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ΕΙΣΑΓΩΓΗ     

 Μιλώντας για εκμάθηση μουσικής σε κωφούς ίσως να φαίνεται ένα 

οξύμωρο σχήμα και να προκαλεί δυσπιστία στα άτομα που δεν έχουν γνώση επί του 

αντικειμένου. Τα παραδείγματα όμως επιτυχημένων κωφών μουσικών είναι πολλά, 

και, σε συνδυασμό με έρευνες, έχει αποδειχτεί ότι οι κωφοί έχουν ίσα δικαιώματα 

στη μουσική. Τα τελευταία 20 χρόνια και με την εισαγωγή του κοχλιακού 

εμφυτεύματος στην Ελλάδα είναι ακόμα περισσότερες οι ευκαιρίες και οι 

δυνατότητες που έχουν για μουσική αγωγή ισάξια με των ανθρώπων με τυπική 

ανάπτυξη ακοής.  

 Με την ένταξη των παιδιών με προβλήματα ακοής σε σχολεία γενικής 

εκπαίδευσης, από το 2002 και μετά, δημιουργήθηκε η ανάγκη για περαιτέρω 

οδηγίες  προς τους εκπαιδευτικούς και διαμορφώθηκαν τα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών με σκοπό να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτών των μαθητών. Όμως, το 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών που δημιουργήθηκε για 

μαθητές με προβλήματα ακοής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (2004), δεν 

περιλαμβάνει το μάθημα της μουσικής, αφήνοντας ένα κενό στην ολοκληρωμένη 

εκπαίδευσή τους και στην ισάξια μεταχείρισή τους. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να 

στοιχειοθετηθεί το θεωρητικό πλαίσιο για τη διδασκαλία της μουσικής σε παιδιά με 

κώφωση ή βαρηκοΐα. Την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των κωφών και βαρήκοων 

μαθητών που χρησιμοποιούν κοχλιακό εμφύτευμα παρουσιάζει πολύ μεγάλη 

αύξηση (στις Ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί τον μισό περίπου πληθυσμό των κωφών 

μαθητών), γεγονός το οποίο δημιουργεί την ανάγκη για περαιτέρω μελέτη των 

ιδιαίτερων ακουστικών ικανοτήτων τους, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται 

τη μουσική και την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αποτελεσματική διδασκαλία 

της. 

 Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η βιβλιογραφική μελέτη των 

λειτουργιών και των δυνατοτήτων των παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα σε σχέση με 

τη μουσική και η δημιουργία ενός θεωρητικού πλαισίου αλλά και προτάσεων για τη 

διδασκαλία της μουσικής στα παιδιά αυτά. Δεν αποτελεί "μέθοδο διδασκαλίας", 

φιλοδοξεί όμως να δημιουργήσει ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο η δημιουργία της 

θα ήταν εφικτή. Η απουσία μεθόδων ή προσεγγίσεων διδασκαλίας της μουσικής σε 



 6 

παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα βασισμένων σε συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο, 

καθιστά το παρόν εγχείρημα μια μικρή απόπειρα να ανοίξει ένας νέος χώρος 

μελέτης και προβληματισμού, απαραίτητος και ικανός να σταθεί στο ύψος των 

αναγκών, για τη μύηση και την εκπαίδευση των παιδιών αυτών στη μουσική. 

Παράλληλα, η εργασία μπορεί να αποτελέσει έναν βοηθητικό οδηγό για το 

οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του παιδιού με κοχλιακό εμφύτευμα, 

παρέχοντας πληροφορίες για τις ακουστικές ιδιαιτερότητες των παιδιών αυτών, για 

τη διαφορετική αντίληψη της μουσικής και για τον τρόπο που μπορούν να 

οδηγήσουν και να βοηθήσουν αποτελεσματικά τον χρήστη κοχλιακού 

εμφυτεύματος στην απόλαυση και δημιουργία μουσικής. 

 Ξεκινώντας, είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά στους όρους βαρηκοΐα και 

κώφωση, στις κατηγορίες και τα αίτια αυτών και στη συνέχεια στα βοηθήματα που 

μπορούν να βελτιώσουν την απώλεια ακοής, δίνοντας έμφαση στη χρήση του 

κοχλιακού εμφυτεύματος. Επίσης, θα αναλυθεί η λειτουργία του κοχλιακού 

εμφυτεύματος και πώς αυτό αντικαθιστά τον κοχλία του εσωτερικού αυτιού, 

κάνοντας μία μικρή αναφορά στο ανθρώπινο ακουστικό σύστημα. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο, θα αναλυθεί η ακουστική αντίληψη των παιδιών με κοχλιακά 

εμφυτεύματα σε χαρακτηριστικά της μουσικής όπως ο ρυθμός, το τονικό ύψος, η 

μελωδία και το ηχόχρωμα, καθώς και η ικανότητά τους να τραγουδήσουν ή να 

παίξουν κάποιο μουσικό όργανο. Στη συνέχεια θα τεθεί το ζήτημα της απόλαυσης 

της μουσικής από χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων με αναφορά σε σχετικές 

έρευνες.  

 Έχοντας όλες αυτές τις πληροφορίες υπ' όψιν του, ο εκπαιδευτικός της 

μουσικής έχει ήδη μία πρώτη εικόνα για τις δυνατότητες του μαθητή του που θα 

είναι χρήστης κοχλιακού εμφυτεύματος. Έτσι, στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο 

αναπτύσσονται κάποιες γενικές οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς που ζητούνται να 

διδάξουν βαρήκοα παιδιά αλλά και πιο συγκεκριμένες οδηγίες για τον δάσκαλο της 

μουσικής, επισημαίνοντας κάποιες προτάσεις για την αποτελεσματική διδασκαλία 

τους. 
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1. ΚΩΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΧΛΙΑΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ 

 Ήδη πριν από τη γέννησή του, όταν κυοφορείται στην κοιλιά της μητέρας 

του το ανθρώπινο έμβρυο γίνεται δέκτης ακουστικών ερεθισμάτων. Το αισθητήριο 

όργανο της ακοής παίρνει ανατομικά την τελική του μορφή μέχρι την εικοστή 

εβδομάδα της εγκυμοσύνης (Graven & Browne, 2008). Η ακοή, ως μία από τις 

αισθήσεις του ανθρώπου, συνδέει τον ίδιο με τον κοινωνικό του περίγυρο και η 

μερική η ολική απώλειά της μπορεί να δυσχεράνει τη ζωή του ως προς την 

κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, την εκπαίδευση, τη συμπεριφορά, την 

ψυχική υγεία και την εργασία (Kochin et al., 2007, ... ό.α. στο Αηδονά, 2016).  

 Στα αρχαία χρόνια η κώφωση θεωρούνταν αναπηρία και τα κωφά άτομα 

ζούσαν στο περιθώριο. Στη χώρα μας, η κοινότητα των κωφών κατάφερε να 

επισημοποιήσει τη γλώσσα της μόλις πριν 18 χρόνια, εν έτη 2000, ενώ από το 2002 

τα κωφά - βαρήκοοα παιδιά έχουν δικαίωμα φοίτησης σε κοινά σχολεία με τη 

βοήθεια εκπαιδευτικού προσωπικού και τη μερική προσαρμογή της διδασκαλίας 

(Νόμος Ειδικής Αγωγής 2817/2000 ό.α. στο Λαμπροπούλου, Χατζηκακού & Βλάχου, 

2003).  

 Τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εφεύρεση των 

διαφόρων ακουστικών βοηθημάτων σε συνδυασμό με την έγκαιρη διάγνωση και 

αξιολόγηση, τη σωστή εκπαίδευση και την υποστήριξη από το οικογενειακό 

περιβάλλον, ένα μεγάλο μέρος των κωφών-βαρήκοων έχει τη δυνατότητα να 

βελτιώσει την ακοή και την ομιλία του. Η έγκαιρη διάγνωση, ο βαθμός βαρηκοΐας 

και η επιλογή του κατάλληλου ακουστικού βοηθήματος παίζουν σημαντικό ρόλο 

στον περιορισμό των προβλημάτων που προκύπτουν από την απώλεια ακοής 

(Λαμπροπούλου κ.ά., 2003).  

 Για να γίνουν όλα αυτά πιο κατανοητά, στη συνέχεια θα γίνει αναφορά 

στους όρους βαρηκοΐα-κώφωση, στις κατηγορίες αυτών που συναντώνται στην 

παιδική ηλικία καθώς και θα αναφερθούν τύποι ακουστικών βοηθημάτων με 

περαιτέρω ανάλυση της λειτουργίας του κοχλιακού εμφυτεύματος. 
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1.1 ΒΑΡΗΚΟΪΑ - ΚΩΦΩΣΗ 

 Οι λόγοι που μπορεί ένα άτομο να έχει χάσει την ακοή του ποικίλλουν. 

Μπορεί να οφείλονται σε κληρονομικά αίτια, σε εμβρυοπάθεια ή προβλήματα κατά 

τον τοκετό, σε παθήσεις όπως η μηνιγγίτιδα, η εγκεφαλίτιδα, κ.ά., σε τραυματικές 

βλάβες όπως η έκθεση σε υψηλές στάθμες θορύβου ή χειρουργικά λάθη και τέλος 

σε φλεγμονές του μέσου αυτιού, όπως η χρόνια ωτίτιδα (ό.α. στο Ζίγκα, 2013). Ένα 

άτομο, ανάλογα με τον βαθμό απώλειας ακοής που έχει, μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως βαρήκοο ή κωφό.  

 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 2017), βαρήκοο είναι 

το άτομο που δεν είναι ικανό να ακούσει το ίδιο καλά με ένα άτομο με τυπική 

ανάπτυξη ακοής. Η βαρηκοΐα μπορεί να είναι ήπια, μέτρια, σημαντικού βαθμού ή 

σοβαρή. Επηρεάζει το ένα ή και τα δύο αυτιά και μπορεί να προκαλέσει δυσκολία 

στην ακρόαση ομιλίας ή δυνατών ήχων. Οι βαρήκοοι συνήθως χρησιμοποιούν την 

ομιλούμενη γλώσσα και ακουστικά βοηθήματα όπως ακουστικά βαρηκοΐας, 

κοχλιακά εμφυτεύματα και άλλα. Η ακουστική απώλεια στις περιπτώσεις αυτές 

είναι από 35 dB έως 69 dB. 

 Κωφός, χαρακτηρίζεται ο άνθρωπος που έχει σοβαρή απώλεια ακοής, 

πράγμα το οποίο συνεπάγεται την ελλιπή ή καθόλου δυνατότητα ακοής. Οι κωφοί 

συνήθως χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα για επικοινωνία και μπορούν να 

επωφεληθούν από τα κοχλιακά εμφυτεύματα. Η ακουστική απώλεια στις 

περιπτώσεις αυτές είναι από 70 dB και πάνω.  

 Ως συνέπεια, δίνονται οι παρακάτω ορισμοί για τα παιδιά (Anniko, Bernal - 

Sprekelsen, Bonkowsky, Bradley & Iurato, 2013): 

 Παιδική βαρηκοΐα, ή αλλιώς διαταραχές ακοής στην παιδική ηλικία. 

Αναφέρεται σε κάθε απώλεια ακοής που συμβαίνει από τη γέννηση έως την όψιμη 

παιδική ηλικία (περίπου 16 ετών). Μπορεί να είναι μονόπλευρη ή 

αμφοτερόπλευρη. Μπορεί να είναι παρούσα ήδη από τη γέννηση (συγγενής ή 

επίκτητη άμεσα μετά τον τοκετό), είτε να εμφανιστεί κατά την νεογνική περίοδο ή 

αργότερα στην παιδική ηλικία. Καθώς η βλάβη στην ακοή επηρεάζει την ανάπτυξη 

της ομιλίας, η ταξινόμηση της βαρύτητάς της γίνεται σε συνάρτηση με τα στάδια 
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εξέλιξης της ομιλίας ως προγλωσσική (prelingual, 0-2 ετών), περιγλωσσική 

(perilingual, 2-4 ετών) και μεταγλωσσική (postlingual, άνω των 4 ετών). 

 Ανάλογα με τη βαρύτητα η παιδική βαρηκοΐα ταξινομείται σε τέσσερα 

στάδια: ήπια (μέσο εύρος επιπέδου ακοής 10-39 dB), μέτρια (40-69 dB), σημαντικού 

βαθμού (70-94 dB) και πολύ μεγάλου βαθμού (όρια κώφωσης, άνω των 95 dB). 

 Η Παιδική κώφωση εμφανίζεται στα παιδιά που έχουν απώλεια ακοής και 

στα δύο αυτιά και η εκμάθηση της ομιλούμενης γλώσσας είναι σημαντικά 

δυσχερής, καθώς ελάχιστα στοιχεία της ομιλίας μπορούν να γίνουν αντιληπτά 

ακουστικά. 

 Στη συγκεκριμένη εργασία θα ασχοληθούμε με παιδιά με προγλωσσική 

βαρηκοΐα ή κώφωση που από βρεφική ηλικία έχουν ανακτήσει την ακοή τους μέσω 

των κοχλιακών εμφυτευμάτων. 

 

1.2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΑΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ  

 Η κοινωνία των κωφών έχει αναπτύξει τον δικό της κώδικα επικοινωνίας 

μέσω της νοηματικής γλώσσας της εκάστοτε χώρας και από το 2002 είναι δυνατή η 

ένταξη-φοίτησή τους στις συνήθεις σχολικές τάξεις της Πρωτοβάθμιας ή της 

Δευτεροβάθμιας Γενικής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

(Λαμπροπούλου κ.ά., 2003). Παρ' όλα αυτά, ένας κωφός μπορεί να στερηθεί την 

επικοινωνία με συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα που δεν μιλάνε τη νοηματική γλώσσα 

και να μην έχει ίσες δυνατότητες στην εύρεση εργασίας, ενώ παράλληλα να 

δυσχεραίνεται η συμμετοχή του σε ακουστικές δραστηριότητες, όπως είναι η 

μουσική (Αηδονά, 2016). 

