζκνινγνχληαη κε θιίκαθα 1-4: 

1_δελ αθνινπζεί ηε θαηεχζπλζε ηεο κεισδίαο 

2_αθνινπζεί ηελ θαηεχζπλζε κε ιάζνο δηαζηήκαηα 

3_αθνινπζεί θαηεχζπλζε, ζσζηά δηαζηήκαηα αιιά απφ ιάζνο λφηεο 

4_ηξαγνπδάεη ζσζηά ηε κεισδία 

 

Ζ άζθεζε κίκεζεο ηνληθψλ κνηίβσλ κε κεγάιεο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ 

απνζθνπεί ζηελ νξηδφληηα κεηάθξαζε ηνπ ηνληθνχ χςνπο πξηλ ηελ εηζαγσγή ζην 

αξκφλην. Αλ θαη αξρηθά ε καζήηξηα έδεημε ελδηαθέξνλ, ε άζθεζε θξίζεθε 

αθαηάιιειε θαζψο νη θηλήζεηο ηελ δπζθφιεπαλ θαη δελ αθνινπζνχζαλ ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο κεισδίαο. Ζ άζθεζε κε ηνπο αεξνδαρηπιηζκνχο είλαη ζπλδπαζηηθή 

θαζψο ε καζήηξηα θαιείηαη λα ζπγθξαηήζεη νπηηθά θαη αθνπζηηθά έλα κνηίβν θαη λα 

ην κηκεζεί ελεξγνπνηψληαο ην ζσζηφ δάρηπιν. Λφγσ ηεο θηλεηηθήο δπζρέξεηαο ηεο 

καζήηξηαο ζηα δάρηπια ην κνηίβν αληηθαηαζηάζεθε κε κεκνλσκέλεο λφηεο. Ζ 

καζήηξηα έπξεπε λα ηνπνζεηήζεη ηα δάρηπια ζηε ζσζηή ζέζε θαη λα ηα ελεξγνπνηεί 

κε ηελ ππφδεημε ηεο αληίζηνηρεο λφηαο. Αξρηθά ρξεηάζηεθε άκεζε θπζηθή 

θαζνδήγεζε κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ρεξηνχ ηεο θάησ ή πάλσ απφ ην ρέξη ηεο 

δαζθάιαο. ην πέκπην κάζεκα παηνχζε πιένλ κφλε ηεο ηηο λφηεο, κε ρακειή φκσο 

αθξίβεηα αληηζηνηρίαο θαη κε ηελ ηάζε λα μεθηλάεη πάληα απφ ην 1
ν
 δάρηπιν. 

ηελ αθνπζηηθή αλαγλψξηζε ησλ ηνληθψλ κνηίβσλ ε καζήηξηα θαιείηαη λα 

αθνχζεη ην κνηίβν, λα αλαγλσξίζεη ηελ θαηεχζπλζε θαη λα ην αλαπαξάγεη ζην 

αξκφλην. Καη απηή ε δξαζηεξηφηεηα θξίζεθε αθαηάιιειε θαζψο ε Αιεμάλδξα δελ 

αλαγλψξηδε ηελ θαηεχζπλζε, ζπρλά έπαηδε παξαπάλσ λφηεο θαη γεληθά δπζθνιεπφηαλ 

λα ζπγθεληξσζεί. 

Σν ζπκπέξαζκα απφ ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο είλαη πσο ε αθνπζηηθή 

ηνληθή αληίιεςε θαη ε δεμηφηεηα  αλαπαξαγσγήο ησλ κνηίβσλ είλαη κελ θησρή, 

δείρλεη φκσο βειηίσζε. ην παίμηκν ππάξρεη κηα δπζθακςία ζηα δάρηπια θαη 

δπζθνιία ζηελ αληηζηνίρηζε λφηαο-δαρηχινπ. Τπάξρεη ε αλάγθε γηα εζσηεξηθνπνίεζε 

ηνληθψλ κνηίβσλ γηα λα αληαπεμέιζεη ζην ξεπεξηφξην. Να ηα κάζεη αθνπζηηθά, λα ηα 

ιέεη αιιά θαη λα ηα παίδεη. Να ηα αληηιακβάλεηαη σο ζχλνιν ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη 

θαη ε κάζεζε απφ κλήκεο. ην ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ θξίλεηαη ρξήζηκν λα 

παξακείλεη ε δξαζηεξηφηεηα κίκεζεο κνηίβσλ κε αεξνδαρηπιηζκνχο, παξφιν πνπ ε 

καζήηξηα δε δείρλεη ελδηαθέξνλ γη απηή. Γηα ηελ αθνπζηηθή αλαγλψξηζε ρξεηάδεηαη 
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κηα δξαζηεξηφηεηα ρακειφηεξεο δπζθνιίαο πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

θαηεχζπλζεο. 

Όζνλ αθνξά ηε ξπζκηθή αληίιεςε ηεο καζήηξηαο, ζηελ αξρή εμεηάζηεθε ε 

ηθαλφηεηά ηεο λα δηαηεξεί ζηαζεξφ παικφ ζηε κίκεζε ξπζκηθψλ κνηίβσλ κε 

παιακάθηα θαη ζπιιαβέο («ηα» γηα ηέηαξηα θαη «ηνπ-νπ» γηα κηζά). Γηα ιίγε ψξα 

θξαηνχζε ζηαζεξφ παικφ, κεηά έθαλε γξήγνξα ρηππήκαηα. Ζ κίκεζε ησλ ξπζκηθψλ 

κνηίβσλ έγηλε κε δχν ηξφπνπο: απηηθν-αθνπζηηθά, φπνπ άθνπγε θαη έλησζε ηα 

ρηππήκαηα ζην ζψκα ηεο θαη νπηηθν-αθνπζηηθα, φπνπ άθνπγε θαη έβιεπε ηελ θίλεζε 

ζην αξκφλην. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δελ ηεο ήηαλ ζαθέο πφζα ρηππήκαηα έπξεπε 

λα παίμεη, αθφκα θαη κε ηηο ιέμεηο δελ αληηζηνίρηδε ζσζηά ηηο ζπιιαβέο κε ηηο λφηεο. 

Γεληθά, έδεηρλε κηα δπζαξέζθεηα ζην λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζψκα ηεο θαη λα θάλεη 

κεγάιεο θηλήζεηο. 

Καηά ηελ αλαπαξαγσγή ησλ κνηίβσλ θαη ησλ αμηψλ ζην αξκφλην ε Αιεμάλδξα 

δελ επαλαιάκβαλε ην πξφηππν, αιιά παηνχζε ηηο λφηεο γξήγνξα ρσξίο ζπγθεθξηκέλεο 

αμίεο. Πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί ε έλλνηα ηεο δηάξθεηαο έγηλε έλαο παξαιιειηζκφο κε 

δψα: «ήξζε έλαο ειέθαληαο θαη θάζηζε πάλσ ζηε λφηα, λα κεηξήζνπκε πφζν θάζεηαη, 

κέρξη ην 4». Σελ πξψηε θνξά έγηλε θπζηθή θαζνδήγεζε κε απνκάθξπλζε ηνπ ρεξηνχ 

ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, ηε δεχηεξε θνξά έγηλε θαζνδήγεζε κε ρεηξνλνκία θαη ηελ 

επφκελε ζηακάηεζε απφ κφλε ηεο. Ζ ίδηα δηαδηθαζία έγηλε γηα ηα κηζά θαη ηα 

ηέηαξηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν δνπιεχηεθαλ κφλν νη ξπζκηθέο αμίεο, φρη ηα ξπζκηθά 

κνηίβα. 

Σν ζπκπέξαζκα γηα ηε ξπζκηθή αληίιεςε ηεο καζήηξηαο είλαη πσο ε κέζνδνο κε 

ηηο θηλήζεηο θαη ηα ρηππήκαηα ζην ζψκα δελ ηεο ηαηξηάδνπλ θαζψο δε ληψζεη άλεηα. 

Αληέδξαζε θαιά ζην παξαιιειηζκφ κε ηα δψα φπνπ αλαπαξήγαγε κε επηηπρία ηηο 

δηάθνξεο αμίεο. Με βάζε απηή ηελ αληίδξαζε δεκηνπξγήζεθαλ θάξηεο κε δψα νη 

νπνίεο αλαπαξηζηνχλ ξπζκηθά κνηίβα ή αμίεο, απφ απηά πνπ ππάξρνπλ ζηα θνκκάηηα 

ηνπ βηβιίνπ ηεο, γηα αλαπαξαγσγή θαηεπζείαλ ζην αξκφλην. Οη θάξηεο ζπγθεθξηκέλα 

είλαη: ε πάπηα (2 ηέηαξηα), ην άινγν (3 ηέηαξηα, παχζε), κνπνπ (θσλή αγειάδαο- 

κηζν). Ζ εμάζθεζε πάλσ ζηε ξπζκηθή αληίιεςε ζπκπιεξψλεηαη κε δξαζηεξηφηεηεο 

ξπζκηθνχ απηνζρεδηαζκνχ. 

 

4.1.1.2. Σνπνζέηεζε ζην αξκφλην 

ηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο έγηλε θαη ε επαθή κε ην φξγαλν. Ζ καζήηξηα 

αξρηθά είρε ηελ επθαηξία λα εμεξεπλήζεη ειεχζεξα ην αξκφλην δνθηκάδνληαο ηα 
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πιήθηξα θαη ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ηνπ κε ηνπο ερνγξαθεκέλνπο ήρνπο. ηε 

ζπλέρεηα ηεο δεηήζεθε λα βξεη ηε πεξηνρή κε ηνπο ρακεινχο θαη ηνπο ςεινχο ήρνπο 

θαη λα παίμεη δεκηνπξγψληαο κηα αλνδηθή θαη κηα θαζνδηθή ζθάια.  

Γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο λφηαο λην αθνινπζήζεθαλ δχν κέζνδνη: κία αθνπζηηθή, 

φπνπ ε καζήηξηα ζπλέθξηλε ηνλ ήρν απφ ηα πιήθηξα κε έλαλ ζπλερή ήρν ηεο λφηαο 

λην θαη κία νπηηθή φπνπ δεηήζεθε απφ ηε καζήηξηα λα εληνπίζεη ζηα πιήθηξα ηηο 

νκάδεο κε ηηο δχν καχξεο λφηεο θαη λα παίμεη ηελ άζπξε λφηα πξηλ απφ απηέο. Ζ 

Αιεμάλδξα αληαπνθξίζεθε κε επηηπρία ζηε δεχηεξε κέζνδν θαη ζην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ αμηνιφγεζεο έπαηδε άκεζα θαη κε επηηπρία ηα λην ζε φιεο ηηο νθηάβεο. 

Ζ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ ρεξηνχ ζηα πιήθηξα είλαη απαξαίηεηε γηα κηα νκαιή 

κνπζηθή εθηέιεζε. Ζ Αιεμάλδξα δπζθνιεχηεθε ζηελ ηνπνζέηεζε θαη ησλ πέληε 

δαρηχισλ· είρε ραιαξφ ηφλν ζην κπξάηζν, ςειά ηνλ θαξπφ θαη βάξνο ζηα δάρηπια κε 

απνηέιεζκα λα παηηνχληαη αθνχζηα λφηεο, ελψ ην πξψην θαη ην ηέηαξην δάρηπιν 

παξνπζίαδαλ ηδηαίηεξα κεησκέλε αλεμαξηεζία. Δπίζεο, ε καζήηξηα ηείλεη λα παίδεη κε 

ην 2
ν
 δάρηπιν θαη λα θιείλεη ζε γξνζηά ηα ππφινηπα ην ηέινο ηεο αμηνιφγεζεο είρε 

πεηχρεη κηα θαιχηεξε ηνπνζέηεζε ζηα δχν θαη ζηα ηξία καχξα πιήθηξα κε θαιχηεξε 

ζηήξημε απφ ηνλ ψκν θαη ειαθξχ άγγηγκα, φρη φκσο βειηίσζε ζηελ αλεμαξηεζία ησλ 

δαρηχισλ θαη ζηελ αληηζηνίρηζή ηνπο κε ηα πιήθηξα.  

 

4.1.1.3. Γηδαζθαιία θνκκαηηψλ 

Ο πην ζεκαληηθφο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο ήηαλ λα βξεζεί ε θαηάιιειε 

κέζνδνο γηα ηε δηδαζθαιία θνκκαηηψλ. ην ηξίην κάζεκα έγηλε ε παξνπζίαζε ηνπ 

πξψηνπ θνκκαηηνχ απφ ην βηβιίν ηνπ Hal Leonard κε κέζνδν πξνηχπνπ-κίκεζεο, 

ρσξίο παξηηηνχξα, κε κίκεζε θαη ιεθηηθή πεξηγξαθή ηεο θάζε θξάζεο. Απφ ηε πξψηε 

επαθή ε καζήηξηα πξνζέγγηζε ην θνκκάηη ζρεκαηηθά ζπγθξαηψληαο ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φηη νη δχν λφηεο ελαιιάζζνληαη θαη ηε κεηαθίλεζε ζηηο νθηάβεο. 

Ωζηφζν, ππήξρε αλαθξίβεηα ζηε ηήξεζε ηεο κηθξν-δνκήο, πφζεο αθξηβψο λφηεο 

ππάξρνπλ ζε θάζε θξάζε θαη κε πνηα λφηα μεθηλάεη ε θξάζε. Ζ ζεκεηνγξαθία κε ηε 

κνξθή πνπ ππάξρεη ζην βηβιίν δελ είλαη θαηάιιειε γηα ηε καζήηξηα. Υξεηάδεηαη έλα 

είδνο ζεκεηνγξαθίαο πνπ ζα εληζρχεη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ λνηψλ θαη ζα εζηηάδεη 

ζηελ έλλνηα ηεο θαηεχζπλζεο. 
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4.1.1.4. Απηνζρεδηαζκφο 

Οη απηνζρεδηαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ αμηνιφγεζε, φπσο θαη ζην 

θπξίσο πξφγξακκα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ζπκπιεξσκαηηθφ κέζν ζηε δηδαζθαιία 

αιιά θαη σο κέζν αμηνιφγεζεο ηεο εκπέδσζεο ησλ δηδαρζέλησλ ελλνηψλ. ηα πέληε 

καζήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο έγηλαλ δχν είδε δξαζηεξηνηήησλ ξπζκηθνχ 

απηνζρεδηαζκνχ θαη δχν είδε κεισδηθνχ  απηνζρεδηαζκνχ: 

Ρπζκηθφο απηνζρεδηαζκφο κε κία λφηα – ε καζήηξηα έπαηδε κία λφηα ζε θάζε 

ρέξη κε ηαπηφρξνλε ζπλνδεία ελφο απινχ κνηίβνπ κε ηέζζεξα ηέηαξηα. Ζ 

απηνζρεδηαζηηθή κεισδία απνηεινχηαλ θπξίσο απφ ηέηαξηα ζηα ηζρπξά κέξε ηνπ 

κέηξνπ, ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ θνκκαηηνχ, θαη ηέηαξηα θαη παξεζηηγκέλα 

ηέηαξηα ζηα αζζελή κέξε ηνπ κέηξνπ ζηε κέζε ηνπ θνκκαηηνχ.  

Απηνζρεδηαζκφο ζηα δχν καχξα πιήθηξα – απηή ε δξαζηεξηφηεηα ζπλαληάηαη 

ζηε κέζνδν ηνπ Hal Leonard κε κηα ζπλνδεία κε ξπζκηθή θαη κεισδηθή πνηθηιία, κε 

ζηφρν λα αλαπαξαρζεί έλαο φκνξθνο ήρνο κε ηελ απιή ζπκκεηνρή ελφο αξράξηνπ 

καζεηή. Ζ Αιεμάλδξα θαηά βάζε, έπαηδε ζηα δχν καχξα πιήθηξα αιιάδνληαο 

νθηάβεο. ηελ πνξεία ηεο άζθεζεο ζπγρξνλίζηεθε κε ηε ζπλνδεία θαη έπαηδε φγδνα 

κε ηα δχν ρέξηα ηαπηφρξνλα.  

Γεκηνπξγία κεισδίαο κε ηηο δχν καχξεο λφηεο – ε καζήηξηα πξνζπάζεζε λα 

αλαπαξάγεη ην θνκκάηη πνπ είρε δηδαρζεί ζην πξνεγνχκελν κάζεκα, ελαιιάζζνληαο 

ηηο δχν καχξεο λφηεο. 

Μνπζηθή επέλδπζε ζηίρσλ – ε καζήηξηα ρξεζηκνπνίεζε κηα πεληαηνληθή 

θιίκαθα γηα ληχζεη κνπζηθά ηνπο ζηίρνπο απφ έλα ηξαγνχδη πνπ ππάξρεη ζην βηβιίν 

ηεο γιψζζαο. Γελ ππήξρε αθξηβήο αληηζηνίρηζε ζπιιαβήο κε λφηα θαη γηλφηαλ ζπρλή 

εκθάληζε ελφο κνηίβνπ.  

Δλ θαηαθιείδη, πέξα απφ ηε ζεκαζία ηνπ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ 

αμηνιφγεζε, ν απηνζρεδηαζκφο έρεη έλαλ παηγληψδε θαη ειεχζεξν ραξαθηήξα θαη 

μεθνπξάδεη ηε καζήηξηα απφ ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πην 

απζηεξφ πιαίζην.  

 

4.1.2. Β’ πεξίπησζε – Γηψξγνο 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Γηψξγνπ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο 

αθνξνχζαλ: 

 ηελ ηθαλφηεηα κίκεζεο ηνληθψλ κνηίβσλ 
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 ηελ ηθαλφηεηα κίκεζεο ξπζκηθψλ κνηίβσλ 

 ηε ηνπνζέηεζε ζην αξκφλην 

 ηελ αλάγλσζε παξηηηνχξαο 

 ηελ εθκάζεζε θνκκαηηνχ κέζσ κίκεζεο 

 ηελ ηθαλφηεηα απηνζρεδηαζκνχ 

 

4.1.2.1. Αθνπζηηθή αληίιεςε 

ηε δξαζηεξηφηεηα κίκεζεο ηνληθψλ κνηίβσλ ν Γηψξγνο άθνπγε θαη 

επαλαιάκβαλε κνηίβα κε ηηο λφηεο λην-ξε-κη. ηε κίκεζε ξπζκηθψλ κνηίβσλ 

επαλαιάκβαλε ηα κνηίβα είηε κεηά απφ απηηθφ πξφηππν κε παιακάθηα είηε κεηά απφ 

νπηηθφ πξφηππν ζην αξκφλην. 

ηε δξαζηεξηφηεηα θσλεηηθήο κίκεζεο ηνληθψλ κνηίβσλ κε ηε ζπιιαβή «πα» ν 

Γηψξγνο είρε πνιχ θαιή επίδνζε. ρεδφλ πάληα αθνινπζνχζε ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

κεισδίαο κε ηα ζσζηά δηαζηήκαηα, ζπρλά φκσο μεθηλνχζε απφ ιάζνο λφηα, ζπλήζσο 

κηα 3
ε
 θάησ.  

 

κνηίβα C-D-E E-D-C C-D-C D-E-D C-D-E E-D-C E-D-E C-D-C C-C-D E-E-D D-D-E D-D-C 

βαζκνινγία 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 

Πίλαθαο 4. Δπίδνζε Γηψξγνπ ζηε κίκεζε ηνληθψλ κνηίβσλ ζην ηξίην κάζεκα. 

Βαζκνινγνχληαη κε θιίκαθα 1-4: 

1_δελ αθνινπζεί ηε θαηεχζπλζε ηεο κεισδίαο 

2_αθνινπζεί ηελ θαηεχζπλζε κε ιάζνο δηαζηήκαηα 

3_αθνινπζεί θαηεχζπλζε, ζσζηά δηαζηήκαηα αιιά απφ ιάζνο λφηεο 

4_ηξαγνπδάεη ζσζηά ηε κεισδία 

ηε δξαζηεξηφηεηα κίκεζεο ηνληθψλ κνηίβσλ κε ηαπηφρξνλε θίλεζε δαρηχισλ 

παξνπζηάζηεθε δπζθνιία ζηε ρξήζε φισλ ησλ δαρηχισλ θαη ζηελ αληηζηνίρηζή ηνπο 

κε ηηο λφηεο. Ζ πξνζζήθε ηεο θίλεζεο κείσζε ηελ επίδνζή ηνπ θαη ζηε θσλεηηθή 

κίκεζε.  Παξφκνηα εηθφλα ππήξρε θαη ζην παίμηκν ησλ κνηίβσλ ζην αξκφλην, κε 

δπζθνιία ρξήζεο ησλ δαρηχισλ θαη πάηεκα κφλν κε απεπζείαο ππφδεημε ηνπ 

πιήθηξνπ.  