 Πλέον, στη σύγχρονη εποχή και με την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν 

εφευρεθεί τρόποι και συσκευές για την υποβοήθηση της ακοής, γνωστά και ως 

ακουστικά βοηθήματα, που μπορούν να δώσουν μία ευκαιρία στον βαρήκοο ή 

κωφό χρήστη να αντιμετωπίσει την πάθησή του, ή μέρος αυτής. Μερικά από αυτά 

είναι: 

- γενικά ακουστικά βοηθήματα, όπως συστήματα που μετατρέπουν τις ακουστικές 

ενδείξεις ώστε να γίνονται αντιληπτές με την όραση ή την αφή, συστήματα που 
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επιτρέπουν/καλυτερεύουν την επικοινωνία μέσω του τηλεφώνου, όπως το να 

υπάρχει οθόνη για χειλοανάγνωση, ή και άλλες καθημερινές συσκευές, όπως 

ξυπνητήρι με έντονη δόνηση κτλ.  

- ακουστικά βαρηκοΐας, τα οποία είναι ενισχυτές του ήχου που αποτελούνται από 

το μικρόφωνο, τον ενισχυτή και το μεγάφωνο. Όλοι οι ήχοι του περιβάλλοντος 

συλλέγονται μέσω του μικροφώνου, όπου μετατρέπονται σε ηλεκτρικό σήμα, 

ενισχύονται και επεξεργάζονται από τον ενισχυτή και εξέρχονται προς τον 

ακουστικό πόρο μέσω του μεγαφώνου. Λειτουργούν με μπαταρία και υπάρχουν 

διαφορετικοί τύπου ακουστικών. Στις περιπτώσεις παιδικής βαρηκοΐας 

εφαρμόζονται ακουστικά και στα δύο αυτιά, προκειμένου να επιτευχθεί κατάλληλη 

ακουστική ενίσχυση, καλύτερη εντόπιση της κατεύθυνσης του ήχου και πρόσθετη 

βελτίωση στη διάκριση της ομιλίας, που συμβάλλει στην ανάπτυξη του λόγου.   

Επίσης, η χρήση των ακουστικών βαρηκοΐας είναι απαραίτητη ακόμα και σε 

μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα με υπολειμματική ακοή, μέχρι την τοποθέτηση 

κοχλιακού εμφυτεύματος.  Αποτελούν το πρώτο στάδιο για την απόκτηση της ακοής 

και διατηρούν την επαφή με τον ήχο, έστω και για μόνο λίγες και χαμηλού 

φάσματος συχνότητες (Μέλη ΔΕΠ Α' και Β' ΩΡΛ Κλινικής, 2008). 

- και τέλος τα κοχλιακά εμφυτεύματα, η χρήση των οποίων θα μελετηθεί 

εκτενέστερα στην παρούσα εργασία. Όπως αναφέρθηκε και πριν, τα ακουστικά 

βαρηκοΐας δεν έχουν σημαντικό, αν όχι καθόλου, αποτέλεσμα στην περίπτωση της 

κώφωσης. Έτσι, τα κοχλιακά εμφυτεύματα αποτέλεσαν μία καινοτόμα λύση στην 

αντιμετώπισή της. H  λειτουργία τους συνίσταται ως εξής: Το σύστημα του 

κοχλιακού εμφυτεύματος αποτελείται από ένα μικρόφωνο που παραλαμβάνει τον 

ήχο. Στη συνέχεια ένας επεξεργαστής ομιλίας σωματικού ή οπισθοωτιαίου τύπου 

μετατρέπει τον ήχο σε ηλεκτρικά σήματα. Τα σήματα αυτά περνούν μέσω αγωγών 

στο χειρουργικά εμφυτευμένα εσωτερικό τμήμα. Με τη βοήθεια μικροσκοπικών 

ηλεκτροδίων μεταδίδονται εν συνεχεία στο κοχλιακό νεύρο, υποκαθιστώντας 

ουσιαστικά τη λειτουργία του κοχλία (O'Donoghue, G. M., Narula, F. A. A., & Bates, 

F. G. J., 2000) : 
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1                                                                                 

 

Παρακάτω παρατίθεται μία φωτογραφία κοχλιακού εμφυτεύματος πάνω σε  

χρήστη:2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Πηγή εικόνας: http://dingeorgi.blogspot.gr/2012/12/blog-post.html Πρόσβαση στις 28/11/2017. 

2
 Πηγή εικόνας: http://www.mothersblog.gr/paidi/ygeia/story/33037/ti-prepei-na-gnorizoyn-oi-

goneis-gia-to-koxliako-emfyteyma?v3 Πρόσβαση στις 28/11/2017. 
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Για την κατανόηση του ακουστικού συστήματος του ανθρώπου και το πώς μπορεί 

να το βοηθήσει αποτελεσματικά το κοχλιακό εμφύτευμα σε βλάβης, παρακάτω 

γίνεται μία μικρή αναφορά στα μέρη του αυτιού καθώς και στις λειτουργίες που 

μπορεί να αντικαταστήσει το κοχλιακό εμφύτευμα. 

 

1.3.  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3 - ΚΟΧΛΙΑΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ 

Μελετώντας το ανθρώπινο ακουστικό σύστημα, το αυτί χωρίζεται σε τρία τμήματα: 

α) το εξωτερικό αυτί, β) το μέσο αυτί και γ) το εσωτερικό αυτί.                    

4 

 Το εξωτερικό αυτί αποτελείται από το πτερύγιο και το ακουστικό κανάλι. Το 

πτερύγιο είναι το μόνο ορατό τμήμα του αυτιού και χρησιμεύει στη συγκέντρωση 

της ηχητικής ενέργειας και την καθοδήγησή της προς το ακουστικό κανάλι. Βοηθάει 

                                                           
3
 Για τη συγκεκριμένη ενότητα (1.3) χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πηγές: (Λουτρίδης, 2015: 98-

103, Παπανικολάου, 2005: 59-63, Everest, 2012: 69-76) 

4
 Πηγή εικόνας: http://www.akoustikatheodorou.gr/images/akoim-img-3.jpg Πρόσβαση στις 

28/11/2017. 
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επίσης στην αντίληψη της κατεύθυνσης ενός ήχου και την εντόπιση της θέσης του 

στον χώρο. Το ακουστικό κανάλι κατευθύνει τα ηχητικά τμήματα προς την 

τυμπανική μεμβράνη, όπου και τερματίζει. Η τυμπανική μεμβράνη ή τυμπανικός 

υμένας διαχωρίζει το εξωτερικό με το μέσο αυτί. Κατά την πρόσκρουση του 

ηχητικού κύματος, ταλαντεύεται με την ίδια ακριβώς συχνότητα με τον ήχο, 

μεταδίδοντας έτσι την ενέργεια αναλλοίωτη προς το μέσο αυτί.   

 Το μέσο αυτί αποτελείται από μια κοιλότητα αέρα που διαμερίζεται από τα 

τρία οστάρια (μικρά οστά) τα οποία ονομάζονται σφύρα, άκμονας και αναβολέας, 

λόγω των σχημάτων τους. Τα τρία αυτά οστά μαζί σχηματίζουν μια μηχανική 

σύνδεση μοχλού μεταξύ του τυμπάνου, ο οποίος ενεργοποιείται από τον αέρα, και 

του κοχλία του εσωτερικού αυτιού, ο οποίος είναι γεμάτος υγρό. Η αρμοδιότητα 

του μέσου αυτιού είναι, συνεπώς, να προσαρμόζει τη μετάδοση ενέργειας από τον 

αέρα στο υγρό του κοχλία.  

 Τέλος, το εσωτερικό τμήμα του αυτιού (ή ακουστικός λαβύρινθος, όπως 

αλλιώς ονομάζεται)  αποτελείται από τους ημικυκλικούς σωλήνες, το ελλειπτικό 

κυστίδιο, τον κοχλία και το ακουστικό νεύρο. Από τα παραπάνω μόνο ο κοχλίας και 

το ακουστικό νεύρο έχουν άμεση σχέση με την αίσθηση της ακοής, ενώ τα 

υπόλοιπα όργανα είναι υπεύθυνα για την αίσθηση της ισορροπίας. Ο κοχλίας έχει 

σπειροειδή μορφή με 3,5 έλικες και συνολικό μήκος περίπου 3,2 εκατοστά. 

Χωρίζεται κατά το μήκος του σε δύο μεμβράνες, απ' τις οποίες η μία ονομάζεται 

βασική μεμβράνη και παίζει ενεργό ρόλο στον μηχανισμό της ακοής. Πάνω της 

βρίσκεται το όργανο του Corti που περιέχει περίπου 15000 εξωτερικά και 3000 

εσωτερικά τριχίδια. 

  Όταν αυτά τα αισθητήρια τριχωτά κύτταρα υποστούν βλάβες ή 

καταστραφούν εντελώς ο ήχος δεν μπορεί να μεταδοθεί επιτυχώς στον εγκέφαλο. 

Το κοχλιακό εμφύτευμα είναι η ηλεκτρονική συσκευή που αντικαθιστά κυρίως αυτά 

τα τριχίδια, μετατρέποντας τη μηχανική ηχητική ενέργεια σε ηλεκτρικά σήματα που 

φτάνουν με τη βοήθεια ηλεκτροδίων στο κοχλιακό νεύρο. Πρόκειται ουσιαστικά για 

ένα βιονικό αυτί που παρακάμπτει τον κοχλία που δεν λειτουργεί και παρέχει 

άμεση ηλεκτρική διέγερση στο ακουστικό νεύρο. Έτσι παρέχεται μία βελτιωμένη 

αντίληψη του ήχου και δυνατότητα καλύτερης κατανόησης της ομιλίας σε ασθενείς 

με σοβαρού βαθμού βαρηκοΐα που δεν επωφελούνται από τα ακουστικά 
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βαρηκοΐας, αφού αυτά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη λειτουργία των 

τριχωτών κυττάρων του κοχλία (Δανιηλίδης και Κυριαφίνης, 20025 ... ό.α. στο 

Κολτσίδα, 2016).  

 Η κοχλιακή εμφύτευση μπορεί να διενεργηθεί, ανάλογα με τις ενδείξεις, από 

ηλικία 8-12 μηνών και είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιηθεί πριν την ηλικία 

των 2 ετών, ώστε να αξιοποιηθούν οι κρίσιμες περίοδοι για την ανάπτυξη της 

ακοής, της γλώσσας και της ομιλίας. Αμφοτερόπλευρη εμφύτευση είναι δυνατό να 

γίνει και είναι ωφέλιμη σε παιδιά και σε ενήλικες διότι επιτρέπει καλύτερη 

κατανόηση της ομιλίας κάτω από δύσκολες συνθήκες ακρόασης, και μερική 

ανάπτυξη της χωροταξίας και του προσανατολισμού της ακοής. Επίσης, η 

λογοθεραπεία είναι απαραίτητη στους περισσότερους ασθενείς με σοβαρού 

βαθμού βαρηκοΐα και κώφωση και τα παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα έχουν ανάγκη 

από τακτικό έλεγχο και επαναπρογραμματισμό του επεξεργαστή ομιλίας, το οποίο 

θα πρέπει να γίνεται σε οργανωμένη βάση με τη συμμετοχή όλων των 

εμπλεκόμενων ειδικοτήτων. Τέλος, η γενική υποστήριξη, η προσεκτική επιλογή των 

συνθηκών εκπαίδευσης και η συμβουλευτική των γονέων έχουν μεγάλη σημασία 

(Anniko et al., 2013). 

 Η κοχλιακή εμφύτευση δεν είναι δυνατή σε περιπτώσεις που απουσιάζει το 

κοχλιακό νεύρο. Επιπλέον, το κοχλιακό εμφύτευμα δεν μπορεί να προσφέρει την 

φυσιολογική ακοή στον χρήστη αλλά δίνει ουσιαστική ακουστική ανατροφοδότηση 

σε πραγματικό χρόνο, μαζί με την ένταση και συχνότητα του ήχου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5
, Ι. και Κυριαφίνης, Γ. (2002).Η σύγχρονη αντιμετώπιση της κώφωσης. Κοχλιακό εμφύτευμα, π. 

Ελληνική Ιατρική, τχ. 1-6, σ. 88-96. 
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2. ΚΟΧΛΙΑΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ  

 Το κοχλιακό εμφύτευμα θεωρείται δικαίως μία από τις σημαντικότερες 

επιτυχίες στη βιοϊατρική έρευνα και ανάπτυξη. Υποστηρίζεται ότι ο δημιουργός του, 

Dr. William House, κατάφερε να εφεύρει την πρώτη συσκευή που μπορεί να 

ανακτήσει μία χαμένη ανθρώπινη αίσθηση. Οι πρώτες του προσπάθειες έγιναν στις 

αρχές της δεκατίας του 1960 αλλά η συσκευή λειτούργησε ολοκληρωμένα στις 

αρχές του 1980 (Douglas, 2012). Από τότε μέχρι και σήμερα, η κοχλιακή εμφύτευση 

γίνεται αποδεκτή όλο και περισσότερο ως ένας αποτελεσματικός και ασφαλής 

τρόπος για την αντιμετώπιση της κώφωσης (McDermott, 2004). Παρέχει την ηχητική 

αίσθηση σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους μπορούν 

να αντιληφθούν την ομιλία και να παράγουν λόγο. Η συσκευή αναπτύχθηκε 

προκειμένου να βελτιστοποιήσει την αντίληψη του λόγου και παράμετροι όπως η 

επιλογή συγκεκριμένων ζωνών συχνοτήτων και η επεξεργασία του ηχητικού 

σήματος αναπτύχθηκαν με σκοπό να μεγιστοποιηθούν οι αντιληπτικές διαφορές 

μεταξύ των φωνηέντων στην ομιλία. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι αυτές οι 

ρυθμίσεις απέχουν πολύ από το να είναι κατάλληλες για την αντίληψη της 

μουσικής, το οποίο εξηγεί εν μέρει γιατί πολλοί χρήστες κοχλιακού εμφυτεύματος 

δεν μπορούν να απολαύσουν τη μουσική (Looi & She, 2010. Marozeau, 2014). 

 Όσον αφορά την ηλικία εμφύτευσης, υπάρχει μεγάλη και ουσιαστική 

διαφορά ανάμεσα στα παιδιά με προγλωσσική κώφωση που είναι χρήστες 

κοχλιακού εμφυτεύματος  και στους ενηλίκους με μεταγλωσσική κώφωση (Yitao & 

Li, 2013). Συγκεκριμένα, οι ενήλικες που χάνουν την ακοή τους και γίνονται χρήστες 

κοχλιακού εμφυτεύματος βρίσκουν πολλές φορές τη μουσική απογοητευτική ή δεν 

θέλουν να την ακούν (Looi & She, 2010). Σε μία έρευνα των Lassaletta et al.6 

συμμετείχαν 65 μεταγλωσσικοί κωφοί χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων και 

ζητήθηκαν να περιγράψουν σε ποιο βαθμό απολαμβάνουν τη μουσική μετά την 

εμφύτευση. Από τους συμμετέχοντες, μόνο το 32% δήλωσε ότι συνεχίζει να 

                                                           
6 Lassaletta, L., Castro, A., Bastarrica, M., Pérez-Mora, R., Herrán, B., Sanz, L.,  Sarriá, M.J., Gavilán, J. 

(2008). Changes in listening habits and quality of musical sound after cochlear implantation. 

Otolaryngol Head Neck Surg, 138, 363–367. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lassaletta%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18312886
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castro%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18312886
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bastarrica%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18312886
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=P%C3%A9rez-Mora%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18312886
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Herr%C3%A1n%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18312886
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanz%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18312886
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Sarri%C3%A1%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18312886
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gavil%C3%A1n%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18312886


 16 

απολαμβάνει τη μουσική (Lassaletta et al., 2008 ... ό.α. στο Kohlberg, Spitzer, 

Mancuso & Lalwani, 2014). 

 Αντίθετα, και παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούν παρόμοιους τύπους 

συσκευών κοχλιακού εμφυτεύματος, τα παιδιά που γεννήθηκαν κωφά ή έπασχαν 

από κώφωση ως βρέφη ή νήπια, με τη χρήση των κοχλιακών εμφυτευμάτων 

συνήθως βρίσκουν τη μουσική ενδιαφέρουσα και ευχάριστη. Αυτό συμβαίνει διότι 

τα παιδιά με προγλωσσική κώφωση δεν αξιολογούν τη μουσική με βάση ακουστικά 

πρότυπα, αφού δεν έχουν δημιουργήσει μουσικές εικόνες στο κεφάλι τους ακόμα, ή 

πότε δεν έχουν ακούσει μουσική. Έτσι, τα παιδιά αυτά βρίσκουν τη μουσική 

ελκυστική και ενδιαφέρουσα και συμμετέχουν σε διάφορες μουσικές 

δραστηριότητες όπως ο χορός, το τραγούδι, οι συναυλίες και τα μαθήματα οργάνων 

(Trehub, Vongpaisal & Nakata, 2009). 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί η μουσική αντίληψη των παιδιών που είναι 

χρήστες κοχλιακού εμφυτεύματος από βρεφική ηλικία σε σχέση με ορισμένους 

παράγοντες όπως το τονικό ύψος, ο ρυθμός, η αναγνώριση μελωδίας και το 

ηχόχρωμα και θα παρατεθούν αποτελέσματα από έρευνες που έχουν προηγηθεί 

σχετικά με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια θα εξεταστεί η ικανότητά 

τους για εκτέλεση μουσικής σε δύο τομείς - τραγούδι και εκτέλεση μουσικού 

οργάνου - και στο τέλος θα τεθεί το ζήτημα της απόλαυσης της μουσικής των 

ατόμων αυτών. 

 

2.1 ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ: ΡΥΘΜΟΣ, 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ, ΤΟΝΙΚΟ ΥΨΟΣ, ΗΧΟΧΡΩΜΑ  

 Μιλώντας για την αντίληψη της μουσικής από χρήστες κοχλιακών 

εμφυτευμάτων, υποστηρίζεται ότι είναι πιο εύκολο να αξιολογηθεί η μουσική 

ικανότητα των μεταγλωσσικών ενηλίκων χρηστών απ' ότι των παιδιών με 

προγλωσσική κώφωση, αφού οι ενήλικες ακροατές έχουν προηγούμενη γνώση 

σχετικά με το πώς γίνεται αντιληπτή η μουσική (Yitao & Li, 2013).  

 Προτού αναλυθούν οι επιμέρους παράγοντες για την αντίληψη της μουσικής 

από χρήστες κοχλιακού εμφυτεύματος πρέπει να σημειωθεί ότι η ηλικία κατά την 

οποία έγινε η εμφύτευση, το φύλο, η διάρκεια της κώφωσης, η διάρκεια της χρήσης 
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του κοχλιακού εμφυτεύματος, ο τύπος της συσκευής, η στρατηγική και η 

εκπαίδευση για την κωδικοποίηση της ομιλίας, καθώς και η ικανότητα αντίληψης 

της ομιλίας παίζουν μεγάλο ρόλο στο πώς αντιλαμβάνεται τη μουσική το κάθε 

άτομο ξεχωριστά (Kohlberg, Spitzer, Mancuso & Lalwani, 2014). 

 Μελέτες έχουν δείξει ότι οι χρήστες κοχλιακού εμφυτεύματος έχουν 

αντιληπτική ακρίβεια παρόμοια με τα άτομα με τυπική ανάπτυξη ακοής σχετικά με 

τα ρυθμικά γνωρίσματα της μουσικής, όταν το μουσικό ερέθισμα παρουσιάζεται σε 

μέτρια ταχύτητα. Όμως, έχει παρατηρηθεί ότι η αντίληψη των πρώτων είναι 

σημαντικά λιγότερο ακριβής όσον αφορά το τονικό ύψος, την αναγνώριση 

μελωδιών και του ηχοχρώματος (Nimmons, Kang, Drennan, Longnion, Ruffin, 

Worman, Yueh & Rubinstein, 2008). Προκειμένου να αναλυθούν και να 

παρουσιαστούν αυτά τα στοιχεία, θα γίνει αναφορά σε έρευνες, μουσικές 

δοκιμασίες και μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί και στα συμπεράσματά τους. 

2.1.1. ΡΥΘΜΟΣ 

 Με τον όρο ρυθμό αναφερόμαστε στην οργάνωση των ήχων στο χρόνο. 

(Παπαδέλης, 2013). Όπως προαναφέρθηκε, ο ρυθμός είναι το στοιχείο της μουσικής 

που μεταφέρεται με τον πιο ακριβή τρόπο στους επεξεργαστές των κοχλιακών 

εμφυτευμάτων με αποτέλεσμα οι χρήστες αυτών να μπορούν να διακρίνουν τα 

ρυθμικά μοτίβα όπως και τα άτομα με τυπική ανάπτυξη ακοής (Prentiss, Friedland, 

Fullmer, Crane, Stoddard & Runge, 2016). 

 Στην έρευνα των Looi, McDermott, McKay and Hickson (2008), δόθηκαν 

ζευγάρια από μουσικές φράσεις σύντομης χρονικής διάρκειας σε χρήστες 

κοχλιακών εμφυτευμάτων με σκοπό την αξιολόγηση της ικανότητάς τους για 

αναγνώριση των ρυθμικών σχημάτων. Τα ζευγάρια αυτά ήταν είτε ίδια είτε 

διέφεραν μόνο στις ρυθμικές αξίες των φθογγοσήμων. Το σύνολο των χρηστών 

κοχλιακών εμφυτευμάτων απέδωσε μία ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία, ο μέσος όρος 

της οποίας άγγιζε το 93%. 

 Σύμφωνα με τους Hsiao and Gfeller (2012), οι μουσικές δοκιμασίες που 

έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τη ρυθμική αντίληψη των χρηστών κοχλιακών 

εμφυτευμάτων και περιλαμβάνουν αναγνώριση αλλαγής της ρυθμικής αγωγής του 

κομματιού, ταυτοποίηση διαφορετικών ρυθμικών σχημάτων και αναγνώριση απλών 
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ρυθμικών μοτίβων έχουν αποδείξει ότι οι χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων 

παρουσιάζουν παρόμοια ακρίβεια στις απαντήσεις τους σε σχέση με άτομα με 

τυπική ανάπτυξη ακοής. Επίσης, η αντίληψη του ρυθμικού σχήματος της μελωδίας, 

μπορεί πολλές φορές να βοηθήσει τον χρήστη κοχλιακού εμφυτεύματος να 

αναγνωρίσει γνωστές μελωδίες όπως το "Happy Birthday". 

 Συμπερασματικά, το γεγονός ότι οι χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων 

αναγνωρίζουν και αντιλαμβάνονται τα ρυθμικά σχήματα σε παρόμοια αναλογία με 

τα άτομα με τυπική ανάπτυξη της ακοής κάνει τα περισσότερα παιδιά που είναι 

χρήστες κοχλιακού εμφυτεύματος να είναι ικανά να συμμετέχουν επιτυχώς και να 

απολαμβάνουν μουσικές δραστηριότητες που απαιτούν κυρίως την αντίληψη 

ρυθμικών μοτίβων, ειδικά όταν αυτές διατηρούν μία σταθερή και μέτρια σε 

ταχύτητα ρυθμική αγωγή και οι δεξιότητες του παιδιού μπορούν να υποστηρίξουν 

την προσοχή και την ακουστική μνήμη που απαιτείται (Hsiao & Gfeller, 2012). 

2.1.2. ΤΟΝΙΚΟ ΥΨΟΣ 

  Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, το κοχλιακό εμφύτευμα 

αρχικά εφευρέθηκε και αναπτύχθηκε ως μια ενίσχυση για τη λεκτική επικοινωνία 

και ως εκ τούτου έχει ως στόχο να επικεντρωθεί στην μετάδοση των συχνοτήτων 

που θεωρούνται οι πιο σημαντικές για την επιτυχή αντίληψη της ομιλίας 

(Marozeau, 2014). Σύμφωνα με τους Gfeller, Driscoll, Kenworthy and Voorst (2011), 

το κοχλιακό εμφύτευμα καλύπτει ένα περιορισμένο εύρος συχνοτήτων, περίπου 

από 120 έως 8000 Hz (σύμφωνα με τις βασικές συχνότητες που χρησιμοποιούνται 

για την ομιλία), ενώ πολλές από τις θεμελιώδεις συχνότητες μουσικών οργάνων 

βρίσκονται στο φάσμα συχνοτήτων από 27  έως 16,744 Hz. Αυτή η διαφορά στο 

εύρος συχνοτήτων δυσχεραίνει την αντίληψη και την αναγνώριση των 

διαφορετικών τονικών υψών από τους χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων, γεγονός 

το οποίο είναι αρκετά ατυχές, αν λάβουμε υπόψη ότι η μελωδία είναι ένα από τα 

θεμελιώδη στοιχεία της μουσικής (Moir, 2011). 

 Πιο συγκεκριμένα, σε μία μελέτη με συμμετέχοντες 49 χρήστες κοχλιακού 

εμφυτεύματος, οι Gfeller et al. (2002) βρήκαν περίπλοκα και πολύ διαφορετικά 

μεταξύ τους κατώφλια ανίχνευσης της διαφοράς ανάμεσα σε δύο τονικά ύψη από 

τα άτομα αυτά. Για την ακρίβεια, η μικρότερη διαφορά ανάμεσα σε δύο τονικά ύψη 
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που μπορεί να διακρίνει ένας χρήστης κοχλιακού εμφυτεύματος μπορεί να 

κυμαίνεται από 1 ημιτόνιο έως 2 οκτάβες (24 ημιτόνια), το οποίο δίνει μέσο όρο 7,6 

ημιτόνια. Αυτό σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, για να ακούσουν και να καταλάβουν οι 

χρήστες των κοχλιακών εμφυτευμάτων την πιο υψηλή νότα ανάμεσα σε δύο νότες, 

πρέπει αυτές να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 7 ημιτόνια. Σε αντίθεση, οι 

ακροατές με τυπική ανάπτυξη ακοής κατέδειξαν μέσο όρο 1,1 ημιτονίων (Gfeller, 

Turner, Mehr, Woodworth, Fearn, Knutson, Witt & Stordahl, 2002. Nimmons et al., 

2008).  

 Οι έρευνες που έχουν γίνει προσπαθώντας να αξιολογήσουν την αντίληψη 

του τονικού ύψους από παιδιά που είναι χρήστες κοχλιακού εμφυτεύματος έχουν 

βρει παρόμοια αποτελέσματα με αυτά των ενηλίκων χρηστών, δηλαδή το ότι η 

ικανότητά τους στην αντίληψη του τονικού ύψους είναι υποβαθμισμένη σε σχέση 

με τους συνομηλίκους τους με τυπική ανάπτυξη ακοής. Ωστόσο, οι δοκιμασίες 

αυτές θεωρητικά μπορεί να μην είναι τόσο αξιόπιστες για τα παιδιά με 

προγλωσσική κώφωση, αφού μπορεί τα ίδια να μην έχουν τη δυνατότητα να 

καταλάβουν την έννοια του τονικού ύψους, επειδή ποτέ δεν είχαν μία ακουστική 

εμπειρία του πώς ακούγονται τα διαφορετικά ύψη (Yitao & Li, 2013). 

 Η μεγάλη αυτή απόκλιση στην αντίληψη των διαφορετικών διαστημάτων, 

αποτελεί εμπόδιο στην ολοκληρωτική αντίληψη της μουσικής, αφού ειδικά η δυτική 

μουσική απαιτεί την αναγνώριση της απόστασης κάθε ημιτονίου. 