Σέινο, φζνλ αθνξά ηε ξπζκηθή αληίιεςε ηνπ καζεηή, δελ ππήξμε θαιή 

αληαπφθξηζε ζηε κίκεζε ξπζκηθψλ κνηίβσλ, θαζψο ν Γηψξγνο δελ αληηιακβαλφηαλ 
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ηα κνηίβα σο ζρήκαηα αιιά ζαλ κνλάδεο θαη ε κίκεζε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ήηαλ 

ηπραία. Μηα παξαηήξεζε ε νπνία επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιε δξαζηεξηφηεηα είλαη 

φηη ν Γηψξγνο  κηκείηαη κέρξη ηξεηο κνλάδεο ζηε ζεηξά (ζε φια ηα καζήκαηα φπνπ είρε 

λα πεη ή λα παίμεη ηέζζεξα ηέηαξηα, έιεγε κφλν ηξία). 

 

4.1.2.2. Σνπνζέηεζε ζην αξκφλην 

Όπσο θαη κε ηε πεξίπησζε ηεο Αιεμάλδξαο, ν Γηψξγνο ελζαξξχλζεθε λα παίμεη 

ζε φιν ην θάζκα ηνπ αξκνλίνπ, λα μερσξίζεη ηελ αλνδηθή θαη θαζνδηθή θαηεχζπλζε 

θαη λα δηαθξίλεη ηα καχξα πιήθηξα θαη ην λην. πγθεθξηκέλα, εμαζθήζεθε ζην λα 

βξίζθεη ην λην θαη ηα δχν καχξα πιήθηξα ζε φιεο ηηο νθηάβεο, ηε ρακειή θαη ηε ςειή 

πεξηνρή ζην αξκφλην, ηελ αλνδηθή θαη θαζνδηθή πνξεία. Γηα ην ίδην κάζεκα ππήξμε 

ηθαλνπνηεηηθή αληαπφθξηζε ρσξίο φκσο ηε δηαηήξεζε ηεο πιεξνθνξίαο κέρξη ην 

επφκελν κάζεκα. 

 

4.1.2.3 Γηδαζθαιία θνκκαηηψλ 

ην δεχηεξν κάζεκα έγηλε πξνζπάζεηα γηα εθκάζεζε ηνπ θνκκαηηνχ “My Dog 

Spike” απφ ην βηβιίν ηνπ Hal Leonard κε κνξθή πξνηχπνπ κίκεζεο θαη ιεθηηθή 

πεξηγξαθή, ρσξίο παξηηηνχξα. Ο καζεηήο δελ αληαπνθξίζεθε θαιά ζηε 

δξαζηεξηφηεηα· κηα δπζθνιία ήηαλ ε θξνχζε ησλ δαρηχισλ πνπ γηλφηαλ κφλν κε 

απηηθή ππφδεημε θαη ε κε νκαδνπνίεζε ηεο κεισδίαο. Μεηά απφ πνιιή εμάζθεζε 

θαηάθεξε λα κηκεζεί επηηπρψο ην πξψην θαη ην δεχηεξν κνηίβν μερσξηζηά αιιά φρη 

λα ηα ζπλδέζεη. 

ην ίδην κάζεκα έγηλε ε παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρξσκαηηζηήο 

ζεκεηνγξαθίαο, κε ην βηβιίν, ην ρξψκα ζηα πιήθηξα θαη ηα ρξσκαηηζηά δαρηπιίδηα. 

Σν θνκκάηη πνπ παξνπζηάζηεθε είρε κφλν ηε λφηα λην ζε ηέηαξηα θαη κηζά. Ο 

καζεηήο αλαγλψξηζε ην ρξψκα θαη μερψξηζε ηα δχν ζρήκαηα φκσο δελ αληηζηνίρηδε 

ηε ξπζκηθή ηνπο αμία. Δληνχηνηο, θάλεθε κηα ηάζε νκαδνπνίεζεο·  φηαλ ιέγακε καδί 

έλα κέηξν ην επαλαιάκβαλε  έπεηηα απηνχζην. ε αληηπαξαβνιή κε ηε δπζθνιία ζηελ 

εθκάζεζε θνκκαηηνχ κέζσ κίκεζεο, ε ρξήζε παξηηηνχξαο βνεζάεη ηνλ καζεηή θαη 

θαίλεηαη λα ηνπ δεκηνπξγεί ζηγνπξηά ζρεηηθά κε ην ηη ηνπ δεηείηαη λα θάλεη. 

 

4.1.2.4 Απηνζρεδηαζκφο 

Δλψ ζηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο ν Γηψξγνο πεξίκελε ππφδεημε ή ζηληάιν γηα 

λα ελεξγήζεη, ζηνπο απηνζρεδηαζκνχο πήξε πξσηνβνπιίεο θαη έπαηδε κφλνο ηνπ. 
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Απηφ δείρλεη φηη έρεη κνπζηθέο ηδέεο θαη ζέιεη λα ηηο εθθξάζεη. Όζνλ αθνξά ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηνλ ξπζκηθφ απηνζρεδηαζκφ κε κία λφηα, δε ζπγρξνλίζηεθε 

ζην παικφ ηεο ζπλνδείαο θαη δε θάλεθε κηα νξγάλσζε κε κνηίβα αιιά πεξηζζφηεξν 

έλα άλαξρν παίμηκν κε πνιινχο αληηρξνληζκνχο θαη είζνδν ζηα αζζελή κέξε ηνπ 

κέηξνπ. 

Ο κεισδηθφο απηνζρεδηαζκφο έγηλε κε ηε κνξθή εξψηεζεο-απάληεζεο. Ζ 

δαζθάια έθαλε ηελ εξψηεζε παίδνληαο έλα κνηίβν ζηα ηξία καχξα πιήθηξα 

ζπιιαβίδνληαο παξάιιεια έλα δψν. Ο Γηψξγνο απαληνχζε κε έλα άιιν κνηίβν. Όηαλ 

ξσηήζεθε άκα παίδεη απηφ πνπ άθνπζε ή θάηη άιιν απάληεζε «θάηη άιιν». 

Αληαπνθξίζεθε πνιχ θαιά θάλνληαο πνιινχο ζπλδπαζκνχο. Ζ θσλή ηνπ κηκνχηαλ ην 

κνηίβν ηεο εξψηεζεο θαη δελ αθνινπζνχζε ην δηθφ ηνπ. 

ηνλ ειεχζεξν απηνζρεδηαζκφ κε ζπλνδεία, ζε αληίζεζε κε ηνπο δχν 

πξνεγνχκελνπο απηνζρεδηαζκνχο, ππήξμε ακεραλία, έπαηδε κνλφηνλα 

ελαιιάζζνληαο ηα δχν καχξα πιήθηξα. 

 

4.2 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο 

4.2.1. Α’ πεξίπησζε - Αιεμάλδξα 

4.2.1.1. Καηάθηεζε ξεπεξηνξίνπ 

Γηα ηε δεμηφηεηα θαηάθηεζεο ξεπεξηνξίνπ, απφ ην 1
ν
 κέρξη ην 20

ν
 κάζεκα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ξπζκηθέο θάξηεο κε εηθφλεο δψσλ. Σν πξψην βήκα ζηε ρξήζε 

ησλ θαξηψλ ήηαλ ε παξνπζίαζή ηνπο, μερσξηζηά ηε θαζεκία κε ηε κνξθή πξφηππν – 

κίκεζε θαη ε ζηαζεξή αλαπαξαγσγή ηνπο ζην αξκφλην. Σν δεχηεξν βήκα ήηαλ λα 

αλαπαξάγεη ην αθξηβέο πεξηερφκελν ηεο θάζε θάξηαο, κφλν φζεο λφηεο αληηζηνηρνχλ 

ζε απηέο, θαη ην ηξίην βήκα ήηαλ ν ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ θαξηψλ. 

Οη ξπζκηθέο θάξηεο ήηαλ ην ζχζηεκα κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο, δειαδή ε 

καζήηξηα έπξεπε λα δηαβάζεη ηηο θάξηεο γηα λα αλαπαξάγεη ζσζηά ην θνκκάηη. 

Τπήξρε φκσο θαη δεκηνπξγηθή ρξήζε ησλ θαξηψλ ζηελ εθκάζεζε θαηλνχξησλ 

θνκκαηηψλ: κεηά απφ κηα αξρηθή αθξφαζε ηνπ θνκκαηηνχ, ε καζήηξηα δηάιεγε ηηο 

θάξηεο αλάινγα κε ηα κνηίβα πνπ έπαηδε ε δαζθάια θαη ηαπηφρξνλα αλαγλψξηδε ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο κεισδίαο. Αθνινπζνχζε ζηαδηαθή αλαπαξαγσγή ησλ κνηίβσλ κε ηε 

κνξθή πξνηχπνπ- κίκεζεο θαη ηειηθή ζχλζεζε ηνπ θνκκαηηνχ. Ζ καζήηξηα 

ελζαξξχλζεθε λα ιέεη θαη απηή ηηο ζπιιαβέο απφ ηηο θάξηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

ξπζκηθέο αμίεο. Ζ κέζνδνο δεκηνπξγίαο θνκκαηηνχ κέζσ ζχλζεζεο ξπζκηθψλ θαξηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζην κεισδηθφ απηνζρεδηαζκφ. 
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ην 14
ν
 κάζεκα ε Αιεμάλδξα έιαβε ην βηβιίν κε ηα θνκκάηηα ηεο φπνπ 

εκθαλίδνληαη ηα ζχκβνια γηα ηηο λφηεο ειαθξψο κεγεζπκέλα θαη ρσξίο πεληάγξακκν 

καδί κε ηηο εηθφλεο ησλ ξπζκηθψλ θαξηψλ ζε πην κηθξφ κέγεζνο. Γειαδή ην θάζε 

θνκκάηη ήηαλ γξακκέλν θαη κε ζχκβνια θαη κε θάξηεο. Απφ ην 14
ν
 έσο ην 23

ν
 

κάζεκα έγηλε εμάζθεζε ζην λα αλαγλσξίδεη ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ κνηίβσλ πνπ βιέπεη 

γξακκέλα κε λφηεο, απνζχξνληαο ζηαδηαθά ηηο θάξηεο. 

ηελ πξψηε πεξίνδν δηδαζθαιίαο πνπ δηήξθεζε 15 καζήκαηα, ε Αιεμάλδξα 

δηδάρζεθε ηξία θνκκάηηα απφ ην βηβιίν ηνπ Hal Leonard: “My dog Spike”, “Sorry 

Spike” θαη “Merilly we’re off to school”. ε δχν καζήκαηα παξνπζηάζηεθε θαη έλα 

αθφκα θνκκάηη πνπ δελ έγηλε φκσο θνκκάηη ξεπεξηνξίνπ. Σα δχν πξψηα θνκκάηηα 

παξνπζηάζηεθαλ καδί εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα κεισδία, πξψηα γηα ην αξηζηεξφ 

θαη έπεηηα γηα ην δεμί ρέξη. Ζ Αιεμάλδξα έκαζε ηε κεισδία απφ ηε πξψηε κέξα θαη 

ππήξρε δηαηήξεζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. ην 9
ν
 κάζεκα ε καζήηξηα 

έπαημε ρσξίο πξφηεξε αθξφαζε, αλαζχξνληαο ηα θνκκάηηα απφ ηε καθξνπξφζεζκε 

κλήκε, κε πςειφ πνζνζηφ αθξίβεηαο.  

Ζ εθκάζεζε ηνπ ηξίηνπ θνκκαηηνχ θξάηεζε απφ ην 8
ν
 έσο ην 21

ν
 κάζεκα κε 

ηνλ ίδην ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη μερσξηζηή εμάζθεζε ζηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία. ε 

απηφ ην θνκκάηη παξνπζηάζηεθαλ δχν δπζθνιίεο πνπ παξέκεηλαλ γηα αξθεηφ θαηξφ 

θαη αληηκεησπίζζεθαλ κε ηηο αθφινπζεο ζηξαηεγηθέο: 

 Δπαλαθνξά κνηίβσλ απφ πξνεγνχκελα θνκκάηηα: αθξφαζε, εζηηαζκέλε 

εμάζθεζε, ζχλδεζε κε ην πξνεγνχκελν θαη επφκελν κνηίβν θαη ιεθηηθή 

ππελζχκηζε 

 Παξαπάλσ λφηεο ζε έλα κνηίβν: ιεθηηθή θαζνδήγεζε γηα αληηζηνίρηζε ησλ 

ζπιιαβψλ κε ηηο λφηεο, κέηξεκα ησλ λνηψλ ζηε ζεκεηνγξαθία θαη ησλ 

παηεκάησλ ζηα πιήθηξα. 

  Όζν ε καζήηξηα έθαλε εζηηαζκέλε εμάζθεζε αλά δχν κέηξα, νη λφηεο, ν 

ξπζκφο αθφκα θαη ηα δάρηπια βειηησλφληνπζαλ, αιιά φηαλ έπαηδε φιν ην θνκκάηη 

ζπλερφκελα ε απφδνζε έπεθηε ζεκαληηθά.  ην 13
ν
 κάζεκα άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί 

ην βηβιίν κε λφηεο θαη εηθφλεο ησλ θαξηψλ. Κάπνπ ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ε 

καζήηξηα ελζαξξχλζεθε λα κε ιέεη θσλαρηά ηηο ζπιιαβέο αιιά λα ηηο ζθέθηεηαη ή λα 

ηηο ιέεη ζηγαλά. 

 Ζ θαηάθηεζε ηεο δεμηφηεηαο εθηέιεζεο πξνυπνζέηεη ηελ εμνηθείσζε κε ην 

αξκφλην θαη θαιή θηλεηηθφηεηα ησλ δαρηχισλ. ηα πξψηα πέληε καζήκαηα δφζεθε 
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αξθεηφο ρξφλνο ζηελ εμεξεχλεζε ηνπ αξκνλίνπ κε κεηαθίλεζε απφ ηηο ρακειέο ζηηο 

ςειέο λφηεο θαη αληίζηξνθα, ηα δηαθνξεηηθά κνηίβα πνπ κπνξνχκε λα παίμνπκε κε 

ηξεηο λφηεο θαη πψο αθνχγνληαη νη δηαθνξεηηθέο ξπζκηθέο αμίεο. Ζ πξψηε νκάδα 

λνηψλ πνπ θαιέζηεθε ε καζήηξηα λα εληνπίζεη ζην αξκφλην ζε φιεο ηηο νθηάβεο, ήηαλ 

νη 2 καχξεο λφηεο, ζηε ζπλέρεηα νη 3 καχξεο λφηεο θαη ηέινο νη λφηεο λην-ξε-κη. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο κεισδηθνχ θαη ξπζκηθνχ απηνζρεδηαζκνχ βνήζεζαλ πνιχ ζηελ 

εμνηθείσζε θαη εμεξεχλεζε ηνπ αξκνλίνπ.  

Ζ θηλεηηθή επρέξεηα ησλ δαρηχισλ ππήξμε απφ ηελ αξρή πξφθιεζε θαζψο ε 

καζήηξηα έηεηλε λα παίδεη κε ην 2
ν
 δάρηπιν θαη λα θιείλεη ζε γξνζηά ηα ππφινηπα. 

Δπηπξνζζέησο, ην 4
ν
 δάρηπιν έρεη πεξηνξηζκέλε απηνλνκία. ηα πξψηα καζήκαηα 

έγηλε πξνζπάζεηα λα πεηζηεί λα ρξεζηκνπνηεί ην 2
ν
-3

ν
 θαη 4

ν
 δάρηπιν φκσο 

αληηδξνχζε άζρεκα θαη δελ επέηξεπε άκεζε θπζηθή θαζνδήγεζε ζηε ηνπνζέηεζή 

ησλ δαρηχισλ, κε απνθνξχθσζε ζην 11
ν
 κάζεκα πνπ αξλήζεθε λα θάλεη 

νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα. Μεηά απφ απηφ ην πεξηζηαηηθφ ην ζέκα αθέζεθε απιψο 

ζην λα παίξλεη εξεζίζκαηα απφ ην παίμηκν ηεο δαζθάιαο. 

Σν ξεπεξηφξην ηεο Αιεμάλδξαο νινθιεξψζεθε κε ην θνκκάηη «ηξίγσλα 

θάιαληα». Πξνεγνπκέλσο, ζην 22
ν
 κάζεκα, μεθίλεζε εμάζθεζε ζην επφκελν θνκκάηη 

ηνπ βηβιίνπ πνπ είρε θαη απηφ ηνπνζέηεζε ζηα ηξία καχξα πιήθηξα. Ζ καζήηξηα 

έδεημε κεγάιε ζχγρπζε, ζπλερψο έπαηδε κνηίβα απφ ηα πξνεγνχκελα θνκκάηηα θαζψο 

θαη ηα ηξία απηά θνκκάηηα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα κνηίβα κε δηαθνξεηηθή ζεηξά. Απηή 

ε αληίδξαζε έδεημε φηη ρξεηάδεηαη λα δηδαρζνχλ θνκκάηηα κε άιιε ηνπνζέηεζε θαη 

ζαθή αθνπζηηθή δηαθνξνπνίεζε απφ ηα πξνεγνχκελα. 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ ρξηζηνπγελληάηηθνπ θνκκαηηνχ δηήξθεζε ελλέα καζήκαηα 

(24
ν
-32

ν 
κάζεκα).  Δπηιέρζεθε απηφ ην θνκκάηη επεηδή ε καζήηξηα ην γλσξίδεη θαιά 

αθνπζηηθά θαη είλαη ηζρπξφ θίλεηξν γηα εμάζθεζε. Δπηπιένλ είλαη ηδαληθφ θνκκάηη 

γηα λα ην παξνπζηάζεη ζηνλ πεξίγπξφ ηεο θαη λα δείμεη ηε πξφνδφ ηεο. Σν θνκκάηη 

είλαη γξακκέλν ζην αλαζεσξεκέλν ζχζηεκα κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο φπνπ ππάξρνπλ 

ηα ηππηθά ζχκβνια γηα ηα ηέηαξηα, ηα κηζά θαη ηα νιφθιεξα ζε κεγέζπλζε. Γελ 

ππάξρεη πεληάγξακκν φκσο νη λφηεο γξάθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ χςνο αλάινγα κε ην 

ηνληθφ ηνπο χςνο. Δπηπιένλ θάζε ζχκβνιν έρεη γξακκέλν ην φλνκα ηεο λφηαο ζηελ 

θπθιηθή πεξηνρή θαη ε πνξεία ηεο κεισδίαο ζεκεηψλεηαη κε βέιε θάησ απφ ηηο λφηεο. 

Έλα δείγκα ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2. Απφ ηελ αξρή 

αληαπνθξίζεθε πνιχ θαιά ζηελ θαηλνχξηα παξηηηνχξα, δηάβαζε θαη έπαημε ηε 

κεισδία ρσξίο ιάζε ζηηο λφηεο. Ήιζε επίζεο ζε επαθή κε ηα δηαθνξεηηθά ζρήκαηα 
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γηα ηηο αμίεο. Παξάιιεια κε ην θνκκάηη έγηλαλ αζθήζεηο γηα αλαγλψξηζε θαη γξαθή 

ησλ αμηψλ θαη ησλ παχζεσλ ζην βηβιίν ηεο ζεσξίαο αιιά θαη κέζα ζε θνκκάηηα. 