2.1.3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ 

 Η ικανότητα αναγνώρισης της ρυθμικής αγωγής και των ρυθμικών σχημάτων 

είναι πολύ σημαντική για την αναγνώριση μιας μελωδίας. Ωστόσο, η αναγνώριση 

μελωδίας απαιτεί επίσης ακριβή αντίληψη του τονικού ύψους. Και οι δύο αυτές 

διαδικασίες αποτελούν ένα δύσκολο έργο για τους χρήστες κοχλιακού 

εμφυτεύματος, με αποτέλεσμα τη χαμηλή απόδοσή τους σε δοκιμασίες για 

αναγνώριση μελωδίας σε σχέση με άτομα με τυπική ανάπτυξη ακοής (Prentiss et al., 

2016). 

 Για παράδειγμα, στην έρευνα των Vongpaisal, Trehub and Schellenberg 

(2009), τα αποτελέσματα αναγνώρισης μελωδίας από παιδιά με κοχλιακά 

εμφυτεύματα και παιδιά με τυπική ανάπτυξη ακοής ήταν 37% και 76% σωστά 
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αντίστοιχα, ενώ το ποσοστό επιτυχίας αυξήθηκε όταν η μελωδία ακούστηκε από 

ορχηστρικό σχήμα. Σε μια άλλη έρευνα των Looi, McDermott, McKay and Hickson 

(2004) οι εξεταζόμενοι (ενήλικες χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων και ενήλικες με 

φυσιολογική ακοή) ζητήθηκαν να αναγνωρίσουν οικείες μελωδίες (π.χ. Mary had a 

little lamb, κτλ.). Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι οι δυσκολίες και οι 

ανακρίβειες των χρηστών κοχλιακών εμφυτευμάτων στην αντίληψη του τονικού 

ύψους έχουν αρνητικό αντίκτυπο και στην αναγνώριση γνωστής μελωδίας, αφού η 

απόδοση των ατόμων με κοχλιακό εμφύτευμα ήταν μόνο 51% επιτυχής σε σχέση με 

το 98% των ατόμων τυπικής ανάπτυξης ακοής (Looi, McDemott, McKay & Hickson, 

(2004). 

 Για την ευκολότερη αντίληψη και αναγνώριση μελωδίας, είναι σημαντικό 

αυτή να αποτελείται από καθαρούς τόνους και όχι από ήχους πλούσιους σε 

αρμονικές καθώς οι καθαροί τόνοι ενεργοποιούν ένα ηλεκτρόδιο που παρέχει πιο 

σαφείς πληροφορίες για το τονικό ύψος (Singh, Kong & Zeng, 2009). Επίσης, 

βελτίωση μπορεί να παρατηρηθεί και όταν οι μελωδίες περνάνε από το 

(ζωνοπερατό) φίλτρο bandpass (δεν έχουν δηλαδή όλο το εύρος συχνοτήτων τους), 

αφού φιλτράρονται οι αταίριαστες θεμελιώδεις συχνότητες και έτσι βελτιώνεται η 

οργάνωση των τονικών υψών (Galvin & Fu, 2007). 

 Όσον αφορά τη μελωδική γραμμή, οι Kalathottukaren, Purdy and Ballard 

(2015), μετά από σχετική έρευνα συμπεραίνουν ότι οι χρήστες κοχλιακών 

εμφυτευμάτων παρουσιάζουν δυσκολίες στην αντίληψη της πορείας της μελωδίας. 

Η δυσκολία στην κατανόηση διαφορετικών πτυχών της συνδέεται με τη μειωμένη 

ικανότητα για αντίληψη του τονικού ύψους και κατά συνέπεια μίας ολοκληρωμένης 

μελωδίας. 

 Ο παράγοντας που βοηθάει τους χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων στην 

αντίληψη και αναγνώριση ενός τραγουδιού είναι η ύπαρξη στίχων.  Το κοχλιακό 

εμφύτευμα έχει εφευρεθεί για να προσφέρει τη δυνατότητα σε άτομα με απώλεια 

ακοής να αντιληφθούν και να παράγουν ομιλία. Συνεπώς, η ακρόαση λέξεων και 

στίχων μέσα από ένα τραγούδι είναι ευκολότερα αντιληπτή σε σχέση με τη μελωδία 

του. Σύμφωνα με τους Trehub, Vongpaisal and Nakata (2009), τα παιδιά με 

μεταγλωσσική κώφωση σε σχολική ηλικία είναι σε θέση να αναγνωρίσουν γνωστές 
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παιδικές μελωδίες πιο άνετα όταν σε αυτές υπάρχουν στίχοι (Gfeller, Driscoll, 

Kenworthy & Voorst, 2011). 

 Μέσα από τις έρευνες για την αντίληψη του τονικού ύψους και την 

αναγνώριση μελωδίας, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οποιοδήποτε μουσικό έργο 

απαιτεί αντίληψη ή παραγωγή μελωδίας μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο για έναν 

χρήστη κοχλιακού εμφυτεύματος. Πρέπει όμως να λαμβάνεται υπ' όψιν ότι οι 

ακουστικοί περιορισμοί σε ό,τι αφορά το τονικό ύψος σχετίζονται με τα 

χαρακτηριστικά του κοχλιακού εμφυτεύματος και δεν υποδηλώνουν έλλειψη 

προσπάθειας, νοημοσύνης ή συμμόρφωσης στη διδασκαλία. Επίσης, ο κάθε 

χρήστης κοχλιακού εμφυτεύματος μπορεί να παρουσιάσει καλύτερη αντίληψη 

τονικού ύψους σε συγκεκριμένες περιοχές συχνοτήτων και συνεπώς είναι δύσκολο 

να προσδιοριστεί ο βαθμός επιτυχίας που θα καταφέρει το παιδί σε ασκήσεις που 

βασίζονται στο τονικό ύψος. Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι μερικά 

παιδιά μπορεί να σημειώσουν βελτίωση στην αντίληψη του τονικού ύψους με 

συχνή εξάσκηση, εστιασμένη καθοδήγηση και δημιουργία συγκεκριμένων στόχων 

(Hsiao & Gfeller, 2012). 

2.1.4. ΗΧΟΧΡΩΜΑ 

 Σχετικά με την αντίληψη του ηχοχρώματος (δηλαδή την αναγνώριση των 

διαφορετικών ήχων από διάφορα μουσικά όργανα και φωνές), είναι λογικό και 

κατανοητό ότι είναι πιο απλό να αξιολογηθεί η μουσική ικανότητα χρηστών 

κοχλιακού εμφυτεύματος με μεταγλωσσική κώφωση, επειδή οι ενήλικες ακροατές 

έχουν προηγούμενες αντιληπτικές γνώσεις σχετικά με το πώς ακούγεται η μουσική, 

άρα και το κάθε όργανο ξεχωριστά. Απ' την άλλη μεριά, είναι δύσκολο να 

ερμηνευθούν τα αποτελέσματα των δοκιμασιών σχετικά με την αντίληψη του 

ηχοχρώματος στα παιδιά με προγλωσσική κώφωση. Δεδομένου ότι τα ίδια σχεδόν 

ποτέ (ή ποτέ) δεν άκουσαν τον ήχο του πιάνου ή του φλάουτου, είναι αδύνατο να 

μπορούν να ταυτοποιήσουν το κάθε όργανο. Σύμφωνα με τους Yitao and Li (2013), 

αν τα παιδιά αυτά είναι ικανά να διακρίνουν μέσω της ηλεκτρικής τους ακοής τη 

διαφορετικότητα στον ήχο μεταξύ δύο οργάνων, τότε μπορούν να εκπαιδευτούν 

θεωρητικά ώστε να αναγνωρίζουν το ηχόχρωμα του κάθε οργάνου.  
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 Λίγες είναι οι δημοσιευμένες μελέτες που αναφέρονται στην ικανότητα των 

παιδιών με κοχλιακά εμφυτεύματα να αντιλαμβάνονται το ηχόχρωμα. Στο 

πειραματικό έργο των Jung et al (2012), ζητήθηκε από τα παιδιά να αναγνωρίσουν 

το μουσικό όργανο ανάμεσα σε οκτώ διαφορετικά όργανα. Το μέσο αποτέλεσμα 

ήταν μόνο 34,1% σωστό, το οποίο είναι σημαντικά φτωχότερο από τη βαθμολογία 

των 45,3% των ενηλίκων χρηστών κοχλιακών εμφυτευμάτων. Παρ' όλα αυτά, 

διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά πράγματι αναγνώριζαν ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα 

στα ηχοχρώματα. 

 Μία άλλη μελέτη των Gfeller et al. (2002) εξέτασε 51 ενήλικες χρήστες 

κοχλιακού εμφυτεύματος ως προς την ικανότητά τους να αναγνωρίσουν 

διαφορετικά ηχοχρώματα από ηχογραφήσεις οκτώ διαφορετικών οργάνων. Τα 

αποτελέσματά τους είχαν 47% επιτυχία, ενώ η αντίστοιχη βαθμολογία των ατόμων 

με τυπική ανάπτυξη ακοής ήταν 91%.   

 Αναφορικά με τις διαφορετικές κατηγορίες μουσικών οργάνων, τα κρουστά 

όργανα φαίνεται να γίνονται ευκολότερα αντιληπτά ακουστικά από τους χρήστες 

κοχλιακών εμφυτευμάτων σε σχέση με τα πνευστά ή τα έγχορδα. Η σύγχυση των 

οργάνων δεν συναντάται μόνο σε συγκεκριμένες οικογένειες μουσικών οργάνων 

όπως τα χάλκινα ή τα ξύλινα πνευστά, αλλά και μεταξύ διαφόρων ομάδων οργάνων. 

Για παράδειγμα, το φλάουτο πολλές φορές εκτιμάται ως τρομπέτα και το 

εκκλησιαστικό όργανο ως βιολί (Drennan & Rubinstein, 2008). 

 Επίσης, έρευνες έχουν δείξει ότι ορισμένα όργανα ακούγονται πιο ευχάριστα 

στα άτομα που χρησιμοποιούν κοχλιακό εμφύτευμα σε σχέση με άλλα. Για 

παράδειγμα, μέσω έρευνας οι χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων βαθμολόγησαν τα 

ακόλουθα μουσικά όργανα από το περισσότερο στο λιγότερο ευχάριστο: πιάνο, 

φλάουτο, τρομπέτα, βιολί (Gfeller, Knutson, Woodworth, Witt & DeBus, 1998). 

 Μέσω της συνεχούς εξάσκησης, τα παιδιά μπορούν να βελτιώσουν 

σημαντικά τη διάκριση και την αναγνώριση πολλών διαφορετικών ηχοχρωμάτων. 

Προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου είναι ο δάσκαλος αρχικά να 

παρουσιάζει στα παιδιά όργανα με πολύ διαφορετικά ηχοχρώματα (Hsiao & Gfeller, 

2012). 

 Συμπερασματικά, τα σύγχρονα κοχλιακά εμφυτεύματα δεν μπορούν να 

δώσουν ακριβή πληροφορία του ήχου όσον αφορά το τονικό του ύψος, λόγω της 
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ανεπαρκούς ανάλυσης συχνοτήτων. Αυτή η ανεπάρκεια επηρεάζει τη μουσική 

αντιληπτική ικανότητα των χρηστών όσον αφορά και την αναγνώριση μελωδίας, 

αλλά και την αναγνώριση του ηχοχρώματος του οργάνου. Ωστόσο, η αντίληψη του 

ρυθμού και των ρυθμικών μοτίβων παρατηρείται ισάξια με τα άτομα με 

φυσιολογική ακοή, πράγμα το οποίο είναι πολύ θετικό και βοηθάει στην 

αναγνώριση μελωδίας. Η αντίληψη αυτών των χαρακτηριστικών της μουσικής, και 

ειδικότερα του ηχοχρώματος, μπορούν με την κατάλληλη βοήθεια και εκπαίδευση 

να βελτιωθούν. Στοιχεία για τη μεθοδολογία αυτής της διδασκαλίας θα αναλυθούν 

στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

2.2 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ : ΤΡΑΓΟΥΔΙ 'Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ                    

ΟΡΓΑΝΟΥ 

 Έχοντας υπ' όψιν τη μειωμένη ικανότητα για αντίληψη των διαφορετικών 

μουσικών χαρακτηριστικών, στη συνέχεια έχει σειρά η μελέτη της ικανότητας των 

παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα να αναπαράγουν μουσική, τραγουδώντας ή 

παίζοντας κάποιο μουσικό όργανο.  

2.2.1. ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

 Προκειμένου να αναλυθεί η τραγουδιστική ικανότητα των παιδιών με 

κοχλιακό εμφύτευμα, είναι απαραίτητο πρώτα απ' όλα να γίνει αναφορά στα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά της φωνής τους.  

 Είναι γνωστό ότι ο λόγος και τα χαρακτηριστικά της φωνής των κωφών 

ανθρώπων διαφέρουν σημαντικά από αυτά των ατόμων με τυπική ανάπτυξη ακοής. 

Ο λόγος των ατόμων με μειωμένη ακοή χαρακτηρίζεται από σύγχυση του 

συντακτικού της γλώσσας, του ρυθμού, του συντονισμού και της άρθρωσης 

(Miljković, Veselinovic, Sokolovac, Dankuc, Komazec & Mumovic, 2014). Πολλοί από 

αυτούς προφέρουν σωστά τα φωνήεντα και τα σύμφωνα μεμονωμένα, αλλά 

δυσκολεύονται να τα χρησιμοποιήσουν όλα μαζί σε μία πρόταση, με αποτέλεσμα 

να δημιουργούν δυσνόητες φράσεις. Επίσης, σύμφωνα με τον Dale (1974)7, τα 

κωφά παιδιά τείνουν να έχουν περιορισμένο λεξιλόγιο: ένα παιδί ηλικίας 5 ετών με 
                                                           
7
 Dale DMC. (1974). Language development in deaf and partially hearing children. Springfield (IL): 

Charles C Thomas. 
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τυπική ανάπτυξη ακοής συνήθως διαθέτει ένα λεξιλόγιο 2000 λέξεων, ενώ ένα παιδί 

με κώφωση μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο 250 λέξεις (Dale, 1974 ... ό.α. στο 

Miljkovic et al., 2014) . 

 Η φωνή των κωφών μπορεί επίσης να έχει συχνά ανεβοκατεβάσματα όσο 

αφορά την ένταση και τονικό ύψος της φωνής. Μπορεί να ποικίλει από πολύ 

δυνατή έως πολύ μαλακή με συχνές εναλλαγές, ενώ η συχνότητα της φωνής τους 

είναι συνήθως πιο υψηλή σε σχέση με άτομα με φυσιολογική ακοή. 

 Φυσικά τα χαρακτηριστικά αυτά βελτιώνονται όταν υπάρχει κοχλιακή 

εμφύτευση. Στα παιδιά με προγλωσσική κώφωση που διαθέτουν κοχλιακό 

εμφύτευμα μπορεί να διαφέρει κατά πολύ η ανάπτυξη του λόγου σε κάθε ένα, 

ανάλογα με ορισμένους παράγοντες όπως: η ηλικία κατά την οποία εμφανίστηκε η 

κώφωση, ο βαθμός αυτής, η ηλικία της εμφύτευσης, η διάρκεια της χρήσης του 

κοχλιακού εμφυτεύματος, η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος που 

παρακολουθεί το παιδί, καθώς και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ίδιου και του 

οικογενειακού του περιβάλλοντος (Miljković et al., 2014). 

 Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, τα παιδιά με κοχλιακό 

εμφύτευμα έχουν κάποιες αδυναμίες στην αντίληψη της μουσικής σε σχέση με τα 

παιδιά με τυπική ανάπτυξη. Είναι εύκολα κατανοητό λοιπόν ότι αντίστοιχα ή ακόμα 

και πιο δύσκολη θα είναι η σωστή αναπαραγωγή της μέσω της φωνής. Σύμφωνα με 

τους Gfeller et al. (2011), το να τραγουδήσει σωστά τονικά ένας χρήστης κοχλιακού 

εμφυτεύματος είναι ίσως το πιο δύσκολο έργο που μπορεί να του ζητηθεί, ακόμα 

και για άτομα που έχουν αριστεύσει σε μουσικές δοκιμασίες που εξετάζουν την 

αντίληψη της μουσικής. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι πολλοί μαθητές που έχουν 

μία ικανοποιητική πορεία στην εκμάθηση μουσικού οργάνου (π.χ. πιάνο), βρίσκουν 

αρκετά δύσκολη τη συμμετοχή τους στη χορωδία. 

 Μία έρευνα των Nakata et al. (2005) έδειξε ότι παιδιά με κοχλιακά 

εμφυτεύματα ηλικίας 4 έως 9 είχαν σημαντικά χαμηλότερη απόδοση σε σχέση με 

παιδιά με φυσιολογική ακοή όσον αφορά το τραγούδι τονικών διαστημάτων και την 

αντιστοίχηση τονικών υψών. Παρόμοια αποτελέσματα έδωσε και η έρευνα των Xu 

et al. (2009), στην οποία τα παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα (ηλικίας 4 έως 8 ετών) 

είχαν αρκετά φτωχότερη απόδοση από τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη σε όλες 
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σχεδόν τις δοκιμασίες που αφορούσαν το τονικό ύψος. Ωστόσο, στις δοκιμασίες 

που είχαν να κάνουν με τον ρυθμό οι δύο ομάδες δεν παρουσίασαν διαφορές.  

 Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν οι αναφορές ορισμένων κλινικών γιατρών στην 

ικανότητα των παιδιών αυτών να αναπτύξουν και να βελτιώσουν την απόδοσή τους 

στην αναπαραγωγή μελωδικών σχημάτων, ως αποτέλεσμα εξάσκησης κατά τη 

διάρκεια αρκετών μηνών (Rocca & Tucker, 2008). 

2.2.2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

 Η δοκιμή των παιδιών για εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου, συνήθως είναι 

αρκετά πιο αποδοτική σε σχέση με το τραγούδι.  

 Η σωστή επιλογή του μουσικού οργάνου είναι καθοριστικός παράγοντας 

στην επιτυχία ενός μουσικού με κοχλιακό εμφύτευμα. Ο Zinar (1987)8 υποστηρίζει 

πως όργανα όπως η κιθάρα, το μπάσο και η άρπα είναι απ' τις καλύτερες επιλογές 

από τα έγχορδα μουσικά όργανα. Οι χορδές της άρπας βρίσκονται κοντά στο αυτί 

του μουσικού, ενώ η κιθάρα βρίσκεται στην αγκαλιά του, επιτρέποντάς του να 

αισθανθεί τις δονήσεις της. Το ηλεκτρικό μπάσο προσφέρει επίσης μία μεγάλη 

ποσότητα από δονήσεις, επιτρέποντας στον χρήστη κοχλιακού εμφυτεύματος όχι 

απλώς να ακούει την παραγόμενη μουσική, αλλά και να την αισθάνεται μέσα από 

την αίσθηση της αφής. Όργανα όπως το βιολί και το βιολοντσέλο καλό θα ήταν να 

αποφεύγονται, καθώς η μειωμένη ικανότητά τους στην αναγνώριση του τονικού 

ύψους (όπως διαπιστώθηκε στην προηγούμενη ενότητα) μπορεί να τους οδηγήσει 

σε ένα μέτριο ή απογοητευτικό αποτέλεσμα (Zinar, 1987 ό.α. στο Hash, 2003).  

 Τα ξύλινα πνευστά όπως το κλαρινέτο και το σαξόφωνο επίσης μπορεί να 

είναι μία επιλογή, καθώς και τα δύο όργανα παίζονται χρησιμοποιώντας ένα 

δάχτυλο ανά νότα, δημιουργούν καλή αντήχηση και διαθέτουν μεγάλο εύρος 

συχνοτήτων. Ακόμη μεγαλύτερη απόδοση παρατηρείται όταν ο χρήστης κοχλιακού 

εμφυτεύματος επιλέξει ένα όργανο με χαμηλότερες συχνότητες, όπως για 

παράδειγμα το μπάσο κλαρινέτο ή το τενόρο σαξόφωνο, καθώς οι χαμηλές τους 

συχνότητες είναι πιο εύκολα αντιληπτές, όχι μόνο μέσω της ακοής αλλά και της 

αφής. 

                                                           
8
 Zinar, R. (1987). Music activities for special children. West Nyack, NY: Parker.  
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 Όσον αφορά τα χάλκινα πνευστά, καλό είναι να αποφεύγεται το τρομπόνι 

και το γαλλικό κόρνο επειδή υπάρχει μία δυσκολία στη διάκριση του τονικού 

ύψους. Τα υπόλοιπα χάλκινα μπορούν να μελετηθούν, και οι μουσικοί με τη 

βοήθεια των δονήσεων μπορούν να αντιληφθούν σε έναν ικανοποιητικό βαθμό τα 

τονικά ύψη και να οδηγηθούν σε ένα καλό αποτέλεσμα (Robbins & Robbins, 1980). 

 Τέλος, και ίσως απ' τις καλύτερες επιλογές που έχουν οι μαθητές που είναι 

χρήστες κοχλιακού εμφυτεύματος, είναι τα κρουστά. Πολλές είναι οι περιπτώσεις 

επιτυχημένων κωφών μουσικών που ασχολήθηκαν με τα κρουστά, αφού προκαλούν 

πλήθος δονήσεων ενώ για την εκτέλεσή τους δεν απαιτείται ικανότητα για ακριβή 

αναγνώριση του τονικού ύψους. Το μεγαλύτερο προσόν που ζητείται από έναν 

μουσικό που παίζει κρουστά είναι το να έχει την αίσθηση του ρυθμού και του 

παλμού, πράγμα στο οποίο οι χρήστες κοχλιακού εμφυτεύματος δεν υστερούν σε 

σχέση με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης (όπως διαπιστώθηκε και στην προηγούμενη 

ενότητα για την αντίληψη του ρυθμού). Συνεπώς, ο μαθητής με κοχλιακό 

εμφύτευμα που θα επιλέξει ως όργανό του κάποιο κρουστό, μπορεί να έχει πολύ 

καλά αποτελέσματα, ακόμα και ίσες δυνατότητες και επιτυχίες με άλλα παιδιά με 

τυπική ανάπτυξη ακοής. 

 

2.3 ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΚΟΗΣ 

 Χωρίς αμφιβολία, η μουσική είναι μία τέχνη που γεμίζει τους ακροατές της 

συναισθήματα, άλλοτε χαράς, άλλοτε λύπης, ευχαρίστησης ή νοσταλγίας. Οι 

περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν τη μουσική μία πηγή ευχαρίστησης, το οποίο 

είναι και το ισχυρότερο κίνητρο ώστε να την ακούμε και να την παράγουμε 

παίζοντας, εντάσσοντάς την έτσι στην καθημερινότητά μας (Ambert-Dahan, Giraud, 

Sterkers & Samson, 2015). 

 Γεννιέται, συνεπώς, το ερώτημα: μπορούν οι χρήστες κοχλιακού 

εμφυτεύματος να λαμβάνουν και να κατανοούν τα συναισθήματα που προσφέρει η 

μουσική και ως επόμενο να την απολαύσουν όπως τα άτομα με φυσιολογική ακοή; 

 Για την απάντηση αυτού του ερωτήματος, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να 

μελετηθεί η έρευνα που πραγματοποίησε η Μάρκου (2017) σε μαθητές από 



 27 

σχολεία της Κρήτης. Το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας ήταν παιδιά 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 28 στο σύνολο, 14 με κοχλιακό 

εμφύτευμα και 14 με ακουστικό βαρηκοΐας. Ζητήθηκε απ' τα παιδιά να 

συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο με τις επιλογές χαρά-λύπη-ή τίποτα- 

χαρακτηρίζοντας ό,τι ένιωθαν από κάθε ένα από τα 6 μονόλεπτα αποσπάσματα από 

μουσικά έργα που άκουσαν. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες άκουσαν τρία 

διαφορετικά είδη μουσικής και το κάθε είδος είχε δύο μουσικά κομμάτια 

αντίστοιχα για το συναίσθημα της χαράς και της λύπης. Τα είδη της μουσικής που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν κλασική μουσική, ηλεκτρονική μουσική και μουσική με 

τραγούδι. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με τον Kratus (1993), οι 

διαχωρισμοί μεταξύ χαράς και λύπης βασίζονται στη ρυθμική δραστηριότητα και 

την άρθρωση του κομματιού, δηλαδή γρήγορος ρυθμός και στακάτο παραπέμπει σε 

χαρούμενη μουσική ενώ ο αργός ρυθμός και το λεγκάτο σε πιο λυπημένη μουσική. 

 Ως αποτέλεσμα της έρευνας, αρχικά διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μικρή 

διαφορά ανάμεσα στα παιδιά που χρησιμοποιούσαν κοχλιακό εμφύτευμα και σε 

εκείνα που χρησιμοποιούσαν ακουστικό βαρηκοΐας, η οποία μπορεί να ποικίλει 

ανάλογα με το είδος της μουσικής. Επίσης παρατηρήθηκε ότι το συναίσθημα της 

χαράς γίνεται ευκολότερα αντιληπτό στο τραγούδι και στην ηλεκτρονική μουσική, 

εξαιτίας της έντονης παρουσίας του ρυθμού και της ανθρώπινης φωνής. Το 

συναίσθημα της λύπης είναι πιο ευδιάκριτο στο τραγούδι, ενώ λιγότερο αντιληπτό 

είναι στην ηλεκτρονική μουσική. Η κλασική μουσική, λόγω του αργού της ρυθμού, 

της χαμηλής έντασης και την πλειοψηφία μουσικών οργάνων της ίδιας κατηγορίας 

έκανε τη συναισθηματική αντίληψη αρκετά περίπλοκη. Συμπερασματικά, η 

ακρόαση της μουσικής και η συναισθηματική αναγνώριση μέσω αυτής είναι 

δυσκολότερη για άτομα με προβλήματα ακοής, αλλά όχι ακατόρθωτη. 

 Οι Trehub et al. (2009) αναφέρονται πιο συγκεκριμένα σε παιδιά με 

προγλωσσική κώφωση και υποστηρίζουν ότι παρουσιάζουν σημαντική διαφορά στο 

πόσο απολαμβάνουν τη μουσική σε σχέση με ενήλικες με μεταγλωσσική κώφωση. 

Παρόλο που και οι δύο μπορεί να έχουν τους ίδιους περιορισμούς στην ακοή της 

μουσικής λόγω της συσκευής του κοχλιακού εμφυτεύματος, τα παιδιά με 

προγλωσσική κώφωση δεν αξιολογούν τη μουσική με αναφορά σε ακουστικά 

στάνταρ ή στο πώς είχαν συνηθίσει να ακούν τη μουσική, αφού δεν έχουν ίσως 
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καμία μουσική εμπειρία. Έτσι, στο μεγαλύτερο μέρος τους οι νέοι χρήστες του 

εμφυτεύματος βρίσκουν τη μουσική ιδιαίτερα ελκυστική και συμμετέχουν σε 

διάφορες μουσικές δραστηριότητες, όπως το τραγούδι, ο χορός, να πηγαίνουν σε 

συναυλίες ή ακόμη και σε μαθήματα εκμάθησης μουσικού οργάνου. 

 Η απόλαυση της μουσικής είναι προϋπόθεση για την επιτυχή συμμετοχή των 

παιδιών σε μουσικές δραστηριότητες. Αν η μουσική ακούγεται σαν θόρυβος στο 

αυτί του παιδιού ή ο ήχος είναι πολύ σκληρός ή διαπεραστικός, τότε είναι σχεδόν 

απίθανο να θέλει να συμμετέχει στη μουσική ακρόαση ή εκτέλεση. Ορισμένα 

όργανα ακούγονται πιο ευχάριστα στους χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων από 

άλλα (το οποίο συμβαίνει και σε άτομα με φυσιολογική ακοή) και ο κάθε χρήστης 

θα εκφράσει διαφορετικές προτιμήσεις. Σε πολλά παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα 

αρέσει να ακούνε μουσική, παρόλο που κάποιοι ήχοι μπορεί να ακούγονται πιο 

ευχάριστοι από άλλους. Μέσω δοκιμών και αξιολόγησης, ο εκπαιδευτικός είναι σε 

θέση να προσδιορίσει ποια όργανα ακούγονται πιο απολαυστικά στα αυτιά των 

νεαρών μαθητών του (Gfeller et al, 2011). 