 

 

ην θνκκάηη αθνινπζήζεθε ν θχθινο ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο: α) 

ζπγθέληξσζε πξνζνρήο β) παξνπζίαζε εξεζίζκαηνο θαη νδεγίεο, ελ πξνθεηκέλσ 

εθηέιεζε ηνπ θνκκαηηνχ ή θξάζεσλ απφ ηε δαζθάια γ) απάληεζε ηνπ καζεηή, 

δειαδή εθηέιεζε απφ ηε καζήηξηα θαη δ) επηβξάβεπζε ή δηφξζσζε. ε αληίζεζε κε 

ηα ππφινηπα θνκκάηηα πνπ ε δηδαζθαιία βαζηδφηαλ θπξίσο ζηε κνξθή πξφηππν-

κίκεζε θαη ε καζήηξηα κάζαηλε ηα θνκκάηηα απ’ έμσ, ζε απηή ηε πεξίπησζε 

αθνινπζνχζε  πξσηίζησο ηελ παξηηηνχξα. ε πεξίπησζε ιάζνπο γηλφηαλ επεμήγεζε 

πξνθεηκέλνπ απηφ λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηελ ίδηα θαη έπεηηα κάζαηλε ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο γηα απνθπγή ηνπ ιάζνπο ζηηο επφκελεο εθηειέζεηο. Γηα παξάδεηγκα, 

έλα ζπρλφ ιάζνο ήηαλ ε ιάζνο δηάξθεηα ησλ κηζψλ θαη ησλ νιφθιεξσλ· ε δηδαρζείζα 

ζπκπεξηθνξά ήηαλ λα κεηξάεη 1-2 θαη 1-2-3-4 αληίζηνηρα φηαλ ζπλαληνχζε ηα 

ζχκβνια. ε κία άιιε πξνβιεκαηηθή θξάζε πνπ πεξηέρεη πέληε θα ζηε ζεηξά θαη ε  

καζήηξηα έπαηδε πεξηζζφηεξα θαη πην γξήγνξα απ’ φζα είρε, έκαζε λα κεηξάεη ζε 

θάζε θα αληηζηνηρίδνληαο ηελ αξίζκεζε κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ θαη λα ζηακαηάεη 

ζην πέληε. Μηα άιιε ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν ζε απηφ ην θνκκάηη 

ήηαλ ε αθξφαζε ησλ ιαζψλ. Αξθεηά ζπρλά γίλνληαλ ερνγξαθήζεηο ηνπ θνκκαηηνχ 

θαη ε ίδηα θαινχληαλ λα αθνχζεη ηα ιάζε πνπ είρε  θάλεη. Πξνο ηα ηειεπηαία 

καζήκαηα ε δηδαζθαιία ηνπ θνκκαηηνχ αθνινπζνχζε ηε δηαδηθαζία: αθξφαζε, 

πξφβα, εθηέιεζε κε ερνγξάθεζε, δηφξζσζε ιαζψλ, αθξφαζε μαλά, εθηέιεζε. 

ε απηφ ην θνκκάηη ζεκεηψζεθαλ επίζεο δχν κεγάια επηηεχγκαηα. ην 25
ν
 

κάζεκα ε καζήηξηα δέρηεθε λα βάιεη φιν ην ρέξη πάλσ ζην αξκφλην θαη λα παίδεη κε 

ην 2
ν
 θαη ην 3

ν
 δάρηπιν, κάιηζηα ζεκεηψζεθαλ θαη δαρηπιηζκνί ζηελ παξηηηνχξα ηνπ 

θνκκαηηνχ. ε φιεο ηηο εθηειέζεηο απφ εθεί θαη πέξα, αλ θαη δε ηεξνχζε αθξηβψο ηνπο 

δαρηπιηζκνχο, έπαηδε θαη κε ηα δχν δάρηπια.  

 

 
Δηθφλα 2. δείγκα απφ θνκκάηη «ηξίγσλα θάιαληα» ζε πξνζαξκνζκέλν 

ζχζηεκα κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο 
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Σν δεχηεξν κεγάιν επίηεπγκα ήηαλ ε απηφλνκε παξαθνινχζεζε ηεο 

παξηηηνχξαο. ην 30
ν
 κάζεκα ε Αιεμάλδξα απφ κφλε ηεο πήξε ηα ραξηηά ηεο 

παξηηηνχξαο θαη άξρηζε λα παίδεη ην θνκκάηη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θάπνηνο λα δείρλεη 

ηε πνξεία ηνπ θνκκαηηνχ. Όηαλ ξσηήζεθε αλ δηαβάδεη ηε παξηηηνχξα ή αλ παίδεη απφ 

κλήκεο νπζηαζηηθά εμήγεζε φηη ξίρλεη κηα καηηά ζηελ επφκελε θξάζε θαη ζηε 

ζπλέρεηα θνηηάεη ηα πιήθηξα αλαζχξνληαο ηε κεισδία απφ ηε κλήκε. Νσξίηεξα, ζην 

21
ν
 κάζεκα είρε επηδείμεη κηα παξφκνηα ζπκπεξηθνξά: ζε έλα απηνζρέδην θνκκάηη 

πνπ είρε δεκηνπξγήζεη κε ξπζκηθέο θάξηεο, κε ην έλα ρέξη έδεηρλε ηελ θάξηα θαη κε ην 

άιιν έπαηδε θξαηψληαο κηα θαιή ξνή ζηελ εθηέιεζε. 

 

4.2.1.2. Αθνπζηηθή αληίιεςε 

ε απηήλ ηελ θαηεγνξία πξαγκαηνπνηήζεθε κία δξαζηεξηφηεηα αλαγλψξηζεο 

θαηεχζπλζεο. Σν πιηθφ ήηαλ έληεθα κνηίβα κε ηηο λφηεο λην-ξε-κη. Δπεηδή ζην 7
ν
 θαη 

8
ν
 κάζεκα κε αθνπζηηθφ κφλν εξέζηζκα, ε επίδνζε ηεο καζήηξηαο ήηαλ πνιχ ρακειή, 

απφ ην 9
ν
 κέρξη ην 14

ν
 κάζεκα ππήξραλ θαη βνεζεηηθέο λχμεηο νπηηθήο θαζνδήγεζεο, 

κε ηα ρέξηα ηεο εξεπλήηξηαο λα κεηαθηλνχληαη ζηνλ θάζεην άμνλα αλάινγα κε ηελ 

θαηεχζπλζε. Μεηά ηελ αλαγλψξηζε έπαηδε ηα  κνηίβα ζην αξκφλην κε δνζκέλε ηε 

πξψηε λφηα.  ην 14
ν
 κάζεκα ηα κνηίβα αληηθαηαζηάζεθαλ απφ έληεθα κνηίβα κε ηα 

ηξία καχξα πιήθηξα, φπσο εκθαλίδνληαη ζηα θνκκάηηα ηεο (My dog Spike, Sorry 

Spike, Merrily we’re off to school).  Απφ ην 17
ν
 κέρξη ην 21

ν
 κάζεκα εηζήρζεθε ε 

θαζαξά αθνπζηηθή αλαγλψξηζε, κε εχξεζε ηεο θαηεχζπλζεο ρσξίο ηελ νπηηθή 

θαζνδήγεζε ησλ ρεξηψλ. ηε δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε εμάζθεζε ζηελ 

εθκάζεζε ελφο θνκκαηηνχ ρσξίο ηε βνήζεηα παξηηηνχξαο, κε ηε κνξθή πξνηχπνπ – 

κίκεζεο. 

 

4.2.1.3. Δθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε 

Ζ ηθαλφηεηα γηα εθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε πεξηιακβάλεη δχν παξακέηξνπο: 

ηελ ηθαλφηεηα κεηάθξαζεο ησλ ζπκβφισλ ζε λφηεο θαη πιήθηξα θαη ηελ ηθαλφηεηα 

νπηηθήο ζάξσζεο ηεο παξηηηνχξαο απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά κε ζηαζεξή ξνή. Σελ 

πξψηε πεξίνδν ησλ καζεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ αζθήζεηο: 

 ε καζήηξηα θνηηάεη κεισδηθά κνηίβα απφ ην βηβιίν (λφηεο) θαη αλαγλσξίδεη 

ηελ θαηεχζπλζε 
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 ε καζήηξηα θνηηάεη κεισδηθά κνηίβα απφ ην βηβιίν θαη δηαιέγεη ηε ζσζηή 

θάξηα ξπζκνχ 

 δίλεηαη ζηε καζήηξηα ε θαηεχζπλζε θαη δηαιέγεη ην ζσζηφ κνηίβν απφ έλα 

θνκκάηη. 

ην 16
ν
 κάζεκα πξαγκαηνπνηήζεθε κηα δξαζηεξηφηεηα απηνζρεδηαζκνχ θαη εθ 

πξψηεο φςεσο αλάγλσζεο. ε έλα θνκκάηη ηνπ βηβιίνπ πνπ δελ είρε μαλαπαίμεη 

δεκηνχξγεζε επηηφπνπ κηα κεισδία πάλσ ζηηο ξπζκηθέο θάξηεο. Σν γεγνλφο φηη 

παξαθνινπζνχζε ηηο θάξηεο ρσξίο λα δείρλεη  κε ην δάρηπιν θαη ρσξίο θάπνηα 

εμσηεξηθή βνήζεηα δείρλεη πσο έρεη θαηαθηήζεη ηε δεμηφηεηα νπηηθήο ζάξσζεο ηεο 

παξηηηνχξαο. 

 

4.2.1.4. Απηνζρεδηαζκφο 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ππήξραλ ηξία είδε απηνζρεδηαζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ: ξπζκηθφο, ηνληθφο θαη κεισδηθφο απηνζρεδηαζκφο. ηνλ ξπζκηθφ 

απηνζρεδηαζκφ ε καζήηξηα δηάιεγε κία λφηα θαη θαινχληαλ λα παίμεη κε απηή φπσο 

ήζειε ελψ ε δαζθάια έπαηδε ζπλνδεία, κηαο ζπαζκέλεο ζπγρνξδίαο ζε ηέηαξηα. Ζ 

ζπλνδεία πνπ ππάξρεη ζην βηβιίν κε ηα θνκκάηηα δελ άξεζε ζηε καζήηξηα νπφηε δε 

ρξεζηκνπνηήζεθε. 

ηνλ ηνληθφ απηνζρεδηαζκφ ε καζήηξηα επέιεγε κηα νκάδα λνηψλ (3 καχξεο 

λφηεο/ δχν καχξεο λφηεο/ λην, ξε, κη) γηα λα βάιεη λφηεο ζηηο θάξηεο ξπζκνχ. ην 

κεισδηθφ απηνζρεδηαζκφ ε καζήηξηα δηάιεγε πξψηα ηηο θάξηεο ξπζκνχ θαη ηηο έβαδε 

ζε ζεηξά θη έπεηηα ηηο επέλδπε κε λφηεο. Ζ πην ζπλεζηζκέλε ζπκπεξηθνξά ηεο 

καζήηξηαο ήηαλ ε ζχλζεζε ησλ θνκκαηηψλ ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηεο. Οη απηνζρεδηαζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ ζπρλέο κέρξη ην 17
ν
 κάζεκα. Μεηέπεηηα ν πεξηζζφηεξνο ρξφλνο 

ηνπ καζήκαηνο αθηεξσλφηαλ ζηελ εμάζθεζε ηνπ ξεπεξηνξίνπ. 

πλνπηηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Αιεμάλδξαο, ηα καζήκαηα ηεο πξψηεο 

πεξηφδνπ πεξηείραλ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο κε βαζηθφ ζηφρν ηελ εζσηεξίθεπζε ησλ 

ξπζκηθψλ θαη κεισδηθψλ κνηίβσλ, σο πξνο ηελ αθνπζηηθή θαη νπηηθή ηνπο 

αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζή ηνπο. ηα καζήκαηα ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ δφζεθε 

πεξηζζφηεξε βάζε ζην ηνκέα ηνπ ξεπεξηνξίνπ. Ζ πεξηζζφηεξν εληαηηθή θαη 

ιεπηνκεξήο εμάζθεζε απνξξνθνχζε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ηνπ καζήκαηνο. ηνπο 

πίλαθεο 5 θαη 6 θαίλεηαη ε θαηαλνκή φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηα 32 

καζήκαηα. 
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 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο 18ο 19ο 20ο 

Ακουςτική εξάςκηςη √ √ √  √ √  √ √ √   √ √   

Κατάκτηςη 

ρεπερτορίου 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Εξάςκηςη ςτη 

ςημειογραφία 

 √ √       √  √   √  

Εκ πρϊτησ όψεωσ 

ανάγνωςη 

 √ √   √      √ √ √   

Αυτοςχεδιαςμόσ √ √ √ √ √   √ √ √   √    

Πίλαθαο 5. Καηαλνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε πξψηε πεξίνδν καζεκάησλ γηα ηε καζήηξηα. 

 

 21ο 22ο 23ο 24ο 25ο 26ο 27ο 28ο 29ο 30ο 31ο 32ο 

Ακουςτική εξάςκηςη √       √ √ √ √ √ 

Κατάκτηςη ρεπερτορίου √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Εξάςκηςη ςτη ςημειογραφία √   √  √       

Εκ πρϊτησ όψεωσ ανάγνωςη √    √ √       

Αυτοςχεδιαςμόσ √        √    

Πίλαθαο 6. Καηαλνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν καζεκάησλ γηα ηε καζήηξηα. 

 

4.2.2. Β’ πεξίπησζε - Γηψξγνο 

4.2.2.1. Αθνπζηηθή αληίιεςε 

ε απηή ηελ ελφηεηα ν Γηψξγνο ηξαγνπδνχζε κε κίκεζε ηνληθά κνηίβα. Σν 

πιηθφ ζπλνιηθά απφ φια ηα καζήκαηα απνηεινχηαλ απφ δχν νκάδεο κνηίβσλ 

απνηεινχκελσλ απφ ηξεηο δηαδνρηθέο λφηεο, ζε δηαθνξεηηθέο ηνληθφηεηεο θαη δχν 

νκάδεο ηνληθψλ κνηίβσλ ζε κνξθή ζπγρνξδίαο ζε δηαθνξεηηθέο ηνληθφηεηεο. Σα 

κνηίβα θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 7. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή δηήξθεζε κέρξη ην 

12
ν
 κάζεκα. ε θάπνηα καζήκαηα πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο κηα ξπζκηθή 

δξαζηεξηφηεηα φπνπ ν καζεηήο δηάιεγε ηελ θαηάιιειε ξπζκηθή θάξηα κεηά απφ 

αθξφαζε. 
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Σνληθά κνηίβα απφ 

Νην+ 
Σνληθά κνηίβα απφ νι+ Σνληθά κνηίβα 

ζπγρνξδίεο απφ Νην+ 
Σνληθά κνηίβα 

ζπγρνξδίεο απφ νι+ 

Νην-ξε-κη 

κη-ξε-λην 

λην-ξε-λην 

ξε-κη-ξε 

κη-ξε-κη 

ξε-λην-ξε 

λην-λην-ξε 

κη-κη-ξε 

ξε-ξε-κη 

ξε-ξε-λην 

νι-ια-ζη 

ζη-ια-ζνι 

ζνι-ια-ζνι 

ια-ζη-ια 

ζη-ια-ζη 

ζνι-ζνι-ια 

ζη-ζη-ια 

ια-ια-ζη 

ια-ια-ζνι 

Νην-κη-ζνι 

ζνι-κη-λην 

λην-ζνι-κη 

κη-λην-ζνι 

κη-ζνι-λην 

ζνι-λην-κη 

ζνι-ζνι-λην 

νι-ζη-ξε 

ξε-ζη-ζνι 

ζνι-ξε-ζη 

ζη-ζνι-ξε 

ζη-ξε-ζνι 

ξε-ζνι-ζη 

ξε-ξε-ζνι 

Πίλαθαο 7. ηνληθά κνηίβα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα αθνπζηηθήο εμάζθεζεο. 

 

4.2.2.2. Γηδαζθαιία θνκκαηηψλ 

Απφ ην 5
ν
 έσο ην 9

ν
 κάζεκα έγηλε εμάζθεζε ζην θνκκάηη “My dog Spike” απφ 

ην βηβιίν ηνπ Hal Leonard κε ηε ρξήζε ξπζκηθψλ θαξηψλ θαη ζηα ηξία πξψηα 

θνκκάηηα απφ ην βηβιίν «εγψ θαη ην πηάλν κνπ», πνπ έρνπλ κφλν ηε λφηα λην, επίζεο 

κε ηε ρξήζε ξπζκηθψλ θαξηψλ. Ο καζεηήο δελ αληαπνθξίζεθε θαιά: γηα κηα  κηθξή 

θξάζε ρξεηαδφληνπζαλ πνιιέο επαλαιήςεηο ρσξίο λα ππάξρεη δηαηήξεζε ζην 

επφκελν κάζεκα. Γελ θαηαλφεζε φηη ε θάξηα αληηπξνζσπεχεη έλα πεξηερφκελν θαη  

εληαίν κνηίβν. Όηαλ ππήξραλ πάλσ απφ ηξεηο ίδηεο θάξηεο ζπλερφκελα, έραλε ηε ζεηξά 

θαη έπαηδε ρσξίο λα κεηξάεη. Δπίζεο δελ ππήξρε βειηίσζε ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

θαηεχζπλζεο πνπ είλαη βαζηθή γηα ηελ εμάζθεζε κε ηηο θάξηεο. χληνκα 

εγθαηαιείθζεθε ε δηαζηεκαηηθή κέζνδνο θαη πξνρσξήζακε κε ηε κέζνδν ηνπ 

κεζαίνπ λην θαη ηε ρξσκαηηζηή παξηηηνχξα. Απφ ην 9
ν
 κάζεκα έσο ην ηέινο ηεο 

έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε απνθιεηζηηθά ην βηβιίν «εγψ θαη ην πηάλν κνπ» 

δηακνξθσκέλν ζην ζχζηεκα ρξσκαηηζηήο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο. 

5
ν
-8

ν
 κάζεκα: θνκκάηηα γηα ην δεμί ρέξη κε κία λφηα (λην) 

9
ν
-15

ν
 κάζεκα: θνκκάηηα γηα ην δεμί ρέξη κε δχν λφηεο (λην, ξε) 

16
ν
-17

ν
 κάζεκα: θνκκάηηα γηα ην δεμί ρέξη κε ηξεηο λφηεο (λην, ξε, κη) 

17
ν
- 24

ν
: θνκκάηηα γηα ην αξηζηεξφ ρέξη κε κία θαη δχν λφηεο (λην, ζη), θνκκάηη 

«ηξίγσλα θάιαληα» 
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Ο Γηψξγνο έπαηδε ηα θνκκάηηα αθνινπζψληαο ηε παξηηηνχξα κία πξνο κία λφηα. 

Σα πιήθηξα ηνπ αξκνλίνπ είλαη ληπκέλα κε ηα αληίζηνηρα ρξψκαηα πνπ έρνπλ νη 

λφηεο ζηελ παξηηηνχξα. ηα πξψηα νρηψ καζήκαηα ν καζεηήο θνξνχζε ρξσκαηηζηά 

δαρηπιίδηα πξνθεηκέλνπ λα αληηζηνηρίδεη ηα πιήθηξα κε ηα ζσζηά δάρηπια. Ζ 

αθξφαζε ησλ θνκκαηηψλ ήηαλ κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο ηδηαίηεξα ζηελ πξψηε επαθή κε 

έλα θνκκάηη. ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηλφηαλ αμηνιφγεζε ηεο θαηάθηεζεο 

ξεπεξηνξίνπ κε ερνγξάθεζε φισλ ησλ θνκκαηηψλ. Πξηλ ηελ ερνγξάθεζε ζπλήζσο 

ππήξρε κηα πξνεηνηκαζία είηε κε αλάγλσζε είηε κε εθηέιεζε θαη δηνξζψζεηο. 

Ζ δηδαζθαιία ησλ θνκκαηηψλ έγηλε κε ηε ρξήζε πξνηξνπψλ εθ κέξνπο ηεο 

εξεπλήηξηαο: ζηε παξαθνινχζεζε ηεο παξηηηνχξαο ππήξρε θαζνδήγεζε κε 

ρεηξνλνκίεο θαη βνεζεηηθέο λχμεηο· ε δαζθάια έδεηρλε κε ην ζηπιφ ηηο λφηεο θαη 

έθαλε έλαλ θχθιν ζαλ ζεκάδη ζηα κηζά. Υξεζηκνπνηήζεθε ιεθηηθή θαζνδήγεζε φηαλ 

ν καζεηήο δπζθνιεπφηαλ ή έθαλε ιάζε, γηα παξάδεηγκα παηνχζε ηε λφηα κε ιάζνο 

δάρηπιν θαη θπζηθή θαζνδήγεζε εηδηθά ην πξψην δηάζηεκα, γηα λα πεηχρεη ζσζηή 

ηνπνζέηεζε ρεξηνχ θαη ζσζηή ρξήζε ησλ δαρηχισλ. 

ηα πξψηα καζήκαηα έγηλε ζηαδηαθή παξνπζίαζε θαη εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ρξσκαηηζηήο ζεκεηνγξαθίαο. Αξρηθά παξνπζηάζηεθαλ νη λφηεο λην-ξε-

κη· ηα πιήθηξα ληχζεθαλ κε ηα αληίζηνηρα ρξψκαηα θαη ν καζεηήο θφξεζε ηα 

ρξσκαηηζηά δαρηπιίδηα ζηα ηξία πξψηα δάρηπια. Αθηεξψζεθε αξθεηφο ρξφλνο ζε 

εμάζθεζε πάλσ ζην πνην ρξψκα έρεη θάζε λφηα θαη πνην δάρηπιν παίδεη. ην 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο έξεπλαο ηα θνκκάηηα απνηεινχληαλ απφ απηέο ηηο 

ηξεηο λφηεο. Τπήξραλ εληνχηνηο πην ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ν καζεηήο έπαηδε 

ζε φιε ηε κνπζηθή θιίκαθα. Απφ ην 13
ν
 κάζεκα δφζεθε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ 

εθκάζεζε ηνπ ζπκβφινπ ηνπ κηζνχ. 