 Επιπλέον, σύμφωνα με τους Drennan and Rubinstein (2008), αν και το 

κοχλιακό εμφύτευμα δεν παρέχει μία φυσιολογική μουσική αντίληψη στους 

χρήστες του, βελτιώνει σε έναν σημαντικό βαθμό την ακοή τους και τη συμμετοχή 

τους στη μουσική ακρόαση και πράξη, δίνοντας έναν θετικό αντίκτυπο στη ζωή τους 

μέσα από τη δυνατότητα απόλαυσης της μουσικής. Ένα πλεονέκτημα της 

ηλεκτρικής διέγερσης που δημιουργεί η συσκευή του κοχλιακού εμφυτεύματος 

είναι ότι μεταδίδει αρκετά καλά ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της μουσικής: 

τον ρυθμό. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο ρυθμός μπορεί να παρέχει την 

αίσθηση της ευχαρίστησης της μουσικής στον ακροατή, και ιδιαίτερα στα άτομα με 

προγλωσσική κώφωση που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία με μελωδίες, 

καθιστώντας τα ικανά να απολαύσουν και εκείνα τη μαγεία της μουσικής. 

 Συνεπώς, τα παιδιά με προγλωσσική κώφωση που χρησιμοποιούν κοχλιακά 

εμφυτεύματα απολαμβάνουν τη συμμετοχή σε μουσικές δραστηριότητες που έχουν 

έντονο ρυθμικό στοιχείο, όπως για παράδειγμα δραστηριότητες με κίνηση στο 

ρυθμό και εκτέλεση κρουστών μουσικών οργάνων. Συγκεκριμένα οι γονείς 

αναφέρουν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας συχνά λικνίζονται ή χορεύουν στο 

ρυθμό της μουσικής, χτυπούν παλαμάκια ή παίζουν απλά ρυθμικά σχήματα σε 
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ρυθμικά όργανα. Οι ρυθμικές δραστηριότητες έχουν το πλεονέκτημα της 

πολυαισθητικής αντίληψης (αφή, όραση, ακοή) και κατά συνέπεια μπορούν να 

αποτελέσουν ένα πεδίο επιτυχούς συμμετοχής για μικρά παιδιά με κοχλιακό 

εμφύτευμα (Gfeller et al., 2011). 
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3. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑΚΑ 

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ 

 Με τα σημερινά δεδομένα, τα παιδιά που υποβάλλονται σε κοχλιακή 

εμφύτευση πριν να κλείσουν το δεύτερο έτος της ζωής τους, έχουν τη δυνατότητα 

να αποκτήσουν γλωσσικές δεξιότητες παρόμοιες με αυτές των συνομήλικών τους με 

φυσιολογική ακοή. Εντάσσονται σε σχολεία γενικής αγωγής από τις πρώτες κιόλας 

τάξεις του σχολείου και σημειώνουν γρήγορη βελτίωση στην αντίληψη και 

ανάπτυξη της ομιλίας σε αντίθεση με συνομηλίκους τους με παρόμοια απώλεια 

ακοής που χρησιμοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας (Spencer, 2004. Αηδονά, 2016). 

 

3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 

ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΚΟΧΛΙΑΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ 

 Για την ομαλή ένταξη ενός παιδιού με κοχλιακό εμφύτευμα στη σχολική 

τάξη, σε ένα ομαδικό τμήμα ωδείου ή ακόμα και στο ατομικό μάθημα, είναι 

απαραίτητο τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονται στο 

μαθησιακό του περιβάλλον (υπόλοιποι εκπαιδευτικοί, διευθυντής, συμμαθητές, 

γραμματεία) να είναι ενήμερα σχετικά με τις δυνατότητες και ανάγκες του.  

 Ως πρώτο βήμα, είναι πολύ σημαντικό να γίνει μία ενημέρωση (σε μορφή 

παρουσίασης ή ακόμη και συζήτηση) στο προσωπικό του σχολείου ή στη 

συγκεκριμένη τάξη που πρόκειται να ενταχθεί ο μαθητής για τις ειδικές ανάγκες 

ορισμένων ατόμων, όπως για παράδειγμα όσων φοράνε γυαλιά ή ακουστικά. 

Απώτερος στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και να αντιμετωπίζουν τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες ισότιμα, να ενημερωθούν για το πώς οι ίδιοι θα πρέπει να 

φερθούν απέναντί τους, καθώς και, ειδικότερα, να γνωρίζουν τις δυνατότητες που 

έχει ένας χρήστης κοχλιακού εμφυτεύματος (Λαμπροπούλου κ.ά., 2003). 

 Στη συνέχεια, θα πρέπει να γίνουν γνωστές σε όλο το προσωπικό του 

σχολείου που έρχεται σε επαφή με τον βαρήκοο μαθητή οι επικοινωνιακές του 

ανάγκες. Συγκεκριμένα, όταν κάποιος μιλάει με έναν μαθητή  που διαθέτει κοχλιακό 

εμφύτευμα θα πρέπει να προσέχει (Λαμπροπούλου κ.ά., 2003): 
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α) να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από εκείνον, 

β) να κοιτάει πάντα τον μαθητή όταν του μιλάει, 

γ) να υπάρχει φως στο πρόσωπο του ομιλητή και να προσέχει να μην πέφτει το φως 

από πίσω του (να μην κάθεται μπροστά από παράθυρο για παράδειγμα) διότι 

γίνονται δυσδιάκριτες οι εκφράσεις του προσώπου και οι κινήσεις των χειλιών, 

δ) να μην κουνιέται όταν μιλάει, 

ε) να μιλάει αργά χρησιμοποιώντας μικρές προτάσεις, 

στ) να μην καλύπτει το στόμα με τα χέρια του και να μην μασάει όταν μιλάει, 

ζ) να χρησιμοποιεί μέτρια ένταση στη φωνή του και 

η) να φροντίζει να υπάρχει ησυχία στο περιβάλλον επικοινωνίας.  

 Φυσικά, άκρως σημαντικό ρόλο στη μαθησιακή πορεία του παιδιού έχουν οι 

γονείς του, με τους οποίους πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι σε συχνή επικοινωνία 

και να ενημερώνεται για τις ειδικές ανάγκες του. Επίσης, είναι απαραίτητο να 

γνωρίζει επαρκώς τη λειτουργία της συσκευής του κοχλιακού εμφυτεύματος και τις 

επιμέρους ρυθμίσεις του, τι μπορεί να κάνει σε περίπτωση βλάβης και πώς να 

αποφευχθούν ατυχήματα (Οκαλίδου, 2015).  

 Η τροποποίηση του περιβάλλοντος της τάξης μπορεί να κάνει ακόμα πιο 

εύκολη την ένταξη του μαθητή με κοχλιακό εμφύτευμα στο μάθημα. Αν πρόκειται 

για ομαδικό μάθημα,  βοηθάει η κυκλική διάταξη των θρανίων ώστε ο μαθητής να 

μπορεί να κοιτάει το πρόσωπο εκείνου που μιλάει κάθε φορά. Επίσης, θα πρέπει ο 

ίδιος να κάθεται με πλάτη γυρισμένη στο παράθυρο, ώστε το φως να διαχέεται 

μόνο πάνω στα πρόσωπα των υπολοίπων. Τέλος, εξαιρετικά σημαντικό είναι ο 

μαθητής να έχει την πλευρά με το κοχλιακό εμφύτευμα προς τον καθηγητή και όχι 

προς τον τοίχο (Λαμπροπούλου κ.ά., 2003). 
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3.2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ 

 Ο δάσκαλος της μουσικής, όταν κληθεί να διδάξει ένα παιδί που 

χρησιμοποιεί κοχλιακό εμφύτευμα, θα πρέπει να έχει στο νου του αρχικά τις γενικές 

οδηγίες για την επικοινωνία με παιδιά με ειδικές ανάγκες, ύστερα τις δυνατότητες 

μουσικής αντίληψης που τους προσφέρει η συσκευή τους και τέλος κάποιες πιο 

λεπτομερείς προτάσεις για την αποτελεσματικότητα του μαθήματος. 

 Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, ο δάσκαλος θα πρέπει να 

είναι ενημερωμένος και σε συνεχή επικοινωνία με τους γονείς για τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει το παιδί τους και την ιδιαιτερότητα της συσκευής του. Επίσης, να 

διατηρεί μία σωστή θέση σώματος μες στην αίθουσα και να δημιουργεί το 

κατάλληλο περιβάλλον ώστε ο μαθητής να έχει οπτική επαφή με όλα τα άτομα που 

βρίσκονται σε αυτήν. Τέλος, ο δάσκαλος θα πρέπει να είναι γνώστης του δυναμικού 

δυνατοτήτων του κοχλιακού εμφυτεύματος όσον αφορά τη μουσική αντίληψη ώστε 

να μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή να οδηγηθεί πιο αποτελεσματικά στη μουσική 

πράξη και απόλαυση της μουσικής. 

 Οι χρήστες κοχλιακού εμφυτεύματος διαφέρουν σημαντικά όχι μόνο στον 

τρόπο που αντιλαμβάνονται τη μουσική, άλλα και σε ότι έχει να κάνει με την 

απόλαυση και συμμετοχή τους σε αυτήν. Κάποια παιδιά δεν δείχνουν ενδιαφέρον 

για τη μουσική, ενώ άλλα τη λατρεύουν και συμμετέχουν σε πολλές μουσικές 

δραστηριότητες (Gfeller et al., 2011). Έρευνες δείχνουν ότι οι νεαροί χρήστες 

κοχλιακού εμφυτεύματος συμμετέχουν στο μάθημα μουσικής, ακούνε 

ηχογραφήσεις, παρακολουθούν μουσικά βίντεο, πηγαίνουν σε προγράμματα 

μουσικής και χορεύουν στο ρυθμό της (Gfeller, 2009. Gfeller et al., 2011. Looi et al., 

2008).  Ο εκπαιδευτικός θα ζητηθεί να αξιολογήσει τη μουσική αντίληψη και το 

βαθμό απόλαυσης της μουσικής από κάθε παιδί ξεχωριστά. Για παράδειγμα, ένα 

παιδί μπορεί να μην βρίσκει ευχάριστο τον ήχο ενός τριγώνου αλλά να 

απολαμβάνει να παίζει με το τύμπανο. Ο πειραματισμός και η προσεκτική 

παρατήρηση από τον δάσκαλο και τους γονείς μπορεί να βοηθήσει να γίνουν 

κατανοητοί οι ήχοι που ευχαριστούν το παιδί και συνεπώς να εφαρμοστεί το 

κατάλληλο πρόγραμμα διδασκαλίας. Με τη ύπαρξη των κατάλληλων συνθηκών, των 

γνώσεων και των υλικών που πρέπει να κατέχει ένας δάσκαλος μουσικής, τα 
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περισσότερα παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα θα μπορούν να συμμετέχουν 

επιτυχώς και να απολαύσουν τις μουσικές δραστηριότητες (Gfeller et al., 2011). 

 Τέλος, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εκμάθηση 

μουσικής, εκτός από συναισθηματική ευχαρίστηση, προσφέρει υψηλότερη 

αυτοεκτίμηση στα παιδιά και τα κάνει να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τις 

ικανότητές τους, αφού μπορούν και επιτυγχάνουν σε έναν τομέα που ανήκει στον 

κόσμο των ήχων. Η εκτέλεση ενός μουσικού οργάνου μπορεί να λειτουργήσει ως 

μία συναισθηματική διέξοδος και γονείς έχουν δηλώσει ότι τα παιδιά τους μπορούν 

να διώχνουν το άγχος και την επιθετικότητά τους παίζοντας μουσική. Επιπλέον, 

εξασκώντας το αυτί σε χαρακτηριστικά της μουσικής όπως είναι ο ρυθμός και το 

τονικό ύψος, τα παιδιά μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για τη βελτίωση της 

ομιλίας τους (Abdi, Khalessi, Khorsandi & Gholami, 2001). 

 Στη συνέχεια παρατίθενται πιο συγκεκριμένες οδηγίες για τον εκπαιδευτικό 

σχετικά με τη δημιουργία του κατάλληλου χώρου διδασκαλίας, την επιλογή του 

κατάλληλου μουσικού οργάνου για το παιδί και επιπλέον προτάσεις για την επιτυχή 

συμμετοχή του σε μουσικές δραστηριότητες.  

3.2.1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 Πρώτος παράγοντας που πρέπει ο δάσκαλος να λάβει υπ' όψιν του και να 

μεριμνήσει είναι ο κατάλληλος χώρος διδασκαλίας. Μία κατάλληλη αίθουσα 

διδασκαλίας είναι εκείνη που δεν έχει καθόλου φασαρία από εξωτερικούς 

θορύβους αλλά ούτε και μεγάλη αντήχηση, αφού η αντανάκλαση του ήχου μπορεί 

να μπερδέψει και να αποσυντονίσει τον μαθητή. Θα πρέπει να κάθεται μακριά από 

παράθυρα και πόρτες και καλό είναι να αποφεύγονται χώροι κοντά σε δρόμο 

υψηλής κυκλοφορίας. Οι αίθουσες με χαμηλό ταβάνι, η τοποθέτηση ηχομονωτικού 

υλικού, οι χοντρές κουρτίνες και τα χαλιά δημιουργούν κατάλληλο ηχομονωτικό 

περιβάλλον για τους μαθητές με προβλήματα ακοής (Λαμπροπούλου κ.ά., 2003).  

 Η ιδανική περίπτωση είναι το μάθημα της μουσικής να πραγματοποιείται σε 

ένα στούντιο ηχογραφήσεων, όπου ο χώρος είναι απομονωμένος από εξωτερικούς 

ηχητικούς παράγοντες και ο μαθητής μπορεί να συγκεντρώνει την ακοή του μόνο 

στον ήχο του μουσικού οργάνου ή της φωνής του.  
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 Επίσης, αντικείμενα που μπορεί να βγάζουν ήχο όπως τα κλιματιστικά, τα 

σώματα θέρμανσης και οι λάμπες νέον καλό είναι να αποφεύγονται την ώρα του 

μαθήματος (Hash, 2003). 

 Στα ομαδικά μαθήματα βοηθάει να υπάρχει ημικυκλική διάταξη στα θρανία 

ώστε να υπάρχει οπτική επαφή με όλα τα μέλη της τάξης. Οι συμμαθητές του και ο 

δάσκαλος θα πρέπει επίσης να προσέχουν να μην δημιουργούν έντονους θορύβους 

από ομιλίες ή μετακινήσεις καρεκλών και θρανίων (Λαμπροπούλου κ.ά., 2003).  

 

3.2.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

 Για μία επιτυχημένη μουσική εκπαίδευση και πορεία του μαθητή με 

κοχλιακό εμφύτευμα, παίζει σημαντικό ρόλο η σωστή επιλογή του μουσικού 

οργάνου. Ο μαθητής θα πρέπει να επιλέξει ένα όργανο που: πρώτον, ακούγεται 

ευχάριστο σε εκείνον και δεύτερον, είναι ικανός να ακούσει ένα ευρύ φάσμα 

συχνοτήτων από αυτό. 

 Σε προηγούμενη ενότητα αναφέρθηκε το ζήτημα της απόλαυσης της 

μουσικής από χρήστες κοχλιακού εμφυτεύματος. Γενικά, όσοι χρησιμοποιούν 

κοχλιακό εμφύτευμα αξιολογούν τα μουσικά όργανα ως λιγότερο ευχάριστα σε 

σχέση με τα άτομα με φυσιολογική ακοή (Hsiao & Gfeller, 2012). Τα κριτήρια 

αξιολόγησης του ήχου που δέχονται εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως 

είναι η ηλικία που εμφανίστηκε η απώλεια ακοής και οι ατομικές προσδοκίες. Τα 

παιδιά με προγλωσσική κώφωση τείνουν να απολαμβάνουν περισσότερο τη 

μουσική σε σχέση με τους ενήλικες με μεταγλωσσική κώφωση, αφού οι τελευταίοι 

συγκρίνουν το άκουσμα με παλαιότερες αναμνήσεις που είχαν απ' τον ήχο των 

οργάνων πριν την κώφωσή τους (Gfeller, Christ, Knutson, Witt, Murray & Tyler, 

2000. Drennan & Rubinstein, 2008).  

 Παρά το ότι οι προτιμήσεις του κάθε ατόμου για τα μουσικά όργανα 

ποικίλουν, αποτελέσματα ερευνών υποδεικνύουν ότι ορισμένα όργανα ακούγονται 

λιγότερα ευχάριστα από άλλα μέσα από τα αυτιά των χρηστών κοχλιακού 

εμφυτεύματος. Για παράδειγμα, μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα αυτά 

βαθμολόγησαν τα παρακάτω όργανα από το περισσότερο ως το λιγότερο 

ευχάριστο: πιάνο, φλάουτο, τρομπέτα και βιολί (Hsiao & Gfeller, 2012). 
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 Στην ενότητα 2.1.2. αναλύθηκε η δυνατότητα των παιδιών με κοχλιακά 

εμφυτεύματα να μάθουν ένα μουσικό όργανο, καθώς και με ποια όργανα θα είχαν 

μεγαλύτερη επιτυχία. Αναφέρθηκε πως όργανα όπως η κιθάρα, η άρπα, το μπάσο, 

το σαξόφωνο ή το κλαρινέτο είναι πολύ καλές επιλογές, ενώ όργανα όπως το βιολί, 

το βιολοντσέλο ή το τρομπόνι είναι πιθανό να δυσκολέψουν και να απογοητεύσουν 

το μαθητή στη μουσική του εκπαίδευση. Τα κρουστά είναι μάλλον η καλύτερη 

επιλογή από πλευράς δυνατοτήτων, αφού το κοχλιακό εμφύτευμα δίνει μία καλή 

αντίληψη του ρυθμού, ίσως και ισάξια με την αντίληψη των ατόμων τυπικής 

ανάπτυξης ακοής.  

 Ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε παιδιού, τις δυνατότητές του (τόσο 

ακουστικές όσο και μουσικές) και τις ιδιαιτερότητες της συσκευής του κοχλιακού 

εμφυτεύματος που διαθέτει, ορισμένα όργανα μπορεί να αποδειχθούν πιο εύκολα 

στην εκτέλεση για εκείνο (Robbins & Robbins, 1980). Ο εκπαιδευτικός της μουσικής 

που θα κληθεί να διδάξει ένα παιδί με κοχλιακό εμφύτευμα θα πρέπει να το αφήνει 

να πειραματίζεται με διάφορα μουσικά όργανα κατά τη διάρκεια ή με το πέρας του 

μαθήματος, ώστε να αντιληφθεί ποιο όργανο ακούγεται καλύτερα σε εκείνον και να 

το προτιμήσει (Drennan & Rubinstein, 2008). Όταν το παιδί έχει κίνητρο, μπορεί να 

μάθει ένα μουσικό όργανο τουλάχιστον σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο, ανάλογα και με 

τις ακουστικές του δυνατότητες. Συνεπώς, το να είναι οι μαθητές ελεύθεροι να 

επιλέξουν το όργανο που επιθυμούν μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας 

για την επιτυχία τους (Robbins & Robbins, 1980).  

 Όσον αφορά το τραγούδι, αποτελεί έναν αρκετά δύσκολο στόχο για τα 

παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα. Στην ενότητα 2.2.2. έγινε ανάλυση των 

χαρακτηριστικών της φωνής αυτών των παιδιών και αναλύθηκαν οι λόγοι για τους 

οποίους ένας χρήστης κοχλιακού εμφυτεύματος δυσκολεύεται πολύ να 

τραγουδήσει τονικά σωστά. Παρ' όλα αυτά ο δάσκαλος της μουσικής μπορεί να 

βοηθήσει το παιδί να τραγουδήσει σωστά δίνοντάς του οπτικές αναπαραστάσεις, 

όπως σημειογραφία ή γραμμένες λέξεις. Επίσης, με το να παροτρύνει ο 

εκπαιδευτικός το παιδί να τραγουδάει μελωδίες και στίχους από τραγούδια, το 

βοηθάει στη βελτίωση της άρθρωσης του λόγου και του λεξιλογίου του. Φυσικά, οι 

στίχοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για την ηλικία και τις γνώσεις του και να μην 

περιλαμβάνουν πολύπλοκο συντακτικό και δύσκολες λέξεις. Επίσης η ρυθμική 
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αγωγή του τραγουδιού θα πρέπει στην αρχή να είναι αργή ή μέτρια και αργότερα 

μπορούν να επιλεγούν πιο γρήγορα κομμάτια. Αρκετοί χρήστες κοχλιακών 

εμφυτευμάτων έχουν βελτιώσει ως προς την τονική σταθερότητα το τραγούδι τους 

με συνεχή εξάσκηση και προσπάθεια (Gfeller et al, 2011). 

 Στην περίπτωση που το τραγούδι αποδεικνύεται απογοητευτικό για τον 

μαθητή, θα βοηθήσει πολύ να δοκιμάσει να συνοδέψει τη φωνή του με ένα 

μουσικό όργανο. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό σε κάθε μάθημα να τίθενται 

συγκεκριμένοι στόχοι, ανάλογα με την πορεία και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού 

(Gfeller et al., 2011). 

 

3.2.3. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με κοχλιακά 

εμφυτεύματα στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν ακουστικές ικανότητες, 

μπορούν να επιτύχουν σε πολλές και διαφορετικές μουσικές δραστηριότητες. Για 

την επιτυχία τους, αρκεί να βρεθούν κάτω από τις κατάλληλες μεθόδους, οδηγίες 

και στόχους απ' τους καθοδηγητές τους που να ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και 

τους περιορισμούς του κάθε παιδιού ξεχωριστά. 

 Όταν υπάρχει παιδί με απώλεια ακοής στην τάξη, ο εκπαιδευτικός θα 

χρειαστεί να προσαρμόσει καταλλήλως τη διδασκαλία του. Για παράδειγμα, θα 

πρέπει να επιλέγει κομμάτια με απλή δομή και μέτρια ρυθμική αγωγή προς 

ακρόαση, επιπλέον επαναλήψεις και εναλλακτικές ή εξειδικευμένες απαιτήσεις που 

είναι κατάλληλες για ομαδικά μαθήματα. Πάντα πρέπει να θυμάται ότι τα παιδιά με 

κοχλιακά εμφυτεύματα μαθαίνουν πιο αργά σε σχέση με τα παιδιά με τυπική 

ανάπτυξη ακοής και χρειάζονται περισσότερη βοήθεια και περισσότερες 

επαναλήψεις των οδηγιών της δραστηριότητας (Abdi et al., 2001). 

 Ένα ήσυχο ακουστικό περιβάλλον με ελάχιστη αντήχηση, εξοπλισμό για 

ποιοτικό ήχο και μουσική σε μέτρια ένταση μπορεί να βελτιώσει τη μουσική 

αντίληψη και την ευχαρίστηση των παιδιών. Όταν διατίθεται χρόνος για ακρόαση 

μουσικής και εκπαίδευση, μπορεί να αναπτυχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια στην 

αντίληψη του τονικού ύψους, των διαφορετικών ηχοχρωμάτων των μουσικών 

οργάνων και των πιο περίπλοκων δομών των τραγουδιών (Hsiao & Gfeller, 2012). 
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 Όταν πρόκειται να εκτελεστεί μία μουσική δραστηριότητα και μέσα στους 

συμμετέχοντες υπάρχει παιδί (ή παιδιά) με απώλεια ακοής, είναι σημαντικό, σε 

συνδυασμό με τις είδη αναφερθείσες προτάσεις από τις προηγούμενες ενότητες να 

λαμβάνονται υπ' όψιν και οι παρακάτω οδηγίες (Abdi et al., 2001. Hsiao & Gfeller, 

2011. Gfeller et al., 2011) : 

Αν η δραστηριότητα περιλαμβάνει μουσική ακρόαση από ηχογραφημένο υλικό, 

τότε: 

 Καλό είναι να επιλέγεται ένα κομμάτι με απλή και ξεκάθαρη φόρμα. 

 Ο παλμός του κομματιού που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι εύκολα 

διακριτός.  

 Αρχικά, η μουσική πρέπει να έχει έναν αργό προς μέτριο σε ταχύτητα παλμό 

ώστε να κάνει την αντίληψη και την κατανόηση ευκολότερη. 

 Ο αριθμός των νοτών στη μελωδία θα πρέπει να είναι μικρός και να 

αυξάνεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο του παιδιού. 

 Δεν θα πρέπει να υπάρχει συνδυασμός από πολλές νότες και πολύπλοκο 

ρυθμό αλλά κάθε φορά η προσοχή του παιδιού να επικεντρώνεται σε ένα 

στοιχείο μόνο. 

 Όταν δίνονται οι οδηγίες για τη δραστηριότητα, η μουσική να σταματάει να 

ακούγεται. 

 Η μουσική συνοδεία πρέπει να είναι σε σχετικά χαμηλότερη ένταση ανάλογα 

με τη μελωδική γραμμή. 

 Όταν υπάρχει δυνατότητα και για οπτικό ερέθισμα (π.χ. αναπαραγωγή 

βίντεο), ο δάσκαλος δίνει την ευκαιρία στον μαθητή να παρατηρήσει οπτικά 

τον τραγουδιστή ή τον οργανίστα, να διαβάσει τους στίχους του τραγουδιού 

ή τις μουσικές παρτιτούρες και να πάρει ακόμα περισσότερες πληροφορίες 

για αυτό που ακούει, πράγμα το οποίο μπορεί να είναι βοηθητικό στην 

εκμάθηση και συμμετοχή του. 

Όταν πρόκειται για τραγούδι από τον δάσκαλο, τότε: 

 Καλό είναι πρώτα να τραγουδιέται a capella (χωρίς ενόργανη συνοδεία), 

ώστε να γίνονται κατανοητοί οι στίχοι και το νόημά του. Στην πορεία 
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μπορούν να προστεθούν τα μουσικά όργανα, πρώτα τα ρυθμικά και στη 

συνέχεια τα μελωδικά. 

 Θα πρέπει να τραγουδάει με προφορά ομιλούμενης γλώσσας και να μην 

προσθέτει στη φωνή του πολλά στοιχεία φωνητικής άρθρωσης και ξενικής 

προφοράς. 

 Το να παρέχονται οι στίχοι του τραγουδιού σε περίοπτη θέση και να 

διαβάζονται απ' το μαθητή πριν ακούσει το τραγούδι, βοηθάει στην ευκολία 

κατανόησης και αντίληψης του τραγουδιού. 

 Είναι χρήσιμο να γίνονται πολλαπλές επαναλήψεις σε διαφορετικές 

ρυθμικές αγωγές (αργά έως μέτρια), αφού δίνουν το χρόνο στο μαθητή να 

επεξεργαστεί καλύτερα τον ήχο. 

 Όλες οι μουσικές φράσεις θα πρέπει να σπάνε σε μικρότερες, ώστε να είναι 

πιο εύκολη η απομνημόνευσή τους. 

Όταν η δραστηριότητα περιλαμβάνει ενόργανη εκτέλεση και συνοδεία από τα 

παιδιά: 

 Το κάθε όργανο θα πρέπει να ακουστεί ξεχωριστά προτού παιχτούν όλα 

ταυτόχρονα. 

 Να προηγούνται λεκτικές οδηγίες για το πώς παίζεται το κάθε όργανο και 

στη συνέχεια πρακτική επίδειξη. 