Ο καζεηήο αληαπνθξίζεθε ακέζσο πνιχ θαιά ζηε ρξσκαηηζηή ζεκεηνγξαθία· 

αθφκα θαη ζηα θνκκάηηα πνπ είραλ ηξεηο θαη ηέζζεξηο λφηεο έβξηζθε θαηεπζείαλ ην 

ζσζηφ πιήθηξν. Σν κφλν ιάζνο ζε ζρέζε κε ηηο λφηεο ήηαλ ε επαλάιεςή ηνπο. Σα 

πεξηζζφηεξα ιάζε ζηελ εθηέιεζε ησλ θνκκαηηψλ είραλ ζρέζε κε ηηο ξπζκηθέο αμίεο. 

Τπήξρε δπζθνιία ζηελ εκπέδσζε ηεο ρξνληθήο αμίαο, δειαδή πφζν αθξηβψο θξαηάεη 

ν έλαο θαη νη δχν ρξφλνη ζε έλα θνκκάηη, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζπκβφινπ ηνπ κηζνχ 

θαη ζηνλ έιεγρν ηεο δχλακεο ηνπ δαρηχινπ γηα λα δηαξθέζεη ν ήρνο φζν ρξεηάδεηαη. 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζε φιν ην πξψην δηάζηεκα ησλ καζεκάησλ ε 

παξαθνινχζεζε ηεο παξηηηνχξαο ήηαλ ππνβνεζνχκελε θαη γεληθά ε ξνή ήηαλ 

πξνβιεκαηηθή κε πνιιέο παχζεηο. 
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Μέρξη ην 9
ν
 κάζεκα πξαγκαηνπνηήζεθαλ μερσξηζηέο αζθήζεηο γηα ηε 

θηλεηηθφηεηα ησλ δαρηχισλ. Ο καζεηήο ζήθσλε έλα έλα ηα δάρηπια θαη παηνχζε κία 

θνξά ην θάζε πιήθηξα ζε αξγή ηαρχηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα έθαλε πνιιά ζπλερφκελα 

παηήκαηα ζε θάζε δάρηπιν. Μία άιιε άζθεζε ήηαλ λα αλεβαίλεη θαη λα θαηεβαίλεη 

ζηα πιήθηξα ρξεζηκνπνηψληαο κφλν έλα δάρηπιν (μεθηλψληαο κε ην 1
ν
, κεηά ην 2

ν
 

θ.ν.θ.). Αξθεηά ζπρλά ζην παίμηκν ησλ θνκκαηηψλ ρξεηαδφηαλ άκεζε θπζηθή 

θαζνδήγεζε γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε φινπ ηνπ ρεξηνχ, λα θξαηάεη ην βξαρίνλα 

καθξχ θαη ίζην θαη ηνλ θαξπφ ρακειά θαη ίζην. 

Οη δχν κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ εμάζθεζε ηνπ 

ξεπεξηνξίνπ ήηαλ ε αλαγλψξηζε θαη απφδνζε ηνπ ζπκβφινπ γηα ην κηζφ θαη ε 

ηήξεζε ζηαζεξήο ξνήο ζηα θνκκάηηα. Σν ζχκβνιν γηα ην κηζφ είλαη έλα νξζνγψλην 

ελψ γηα ην ηέηαξην είλαη ν θχθινο. Δλψ ν καζεηήο νπηηθά μερψξηδε ηα δχν ζχκβνια 

θαη ηα έβξηζθε ζηελ παξηηηνχξα, φηαλ έιεγε ή έπαηδε έλα θνκκάηη ζπάληα  απέδηδε 

ζσζηά ην κηζφ. Πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί απηή ε δπζθνιία ε δαζθάια έθαλε κία 

θπθιηθή θίλεζε κε ην ζηπιφ δείρλνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε λφηα. Βέβαηα απηφ απνηειεί 

κηα ηερλεηή ιχζε θαη δελ ζηνρεχεη ζηελ ελλνηνινγηθή θαηάθηεζε ησλ αμηψλ θαη ησλ 

ζπκβφισλ ηνπο. Γηα ηελ θαιχηεξε ηήξεζε ηεο ξνήο ε δαζθάια θαζνδεγνχζε ηελ 

νπηηθή ζάξσζε ηνπ καζεηή δείρλνληαο θάζε λφηα κε ην ζηπιφ. 

Σν ρξηζηνπγελληάηηθν θνκκάηη “ηξίγσλα θάιαληα” ήηαλ ηδαληθφ γηα κνηηβηθή 

επεμεξγαζία. Απφ ηελ πξψηε θνξά πνπ έπαημε ην θνκκάηη, ν Γηψξγνο αλαγλψξηζε ηε 

κεισδία. Όπσο θαη ζηα ππφινηπα θνκκάηηα έηζη θη εδψ, ε ηήξεζε ησλ αμηψλ ήηαλ 

ειιηπήο, εηδηθά ζην νιφθιεξν φπνπ δελ έβαδε αξθεηή δχλακε γηα λα κείλεη παηεκέλν 

γηα ηέζζεξηο ρξφλνπο. ε απηή ηε πεξίπησζε έγηλε άκεζε θπζηθή θαζνδήγεζε απφ ηε 

δαζθάια κε πίεζε ηνπ δαρηχινπ ηνπ καζεηή γηα ηνλ απαξαίηεην ρξφλν παξάιιεια κε 

κέηξεκα ησλ ηεζζάξσλ ρξφλσλ.  

Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο πνπ αθνινπζήζεθε ζε απηφ ην 

θνκκάηη ήηαλ ε ζχγθξηζε κνηίβσλ. ην 18
ν
 κάζεκα δεηήζεθε απφ ηνλ καζεηή λα 

αθνχζεη δχν κνηίβα απφ ην θνκκάηη θαη λα απνθαλζεί άκα είλαη ίδηα ή δηαθνξεηηθά. 

Δπεηδή ε αθνπζηηθή ζχγθξηζε δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθή, ηνπ δεηήζεθε λα ηα 

ζπγθξίλεη νπηηθά. Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ήηαλ θάησ απφ ην κηζφ φκσο κε απηή ηε 

δηαδηθαζία ζην ηέινο ν καζεηήο έπαημε ηέζζεξα κέηξα απφ κλήκεο κε ιίγε ιεθηηθή 

θαζνδήγεζε. 

Μηα θαηλνχξηα δξαζηεξηφηεηα ζηε δεχηεξε πεξίνδν καζεκάησλ ήηαλ ε 

αλαπαξαγσγή θνκκαηηψλ ξεπεξηνξίνπ κε ηε ζπλνδεία ηεο δαζθάιαο. ηφρνο ηεο 
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δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ αθελφο ε βειηίσζε ηεο ξνήο, αθνχ ν καζεηήο ζα έπξεπε λα 

ζπγρξνληζηεί κε ηε ζπλνδεία, θαη αθεηέξνπ ε επαθή ηνπ καζεηή κε πην πινχζηνπο 

ήρνπο. ην 17
ν
 κάζεκα ν Γηψξγνο έπαημε γηα πξψηε θνξά κε ην αξηζηεξφ ρέξη κε 

εμαηξεηηθή επίδνζε, ρσξίο λα αληηκεησπίζεη θαλέλα πξφβιεκα ζηηο λφηεο θαη ηα 

δάρηπια. 

 Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ηξίηνπ ζηφρνπ ζρεηηθά κε ηε ξνή πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

παξαθάησ άζθεζε ζηα θνκκάηηα ηνπ βηβιίνπ θαη ζηα «ηξίγσλα θάιαληα»:  

 φιεο νη λφηεο θαιχπηνληαη εθηφο απφ κία· ν καζεηήο δηαβάδεη ηε λφηα πνπ 

βιέπεη 

 κέλνπλ δχν ζπλερφκελεο λφηεο αθάιππηεο· ν καζεηήο δηαβάδεη ηηο δχν λφηεο 

 φιεο νη λφηεο θαιχπηνληαη εθηφο απφ κία· ν καζεηήο παίδεη ηε λφηα πνπ βιέπεη 

 κέλνπλ δχν ζπλερφκελεο λφηεο αθάιππηεο· ν καζεηήο παίδεη ηηο δχν λφηεο 

 κέλνπλ ηέζζεξηο ζπλερφκελεο λφηεο αθάιππηεο· ν καζεηήο παίδεη ηηο ηέζζεξηο 

λφηεο ζηε ζεηξά 

 

4.2.2.3. Απηνζρεδηαζκφο 

Οη δξαζηεξηφηεηεο κεισδηθνχ απηνζρεδηαζκνχ ήηαλ πνιχ επράξηζηεο γηα ηνλ 

καζεηή. ε ηξία καζήκαηα ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν εξψηεζεο-απάληεζεο. 

χκθσλα κε έλα ζέκα, γηα παξάδεηγκα δψα, ζθεθηφκαζηε ιέμεηο θαη ηηο παίδνπκε ζην 

αξκφλην, κία λφηα γηα θάζε ζπιιαβή. Ζ άζθεζε ιεηηνχξγεζε κε κίκεζε πξνηχπνπ 

θαη ιεθηηθή πξνηξνπή λα δνθηκάδεη ν καζεηήο δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο λνηψλ. 

Μία άιιε δηαδηθαζία πνπ επίζεο επραξηζηνχζε ηνλ καζεηή ήηαλ λα βάδεη λφηεο ζε 

ξπζκηθά κνηίβα, αξρηθά ηα κνηίβα ήηαλ νη θάξηεο αξγφηεξα ηα ζχκβνια απφ ην 

ζχζηεκα ζεκεηνγξαθίαο. ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα είρε ηε ηάζε λα παίδεη κε ηε 

ζεηξά ηηο λφηεο,  ζπλήζσο μεθηλψληαο απφ ην λην. ε απηή ηε πεξίπησζε ηνπ 

γηλφληνπζαλ παξαηλέζεηο λα αιιάμεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο κεισδίαο θαη λα μεθηλήζεη 

απφ άιιε λφηα. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εθαξκφζζεθε θαη πιήξεο θπζηθή 

θαζνδήγεζε κε ηνπνζέηεζε ηνπ ρεξηνχ ζε δηαθνξεηηθέο λφηεο. ην ξπζκηθφ 

απηνζρεδηαζκφ ν καζεηήο δηάιεγε κία λφηα θαη θαινχληαλ λα παίμεη κε απηή φπσο 

ήζειε ελψ ε δαζθάια έπαηδε ζπλνδεία, κηαο ζπαζκέλεο ζπγρνξδίαο ζε ηέηαξηα. Απηή 

ε δξαζηεξηφηεηα θαηλφηαλ λα αγρψλεη ηνλ καζεηή νπφηε πεξηνξίζηεθε ε ρξήζε ηεο 

θαζαξά γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο. 
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Οη δξαζηεξηφηεηεο κεισδηθνχ απηνζρεδηαζκνχ ζπλερίζηεθαλ κέρξη ην ηέινο 

ησλ καζεκάησλ. Ο καζεηήο δεκηνπξγεί πιένλ κεισδίεο κε πεξηζζφηεξεο λφηεο θαη 

πνηθίιεο ελαιιαγέο. ηηο εηθφλεο 3, 4 θαη 5 θαίλνληαη ηξεηο απηνζρεδηαζηηθέο 

κεισδίεο ηνπ καζεηή. 

 

 

 

 

 

 

 

πλνςίδνληαο, ηα καζήκαηα ηεο α’ πεξηφδνπ καζεκάησλ απνηεινχληαλ απφ 

δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ζηε β’ πεξίνδν ηα καζήκαηα επηθεληξψζεθαλ ζηελ 

θαηάθηεζε ξεπεξηνξίνπ θαη ζηελ εθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο νπηηθήο ζάξσζεο. 

 

 

 

 

 4
ν
 5

ν
 6

ν
 7

ν
 8

ν
 9

ν
 10

ν
 11

ν
 12

ν
 13

ν
 14

ν
 15

ν
 

Αθνπζηηθή εμάζθεζε √ √ √ √ √ √ √  √  √  

Καηάθηεζε ξεπεξηνξίνπ  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ 

Δμάζθεζε ζηε ζεκεηνγξαθία √ √ √       √ √  

Δθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε             

Απηνζρεδηαζκφο √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

Πίλαθαο 8. Καηαλνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε πξψηε πεξίνδν καζεκάησλ γηα ηνλ καζεηή. 

 

 

 

 

 
Δηθφλα 3. Μεισδηθφο απηνζρεδηαζκφο ηνπ Γηψξγνπ ζηηο 29/5 

 
Δηθφλα 4. Μεισδηθφο απηνζρεδηαζκφο ηνπ Γηψξγνπ ζηηο 22/6 

 
Δηθφλα 5. Μεισδηθφο απηνζρεδηαζκφο ηνπ Γηψξγνπ ζηηο 9/10 
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 16
ν
 17

ν
 18

ν
 19

ν
 20

ν
 21

ν
 22

ν
 23

ν
 24

ν
 

Αθνπζηηθή εμάζθεζε          

Καηάθηεζε ξεπεξηνξίνπ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Δμάζθεζε ζηε ζεκεηνγξαθία          

Δθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε     √ √ √ √ √ 

Απηνζρεδηαζκφο √     √    

Πίλαθαο 9. Καηαλνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν καζεκάησλ γηα ηνλ καζεηή. 

 

4.3 Αμηνιφγεζε 

4.3.1. Α’ πεξίπησζε - Αιεμάλδξα 

ηφρνο (α’ θάζε πξνγξάκκαηνο): Μεηά απφ εμάζθεζε, λα αλαπαξάγεη 

πεληαηνληθά θνκκάηηα απφ κλήκεο ή κε ηε βνήζεηα παξηηηνχξαο κε αθξίβεηα 

εθηέιεζεο >80% ζηηο λφηεο, ην ξπζκφ, ηα δάρηπια θαη ηε ξνή.  

ηελ πξψηε πεξίνδν ησλ καζεκάησλ ε Αιεμάλδξα έκαζε λα παίδεη ηξία 

πεληαηνληθά θνκκάηηα, ελ κέξεη κε ηε βνήζεηα παξηηηνχξαο θαη ελ κέξεη απφ κλήκεο. 

Ο ζηφρνο γηα ηα δάρηπια δελ επηηεχρζεθε αθνχ νπζηαζηηθά είρε απνζπξζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. ην δεχηεξν θνκκάηη έθηαζε πνζνζηφ αθξίβεηαο 100%. 

ην πξψην θνκκάηη ν ξπζκφο, δειαδή νη αμίεο έθηαζαλ θνληά ζην απαηηνχκελν 

πνζνζηφ αθξίβεηαο. Σν ιάζνο ήηαλ ε κε ηήξεζε ησλ δχν παχζεσλ ηνπ θνκκαηηνχ. 

ην ηξίην θνκκάηη ήηαλ ν παξάγνληαο ξνή πνπ δελ έθηαζε ην επηζπκεηφ επίπεδν. ηα 

δηαγξάκκαηα 1, 2 θαη 3 θαίλεηαη ε επίδνζε ηεο καζήηξηαο ζε θάζε αμηνιφγεζε γηα 

θάζε θνκκάηη θαη ζην δηάγξακκα 4 θαίλεηαη ε ζπλνιηθή επίδνζε γηα ηα ηξία θνκκάηηα 

ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο, ε νπνία είλαη πνιχ πάλσ απφ ηε βάζε. 
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Γηάγξακκα 1. Δμέιημε ηεο επίδνζεο ηεο καζήηξηαο ζην θνκκάηη 

“My Dog Spike” σο πξνο ηνπο ηξεηο παξάγνληεο  

6/6 27/6 13/10

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

Νότερ

Αξίερ

Ροή

 
Γηάγξακκα 2. Δμέιημε ηεο επίδνζεο ηεο καζήηξηαο ζην 

θνκκάηη “Sorry Spike” σο πξνο ηνπο ηξεηο παξάγνληεο 
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ηφρνο (β’ θάζε πξνγξάκκαηνο): Μεηά απφ εμάζθεζε, λα αλαπαξάγεη ην 

θνκκάηη “ηξίγσλα θάιαληα” απφ κλήκεο ή κε ηε βνήζεηα παξηηηνχξαο κε αθξίβεηα 

εθηέιεζεο >80% ζηηο λφηεο, ην ξπζκφ θαη ηε ξνή. 

ηνλ πίλαθα 10 θαίλεηαη ε αθξίβεηα εθηέιεζεο ηεο καζήηξηαο ζε δηάθνξεο 

ερνγξαθήζεηο. Με πξάζηλν ρξψκα ζεκεηψλνληαη ηα πνζνζηά αθξίβεηαο πνπ είλαη 

πάλσ απφ ηνλ ζηφρν, θαη κε θφθθηλν ρξψκα απηά πνπ είλαη θάησ απφ απηφλ. Δμ’ 

αξρήο ε αθξίβεηα ζηηο λφηεο θαη ζηηο αμίεο ήηαλ πάλσ απφ ην απαηηνχκελν φξην. Ωο 

πξνο ηε ξνή, ππήξραλ πνιιά ζηακαηήκαηα πξηλ απφ ηηο δχζθνιεο θξάζεηο. Έλα 

ζηνηρείν πνπ δελ απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα είλαη ε ηαρχηεηα εθηέιεζεο θαη ε 

δηαηήξεζε ηεο ηαρχηεηαο. Μέρξη ηηο 30/11 ε ηαρχηεηα ηνπ θνκκαηηνχ ήηαλ αξθεηά 

αξγή, ελψ ζηηο 13 θαη 20/12 ζρεδφλ έθηαζε ηελ θαλνληθή ηαρχηεηα ηνπ θνκκαηηνχ. 

Όπσο θαίλεηαη πην θαζαξά θαη ζην δηάγξακκα 5, κε ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο 

ππήξρε κηθξή πηψζε ζηελ επίδνζε ζηηο λφηεο, ηηο αμίεο θαη ηε ξνή. Ωο πξνο ηε 

ζηαζεξφηεηα ηεο ηαρχηεηαο, ε θξάζε πνπ αλνίγεη ην θνκκάηη «κη-κη-κη» ήηαλ πάληα 
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Γηάγξακκα 3. Δμέιημε ηεο επίδνζεο ηεο καζήηξηαο ζην θνκκάηη 

“Merrily we’re off to school” σο πξνο ηνπο ηξεηο παξάγνληεο 

6/6 27/6 13/10
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Γηάγξακκα 4. Μ.Ο ηεο επίδνζεο ηεο καζήηξηαο ζηα ηξία πεληαηνληθά θνκκάηηα 
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πην γξήγνξε ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν θνκκάηη ελψ ε θξάζε «κη-ζνι-λην-ξε» ήηαλ 

πην αξγή. ην ηειεπηαίν κάζεκα ε καζήηξηα έπηαζε ην ζηφρν θαη σο πξνο ηνπο ηξεηο 

παξάγνληεο. 

Τρίγωνα κάλαντα Νότεσ Αξίεσ Ροή 

1/11 89% 83% 68% 

15/11 100% 87% 72% 

22/11 100% 89% 57% 

30/11 98% 91% 78% 

13/12 87% 78% 68% 

20/12 100% 98% 83% 

Πίλαθαο 10 Πνζνζηφ αθξίβεηαο ζε δηαθνξεηηθέο εθηειέζεηο ηεο καζήηξηαο ζην θνκκάηη «ηξίγσλα 

θάιαληα» σο πξνο ηνπο ηξεηο παξάγνληεο 

 

 

ηφρνο (α’ θάζε πξνγξάκκαηνο): ε κνηίβα κε ηξεηο λφηεο λα αλαγλσξίδεη 

αθνπζηηθά ηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο: αλνδηθή, θαζνδηθή, ίδηα  θαη λα ηα αλαπαξάγεη ζην 

αξκφλην κε δνζκέλε ηε πξψηε λφηα. 

ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ησλ καζεκάησλ δηλφηαλ θαη νπηηθή ππφδεημε καδί κε 

ην αθνπζηηθφ εξέζηζκα. Δπίζεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε δξαζηεξηφηεηα δε γηλφηαλ 

νινθιεξσκέλε επεηδή ε καζήηξηα θνπξαδφηαλ θαη αληηδξνχζε. Παξ’ φια απηά ζηε 

ηειηθή αμηνιφγεζε ην πνζνζηφ επηηπρίαο ήηαλ πνιχ πςειφ. Γεγνλφο είλαη πσο ε 

αλαγλψξηζε ηεο θαηεχζπλζεο ήηαλ ζηνηρείν ηεο δηδαζθαιίαο ξεπεξηνξίνπ θαη ηνπ 
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Γηάγξακκα 5. Δμέιημε ηεο επίδνζεο ηεο καζήηξηαο ζην θνκκάηη «ηξίγσλα θάιαληα» σο πξνο 

ηνπο ηξεηο παξάγνληεο 
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απηνζρεδηαζκνχ νπφηε ε ηειηθή επίδνζε είλαη απνηέιεζκα φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Ζκεξνκελία Καηεχζπλζε (νπηηθά-αθνπζηηθά) Καηεχζπλζε αθνπζηηθά παίμηκν 

7/4 - 43% - 

19/5 82% - 63% 

23/5 91% - 82% 

30/5 91% - 45% 

9/6 91% 45% - 

13/6 55% - - 

22/6 73% - - 

5/10 92% 92% 100% 

Πίλαθαο 11. Δπίδνζε ηεο καζήηξηαο ζηε δξαζηεξηφηεηα αλαγλψξηζεο θαηεχζπλζεο ζε κεισδηθά 

κνηίβα 

ηφρνο (β’ θάζε πξνγξάκκαηνο): ζηα θνκκάηηα ξεπεξηνξίνπ λα παίδεη 

ελαιιάζζνληαο ην 2
ν
 θαη ην 3

ν
 δάρηπιν ζην δεμί ρέξη. 

Ο ζηφρνο επηηεχρζεθε γηα ην θνκκάηη «ηξίγσλα θάιαληα». Απφ ην 25
ν
 κάζεκα 

κέρξη ην ηέινο έπαηδε ελαιιάζζνληαο ηα δχν δάρηπια. ηε δεχηεξε πεξίνδν ησλ 

καζεκάησλ ε Αιεμάλδξα δελ ήζειε λα μαλαπαίμεη θνκκάηηα απφ ην βηβιίν ηνπ Hal 

Leonard επεηδή ηα ζεσξνχζε παηδηθά, νπφηε δελ ππήξμε ε επθαηξία γηα εμάζθεζε κε 

δαρηπιηζκνχο. 

ηφρνο (β’ θάζε πξνγξάκκαηνο): λα κάζεη εμ’ αθνήο ηέζζεξηο θξάζεηο απφ ην 

θνκκάηη “ρηφληα ζην θακπαλαξηφ” θαη λα ηηο αλαπαξάγεη κε αθξίβεηα >70% ζηηο 

λφηεο, ην ξπζκφ θαη ηε ξνή. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα γηα αλαπαξαγσγή εμ’ αθνήο δελ θαηέιαβε ηνλ επηζπκεηφ 

ρξφλν ζηα καζήκαηα. Ζ καζήηξηα θνπξαδφηαλ γξήγνξα θαη θάπνηεο θνξέο δελ ήζειε 

λα γίλεη. Δληνχηνηο ππάξρεη έλα απνηέιεζκα γηα ηηο δχν θξάζεηο. Σν θνκκάηη είλαη ην 

εμήο: 

 “λην(2) λην θα(2) θα ζνι θα ζνι ια(3) ,  ζνι(2) ζνι ζνι(2) ζνι ζνι θα ζνι 

ια θα(2)” 



79 
 

Ζ καζήηξηα αξρηθά πξνζέγγηζε ηε κεισδηθή γξακκή θαη ζηε ζπλέρεηα ζηαδηαθά 

μεθαζάξηζε ηηο ιεπηνκέξεηεο. Σα ελδηάκεζα ζηάδηα αλαπαξαγσγήο κέρξη ηελ ηειηθή 

εθηέιεζε θαίλνληαη ιεπηνκεξψο παξαθάησ: 

λην θα ζνι θα ια(3) 

λην λην θα θα ζνι θα ια(3) 

λην λην θα θα ζνι θα ια θα(2) 

λην λην θα θα ζνι θα ζνι ια(3) 

Αθφκα θαη ζηελ θαιχηεξε εθηέιεζε δελ ππήξρε δηαθνξνπνίεζε ζηηο αμίεο 

κηζφ-ηέηαξην ζηελ αξρή ηνπ θνκκαηηνχ. Απφ ηε δεχηεξε θξάζε ε καζήηξηα 

ζπγθξάηεζε κφλν ηηο ηειεπηαίεο πέληε λφηεο, ηελ θαηάιεμε ηνπ θνκκαηηνχ, ελψ ηελ 

αξρή ηεο θξάζεο ηελ έπαηδε κφλν κε ππφδεημε ησλ πιήθηξσλ. Ζ θαιχηεξε εθηέιεζε 

ηνπ θνκκαηηνχ, κε αθξίβεηα εθηέιεζεο 70,5% γηα ηηο λφηεο θαη 59% γηα ηηο αμίεο θαη 

ηε ξνή, ήηαλ ε εμήο: 

λην λην θα θα ζνι θα ζνι ια(3)----------ζνι θα ια θα(2) 

ηφρνο (β’ θάζε πξνγξάκκαηνο): λα δηαβάδεη κε εθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε ζε 

πξνζαξκνζκέλν ζχζηεκα ζεκεηνγξαθίαο πνπ πξνζνκνηψλεη ην απζεληηθφ 

Σν κφλν θνκκάηη πνπ είδε ε καζήηξηα γξακκέλν ζην λέν ζχζηεκα 

ζεκεηνγξαθίαο ήηαλ ηα ηξίγσλα θάιαληα· δελ ππήξμε ρξφλνο γηα εμάζθεζε ζηελ εθ 

πξψηεο φςεσο αλάγλσζε ζε δηαθνξεηηθφ θνκκάηη. Μπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ κφλν 

θάπνηεο παξαηεξήζεηο απφ ηηο πξψηεο επαθέο ηεο καζήηξηα κε ην θνκκάηη:  

 ε κεηάθξαζε ησλ ζπκβφισλ ζε λφηεο ήηαλ άξηζηε απφ ηε πξψηε δνθηκή, 

αθφκε θαη γηα ηηο λφηεο θα θαη ζνι πνπ δελ είρε μαλαπαίμεη ζε άιιν θνκκάηη. 

 Τπήξμε δπζθνιία αλαγλψξηζεο ηνπ ζπκβφινπ γηα ην κηζφ ζε ζρέζε κε ην 

ηέηαξην θαη ζηελ απιή αλάγλσζε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ θνκκαηηνχ 

 ε καζήηξηα νκαδνπνηνχζε ηηο λφηεο ζε επίπεδν κέηξνπ, πξνζέγγηζε δειαδή ην 

θνκκάηη κε κνηηβηθή νξγάλσζε 

 θαηάθηεζε ηεο δεμηφηεηαο νπηηθήο ζάξσζεο ηνπ θνκκαηηνχ κε αλαπαξαγσγή 

ζην αξκφλην. 

Αλ θαη δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα απφ άιια θνκκάηηα, είλαη αζθαιέο λα 

εηθάζνπκε πσο ε καζήηξηα κε απηφ ην ζχζηεκα ζεκεηνγξαθίαο ζα κπνξεί λα 

αλαπαξάγεη θνκκάηηα κε εθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζε κε πςειή επίδνζε ζηηο λφηεο 

θαη κέηξηα επίδνζε ζηηο αμίεο θαη ηε ξνή. 
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4.3.2. Β’ πεξίπησζε – Γηψξγνο 

ηφρνο (α’ θάζε πξνγξάκκαηνο): λα κηκείηαη ηνληθά κνηίβα, χζηεξα απφ 

αθνπζηηθφ εξέζηζκα, κε ηε θσλή ή ζην αξκφλην, αθνινπζψληαο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

κεισδίαο θαη κε ζσζηά δηαζηήκαηα. 

ηνπο πίλαθεο 12, 13, 14 θαη 15 θαίλεηαη ε επίδνζε ηνπ καζεηή ζηε 

αλαθεξφκελε δξαζηεξηφηεηα θαζ’ φιε ηε πξψηε πεξίνδν καζεκάησλ. Ο καζεηήο 

βαζκνινγήζεθε ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα: 

1_δελ αθνινπζεί ηελ θαηεχζπλζε ηεο κεισδίαο 

2_αθνινπζεί ηελ θαηεχζπλζε κε ιάζνο δηαζηήκαηα 

3_ αθνινπζεί θαηεχζπλζε κε ζσζηά δηαζηήκαηα απφ ιάζνο λφηα 

4_ ηξαγνπδάεη ζσζηά 

Μνηίβα 27/3 ¾ 10/4 17/4 9/5 15/5 16/5 22/5 βαζκνινγία 

Νην-ξε-κη 4 3 3 3 3 3 - - 3.1 

Μη-ξε-λην 4 3 3 3 3 3 - - 3.1 

Νην-ξε-λην 4 2 3 3 3 3 - - 3 

Ρε-κη-ξε 3 3 3 3 3 3 - - 3 

Μη-ξε-κη - 3 3 3 3 3 - - 3 

Νην-λην-ξε 4 2 3 3 3 3 - - 3 

Μη-κη-ξε 3 2 3 3 3 3  - - 2.8 

Ρε-ξε-κη 3 3 3 3 3 3 - - 3 

Ρε-ξε-λην 4 3 3 3 3 3 - - 3.1 

Μ.Ο βαζκνινγίαο         3 

Πίλαθαο 12. Δπίδνζε ηνπ καζεηή ζηε δξαζηεξηφηεηα θσλεηηθήο κίκεζεο ηνληθψλ κνηίβσλ κε ηηο 

λφηεο λην-ξε-κη 
 

Μνηίβα 27/3 ¾ 10/4 17/4 9/5 15/5 16/5 22/5 βαζκνινγία 

ζνι-ια-ζη - 4 3 4 4 3 4 2 3,4 

ζη-ια-ζνι - 4 3 4 4 4 4 2 3,5 

ζνι-ια-ζνι - 4 3 4 4 3 4 3 3,5 

ια-ζη-ια - 3 4 4 4 3 - 1 3,1 

ζη-ια-ζη - 4 4 3 4 4 - 3 3,6 

ζνι-ζνι-ια - 4 3 4 4 4 - 4 3,8 
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ζη-ζη-ια - 3 4 1 4 4 3 4 3,2 

ια-ια-ζη - 1 4 4 4 4 3 3 3,2 

ια-ια-ζνι - 4 3 4 4 4 4 3 3,7 

Μ.Ο βαζκνινγίαο         3,5 

Πίλαθαο 13. Δπίδνζε ηνπ καζεηή ζηε δξαζηεξηφηεηα θσλεηηθήο κίκεζεο ηνληθψλ κνηίβσλ κε ηηο 

λφηεο ζνι-ια-ζη. 
 

Ζ πξψηε παξαηήξεζε πνπ βγαίλεη απφ ηε κειέηε ησλ πηλάθσλ είλαη πσο ν 

καζεηήο είρε ιίγν θαιχηεξε επίδνζε ζηα κνηίβα κε ηνληθφηεηα νι+. Απηφ νθείιεηαη 

ζην ρακειφηεξν χςνο ησλ κνηίβσλ πνπ είλαη πην θνληά ζηε θσλή ηνπ καζεηή νπφηε 

ήηαλ πην εχθνιν λα ηα αλαπαξάγεη κε ηνληθή αθξίβεηα. Ζ δεχηεξε παξαηήξεζε έρεη 

λα θάλεη κε ηελ νκνηνγέλεηα ηεο επίδνζεο ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ κνηίβσλ. Οη κέζνη 

φξνη ησλ κνηίβσλ δηαθέξνπλ ειάρηζηα κεηαμχ ηνπο, εηδηθά απηά πνπ αλήθνπλ ζηελ 

ίδηα ηνληθφηεηα. Με άιια ιφγηα δελ ππήξρε θάπνην εχθνιν ή δχζθνιν κνηίβν. ε 

απηή ηελ νκάδα κνηίβσλ ν καζεηήο έθηαζε ηνλ επηζπκεηφ ζηφρν πνπ είλαη ν βαζκφο 

3. 

Μνηίβα 3/4 10/4 17/4 9/5 16/5 22/5 βαζκνινγία 

λην-κη-ζνι 2 2 3 2 - - 2,3 

ζνι-κη-λην 2 3 3 2 - - 2,5 

λην-ζνι-κη 2 2 3 2 - - 2,3 

κη-λην-ζνι 2 3 3 2 - - 2,5 

κη-ζνι-λην 2 2 2 2 - - 2 

ζνι-λην-κη 2 3 2 2 - - 2,3 

ζνι-ζνι-λην 2 2 2 2 - - 2 

Μ.Ο. βαζκνινγίαο       2,3 

Πίλαθαο 14. Δπίδνζε ηνπ καζεηή ζηε δξαζηεξηφηεηα θσλεηηθήο κίκεζεο ηνληθψλ κνηίβσλ κε ηηο 

λφηεο λην-κη-ζνι 
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Μνηίβα 3/4 10/4 17/4 9/5 16/5 22/5 βαζκνινγία 

ζνι-ζη-ξε 3 2 2 2 1 2 2 

ξε-ζη-ζνι 3 3 2 2 2 2 2,3 

ζνι-ξε-ζη 2 2 2 2 2 2 2 

ζη-ζνι-ξε 4 3 2 2 1 2 2,3 

ζη-ξε-ζνι 2 2 2 2 1 1 1,7 

ξε-ζνι-ζη 3 2 2 2 1 2 2 

ξε-ξε-ζνι 3 1 2 2 2 2 2 

Μ.Ο. βαζκνινγίαο       2 

Πίλαθαο 15. Δπίδνζε ηνπ καζεηή ζηε δξαζηεξηφηεηα θσλεηηθήο κίκεζεο ηνληθψλ κνηίβσλ κε 

ηηο λφηεο ζνι-ζη-ξε. 

 

ηε δεχηεξε νκάδα κνηίβσλ πνπ είλαη νη ζπγρνξδίεο λην-κη-ζνι θαη ζνι-ζη-ξε 

ζε δηάθνξνπο ζρεκαηηζκνχο, παξαηεξείηαη επίζεο κεγάιε νκνηνγέλεηα ζε φια ηα 

κνηίβα θαη ησλ δχν ηνληθνηήησλ. Ωζηφζν ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο είλαη 

ρακειφηεξνο απφ ηνλ Μ.Ο ηεο πξψηεο νκάδαο κνηίβσλ θαη ρακειφηεξνο απφ ηνλ 

ζηφρν, δειαδή νη ζπγρνξδίεο ήηαλ πην δχζθνια κνηίβα γηα ηνλ Γηψξγν. 

εκεξνκελίεο 27/3 3/4 10/4 17/4 9/5 15/5 16/5 22/5 

βαζκνινγία 3,6 2,8 2,8 2,8 2,8 3,3 2,5 2,4 

Πίλαθαο 16. Μ.Ο. επίδνζεο ηνπ καζεηή ζηε δξαζηεξηφηεηα κίκεζεο ηνληθψλ κνηίβσλ γηα θάζε 

εκεξνκελία. 

Άκα ζπγθξίλνπκε ην γεληθφ κέζν φξν ηνπ θάζε καζήκαηνο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα 16, βιέπνπκε φηη ε επίδνζε ηνπ καζεηή δε βειηηψλεηαη απφ κάζεκα ζε 

κάζεκα, δειαδή ε επίδνζή ηνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ εμάζθεζε θαη ηελ εκπεηξία. 

Ζ παξαηήξεζε απηή ήηαλ απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο γηα λα κε ζπλερηζηεί ε 

δξαζηεξηφηεηα ζηε δεχηεξε πεξίνδν καζεκάησλ. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Γηψξγνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε δηδαζθαιία 13 θνκκαηηψλ γηα ην δεμί θαη ην αξηζηεξφ ρέξη. ηε 

ζπλέρεηα παξαηίζεληαη αλαιπηηθά γηα θάζε θνκκάηη ε θαιχηεξε επίδνζε ηνπ καζεηή 
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θαη ε επίδνζε απφ ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε σο πξνο ηνπο παξάγνληεο ηνπ ζηφρνπ. Με 

πξάζηλν ρξψκα ζεκεηψλεηαη ε επίδνζε πνπ είλαη άλσ ηνπ ζηφρνπ θαη κε θφθθηλν 

απηέο πνπ είλαη θάησ ηνπ ζηφρνπ. 

ηφρνο (α’ θάζε πξνγξάκκαηνο): λα αλαπαξάγεη θνκκάηηα κε ηηο λφηεο λην-ξε-

κη, κεηά απφ εμάζθεζε, παξαθνινπζψληαο παξηηηνχξα κε αθξίβεηα >80% ζηηο λφηεο, 

ηηο αμίεο, ηα δάρηπια θαη ηε ξνή. 

Τίτλοι  Νότεσ Αξίεσ Δάχτυλα Ροή 

Το καγκουρό Καλφτερη επίδοςη (22 / 6) 100% 93% 100% 100% 

Τελική αξιολόγηςη (6 / 11) 93% 93% 100% 86% 

Ο κροκόδειλοσ Καλφτερη επίδοςη (9 / 10) 100% 100% 100% 92% 

Τελική αξιολόγηςη (6 / 11) 100% 92% 100% 85% 

Πίλαθαο 17. Κνκκάηηα γηα ην δεμί ρέξη κε κία λφηα: ε θαιχηεξε θαη ε ηειηθή επίδνζε ηνπ καζεηή σο 

πξνο ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο. 
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Γηάγξακκα 6. Κνκκάηηα γηα ην δεμί ρέξη κε κία λφηα: ε εμέιημε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή 

σο πξνο ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο 
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Σίηινη  Νφηεο Αμίεο Γάρηπια Ρνή 

Μεζαίν ξε κεζαίν λην Καιχηεξε επίδνζε (3/1) 100% 100% 100% 92% 

Σειηθή αμηνιφγεζε (15/1) 85% 100% 100% 85% 

Ο Πεξηθιήο ν ηαρπδξφκνο Καιχηεξε επίδνζε & ηειηθή 

αμηνιφγεζε (15/1) 

88% 92% 100% 81% 

Μηθξφ κνπ πφλπ Καιχηεξε επίδνζε (6/6) 92% 94% 92% 81% 

Σειηθή αμηνιφγεζε (6/11) 96% 88% 100% 77% 

Πίλαθαο 18. Κνκκάηηα γηα ην δεμί ρέξη κε δχν λφηεο: ε θαιχηεξε θαη ε ηειηθή επίδνζε ηνπ καζεηή σο 

πξνο ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σίηινη  Νφηεο Αμίεο Γάρηπια Ρνή 

Παίδσ κη Καιχηεξε επίδνζε & ηειηθή 

αμηνιφγεζε (15/1) 

100% 92% 100% 61% 

Σν ηειέθσλν Καιχηεξε επίδνζε & ηειηθή 

αμηνιφγεζε (15/1) 

100% 100% 100% 78% 

Σν ζθηνπξάθη Καιχηεξε επίδνζε & ηειηθή 

αμηνιφγεζε (15/1) 

96% 92% 100% 54% 

Ζ ζηξνπζνθάκεινο Καιχηεξε επίδνζε (3/1) 86% 86% 100% 64% 

Σειηθή αμηνιφγεζε (15/1) 86% 86% 100% 61% 

Πίλαθαο 19. Κνκκάηηα γηα ην δεμί ρέξη κε ηξεηο λφηεο: ε θαιχηεξε θαη ε ηειηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή σο πξνο ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο. 
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Γηάγξακκα 7. Κνκκάηηα γηα ην δεμί ρέξη κε δχν λφηεο: ε εμέιημε ηεο 

επίδνζεο ηνπ καζεηή σο πξνο ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο 
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Απφ ηνπο πίλαθεο θαη ηα δηαγξάκκαηα είλαη θαλεξφ πσο ν παξάγνληαο ξνή είλαη 

απηφο πνπ πζηεξεί θαη επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αχμεζε ηνπ πιήζνπο 

δηαθνξεηηθψλ λνηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην θνκκάηη. Ζ θηλεηηθφηεηα θαη ζσζηή 

αληηζηνίρηζε ησλ δαρηχισλ δελ ήηαλ πξφβιεκα αθνχ ζε φιεο ηηο εθηειέζεηο πέξα απφ 

δχν, ην πνζνζηφ αθξίβεηαο ήηαλ πάλσ απφ ην απαηηνχκελν φξην. Ζ επίδνζε ζηηο αμίεο 

πέξαζε ην φξην επεηδή νη πεξηζζφηεξεο λφηεο ζηα θνκκάηηα ήηαλ ηέηαξηα θαη επεηδή ε 

δαζθάια έδηλε κηα ππελζχκηζε πξηλ ηα κηζά. Ζ ξνή, αλ θαη ππνβνεζνχκελε 

παξνπζίαδε πνιιά ζηακαηήκαηα θαη επαλαιήςεηο λνηψλ. Σέινο, ηα πνιχ πςειά 

πνζνζηά αθξίβεηαο ζηηο λφηεο δείρλεη ηελ επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο ρξσκαηηζηήο 

ζεκεηνγξαθίαο. 

ηφρνο (β’ θάζε πξνγξάκκαηνο): λα αλαπαξάγεη θνκκάηηα γηα ην αξηζηεξφ ρέξη 

κε ηηο λφηεο ια-ζη-λην, κεηά   απφ εμάζθεζε, παξαθνινπζψληαο παξηηηνχξα κε 

αθξίβεηα >80% ζηηο λφηεο, ηηο αμίεο, ηα δάρηπια θαη ηε ξνή. 

Γηα ην αξηζηεξφ ρέξη πξαγκαηνπνηήζεθε δηδαζθαιία ηξηψλ θνκκαηηψλ κε κία 

θαη δχν λφηεο. Γελ ππήξμε πεξαηηέξσ ρξφλνο γηα ηα θνκκάηηα κε ηξεηο λφηεο. 
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Γηάγξακκα 8. Κνκκάηηα γηα ην δεμί ρέξη κε ηξεηο λφηεο: ε εμέιημε ηεο επίδνζεο ηνπ   

καζεηή σο πξνο ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο 
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Σίηινη  Νφηεο Αμίεο Γάρηπια Ρνή 

Μεζαίν λην Καιχηεξε επίδνζε & ηειηθή 

αμηνιφγεζε (15/1) 

100% 100% 100% 100% 

Σα πηζεθάθηα Καιχηεξε επίδνζε & ηειηθή 

αμηνιφγεζε (15/1) 

96% 100% 100% 86% 

ην ξπζκφ Καιχηεξε επίδνζε & ηειηθή 

αμηνιφγεζε (15/1) 

100% 100% 100% 85% 

Πίλαθαο 20. Κνκκάηηα γηα ην αξηζηεξφ ρέξη: ε θαιχηεξε θαη ε ηειηθή επίδνζε ηνπ καζεηή σο πξνο 

ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο. 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ εηζαγσγή ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ ζηελ εθηέιεζε θνκκαηηψλ δελ επεξέαζε ηε 

γεληθή εηθφλα ζην ξεπεξηφξην ηνπ καζεηή. Σν πιήζνο ησλ λνηψλ είλαη ν βαζηθφο 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ εθηέιεζε ηνπ θνκκαηηνχ. 

ηφρνο (β’ θάζε πξνγξάκκαηνο): λα αλαπαξάγεη θνκκάηηα γηα ην δεμί ρέξη κε 

ηηο λφηεο λην-ξε-κη-θα-ζνι, κεηά   απφ εμάζθεζε, παξαθνινπζψληαο παξηηηνχξα κε 

αθξίβεηα >80% ζηηο λφηεο, ηηο αμίεο, ηα δάρηπια θαη ηε ξνή. 
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 Γηάγξακκα 9. Κνκκάηηα γηα ην αξηζηεξφ ρέξη: ε εμέιημε ηεο επίδνζεο 

ηνπ καζεηή σο πξνο ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο 

6/11 3/1 15/1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

νότερ

Αξίερ

Δάστςλα

Ροή

 
Γηάγξακκα 10. Κνκκάηη «ηξίγσλα θάιαληα»: ε εμέιημε ηεο επίδνζεο ηνπ 

καζεηή σο πξνο ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο 
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Ωο πξνο ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο εθηειέζεηο ηνπ θνκκαηηνχ «ηξίγσλα 

θάιαληα» ππάξρεη έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν: ν παξάγνληαο ηεο ξνήο έδεημε ζηαζεξή 

βειηίσζε θαη θαηάθεξε λα θηάζεη ηνλ ζηφρν, ζε αληίζεζε κε άιια θνκκάηηα ηνπ 

ξεπεξηνξίνπ ρακειφηεξεο δπζθνιίαο θαη κε ιηγφηεξεο λφηεο. Ζ επηηπρία απηή 

ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζηελ πξφηεξε γλψζε ηνπ θνκκαηηνχ θαη ζηε κνηηβηθή 

επεμεξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ.  

ηφρνο (α’ θάζε πξνγξάκκαηνο): Να παίδεη θνκκάηηα κε εθ πξψηεο φςεσο 

αλάγλσζε αθνινπζψληαο ην πξνζαξκνζκέλν ζχζηεκα κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο 

ηελ έξεπλα δελ ππήξμε ρσξηζηή δξαζηεξηφηεηα γηα εθ πξψηεο φςεσο 

αλάγλσζε, φκσο ε εμάζθεζε ζην ξεπεξηφξην ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ηέηνηα 

αθνχ ν καζεηήο δελ έδεημε ζηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο πσο ρξεζηκνπνηεί ηε 

καθξνπξφζεζκε κλήκε γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ θνκκαηηψλ. Αληηζέησο εκθάληζε 

αδπλακία ζηε κίκεζε κνηίβσλ ζην αξκφλην θαη δπζθνιία ζηε ζπγθξάηεζε κηαο 

θξάζεο ζηε βξαρππξφζεζκε κλήκε. Οπφηε φιεο νη επηδφζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

γηα ηα θνκκάηηα ξεπεξηνξίνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί πσο αλήθνπλ ζηε δεμηφηεηα 

ηεο εθ πξψηεο φςεσο αλάγλσζεο. Δμαίξεζε απνηειεί ην θνκκάηη «ηξίγσλα θάιαληα» 

φπνπ αθνινπζήζεθε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. 

ηφρνο (β’ θάζε πξνγξάκκαηνο): λα παξαθνινπζεί παξηηηνχξα θαη λα παίδεη 

κέρξη ηέζζεξηο ζπλερφκελεο λφηεο ρσξίο θαζνδήγεζε νπνηνπδήπνηε είδνπο 

Ζ άζθεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ εμάζθεζε νπηηθήο ζάξσζεο είρε 

πξννδεπηηθή δηαβάζκηζε δπζθνιίαο. ηα θνκκάηηα ηνπ βηβιίνπ ν καζεηήο έθηαζε λα 

παίδεη κέρξη δχν ζπλερφκελεο λφηεο. Σν πξφβιεκα πνπ παξνπζηάζηεθε είλαη πσο ν 

καζεηήο έπαηδε ηε πξψηε λφηα αιιά δελ πξνρσξνχζε ζηε δεχηεξε. Πνιιέο θνξέο 

κάιηζηα έπαηδε ζπλερφκελα ηε πξψηε λφηα θαη ρξεηαδφηαλ ιεθηηθή πξνηξνπή γηα λα 

ζηακαηήζεη θαη λα παίμεη ηελ επφκελε. ηα  «ηξίγσλα θάιαληα» έθηαζε λα παίδεη 

κέρξη θαη ηέζζεξηο λφηεο αθνχ φκσο είρε πξνεγεζεί εμάζθεζε ζηελ αλαγλψξηζε 

κνηίβσλ.
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5
ν
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δφκεζε θαη ε εθαξκνγή ελφο 

πξνγξάκκαηνο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο πνπ απεπζχλεηαη ζε δχν ζπγθεθξηκέλα παηδηά 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηεο έξεπλαο είλαη ε 

πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξλάεη ν δάζθαινο ηεο κνπζηθήο γηα λα δνκήζεη έλα 

επηηπρεκέλν πξφγξακκα θαη γηα λα αληηκεησπίδεη ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ. Ζ 

έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε ζθνπηά ηνπ δαζθάινπ κνπζηθήο πνπ θαιείηαη λα 

αληαπνθξηζεί ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε ηππηθήο αλάπηπμεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

ππφ απφιπηα ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο. Γεδνκέλνπ φηη ε δηδαζθαιία κνπζηθψλ νξγάλσλ 

ζε άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη έλαο ηνκέαο γηα ηνλ νπνίν έρεη 

αλαπηπρζεί ελδηαθέξνλ κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ 

πξνηάζεηο θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ έηζη ψζηε λα ελζαξξχλεηαη ε δηδαζθαιία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ παηδηψλ.  

Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξνχζε ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ελφο επηηπρεκέλνπ πξνγξάκκαηνο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο γηα παηδηά 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Παξφιν πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο είλαη 

γεληθφο θαη αζαθήο θαη αλαθέξεηαη ζε έλαλ αλνκνηνγελή πιεζπζκφ, είλαη αζθαιέο λα 

ζεσξήζνπκε φηη θάπνηεο βαζηθέο αξρέο θαη ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο είλαη 

απνηειεζκαηηθά γηα ηα πεξηζζφηεξα παηδηά απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ. Με ηνλ ίδην ηξφπν 

άιισζηε ιεηηνπξγνχλ θαη νη κέζνδνη κνπζηθήο δηδαζθαιίαο πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ 

γεληθφ πιεζπζκφ. 

ηε δφκεζε ησλ πξνγξακκάησλ, ππήξρε ε πξνζπάζεηα λα εθαξκνζηνχλ νη 

αξρέο δηδαζθαιίαο πνπ πξνηείλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. Ο ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο ησλ 

πξνγξακκάησλ έρεη νκνηφηεηεο κε ην κνληέιν ηεο Nordlund (2006) κε ζηάδηα: α) ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή, β) ηελ μερσξηζηή αμηνιφγεζε ηνπ θάζε ηνκέα 

ηεο επίδνζεο γηα ηελ απνθξπζηάιισζε ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ 

(ζσκαηηθφο, αηζζεηεξηαθφο, επηθνηλσληαθφο, καζεζηαθφο ή ζπκπεξηθνξηθφο), γ) ηελ 

επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πξνζαξκνγψλ θαη δ) αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε (Nordlund, 2006). 

 Ζ αξρηθή αμηνιφγεζε ησλ κνπζηθψλ δεμηνηήησλ θαη πξνηηκήζεσλ ησλ παηδηψλ 

φξηζε ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο σο πξνο ην 
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πεξηερφκελν, ηε δηαδηθαζία θαη ην ηειηθφ πξντφλ. Σα βαζηθά ζηνηρεία ησλ δχν 

πξνγξακκάησλ ήηαλ: 

 ε δηδαζθαιία ηνληθψλ θαη ξπζκηθψλ κνηίβσλ (κφλν γηα ηελ Αιεμάλδξα) 

 ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ κνπζηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ Gary McPherson (1995) 

 ε ρξήζε ελαιιαθηηθνχ (γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Γηψξγνπ) θαη πξνζαξκνζκέλνπ 

(γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Αιεμάλδξαο) ζπζηήκαηνο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο 

Οη δχν πξψηνη παξάκεηξνη νπζηαζηηθά απνηεινχλ ζηνηρεία κηαο θαιήο 

δηδαζθαιίαο φκσο ζηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ρξεηάζηεθαλ δηάθνξεο 

ηξνπνπνηήζεηο ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ.  

Όζνλ αθνξά ηα κνηίβα, ζε κηα ηππηθή δηδαζθαιία ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο 

θσλεηηθήο κίκεζεο ησλ ηνληθψλ κνηίβσλ, κίκεζεο ησλ ξπζκηθψλ κνηίβσλ κε 

ρηππήκαηα ζην ζψκα, αλαπαξαγσγήο ησλ κνηίβσλ εμ’ αθνήο θαη αλαπαξαγσγήο 

κνηίβσλ κε αλάγλσζε παξηηηνχξαο. ηελ πεξίπησζε ηεο Αιεμάλδξαο θάλεθε απφ ηελ 

αμηνιφγεζε πσο ε καζήηξηα δελ αξέζθεηαη ζηε ρξήζε ηεο θσλήο θαη ηνπ ζψκαηφο 

ηεο, νπφηε ε κίκεζε κνηίβσλ κε ηε θσλή θαη κε ρηππήκαηα αθαηξέζεθε απφ ην 

πξφγξακκα. ηελ αλαπαξαγσγή κνηίβσλ εμ’ αθνήο αθνινπζήζεθε κηα απινπνηεκέλε 

δηαδηθαζία θαη ζηελ αλάγλσζε παξηηηνχξαο ππήξμε απινπνίεζε σο πξνο ην πιηθφ, κε 

βέιε πνπ δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο κεισδίαο αληί γηα ηηο λφηεο ηνπ κνηίβνπ ζην 

πεληάγξακκν 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Γηψξγνπ ππήξμε θαιή αληαπφθξηζε κφλν ζηε θσλεηηθή 

κίκεζε ηνληθψλ κνηίβσλ αιιά φρη ζηηο ππφινηπεο πνπ αθνξνχζαλ ηε κίκεζε, ηελ 

αλαπαξαγσγή, ηελ εχξεζε εμ’ αθνήο θαη αλαγλψξηζε ησλ κνηίβσλ. Δπνκέλσο ε 

δηδαζθαιία κνηίβσλ θαηείρε κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γηψξγνπ. 

Σα δχν παηδηά δηδάρζεθαλ ηα θνκκάηηα ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηνπο βάζεη δχν 

δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ: ηεο δηαζηεκαηηθήο θαη ηεο κεζφδνπ ηνπ κεζαίνπ λην. ηε 

δηαζηεκαηηθή κέζνδν νη καζεηέο δηαβάδνπλ ηηο λφηεο ζε κηθξέο νκάδεο φπνπ 

καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο κνπζηθήο θαη ηα δηαζηήκαηα (βήκα, 

πήδεκα) κεηαμχ ησλ λνηψλ, δίλεηαη δειαδή ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα κνηίβα, ελψ ην 

πεληάγξακκν πξνζηίζεηαη ζηαδηαθά. ηε κέζνδν ηνπ κεζαίνπ λην νη λφηεο θαη ηα 

ζχκβνιά ηνπο δηδάζθνληαη ηαπηφρξνλα θαη ε αληηζηνίρηζε ζπκβφινπ λφηαο είλαη έλα 

πξνο έλα. Σν βηβιίν ξεπεξηνξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ Αιεμάλδξα 

ρξεζηκνπνηεί ηε δηαζηεκαηηθή κέζνδν ελψ ην βηβιίν ηνπ Γηψξγνπ ρξεζηκνπνηεί ηε 

κέζνδν ηνπ κεζαίνπ λην.  
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Αλ ζέινπκε λα κειεηήζνπκε ηε ζπκβνιή ηεο δηδαζθαιίαο κνηίβσλ ζηελ 

εθκάζεζε ηνπ αξκνλίνπ, κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηελ 

αλαπαξαγσγή θνκκαηηψλ ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηνπο, εθφζνλ αμηνινγήζεθαλ κε ηα ίδηα 

θξηηήξηα θαη ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Ζ ζχγθξηζε γίλεηαη αλάκεζα ζηα ηξία θνκκάηηα ηεο 

Αιεμάλδξαο κε ηηο ηξεηο καχξεο λφηεο θαη ηα ηέζζεξα θνκκάηηα ηνπ Γηψξγνπ κε ηξεηο 

λφηεο, φπσο επίζεο ηα «ηξίγσλα θάιαληα» πνπ είλαη θνηλφ θνκκάηη θαη γηα ηνπο δχν. 

Ζ Αιεμάλδξα ζηα θνκκάηηα κε ηξεηο λφηεο έθηαζε πνζνζηφ αθξίβεηαο >90% 

ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο, εθηφο απφ ηα δάρηπια πνπ δελ αμηνινγήζεθαλ. Ο Γηψξγνο 

έθηαζε θαη απηφο πνζνζηφ αθξίβεηαο >90% γηα ηνπο παξάγνληεο λφηεο, αμίεο θαη 

δάρηπια, φρη φκσο ζηε ηήξεζε ηεο ξνήο ησλ θνκκαηηψλ φπνπ ε αθξίβεηα δελ 

μεπέξαζε ην 60%. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Γηψξγνπ, θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ θνκκαηηνχ «ηξίγσλα 

θάιαληα»  έγηλε επεμεξγαζία ηνπ θνκκαηηνχ κε αλαγλψξηζε θαη ζχγθξηζε κνηίβσλ, 

θαζψο θαη μερσξηζηή εμάζθεζε αλά κέηξν· ζε απηφ ην θνκκάηη ν Γηψξγνο έθηαζε 

πνζνζηφ αθξίβεηαο 90 – 100% ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο θαη ζηε ξνή, ε νπνία ζε 

θνκκάηηα κε ιηγφηεξεο λφηεο είρε ρακειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο. Ζ βειηίσζε πνπ 

ζεκεηψζεθε ζε απηφ ην θνκκάηη ίζσο νθείιεηαη ζηε κειέηε ησλ κνηίβσλ, ίζσο ζηελ 

νηθεηφηεηα ηνπ καζεηή κε ηε κεισδία ίζσο θαη ζηελ εζηηαζκέλε εμάζθεζε. Σν 

πνζνζηφ ηεο Αιεμάλδξαο ήηαλ 100% γηα ηηο λφηεο, 98% γηα ηηο αμίεο θαη 83% γηα ηε 

ξνή. Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη πσο ε Αιεμάλδξα έκαζε φια ηα θνκκάηηα 

απ’ έμσ ελψ ν Γηψξγνο δελ κπνξνχζε λα ηα αλαπαξάγεη ρσξίο ηελ αλάγλσζε 

παξηηηνχξαο. Όπσο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, ε ρξήζε ησλ κνηίβσλ ζηε 

δηδαζθαιία δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηε κλήκε εξγαζίαο γηα ηελ επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηψλ αθνχ μερσξηζηέο πιεξνθνξίεο ελνπνηνχληαη ζε κηα κεγαιχηεξε κνλάδα 

(Pike, 2014) 

Δπνκέλσο ην ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο σο πξνο ην ξφιν ησλ ηνληθψλ θαη 

ξπζκηθψλ κνηίβσλ ζηελ εθκάζεζε ηνπ αξκνλίνπ, είλαη πσο απνηεινχλ έλα βαζηθφ 

ζηνηρείν κηαο επηηπρεκέλεο πξνζαξκνζκέλεο δηδαζθαιίαο θαη ε εμάζθεζε ζε απηά ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ δηαθνξεηηθψλ αηζζεηεξηαθψλ νδψλ θαη ζε δηαθνξεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (αθνπζηηθή εμάζθεζε, αλαπαξαγσγή θνκκαηηνχ, απηνζρεδηαζκφο). 

Σν ζπκπέξαζκα απηφ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηε βηβιηνγξαθία πνπ ζεσξεί ηελ 

θαηάθηεζε ησλ κνηίβσλ βάζε γηα ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ κνπζηθψλ δεμηνηήησλ 

(Elliot, 1982· Grutzmacher, 1987· MacKnight, 1975· Richardson, 1972· Hodges, 
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1992· Hayward & Gromko, 2009· Gordon, 1989/2007· Mc Dowell, 2010· Pike, 2014 

θ.ά.). 

Ωο πξνο ηε δεχηεξε παξάκεηξν ησλ πξνγξακκάησλ, ε εθαξκνγή ηνπ 

κνληέινπ κνπζηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ Gary McPherson (1995), πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο ζε θάζε δεμηφηεηα σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηε δηαδηθαζία θαη 

ην πξντφλ, βάζεη ηνπ επηπέδνπ εηνηκφηεηαο θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ παηδηψλ. 

Πνιιέο απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, πξνηείλνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Αιεμάλδξαο, νη πξνζαξκνγέο σο πξνο ην 

πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχζαλ α) ην ζχζηεκα κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο 

πνπ μεθίλεζε πνιχ απινπνηεκέλν θαη κεηαβιήζεθε ζηαδηαθά πξνζεγγίδνληαο ην 

θαλνληθφ ζχζηεκα (Mc Dowell, 2010) κε κεγέζπλζε ησλ ζπκβφισλ (Hammel & 

Hourigan 2011), β) ην ξεπεξηφξην πνπ ήηαλ κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε απηφ πνπ 

αλακέλεηαη λα θαηαθηήζεη έλαο καζεηήο ηππηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζην ίδην 

δηάζηεκα (Abramo, 2012), γ) ηελ μερσξηζηή εμάζθεζε πάλσ ζηε ζάξσζε ηνπ καηηνχ 

θαηά ηελ αλάγλσζε παξηηηνχξαο (Mc Dowell, 2010), δ) ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

αθνπζηηθήο εμάζθεζεο πνπ πξνζαξκφζηεθαλ ζην επίπεδν εηνηκφηεηαο ηεο 

καζήηξηαο, ε) ηε ρξήζε εηθφλσλ πνπ δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ησλ κνηίβσλ (Mc 

Dowell, 2010), ζη) ηνλ απηνζρεδηαζκφ πνπ παξέκεηλε ζηνλ αξρηθφ δηαρσξηζκφ 

ξπζκνχ θαη κεισδίαο θαη δ) ην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ 

πιάλνπ καζήκαηνο πνπ είραλ σο θεληξηθφ ζηνηρείν ηελ εμάζθεζε ζηα ηνληθά θαη 

ξπζκηθά κνηίβα θαη βαζίζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο πξνηηκήζεηο ηεο καζήηξηαο. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Γηψξγνπ, ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο κνηάδεη 

αξθεηά κε έλα πξφγξακκα ηππηθήο δηδαζθαιίαο πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ εθκάζεζε 

ησλ ζπκβφισλ θαη ζηελ αληηζηνίρηζή ηνπο κε ηηο λφηεο ζηα πιήθηξα, κε ρξήζε φκσο 

ελφο ελαιιαθηηθνχ ζπζηήκαηνο ζεκεηνγξαθίαο (McDowell, 2010, Kuo & Chuang, 

2013). Όπσο θαη ζηελ πξψηε πεξίπησζε, ππήξρε πξνζαξκνγή ζην κέγεζνο ηνπ 

ξεπεξηνξίνπ (Abramo, 2012) θαη ππήξρε μερσξηζηή εμάζθεζε πάλσ ζηελ νπηηθή 

ζάξσζε θαηά ηελ αλάγλσζε παξηηηνχξαο (McDowell, 2010) θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα 

ηελ επέθηαζε ηεο θσλήο ηνπ καζεηή (φ.π.). Ο ζρεδηαζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ έγηλε 

θπξίσο βάζεη αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο θαη βάζεη ησλ 

πξνηηκήζεσλ ηνπ καζεηή. 

Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία, δειαδή ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ζην πξφγξακκα ηεο 

Αιεμάλδξαο θαη ηνπ Γηψξγνπ εθαξκφζζεθε έλαο αξγφο ξπζκφο δηδαζθαιίαο 

(Abramo, 2012), δηαθνξεηηθνί ηξφπνη πξνζέγγηζεο κηαο έλλνηαο, παηγληψδεο 
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ραξαθηήξαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο φζν ην επέηξεπε ε ειηθία ηνπο (Jacobi, 2011), ζπρλή 

επαλάιεςε ησλ κεκαζεκέλσλ δεμηνηήησλ (Mc Dowell, 2010) θαη ζπρλή αμηνιφγεζε 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί ε εηζαγσγή κηαο λέαο ελφηεηαο ή ε αλαβάζκηζε κηαο 

θεθηεκέλεο δεμηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε ηνπ Γηψξγνπ ππήξρε επηπιένλ ην ζηνηρείν 

ηεο ξνπηίλαο ζην κάζεκα ψζηε ν καζεηήο λα ληψζεη αζθάιεηα.  

Οη θπξηφηεξεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφζζεθαλ ζηε δηδαζθαιία θαη 

ησλ δχν παηδηψλ ήηαλ ε αλάιπζε έξγνπ, ε νπηηθή θαζνδήγεζε θαηά ηελ αλάγλσζε 

παξηηηνχξαο θαη ε θηινζνθία γηα έλα πξάγκα ηε θνξά. Μία άιιε θνηλή ζηξαηεγηθή 

ήηαλ ε ρξήζε πξνηξνπψλ, ζηε κελ Αιεμάλδξα κε θζίλνπζα θαζνδήγεζε, ζηνλ δε 

Γηψξγν κε αχμνπζα θαζνδήγεζε. ηελ θζίλνπζα θαζνδήγεζε ε βνήζεηα είλαη 

απμεκέλε ζηελ αξρή κηαο εξγαζίαο θαη κεηψλεηαη ζηαδηαθά φζν ν καζεηήο 

εμνηθνηψλεηαη κε ηελ εξγαζία. ηελ αχμνπζα θαζνδήγεζε ε βνήζεηα αξρηθά είλαη 

ειάρηζηε θαη απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ αληαπφθξηζε ηνπ καζεηή.  

Σα δχν παηδηά είραλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνθίι κάζεζεο θαη 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο νπφηε νη πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία ηνπο είραλ αξθεηέο 

δηαθνξέο. Ζ Αιεμάλδξα αλήθεη ζηνλ νπηηθφ θαη αθνπζηηθφ ηχπν κάζεζεο. 

Αληηδξνχζε θαιά ζε ιεθηηθά θαη αθνπζηηθά εξεζίζκαηα θαη ζηελ ηερληθή πξνηχπνπ 

κίκεζεο. Δπηπιένλ έρεη δπλαηή καθξνπξφζεζκε κλήκε θαη ζπγθξαηνχζε εχθνια ηε 

καθξνδνκή ησλ θνκκαηηψλ. Μηα άιιε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε ρξήζε 

ζπιιαβψλ γηα ηελ εκπέδσζε ησλ ξπζκηθψλ κνηίβσλ (Hodges, 1992). Ο Γηψξγνο, απφ 

ηελ άιιε πιεπξά είλαη θαζαξά νπηηθφο ηχπνο κάζεζεο, ηα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα δελ 

ηνπ ήηαλ ζαθή. Ζ κλήκε εξγαζίαο ήηαλ πεξηνξηζκέλε γη απηφ ε ηερληθή πξνηχπνπ 

κίκεζεο δελ ιεηηνπξγνχζε. Ο Γηψξγνο αληηδξνχζε θαιά ζηελ νπηηθή θαη ζηε θπζηθή 

θαζνδήγεζε. Ζ παξηηηνχξα γηα ηελ Αιεμάλδξα ήηαλ έλαο νπηηθνο βνεζεηηθφο ηξφπνο 

νξγάλσζεο ηεο κεισδίαο ελψ γηα ηνλ Γηψξγν ήηαλ απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο 

εθηέιεζεο θνκκαηηψλ.   

Ωο πξνο ην ηειηθφ πξντφλ, γηα ηε δεμηφηεηα αλαπαξαγσγήο θνκκαηηψλ θαη γηα 

ηνπο δχν καζεηέο νξίζηεθε ρακειφηεξν απαηηνχκελν πνζνζηφ αθξίβεηαο ζηελ 

εθηέιεζε ζε ζρέζε κε έλα ηππηθφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο. Δπίζεο ππήξραλ ιηγφηεξεο 

απαηηήζεηο σο πξνο ηε ηαρχηεηα εθηέιεζεο ησλ θνκκαηηψλ θαη επηπιένλ σο πξνο ηε 

ρξήζε φισλ ησλ δαρηχισλ, κφλν γηα ηελ Αιεμάλδξα (Mc Dowell, 2010). 

Σν κνληέιν κνπζηθψλ δεμηνηήησλ (Mc Pherson, 1995) ππνζηεξίδεη ηε γεληθή 

αλάπηπμε ηεο κνπζηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη πεξηγξάθεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθκάζεζε ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζηελ έξεπλα 
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ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηε δηαδηθαζία ζέζπηζεο ζηφρσλ γηα ηνπο καζεηέο θαη ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ κε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο, δνκεκέλεο ή πην 

δεκηνπξγηθέο. Ωζηφζν, ζηε γλήζηα κνξθή ηνπ ην κνληέιν ήηαλ αξθεηά απαηηεηηθφ 

γηα ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Ζ αξρηθή αμηνιφγεζε φξηζε πνηεο 

δεμηφηεηεο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε δηδαζθαιία θαη ζε πνην επίπεδν. πλνιηθά 

εθαξκφζζεθαλ πνιιέο δηαθνξνπνηήζεηο δηαθφξσλ βαζκψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

ηεζζάξσλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Μηα άιιε δπζθνιία ζρεηηθή 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ήηαλ ν πεξηνξηζκέλνο δεκηνπξγηθφο ρξφλνο ηνπ θάζε 

καζήκαηνο δεδνκέλνπ ηνπ αξγνχ ξπζκνχ δηδαζθαιίαο, ηεο δπζθνιίαο επηθέληξσζεο 

ηεο πξνζνρήο γηα ηε καζήηξηα θαη γεληθά ηεο αληνρήο ησλ παηδηψλ. Δηδηθά ζηε 

δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, δφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε 

ξεπεξηνξίνπ, επνκέλσο θαη ζηελ αλάγλσζε παξηηηνχξαο θαη ζηηο άιιεο ζπλαθείο 

ππνδεμηφηεηεο, πνπ απνξξνθνχζε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ησλ καζεκάησλ. Δλ 

θαηαθιείδη, ην κνληέιν ησλ πέληε κνπζηθψλ δεμηνηήησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

έξεπλα κε ηξνπνπνηήζεηο, επειημία θαη ειαζηηθφηεηα θαη ζεσξήζεθε πεξηζζφηεξν σο 

έλα εξγαιείν δηδαζθαιίαο παξά σο έλα δνκεκέλν πξφγξακκα.  

Σν ηξίην βαζηθφ ζηνηρείν ησλ πξνγξακκάησλ ηεο έξεπλαο ήηαλ ε ξηδηθή 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο. ην ελαιιαθηηθφ ζχζηεκα 

ρξσκαηηζηήο ζεκεηνγξαθίαο ηα ζχκβνια είλαη πην απιά θαη μεθάζαξα, γξάθνληαη ζην 

ίδην χςνο ζην ραξηί θαη ππάξρεη επίζεο απηφκαηε κεηάθξαζε ησλ ζπκβφισλ ζε λφηεο 

ζην αξκφλην θαη αληηζηνηρία ζε δάρηπια. Σν ζεηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε 

απιφηεηά ηνπ πνπ δεκηνπξγεί ρακειφο θφξην εξγαζίαο θαηά ηε γλσζηηθή 

επεμεξγαζία. Σν αξλεηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ζηελ αξρηθή κνξθή ηνπ ην ζχζηεκα 

αλαθέξεηαη κφλν ζε θνκκάηηα πνπ αλήθνπλ ζην αξράξην επίπεδν. ε πεξίπησζε πνπ 

εηζαρζνχλ πεξηζζφηεξεο λφηεο θαη αμίεο ηφηε ην ζχζηεκα ράλεη ηελ απιφηεηά ηνπ. 

Δπίζεο είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγεζεί κπέξδεκα κε ηελ αληηζηνηρία λφηαο δαρηχισλ 

φηαλ εηζαρζνχλ θνκκάηηα κε δηαθνξεηηθή ηνληθή ηνπνζέηεζε. Μία εμέιημε ηεο 

ρξσκαηηζηήο ζεκεηνγξαθίαο κπνξεί λα είλαη ε γξαθή ησλ ζπκβνιψλ ζε δηαθνξεηηθφ 

χςνο αλάινγα κε ην ηνληθφ ηνπο χςνο, κε ή ρσξίο ηελ παξνπζία πεληαγξάκκνπ. 

Σν πξνζαξκνζκέλν ζχζηεκα ζεκεηνγξαθίαο ζην πξφγξακκα ηεο Αιεμάλδξαο 

νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ αξγή θαη ζηαδηαθή εηζαγσγή ζην ηππηθφ ζχζηεκα 

δηδαζθαιίαο: αξρηθά ππάξρνπλ νη θάξηεο ησλ ξπζκηθψλ κνηίβσλ νη νπνίεο 

ζπλδπάδνληαη κε ηα βέιε πνπ δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ 

κεισδηθά κνηίβα (McDowell, 2010), ζηε ζπλέρεηα νη θάξηεο γίλνληαη εηθφλεο ζε 
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κηθξφηεξν κέγεζνο θαη ζπλδπάδνληαη κε ηα ζχκβνια ησλ λνηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηα 

κνηίβα θαη ηέινο, νη θάξηεο απνζχξνληαη θαη κέλνπλ κφλν ηα ζχκβνια ησλ λνηψλ 

κεγεζπκέλα θαη απνηππσκέλα ζε δηαθνξεηηθφ χςνο, αλάινγα κε ην ηνληθφ ηνπο χςνο, 

κε ζεκεησκέλν ην φλνκα ηεο λφηαο. ε κηα ελδερφκελε ζπλέρηζε ηεο δηδαζθαιίαο ζα 

γίλεη εηζαγσγή ηνπ πεληαγξάκκνπ θαη ηειηθά ε καζήηξηα ζα παξαθνινπζεί ην 

θαλνληθφ ζχζηεκα κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο κε κηα πξνζαξκνγή σο πξνο ην κέγεζνο 

ησλ ζπκβφισλ.  

ε ζρέζε κε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο είλαη βαζηθφ ζηνηρείν κηαο δηδαζθαιίαο πνπ απεπζχλεηαη ζε 

παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. ηελ παξνχζα έξεπλα θαη ηα δχν 

ζπζηήκαηα ήηαλ επηηπρή σο πξνο ηελ αλαπαξαγσγή κνπζηθήο κε ηε βνήζεηα 

παξηηηνχξαο, φκσο ην ζχζηεκα πνπ βαζίζηεθε ζηα ηνληθά θαη ξπζκηθά κνηίβα, 

δειαδή ζηε δηαζηεκαηηθή κέζνδν, ήηαλ πεξηζζφηεξν επλντθφ γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

άιισλ δεμηνηήησλ φπσο είλαη ε «εγγξαθή» ησλ θνκκαηηψλ ζηε καθξφρξνλε κλήκε 

κε αλαπαξαγσγή ηνπο ρσξίο ηελ παξαθνινχζεζε παξηηηνχξαο θαη ε αλαπαξαγσγή 

κνπζηθήο εμ’ αθνήο. Σν ζχζηεκα ρξσκαηηζηήο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο αλ θαη ήηαλ 

πην απιφ ζηε δηδαζθαιία θαη εχθνια θαηαλνεηφ γηα ηνλ καζεηή, δελ ππνζηήξημε ηε 

δεκηνπξγία κνπζηθψλ ζρεκάησλ, δειαδή ηελ θαηάθηεζε ηνληθψλ θαη ξπζκηθψλ 

κνηίβσλ· αληίζεηα ελζάξξπλε κηα κεραληζηηθή κεηάθξαζε ησλ ζπκβφισλ ζε λφηεο. 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη κέζνδνη πνπ επηθεληξψλνληαη ζηηο λφηεο, φπσο 

απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο θαζψο επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ 

καζεηή ζε κεκνλσκέλεο λφηεο θαη φρη ζηε δνκή ηεο κνπζηθήο (Gudmundsdottir, 

2010). πκπεξαζκαηηθά, ε δηαζηεκαηηθή κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη κε έλα 

θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν ζχζηεκα ζεκεηνγξαθίαο, ζεσξείηαη θαηαιιειφηεξε γηα 

ηε δηδαζθαιία ηνπ αξκνλίνπ ζε παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Έλα άιιν ζπκπέξαζκα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε 

ρξεζηκφηεηα ηεο νηθεηφηεηαο ηνπ καζεηή κε ηα θνκκάηηα πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζεί 

(Frewen, 2010). ην θνκκάηη «ηξίγσλα θάιαληα» ν Γηψξγνο πέηπρε πνιχ πςειά 

πνζνζηά επίδνζεο θαη ε Αιεμάλδξα έδεημε κεγάιε επηκνλή θαη ππνκνλή ζηε κειέηε 

ηνπ θνκκαηηνχ. Δπίζεο, φπσο πξνηείλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, ν απηνζρεδηαζκφο 

απνηέιεζε έλα εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν γηα ηελ εκπέδσζε ησλ ελλνηψλ πνπ εηζάγνληαη 

ζην κάζεκα (Chyu, 2004). 
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ηε δηδαζθαιία κνπζηθνχ νξγάλνπ ν δάζθαινο έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη 

πνιιέο επζχλεο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Ζ πξνεηνηκαζία έγθεηηαη 

ζηνλ καθξφρξνλν θαη βξαρχρξνλν ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηε ζέζπηζε 

θαηάιιεισλ ζηφρσλ, ζηελ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ πιηθψλ θαη ηε 

πξνζαξκνγή ηνπο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζην επίπεδν θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

καζεηή. Μέξνο ηεο πξνεηνηκαζίαο απνηειεί επίζεο ε πξφβιεςε πξνβιεκάησλ πνπ 

είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ θαη ε εχξεζε ιχζεσλ (Colprit, 2000). Ζ ηθαλφηεηα 

ζρεδηαζκνχ εληζρχεηαη απφ έλα ζσζηφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. Ζ εξεπλήηξηα ζπκθσλεί 

κε ηελ άπνςε ηεο Mazur (2004), ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ ρξεηάδεηαη έλαο δάζθαινο κνπζηθήο γηα λα δηδάμεη ζε παηδηά κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα παξέρεη 

πςειήο πνηφηεηαο δηδαζθαιία. Οη κνπζηθνπαηδαγσγηθέο κέζνδνη Kodaly, Orff θαη 

Gordon έρνπλ θνηλέο αξρέο θαη ηερληθέο κε ηελ εηδηθή παηδαγσγηθή φπσο είλαη ηα 

πνιπαηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, ε αιιεινπρία πξάμε-εηθφλα-ζχκβνιν θαη ν έιεγρνο 

εηνηκφηεηαο ηνπ καζεηή πξηλ ηε δηδαζθαιία θαηλνχξηαο έλλνηαο (Mazur, 2004).   

ην άξζξν ηνπ Colprit (2000), πεξηγξάθνληαη νη επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ 

δαζθάινπ κνπζηθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κε δεκηνπξγία επράξηζηνπ θαη 

ελζαξξπληηθνχ θιίκαηνο (Gerrity et al., 2013), γξήγνξε αμηνιφγεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ιήςε απνθάζεσλ γηα αλαδηνξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο πξφηππν, λα δίλεη ζπγθεθξηκέλε αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ 

καζεηή θαη λα δηδάζθεη ζηξαηεγηθέο πνπ νδεγνχλ ζηελ απηφ-νξγάλσζε ηνπ καζεηή. 

ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε πξνζπάζεηα γηα ηήξεζε φισλ ησλ παξαπάλσ αξρψλ θαη 

ηδηαίηεξα ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ. 

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξνχζε ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ζηελ έξεπλα δελ αμηνινγήζεθαλ νη 

καζεηέο αιιά ην ίδην ην πξφγξακκα, γηα ην αλ πέηπρε λα αλαπηχμεη ηηο κνπζηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ. Δηδηθά φηαλ ην πιαίζην δηδαζθαιίαο είλαη έλαο πξνο έλαλ, ε 

φπνηα απνηπρία ησλ καζεηψλ νθείιεηαη ζε αλεπάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο. Μφλν ζηελ αξρηθή αμηνιφγεζε κειεηάηαη ην επίπεδν θαη ην πξνθίι 

κάζεζεο ηνπ παηδηνχ πξνθεηκέλνπ λα δνκεζεί ην θαηάιιειν πξφγξακκα.  

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε κε βάζε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ 

ζηελ αξρή θαη ζηε κέζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη ζηφρνη γηα αλαπαξαγσγή ησλ 

θνκκαηηψλ ήηαλ ζπγθεθξηκέλνη θαη αλαθεξφληνπζαλ ζε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα, κε 

ην πνζνζηφ επηηπρίαο λα νξίζηεθε ζην 80% γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο. χκθσλα κε 
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ηε γλψκε ηεο γξάθνπζαο ην πνζνζηφ επηηπρίαο ζε κηα ηππηθή δηδαζθαιία ζα ήηαλ ην 

90% γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ερνγξαθήζεηο ησλ κνπζηθψλ εθηειέζεσλ ζε δηάθνξα καζήκαηα· ε Αιεμάλδξα 

ελεκεξσλφηαλ πξηλ ηελ ερνγξάθεζε ελψ ν Γηψξγνο φρη. Οη πνιιαπιέο ερνγξαθήζεηο 

είλαη πξνηηκφηεξεο απφ κηα ηειηθή ερνγξάθεζε θαζψο νη πξψηεο δίλνπλ εηθφλα ηεο 

εμέιημεο ηνπ καζεηή θαη ηεο ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ. Δπηπξνζζέησο, είλαη 

πηζαλφ ε θαιχηεξε επίδνζε ζε έλα θνκκάηη λα ζεκεησζεί ζε έλα ελδηάκεζν κάζεκα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη φρη ζηε ηειηθή αμηνιφγεζε.  

Καηά ηε πξψηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ ήηαλ αθφκα κηα δηεξεπλεηηθή 

πεξίνδνο θαη γηα ηα δχν παηδηά, πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνιφγεζε ησλ ίδησλ ησλ ζηφρσλ 

πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νδήγεζε ζηελ αλαζεψξεζή ηνπο. Μία ηέηνηα πεξίπησζε 

ήηαλ ε αθαίξεζε ηνπ ζηφρνπ γηα ηα δάρηπια θαηά ηελ αλαπαξαγσγή ησλ θνκκαηηψλ 

γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Αιεμάλδξαο, κεηά απφ έληνλε θαη ζπλερφκελε άξλεζε ηεο 

καζήηξηαο λα εμαζθείηαη κε φια ηα δάρηπια.  