 Σε δραστηριότητες μουσικής αναγνώρισης πρέπει να χρησιμοποιούνται 

όργανα με διακριτά διαφορετικά ηχοχρώματα, όπως για παράδειγμα η 

μαράκα και το τύμπανο. 

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας πρέπει να δίνεται προσοχή στην κίνηση των 

παιδιών ώστε να μην δημιουργηθεί κάποια βλάβη στα εξωτερικά μέρη του 

κοχλιακού εμφυτεύματος: 

 Θα πρέπει να αποφεύγονται μεγάλες κινήσεις καθώς μπορεί να 

προκαλέσουν την απομάκρυνση του καλωδίου του μαγνήτη και του 

επεξεργαστή. 
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 Θα χρειαστεί προσαρμογή των κινήσεων με αντικείμενα όπως ραβδάκια, 

κορδέλες κτλ. για να αποφευχθεί τυχόν εμπλοκή με το καλώδιο της 

συσκευής. 

 Είναι χρήσιμο να γίνει μία συζήτηση με τον ακουολόγο του παιδιού σχετικά 

με πρακτικές στρατηγικές που μπορεί να εφαρμόσει για να διατηρήσει τα 

εξωτερικά τμήματα της συσκευής στη θέση τους κατά τη διάρκεια μίας 

δραστηριότητας με σωματική άσκηση (π.χ. κορδέλα για το κεφάλι). 

 Στα παιδιά τα οποία η απώλεια ακοής επηρεάζει την ισορροπία τους θα 

πρέπει να παρέχεται κατάλληλη σωματική βοήθεια. 

Επιπλέον, οι Nelson, Wright and Parker (2016) προτείνουν κάποιες συμβουλές για 

την ομαλή λειτουργία των μουσικών δραστηριοτήτων με απώτερο σκοπό να 

βοηθηθούν τα παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα και σε άλλους τομείς όπως είναι η 

ανάγνωση και η καλύτερη αντίληψη της ομιλίας. Συγκεκριμένα: 

 Για να αναπτύξουν πιο προσεκτική και ενεργητική ακρόαση, προτείνεται τα 

παιδιά να εκτίθενται σε ποικιλία διαφορετικών μουσικών οργάνων, να 

ανακαλύπτουν και να συζητούν τους διαφορετικούς ήχους, καθώς και να 

χρησιμοποιούν τα μουσικά όργανα ώστε να ενισχύουν την αντίληψή τους 

όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της έντασης και της ρυθμικής αγωγής. 

 Για την ανάπτυξη της προσωδίας στη φωνή τους και την αναγνώριση 

διαφορετικών μουσικών οργάνων, τα παιδιά μπορούν να κάνουν 

δραστηριότητες που μιμούνται φωνές με χαμηλό και υψηλό τονικό ύψος 

παίζοντας διαφορετικούς ρόλους σε ιστορίες. Το ίδιο μπορεί να γίνει με τη 

χρήση μουσικών οργάνων με διαφορετικά ηχοχρώματα και διαφορά τονικά 

ύψη (σύγκριση χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων). Τα παιδιά μπορούν να 

συνδυάσουν το τραγούδι, την κίνηση και οπτικές αναπαραστάσεις για να 

ακολουθήσουν την αλλαγή των τονικών υψών μέσα από απλές μελωδίες. 

 Το παιδί μπορεί να βελτιώσει τη ροή και το ρυθμό του λόγου του 

συμμετέχοντας σε μουσικές δραστηριότητες με κύριο συστατικό το ρυθμό. 

Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας φράσεις που επαναλαμβάνονται από 

τραγούδια ή από ιστορίες, το παιδί απαγγέλει ή τραγουδάει τα λόγια 

χτυπώντας τον παλμό με παλαμάκια ή στο σώμα του (body percussion). 
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 Για τη βελτίωση του λεξιλογίου τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλά 

τραγούδια με κάθε φορά το αντίστοιχο θεματικό λεξιλόγιο. Η ίδια μελωδία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες φορές με διαφορετικούς στίχους 

και καινούριες λέξεις. Επίσης, τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά 

τους όργανα και στη συνέχεια να τα παρουσιάσουν και να συζητήσουν τους 

ήχους που κάνει το καθ' ένα. 

 Για την καλύτερη κατανόηση ενός κειμένου, η μουσική αποτελεί έναν πολύ 

βοηθητικό παράγοντα. Σε κάθε ιστορία, διαφορετικό όργανο μπορεί να 

αντιπροσωπεύει κάθε χαρακτήρα και τα όργανα μπορούν να παράγουν τα 

διαφορετικά συναισθήματα των ηρώων, όπως λύπη, φόβος, χαρά, 

ενθουσιασμός. Σε αυτή τη διαδικασία βοηθάνε πολύ οπτικές 

αναπαραστάσεις και ο δάσκαλος ενώ διηγείται την ιστορία εφιστά την 

προσοχή τους ώστε να παίξουν τα μουσικά όργανα στο κατάλληλο σημείο. 

  

 Τέλος, η διδασκαλία της μουσικής σε παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα θα 

έχει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία αν συμπληρωματικά γίνει χρήση συστημάτων που 

επιτρέπουν στο παιδί να αισθανθεί τη μουσική μέσω των δονήσεων. Τέτοιες 

απόπειρες έχουν πραγματοποιηθεί στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τη χρήση δαπέδου με ενισχυμένο ήχο και έντονη 

αίσθηση των δονήσεων ή και με τη χρήση συστήματος ακουστικής που προκαλεί 

την αίσθηση της ακοής μέσω των οστών του κρανίου. Με κάθε έναν από αυτούς 

τους τρόπους ή με συνδυασμό αυτών, οι μαθητές με κοχλιακά εμφυτεύματα είναι 

σε θέση να αντιληφθούν μεγαλύτερο πλήθος συχνοτήτων μέσω της αίσθησης της 

αφής και ως συνέπεια να απολαμβάνουν ακόμα περισσότερο τη μουσική ακρόαση 

και πράξη. 

 Συμπερασματικά, ο δάσκαλος της μουσικής που θα διδάξει ένα παιδί με 

κοχλιακό εμφύτευμα θα πρέπει να διαθέτει ένα σύνολο γνώσεων σχετικά με τη 

λειτουργία και τις ιδιαιτερότητες της συσκευής, τη δυνατότητα αντίληψης και 

κατανόησης της μουσικής μέσα από αυτήν, τον τρόπο αποτελεσματικής 

επικοινωνίας με το παιδί και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και 

μεθοδολογίας για την επιτυχή διδασκαλία του. Επιπλέον, θα πρέπει να ανανεώνει 

συνεχώς τις γνώσεις του ανάλογα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και τις νέες 
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έρευνες που πραγματοποιούνται για το συγκεκριμένο θέμα (Abdi et al., 2001. 

Gfeller et al., 2011. Hsiao & Gfeller, 2012). Με τη σωστή διδασκαλία, υποστήριξη απ' 

το οικογενειακό περιβάλλον και καλή θέληση απ' το μαθητή, θα είναι σε θέση να 

φτάσει σε ένα επιτυχές αποτέλεσμα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Στη σύγχρονη εποχή, η βαρηκοΐα και η κώφωση αποτελούν περιπτώσεις που 

με τον κατάλληλο χειρισμό μπορούν να αντιμετωπιστούν σε έναν αρκετά μεγάλο 

βαθμό. Τα ακουστικά βαρηκοΐας μπορούν να ενισχύουν τον ήχο και αποτελούν μία 

λύση για τα άτομα που έχουν περιορισμένη ακοή, ενώ το κοχλιακό εμφύτευμα 

τοποθετείται σε περιπτώσεις κώφωσης που ευθύνονται στη λανθασμένη λειτουργία 

ή ανυπαρξία του κοχλία, οργάνου απαραιτήτου για τη μεταφορά του ήχου στον 

εγκέφαλο. 

 Τα κοχλιακά εμφυτεύματα έχουν σχεδιαστεί και εξελίσσονται συνεχώς ώστε 

να βοηθήσουν τον χρήστη να καταπολεμήσει την απώλεια ακοής και να του 

προσφέρουν την ικανότητα κατανόησης της ομιλίας, καθώς και την ανάπτυξη του 

λόγου. Δυστυχώς, όμως, υστερούν στην αντίληψη της μουσικής σε σχέση με άτομα 

με φυσιολογική ακοή, το οποίο δυσχεραίνει την απόλαυση και κατανόησή της από 

τους χρήστες κοχλιακού εμφυτεύματος.  

 Συγκεκριμένα, οι έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που είναι χρήστες 

κοχλιακού εμφυτεύματος αντιλαμβάνονται το ίδιο καλά με τα παιδιά με τυπική 

ανάπτυξη ακοής ένα θεμελιώδες στοιχείο της μουσικής: το ρυθμό. Δυστυχώς 

αρκετά χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας έχουν στη διάκριση διαφορετικών τονικών 

υψών, ενώ το κοχλιακό εμφύτευμα επιτρέπει την αναγνώριση ενός μόνο 

περιορισμένου φάσματος συχνοτήτων. Ακόμα δυσκολότερη είναι η  αναγνώριση 

των διαφορετικών ηχοχρωμάτων για τα παιδιά αυτά, που όμως μπορούν με την 

κατάλληλη εκπαίδευση να μάθουν να αναγνωρίζουν πολλά διαφορετικά 

ηχοχρώματα οργάνων. Τέλος, λόγω των περιορισμών τους στην αναγνώριση 

μουσικών διαστημάτων δυσκολεύονται στην αναγνώριση μελωδιών, αλλά με την 

ύπαρξη γρήγορης ρυθμικής αγωγής και στίχων μπορούν να παρουσιάσουν 

καλύτερα αποτελέσματα. Παρά τις δυσκολίες αυτές που αντιμετωπίζουν, η 

αναγνώριση διαφορετικών τονικών υψών και κατά συνέπεια μελωδιών μπορεί να 

βελτιωθεί με συνεχή εξάσκηση και σωστή καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό.  

 Στη συνέχεια της εργασίας αναφέρθηκε η δυνατότητα των παιδιών με 

κοχλιακά εμφυτεύματα να τραγουδήσουν ή να παίξουν κάποιο μουσικό όργανο. Το 

τραγούδι αποτελεί ίσως το πιο δύσκολο εγχείρημα για τα παιδιά αυτά, ενώ η 
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εκμάθηση μουσικού οργάνου αποτελεί μία ευκολότερη λύση, πάντα με επιμελή 

προσπάθεια και μελέτη υπό τις κατάλληλες οδηγίες του δασκάλου. Ως απάντηση 

στο ερώτημα της απόλαυσης της μουσικής από τους χρήστες κοχλιακών 

εμφυτευμάτων, φαίνεται ότι τα παιδιά με προγλωσσική κώφωση απολαμβάνουν 

περισσότερο τη μουσική σε σχέση με τους ενηλίκους με μεταγλωσσική κώφωση, 

αφού δεν έχουν προηγούμενες αναμνήσεις, και έτσι τους ευχαριστεί να παίρνουν 

μέρος σε μουσικές δραστηριότητες. Επίσης, ο κάθε χρήστης αντιλαμβάνεται με 

διαφορετικό τρόπο τη μουσική και ως συνέπεια έχει τις δικές του προτιμήσεις σε 

ότι αφορά το είδος της μουσικής και την επιλογή του μουσικού οργάνου. 

 Ο δάσκαλος της μουσικής που θα κληθεί να διδάξει ένα παιδί με κοχλιακό 

εμφύτευμα είναι απαραίτητο να γνωρίζει αυτές τις ιδιαιτερότητες και τους 

περιορισμούς που του δημιουργεί η συσκευή ώστε να εφαρμόσει αποτελεσματική 

μέθοδο διδασκαλίας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γνωρίζει μερικούς βασικούς 

κανόνες για την επικοινωνία του με τον μαθητή, όπως το να διατηρεί μία κοντινή 

απόσταση από αυτόν, να έχει πάντα φως στο πρόσωπό του όταν μιλάει και να 

χρησιμοποιεί μία μέτρια ένταση στη φωνή του. Ειδικότερα, για την αποτελεσματική 

διδασκαλία της μουσικής, θα πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον 

στην αίθουσα με την επιλογή ενός χώρου με ηχομόνωση και μακριά από 

εξωτερικούς θορύβους. 

 Εξίσου σημαντική είναι η επιλογή του κατάλληλου μουσικού οργάνου που 

θα διδαχτεί ο μαθητής. Όργανα όπως το βιολί ή το τρομπόνι καλό είναι να 

αποφεύγονται ενώ προτιμούνται όργανα όπως το πιάνο, η άρπα ή τα κρουστά. Το 

παιδί θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πειραματιστεί με διαφορετικά όργανα 

προκειμένου να έχει μία άποψη για την ακουστική του κάθε οργάνου και να μπορεί 

να επιλέξει σύμφωνα με αυτό που ακούγεται καλύτερα σε εκείνο και 

ανταποκρίνεται στις προσωπικές του προτιμήσεις.  

 Στο τελευταίο μέρος της εργασίας αναφέρονται ειδικότερες προτάσεις για 

τον εκπαιδευτικό που θα διδάξει ομαδικές μουσικές δραστηριότητες στις οποίες θα 

συμμετέχει ένα παιδί με κοχλιακό εμφύτευμα και οι οποίες συμπεριλαμβάνουν 

μουσική ακρόαση από ηχογραφημένο υλικό ή από τον δάσκαλο, ενόργανη μουσική 

εκτέλεση, μουσικοκινητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες που βοηθάνε την 

ανάπτυξη του λόγου και του λεξιλογίου του. 



 44 

 Κλείνοντας, οι Robbins and Robbins (1980) υποστηρίζουν ότι, εκτός από τις 

προαναφερθείσες παραμέτρους, τα τρία σημαντικότερα στοιχεία μίας 

αποτελεσματικής διδασκαλίας της μουσικής σε παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα 

δεν είναι άλλα παρά αυτά που ισχύουν και για τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη 

ακοής: καλή διδασκαλία, συνεχής εξάσκηση και θετική υποστήριξη. 
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