Σέινο, ππήξρε θαη αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε θάζε κάζεκα, κέζσ 

παξαηήξεζεο ησλ αληηδξάζεσλ ησλ καζεηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο 

δηδαθηηθέο ηερληθέο. Ζ Αιεμάλδξα ήηαλ εθδεισηηθή θαη έδεηρλε επζέσο ηελ αξέζθεηα 

ή δπζαξέζθεηά ηεο ζε κηα δξαζηεξηφηεηα ή ζε κηα δηδαθηηθή ηερληθή. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Γηψξγνπ ρξεηαδφηαλ πην πξνζερηηθή παξαηήξεζε θαζψο δελ εθδήισλε 

άξλεζε αθφκα θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλεθε λα ηνλ δπζθνιεχνπλ θαη λα ηνλ 

αγρψλνπλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο γηλφηαλ ζχγθξηζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ηηο ηπρφλ αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ επεκεξία ηνπ καζήκαηνο θαη 

απνθαζηδφηαλ ε αλαβνιή/αθχξσζε, ε κεηαηξνπή/αληηθαηάζηαζε ή ε ζπλέρηζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Σν ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλαθέξεηαη ζηηο πξνθιήζεηο θαη δπζθνιίεο πνπ 

πξνέθπςαλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ πξψηε πξφθιεζε πνπ αληηκεηψπηζε 

ε εξεπλήηξηα ήξζε κεηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε, ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Καη νη δχν καζεηέο δελ θαηείραλ ηηο πξναπαηηνχκελεο δεμηφηεηεο γηα ηελ αλάγλσζε 

παξηηηνχξαο φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ Jacobi (2011). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε 

βηβιηνγξαθία πξνηείλεη νη ζρεηηθέο έλλνηεο, φπσο ην ηνληθφ χςνο, λα βηψλνληαη πξψηα 

κε ην ζψκα κε αδξέο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ ρεξηψλ θαη ρξήζε ηεο θσλήο. 

Ωζηφζν απηφ δελ ήηαλ δπλαηφ, αθνχ θαη νη δχν καζεηέο δπζθνιεπφληνπζαλ ζε 

ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη κάιηζηα ε Αιεμάλδξα αληηδξνχζε αξλεηηθά. Ζ ίδηα 

εηθφλα ππήξρε θαη ζηελ αλαπαξαγσγή ξπζκηθψλ ζρεκάησλ θαη δηαηήξεζε ζηαζεξνχ 



97 
 

παικνχ. Ζ επέλδπζε ρξφλνπ θαη πξνζπάζεηαο ζε ζσκαηηθέο βησκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ επραξηζηνχλ ηνπο καζεηέο, δε θάλεθε ζσζηή επηινγή ζηελ 

εξεπλήηξηα πνπ πξνρψξεζε ζε απεπζείαο εμάζθεζε ζην φξγαλν θαη ηελ παξηηηνχξα. 

Δμάιινπ απηή είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδνπλ ζπρλά νη δάζθαινη κνπζηθψλ 

νξγάλσλ: παηδηά ειηθίαο πάλσ απφ νρηψ ρξνλψλ πνπ μεθηλνχλ ηελ εθκάζεζε 

νξγάλνπ ρσξίο λα έρεη ππάξρεη θαηνρχξσζε βαζηθψλ κνπζηθψλ ελλνηψλ θαη 

δεμηνηήησλ.  

Μία άιιε βαζηθή πξφθιεζε πνπ εκθαλίζηεθε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ήηαλ 

ε δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηνπ ζηαζεξνχ παικνχ θαη επνκέλσο ε αλαπαξαγσγή ησλ 

θνκκαηηψλ κε ξνή. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο δε βξέζεθε απνηειεζκαηηθφο 

ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηεο έλλνηαο ηνπ παικνχ· ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ θνκκαηηψλ ηα 

παηδηά δε ζεσξνχζαλ ιάζνο ην ζηακάηεκα ηεο ξνήο εθφζνλ ηειηθά έπαηδαλ ζσζηή 

λφηα. Σν πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίζηεθε κε ηερληθέο εκπεηξηθήο κάζεζεο: 

αθξνάζεηο ησλ θνκκαηηψλ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα αθνπζηηθφ πξφηππν, ιεθηηθή 

πξνηξνπή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θνκκαηηψλ, ηξαγνχδηζκα ηεο κεισδίαο απφ ηε 

δαζθάια ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηνχλ νη καζεηέο ηελ θαζπζηέξεζε, ζπλνδεία ησλ 

θνκκαηηψλ φπνπ ν καζεηήο ρξεηάδεηαη λα ζπγρξνληζηεί (κφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Γηψξγνπ) θαη ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε θαη επηζήκαλζε ζε πεξίπησζε ζσζηήο 

εθηέιεζεο. 

Ζ ηήξεζε ησλ ξπζκηθψλ αμηψλ θαηά ηελ αλαπαξαγσγή ησλ θνκκαηηψλ ήηαλ 

έλα αδχλακν ζεκείν ηεο επίδνζεο. Ζ ρξήζε ησλ ξπζκηθψλ θαξηψλ βνήζεζε πνιχ ηε 

καζήηξηα λα εκπεδψζεη θαη λα ηεξεί ηηο αμίεο, ρσξίο φκσο λα ζπλδέζεη ην ζχκβνιν 

γηα ην κηζφ θαη ην νιφθιεξν κε απηέο. ην θνκκάηη «ηξίγσλα θάιαληα» δηδάρζεθε λα 

κεηξάεη 1-2 θαη 1-2-3-4 ζηα ζεκεία ηνπ θνκκαηηνχ κε κηζά θαη νιφθιεξα. Ο Γηψξγνο, 

φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην δελ θαηέθηεζε ηα ζχκβνια γηα 

άιιεο αμίεο πέξα απφ ην ηέηαξην. Γηδάρζεθε λα αληαπνθξίλεηαη ζε κηα θίλεζε ηεο 

δαζθάιαο πνπ ζεκαίλεη φηη ε επφκελε λφηα θξαηάεη δχν ρξφλνπο.  

Ζ ξπζκηθή εμάζθεζε ζπληειείηαη θαη κέζσ απηνζρεδηαζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ εθαξκφζζεθαλ ζην βαζκφ πνπ ήηαλ αξρηθά ζρεδηαζκέλν. 

Απηή ε αδπλακία ηνπ πξνγξάκκαηνο νθείιεηαη θπξίσο ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη 

ηελ εκπεηξία ηεο εξεπλήηξηαο  ε νπνία δελ έρεη εληξπθήζεη ζηε ηέρλε ηνπ 

απηνζρεδηαζκνχ νχηε ζηε δηδαζθαιία ηνπ. Μνινλφηη αξρηθά ππήξρε ζπλεηδεηή 

πξνζπάζεηα εηζαγσγήο απηνζρεδηαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηαδηαθά θαη φζν 

κεγάισλαλ νη απαηηήζεηο ζηα θνκκάηηα, κεηψζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ. 
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Ζ Αιεμάλδξα είλαη έλα εθδεισηηθφ θαη επηθνηλσληαθφ παηδί πνπ δείρλεη 

έληνλα ηελ επραξίζηεζε θαη ηε δπζαξέζθεηά ηεο. Απηά ηα ζηνηρεία ήηαλ πνιχ 

βνεζεηηθά ζηε δεκηνπξγία επράξηζηνπ θιίκαηνο ζην κάζεκα θαη ζηελ θαηαλφεζε 

απφ ηε κεξηά ηεο δαζθάιαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επραξηζηνχλ ηε καζήηξηα. 

Δπηπιένλ, ν ελζνπζηαζκφο πνπ ππήξρε, γηα παξάδεηγκα γηα ην ρξηζηνπγελληάηηθν 

θνκκάηη, επέηξεςε ηελ εκβάζπλζε ζηε κειέηε κνπζηθψλ δνκψλ θαη ελλνηψλ θαη ηε 

δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε καζήηξηα αληηδξνχζε έληνλα φηαλ 

θνπξαδφηαλ ή βαξηφηαλ ή θπξίσο φηαλ αηζζαλφηαλ φηη δελ κπνξνχζε λα θαηαθέξεη 

θάηη. Ο ιφγνο ηεο αληίδξαζεο δελ ήηαλ επδηάθξηηνο θαη ρξεηάζηεθε κεγάιν δηάζηεκα 

παξαηήξεζεο γηα λα εληνπηζηεί ε αηηία απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Απηέο νη 

αληηδξάζεηο δπζθφιεπαλ ηελ εηζαγσγή θαηλνχξησλ ή πην πξνρσξεκέλσλ εξγαζηψλ 

θαη δεκηνπξγνχζαλ ακήραλν θιίκα. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε καζήηξηα κεηά έπαηξλε 

ρξφλν λα παίμεη ειεχζεξα κε ην αξκφλην, ή λα αθνχζεη ηα ερνγξαθεκέλα ηξαγνχδηα 

ηνπ αξκνλίνπ.  

ηελ πξψηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθαξκφζζεθε έλα ζχζηεκα 

επηβξάβεπζεο φπνπ ε καζήηξηα γηα θάζε πεληάιεπην ηνπ καζήκαηνο πνπ είρε 

ζπλεξγάζηκε ζπκπεξηθνξά, έπαηξλε έλα απηνθφιιεην κε κέγηζην ηα δέθα 

απηνθφιιεηα. Οη γνλείο ελεκεξψζεθαλ γηα ην ζχζηεκα θαη έδηλαλ ηε δηθή ηνπο 

επηβξάβεπζε κεηά ην κάζεκα. Δπίζεο ε δαζθάια έδηλε επθαηξίεο κέζα ζην κάζεκα 

γηα επηινγή δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα δηάιεηκκα. Σν ζχζηεκα επηβξάβεπζεο έδσζε έλα 

κηθξφ θίλεηξν φκσο ε εμάιεηςε ηεο ζπκπεξηθνξάο πξαγκαηνπνηήζεθε φηαλ ε 

καζήηξηα άξρηζε λα πεηπραίλεη ζηφρνπο, φπσο λα παίδεη ζσζηά ηα θνκκάηηα ηεο. Ζ 

Αιεμάλδξα είρε απηεπίγλσζε θαη θαηαιάβαηλε πφηε ε επίδνζή ηεο δελ ήηαλ επαξθήο 

θαη πφηε κηα άζθεζε ήηαλ επίηεδεο απινπνηεκέλε νπφηε ε επηβξάβεπζε έπξεπε λα 

είλαη θπξίσο εζηθή θαη νπζηαζηηθή. 

Μία άιιε δπζθνιία πνπ ζπλαληάηαη ζε πνιινχο καζεηέο, είλαη ε ηάζε ηεο 

καζήηξηαο λα παίδεη ην θνκκάηη απ’ ηελ αξρή φηαλ έθαλε ιάζνο ζηελ εθηέιεζε. ηε 

κειέηε ηνπ ρξηζηνπγελληάηηθνπ θνκκαηηνχ ε εξεπλήηξηα επέκελε γηα ρσξηζηή 

εμάζθεζε ζηα κέξε. Γεληθά ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θάπνηεο θνξέο 

ρξεηάζηεθε λα δπγηζηεί ε ζεκαληηθφηεηα ελφο ζηφρνπ κε ηελ επηζπκία ηεο καζήηξηαο. 

Μία ηέηνηα πεξίπησζε ήηαλ ν ζηφρνο γηα ηε ρξήζε ησλ δαρηχισλ πνπ έγηλε ε αηηία 

γέλλεζεο έληνλσλ αληηδξάζεσλ θαη εληέιεη απνζχξζεθε απφ ην πξφγξακκα παξά ηε 

ζεκαληηθφηεηά ηνπ. 



99 
 

Σέινο ζα αλαθεξζεί έλαο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο 

καζήηξηαο. ην 30
ν
 κάζεκα, θαη ελψ κέρξη πξφηηλνο ε δαζθάια ππνβνεζνχζε ηελ 

νπηηθή ζάξσζε θαηά ηελ αλαπαξαγσγή ησλ θνκκαηηψλ δείρλνληαο ηηο λφηεο, ε 

καζήηξηα απζφξκεηα πήξε ηηο ζειίδεο θαη έπαημε ην θνκκάηη ρσξίο ιάζνο, θνηηψληαο 

ηελ παξηηηνχξα ρσξίο βνήζεηα. Ζ καζήηξηα θαη ε δαζθάια είραλ απιψο ζπλεζίζεη ζε 

κηα θαηάζηαζε ελψ ε πξψηε ήηαλ έηνηκε λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν ζηάδην. Σν 

ζπκπέξαζκα είλαη πσο ζα πξέπεη λα δίλνληαη πξνθιήζεηο ζηνπο καζεηέο θαη 

επθαηξίεο λα δνθηκάζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο.   

Ο Γηψξγνο ππήξμε πνιχ ππνκνλεηηθφο θαη ζπλεξγάζηκνο ζηα καζήκαηα θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ήηαλ ήξεκε, ζηαζεξή θαη πξνβιεπφκελε. Απηά ηα ζηνηρεία έδσζαλ 

ηελ επθαηξία γηα αμηνπνίεζε φινπ ηνπ ρξφλνπ ηνπ καζήκαηνο, εθαξκνγή φισλ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε δπλαηφηεηα επίκνλεο εμάζθεζεο. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά ρξεηαδφηαλ κεγαιχηεξε επαηζζεζία θαη παξαηήξεζε απφ κέξνπο ηεο 

εξεπλήηξηαο γηα λα εληνπίζεη ζεκάδηα άγρνπο ή θνχξαζεο θαη γηα λα θαηαιάβεη πνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο επραξηζηνχζαλ ηνλ καζεηή. 

Μία πξφθιεζε ζηε δηδαζθαιία ήηαλ ε κε αληαπφθξηζε ηνπ καζεηή ζηε 

ηερληθή ηεο κίκεζεο. Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηρεηξήζεθαλ κε κίκεζε, κε 

δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο, δεκηνπξγνχζαλ κεγάιε ζχγρπζε ζηνλ καζεηή πνπ δελ 

θαηαιάβαηλε ηη έπξεπε λα θάλεη. Αληηζέησο, ε παξηηηνχξα ήηαλ έλα ζεκείν αλαθνξάο 

θαη ν καζεηήο έδεηρλε λα ληψζεη ζηγνπξηά, γλσξίδνληαο ηηο νδεγίεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη.  Απηή ε ζπλζήθε πεξηφξηζε ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε 

απνηέιεζκα νη δεμηφηεηεο γηα αλαπαξαγσγή εμ’ αθνήο θαη αλαπαξαγσγή απφ κλήκεο 

λα δνπιεχνληαη ιίγν ή θαζφινπ. 

Ζ βαζηθή πξφθιεζε θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ Γηψξγνπ ήηαλ ε ζχλδεζε ησλ 

δεμηνηήησλ κεηαμχ ηνπο, δειαδή νη ζηφρνη πνπ επηηπγράλνληαη ζε κηα δεμηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ άιισλ. Σν πην αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα 

είλαη ε πνιχ θαιή επίδνζε ζηελ άζθεζε θσλεηηθήο κίκεζεο κνηίβσλ ζε αληίζεζε κε 

ηε ρακειή επίδνζε ζηελ αθνπζηηθή αλαγλψξηζε κνηίβσλ θαη ζηελ αλαπαξαγσγή 

κνηίβσλ ζην αξκφλην. Δηθάδεηαη πσο ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο κε ην ζχζηεκα 

ρξσκαηηζηήο ζεκεηνγξαθίαο πνπ δίλεη έκθαζε ζην ζχλνιν θαη εζηηάδεη ζε 

κεκνλσκέλεο λφηεο, δελ βνήζεζε ζηε δεκηνπξγία ζρεκάησλ, ελφο βαζηθνχ κνπζηθνχ 

ιεμηινγίνπ πνπ είλαη θνηλφ γηα φιεο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Μία 

κέζνδνο δηδαζθαιίαο πνπ εζηηάδεη ζηα ηνληθά θαη ξπζκηθά κνηίβα κπνξεί αξρηθά λα 
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ήηαλ πην δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα αιιά ζα έζεηε ηηο βάζεηο γηα νιφπιεπξε κνπζηθή 

αλάπηπμε. 

Μία άιιε πξφθιεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ε επαξθήο θαη 

ζσζηή αξρηθή αμηνιφγεζε ηνπ καζεζηαθνχ πξνθίι ησλ παηδηψλ θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ 

πξναπαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ. ε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη ρξήζηκν ν δάζθαινο ηεο 

κνπζηθήο λα παίξλεη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο δαζθάινπο πνπ αζρνινχληαη ζε άιια 

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα κε ηνλ καζεηή, ζρεηηθά κε ηα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Ζ γλψζε απηή ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ επηινγή ζηξαηεγηθψλ θαη ζηε ζέζπηζε 

ζηφρσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην δπλακηθφ ηνπ καζεηή. Δληνχηνηο, ν δάζθαινο ηεο 

κνπζηθήο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε δηθή ηνπ αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε θαζψο ην 

αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ηδηαίηεξν θαη νη αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ κπνξεί 

λα δηαθέξνπλ φηαλ αιιάδεη ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε κηαο αμηφπηζηεο θαη έγθπξεο πνηνηηθήο έξεπλαο κε κειέηε 

πεξίπησζεο είλαη κηα κεγάιε πξφθιεζε θαζψο ε ππνθεηκεληθή θξίζε θαη εξκελεία 

ηνπ εξεπλεηή αλαπφθεπθηα επεξεάδεη ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε πξνζπάζεηα λα απνηππσζεί ζην θείκελν ε εκπεηξία ηεο 

έξεπλαο φπσο ηελ βίσζε ε εξεπλήηξηα θαη λα παξαηεζνχλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα ψζηε λα κπνξεί ν θάζε αλαγλψζηεο λα θαηαιάβεη 

ηε ινγηθή πίζσ απφ ηε ιήςε δηδαθηηθψλ απνθάζεσλ θαη λα βγάιεη ηα δηθά ηνπ 

ζπκπεξάζκαηα. 

ε κηα εθπαηδεπηηθή έξεπλα, φπνπ ηα ππνθείκελα είλαη καζεηέο, είλαη 

δχζθνιν ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο λα γεληθεπηνχλ γηα φινλ ηνλ αλαθεξφκελν 

πιεζπζκφ. Σα βαζηθά ζηνηρεία ησλ πξνγξακκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, δειαδή ε 

θαηάθηεζε ηνληθψλ θαη ξπζκηθψλ κνηίβσλ, ε πνιχπιεπξε κνπζηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ κε δξαζηεξηφηεηεο κνπζηθήο αλαπαξαγσγήο, κάζεζεο εμ’ αθνήο θαη απφ 

κλήκεο θαη απηνζρεδηαζκνχ θαη ε ρξήζε πξνζαξκνζκέλνπ ζπζηήκαηνο κνπζηθήο 

ζεκεηνγξαθίαο, πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη νδήγεζαλ ζε 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ ππάξρνπζα έξεπλα. Δπνκέλσο, απηά ηα 

ζηνηρεία κπνξνχλ λα ζεσξήζνπλ θαιή βάζε γηα ηελ αλάπηπμε κειινληηθψλ 

πξνγξακκάησλ πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο θαη ην πξνθίι κάζεζεο ηνπ θάζε 

καζεηή. Όιεο νη άιιεο δηαδηθαζίεο, ζηξαηεγηθέο θαη δηδαθηηθέο επηινγέο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν είλαη κνλαδηθφ θαη αλεπαλάιεπην απνηέιεζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηεο εξεπλήηξηαο κε ηνπο καζεηέο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα 

εθαξκνζζνχλ απηνχζηα ζηε δηδαζθαιία άιισλ παηδηψλ. πλνςίδνληαο, ε παξνχζα 
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έξεπλα ζπκπεξαίλεη φηη ν ζπλδπαζκφο ελφο πνηνηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηηο 

θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηδαθηηθέο αξρέο θαη 

ζηξαηεγηθέο ηεο εηδηθήο παηδαγσγηθήο, κπνξεί λα πεηχρεη απνηειέζκαηα θαη ζε απηφλ 

ηνλ πιεζπζκφ καζεηψλ. 

Γηα κειινληηθέο έξεπλεο πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ κειέηε πεξηπηψζεσλ, ίζσο 

κε πην εζηηαζκέλν πεξηερφκελν πνπ ζα εμάγεη πην ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα. Έλαο 

άιινο ηνκέαο πνπ ρξήδεη δηεξεχλεζεο είλαη ε ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ σο 

βνεζεηηθφ εξγαιείν ζηε κνπζηθή δηδαζθαιία καζεηψλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ. 
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